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ABSTRACT 

This is a panel study of 148 students between the ages of 16 and 19 who are 
enrolled in a three year practical nursing education programme. The aim of the 
study is to investigate the socialisation process into the nursing world by 
studying specific attitudes towards nursing, elderly people and general life 
values and beliefs. Another aim is to locate this groups position in the nursing 
education context. Part of the study is a description of differences between 
registered and practical nurses. Some of these are their professionalism, their 
attitudes to knowledge, their respective trade union actions and the 
development of a hospital culture. The development of a separated and a 
coordinated education route for registered and practical and nurses is also 
analysed. 

Data for the panel study were collected every year by questionnaires and 
groups discussions. 

The results show that the majority of the students are empathetic towards 
patients. The majority have also had difficult experiences during their student 
nursing practice associated with t heir encounter with death. Two out of five 
students spend a considerable amount of time with elderly. Most respondents 
experience a sense of security from the elderly and feel that what they have to 
say is important. Approximately 30 percent of the students give helping the 
elderly as the reason for entering the practical nursing programme. However, 
only about 11 percent want to work with the elderly in their future jobs as 
practical nurses. 

The majority of the students feel that life is meaningful and almost half of 
them regard their future prospects as bright. The only apparent connection 
between different attitudes is the one between religious belief a nd wanting to 
work with old people. A larger share of religious students are prepared to work 
in old age care. Summing up, most of the youths enjoy contact with elderly but 
few want to work with caring for them. 

Key words: registered nurse, practical nurse, socialisation, life values and 
believes, professionalism, hospital cultures, the nursing world, attitudes to and 
working with the elderly. 
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FÖRORD 

Varför skriver man en avhandling? Kanske är det för att man vill s öka 
kunskap och presentera den kunskapen. Kunskap bygger på kunskap och 
erfarenheter. Under årens lopp har vi varit notoriska "kunskapssamlare". 
Detta har skett både i formella akademiska kurser men även i andra 
sammanhang. Våra gemensamma kunskaper och erfarenheter är bland 
annat sjuksköterskans, vårdlärarens och den spirande sociologens. Ut
över detta har vi olika kunskaper och erfarenheter. Helén som barnmors
ka och lärarutbildare och Elly som skolledare och "skolbyråkrat". 

Kanske har vår avhandling även sin grund i erfarenheter av och kun
skaper om alla de vårdstuderande som vi under årens lopp utbildat och 
haft kontakt med. Dessa ungdomars entusiasm för vårdyrket har alltid 
fascinerat oss. Likaså har vi ibland undrat varför några av dem inte vill 
fortsätta inom vårdområdet. 

Avhandlingsarbete fordar liksom alla andra större äventyr guidning. 
Vi har haft förmånen att ha två erfarna guider: Professorerna Bengt 
Furåker och Staffan Marklund. Deras olika sätt att handleda har varit 
berikande för vår studie. 

Tack vare Bengts envishet lyckades han övertyga oss om att göra en 
panelstudie. En värdefull tillgång i arbetet har varit Bengts eftertänk
samhet och känsla för språkets valörer. Trots flyttning till ett annat uni
versitet har Bengt troget följt oss med genomläsning och värdefulla syn
punkter. 

Staffan har med sin entusiasm och förmåga att se strukturer fört ar
betet framåt. Han har hjälpt oss att finna nya infallsvinklar och att se 
utvecklingsmöjligheter för de små kornen och det myller av siffror som 
vi ibland presenterat. 

Ett varmt tack till våra guider Bengt och Staffan. 

Det finns många andra som hjälpt oss så att det blivit en avhandling. 
Seminariegrupperna vid Sociologiska institutionen har i omgångar läst 
ansatser till manus och givit konstruktiv kritik. Ett stort tack. 
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Ett tack till Kerstin Ericson som läst och gett värdefulla synpunkter på 
vårt preliminära manus. 

Tack även till Vera Hedly som framförallt granskat avsnittet om dö
den. 

Helén har fått ekonomiskt bidrag från Utbildnings- och forsknings
nämnden för lärarutbildning vid Umeå Universitet. 

Ett stort tack till prefekt Svea Maria Kuoppa som skapade den organi
satoriska ramen för Helén i slutskedet av avhandlingen. 

Den engelska översättningen har Charlott Nyman hjälpt oss med. Re
digering har utförts av Lotta Jarl. Ett tack till de två. 

En speciell betydelse för vårt avhandlingsarbete har fd undervisnings
rådet och hedersdoktor Alice Lindström haft. Förutom att hon bidragit 
med kommentarer och synpunkter på de historiska avsnitten har hon 
även givit uppmuntran på det personliga planet. Ett varmt tack. Vår för
hoppning är att vi i framställningen i någon mån visat på de insatser som 
Alice gjort för vårdutbildningarna och därmed också för omvårdnads
kunskapens utveckling i Sverige. 

Även ett tack till fd förbundsombudsmannen Bo Javette som gett oss 
värdefull information. 

Ett hjärtligt tack till släkt och vänner som visat förståelse för att "vart 
företag under himlen har sin stund"; så också att ett avhandlingsarbete 
har sin tid. Ni har haft stort tålamod under vår självpåtagna isolering och 
ständigt påmint oss om att Ni ser fram emot vår återkomst. 

Till våra supportrar hör även Heléns mor Aili Eriksson. Hon har ald
rig misströstat om att det skulle bli en avhandling, utan ständigt givit oss 
stöd och hjälpt oss att lyfta blicken från små och stora stötestenar på vä
gen. Ett särskilt varmt tack. 

Slutligen vill vi ta cka varandra för ett gott samarbete. Merparten av 
allt arbete har vi gjort gemensamt. Kapitlen 1, 10 och 11 är resultatet av 
vår gemensamma strävan. Helén svarar for kapitlen 5 och 8 och huvud
parten av de empiriska delarna i kapitlen 7 och 9. Elly svarar for kapitlen 
2, 3,4 och 6 samt de resonerande delarna av kapitlen 7 och 9. 
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BAKGRUND, UPPLÄGGNING OCH 
PRESENTATION 

Denna studie handlar om en grupp unga i en treårig vårdutbildning. De 
kommer att tillhöra tjugohundratalets omvårdare. Det är deras utbild
ningshistoriska rötter, livsfrågor och socialisering in i omvårdnads
världen som står i centrum för den följande framställningen. 

I kapitel ett presenteras studiens allmänna bakgrund, uppläggning och 
undersökningsgruppen bland annat när det gäller bakgrundsuppgifter, 
skäl till och förväntningar på yrkesvalet och arbetsområde efter utbild
ningen. 

Utbildningshistoriskt befinner sig vår undersökningsgrupp i den för
ändringsprocess som gymnasieskolan genomgick under perioden 1984 -
1993 och den vidareutveckling av omvårdnadsutbildningarna som var 
föranledd av omstruktureringen inom samhällets vård och omsorg. För 
omvårdnadsutbildningarna innebar förändringarna inom gymnasieskolan 
framför allt att den tvååriga vårdlinjen successivt ersattes av en treårig 
gymnasielinje, omvårdnadslinjen, vilken från och med 1993 kom att 
övergå i det treåriga omvårdnadsprogrammet. 

Förlängningen av omvårdnadsutbildningarna till tre år gav ett större 
utrymme för teoretiska ämnen och därmed blev utbildningen en del i 
gymnasieskolans förändringsstrategi med ett närmande mellan teoretiska 
och yrkesförberedande linjer. Det skulle dock senare visa sig att när den 
treåriga utbildningen etablerats i form av omvårdnadsprogrammet i 
gymnasieskolan 1993 bröts sambandet mellan undersköterskeutbildnin
gen och sjuksköterskeutbildningen. Detta innebar att en återgång skedde 
till en särskiljande utbildning för dessa två grupper av omvårdnadsper
sonal. 

Under undersökningsgruppens treåriga utbildning på omvård
nadslinjen följde vi dem genom årliga enkäter och klassvisa samtal. Av 
särskilt intresse var deras inställning till äldre, livsfrågor och etiktemat i 
utbildningen samt deras möte med vård och omsorg. Frågorna gällde 
också vad som händer när unga människor konfronteras med omvård
nadsvärlden. Vilka är de som är med i det mötet och hur ser den värld ut 
som de skall träda in i? 
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Bakgrund, uppläggning och presentation 

Första gången vi träffade undersökningsgruppen var under den första 
terminen av utbildningen. Förutom den enkät som eleverna då besvarade 
fick vi även tillfälle att möta dem klassvis och höra deras synpunkter på 
sin utbildning och allmänna reflexioner i anslutning till enkäten. Dessa 
samtal var inte strukturerade utan byggde på spontana diskussioner i 
klasserna. Detta första sammanträffande och enkätresultatet gav oss en 
bild som vi sedan jämförde med de bilder som vi senare fick av samma 
elevgrupp i årskurs två och tre. Undersökningen är alltså en panelstudie 
där vi följer förändringarna i inställning och inriktning under utbildnin
gens gång. 

I kapitlen två, tre och fyra beskrivs sjuksköterskornas och under
sköterskornas utbildningshistoriska kontext och karakteristika. Detta är 
förhållanden som påverkar och präglar den omvårdnadsvärld som de 
omvårdnadsstuderande skall socialiseras till. 

I kapitel två böljar framställningen med en tillbakablick över omvård
nadsutbildningarnas framväxt. Detta syftar till att ge exempel på fram
växten av särskiljande och samordnad utbildning för omvårdnads
personalen och att därmed placera in undersökningsgruppen i sitt utbild
ningshistoriska sammanhang. Med särskiljande utbildning avses att det 
inte finns något samband eller någon samordning mellan sjuksköter
skeutbildning och den övriga omvårdnadspersonalens utbildning. Med 
samordnad utbildning menas att det finns ett sådant samband, att en 
etappvis (återkommande) utbildning kan ske via vårdbiträdes- och 
undersköterskeutbildning till sjuksköterskeutbildning. Detta innebär 
framförallt att undersköterskeutbildningen innehållsmässigt och 
tidsmässigt blir en första etapp av sjuksköterskeutbildningen. 

I kapitel tre granskas faktorer av betydelse för utveckling och 
avveckling av samordnad och särskiljande utbildning för de två kvinno
grupperna i omvårdnadsvärlden. Vårdbiträden och undersköterskor 
respektive sjuksköterskor utgör de två kvinnokollektiven inom omvård
nadsvärlden. Deras utveckling in i utbildning var för sig och under en 
period samordnade i en gemensam utbildningsväg presenteras. 

Framställningen i kapitel fyra avser att ge exempel på några 
särskiljande karakteristika för de två kvinnokollektiven. Bland annat är 
frågor om profession och kunskapstraditioner en central infallsvinkel. 
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Bakgrund, uppläggning och presentation 

Fokuseringen i kapitel fem gäller socialisation som begrepp och 
företeelse. Det rör dels frågan om hur ungdomars värderingar förändras i 
allmänhet och dels vilka faktorer som påverkar socialisationen. 

I kapitel sex följer några reflexioner om den komplexa omvård
nadsvärlden och de roller och symboler som bildar mönster och förut
sättningar för utveckling och samverkan, men ibland även konflikt och 
konkurrens mellan de två kvinnokollektiven. 

Genom elevernas berättelser, enkätsvar och kommentarer speglas i 
kapitel sju elevernas möte med omvårdnadsvärlden. I fokus står de 
möten med omvårdnad som eleverna får genom praktiken och deras 
redovisning av speciellt svåra situationer. 

Kapitel åtta handlar om ungdomars inställning i livsfrågor. Förutom 
en beskrivning av undersökningsgruppens inställning gällande allmänna 
grundvärderingar och existentiella frågor görs jämförelser med några 
andra studier. Vidare beskrivs i kapitlet de vårdstuderandes synpunkter 
på undervisningstemat etik- och livsfrågor. 

I kapitel nio behandlas inställning till gamla människor. Bland annat 
ges några exempel på hur äldre beskrivs i barnlitteratur. Vidare sker en 
anknytning till några teorier gällande synen på gamla. Undersöknings
gruppens kontakter med och syn på gamla presenteras, likaså deras 
beredskap att arbeta med äldre. 

Kapitel tio handlar om några värderingsdimensioner hos den goda 
vårdaren. Dessa ideala egenskaper hos den goda vårdaren relateras till 
elevernas värdering i det empiriska materialet. Därvid summeras dels 
resultatet från tidigare kapitel dels analyseras hur de olika värderings-
dimensionerna hänger ihop. Vidare ges några exempel på gruppvisa och 
individuella förändringar i undersökningsgruppen. Framställningen av
slutas med några reflexioner kring tjugohundratalets omvårdnadsvärld 
där vår undersökningsgrupp kommer att vara verksam. 

I kapitel elva görs en sammanfattning knuten till varje kapitel. 

BEGREPP OCH FRAMSTÄLLNINGSFORM 

I framställningen förekommer benämningar som biträde, sjukvårdsbiträ
de och vårdbiträde. Denna ordningsföljd kan ses som en kronologisk 
utveckling vilket innebär att de skilda benämningarna i regel används i 
anslutning till den tidsperiod där de hör hemma. 
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Bakgrund, uppläggning och presentation 

Vårdutbildning och omvårdnadsutbildning är även de synonymer som 
står för olika utvecklingsperioder. Ibland används dock vårdutbildning 
som ett bredare begrepp vilket inkluderar utbildning av alla grupper av 
vårdpersonal. 

Omvårdnadspersonal är inte ett helt entydigt begrepp. Vissa författare 
menar med omvårdnadspersonal endast vårdbiträden och undersköter
skor medan andra även inkluderar sjuksköterskegruppen i benämningen. 

I framställningen har vi sökt att i möjligaste mån sammanföra vård
biträden och undersköterskor till en grupp som vi talar om som under
sköterskekollektivet. Detta är inte enbart en förenkling utan svarar mot 
den utveckling som för närvarande sker. Utvecklingen innebär att grup
pen successivt övergår från att vara sammansatt av både undersköterskor 
och vårdbiträden till att endast omfatta undersköterskor. 

I framställningen prövas olika infallsvinklar på faktorer som kan för
modas påverka de unga omvårdama i deras socialisation till omvård
nadsvärlden. Bland annat framhålls de två kvinnokollektivens utbild
ningshistoria och traditioner, den komplexa omvårdnadsvärlden, ungdo
marnas värderingar och attityder till åldringar. Svårigheten med att kom
binera en historisk framställning med resultaten från en nutida enkät
undersökning är att det kräver teoretiska trådar från många områden. 
Trots risken att framställningen kan upplevas "spretig" och att det kan 
förekomma upprepningar har vi valt att anknyta de teoretiska delarna i 
nära anslutning till olika teman och delar i empiriavsnitten. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka en grupp underskö
terskestuderandes inställning till livsfrågor, äldre och omvårdnad och hur 
dessa inställningar förändras under de tre utbildningsårens socialisering 
till omvårdnadsvärlden. I detta syfte ingår också att placera in undersök
ningsgruppen i dess utbildningshistoriska kontext. 

Följande frågeställningar är centrala för studien: 

Vilka motiv och skäl till yrkesvalet har omvårdnadseleverna? 
Förändras dessa motiv och skäl under de tre utbildningsåren? 

Hur har en samordnad och särskiljande omvårdnad sutbildning vuxit 
fram? Vilka faktorer och milstolpar kan ha påverkat utvecklingen? 

13 



Bakgrund, uppläggning och presentation 

Vilka karakteristika uppvisar de två kvinnokollektiven och det fält där 
de vårdstuderande genomgår huvudpa rten av sin arbetsplatsförlagda 
utbildning? 

Vilken inställning ger omvårdnadslinjens elever uttryck för när det 
gäller omvårdnad och mötet med omvårdnadsvärlden? Förändras deras 
inställning under de tre utbildningsåren? Vilka faktorer påverkar 
inställningen inom området? 

Vilken inställnin g har omvårdnadslinjens elever i centrala livsfrågor 
och till undervisningstemat etik- och livsfrågor? Förändras deras 
inställning under de tre utbildningsåren? Vilka faktorer påverkar 
inställningen inom området? 

Vilken inställning till äldre och till att arbeta inom äldrevården har 
omvårdnadslinjens elever? Förändras deras inställning under de tre 
utbildningsåren? Vilka faktorer påverkar inställningen till äldre? 

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 

Den totala populationen bestod av 2 718 elever som var studerande i 
första årskursen i gymnasiets omvårdnadslinje hösten 1989. (Skolöver
styrelsens statistikinsamling 1989-09-15, SÖ R89: 47). Valet av försöks
personer för föreliggande undersökning knöts till sju skolor som hade ett 
års tidigare erfarenhet av försöksverksamheten med den då nya omvård
nadslinjen. Denna erfarenhet var viktig för att skapa ett stabilare klimat 
för eleverna. Dessutom påverkades valet av elevgrupperna av att vi hade 
möjligheter att personligen besöka och följa elevgrupperna vid de valda 
skolorna. Undersökningsgruppen fördelades på nio klasser i årskurserna 
ett och två (tabell 1.1). Genom avhopp och överflyttningar mellan skolor 
reducerades gruppen till åtta klasser under årskurs tre. Fyra av klasserna 
var förlagda till den kommunala gymnasieskolan men endast en av dessa 
klasser hade ett renodlat primärkommunalt huvudmannaskap. För de 
övriga grupperna var landstinget huvudman. Två av klasserna fanns i en 
kommuns skolorganisation men med landstinget som ansvarig för delar 
av utbildningen och främst då vissa praktikavsnitt och anställning av 
lärare i karaktärsämnen. Tre av klasserna var förlag da till två skolor i 
Stockholm (en landstingets vårdskola och den andra primärkommunens 
gymnasieskola). Övriga klasser var lokaliserade till Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten. I förhållande till populationen utgjorde 
urvalet nio procent. 
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Första enkätundersökningen gjordes vid mitten av första terminen 
hösten 1989. Andra tillfället för datainsamlingen ägde rum i slutet av 
elevernas Q är de termin våren 1991. Eleverna hade då skaffat sig erfaren
heter av både den teoretiska och den praktiska utbildningen. Tredje 
insamlingstillfället förlades så sent som möjligt i den sista terminen 
våren 1992 för att eleverna då inte bara skulle kunna blicka bakåt utan 
även se framåt mot arbetslivet eller mot nya utbildningar. 

Tabell 1.1 Fördelning av undersökningsgruppens elever per skola. 
Procent. 

8 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Skola 1 13 14 14 
Skola 2 7 7 7 
Skola 3* 27 29 30 
Skola 4 10 10 9 
Skola 5 8 8 8 
Skola 6 13 14 16 
Skola 7** 22 18 16 
Summa (n) 100 (204) 100 (168) 100 (148) 

*Två klasser. **Två klasser årskurs ett och två, en klass årskurs tre 

I tabell 1.1 åskådliggörs fördelningen i procent av eleverna per skola. 
Den minskning som sker vid skola sju mellan årskurs ett och två berodde 
på att ett flertal elever avbröt utbildningen. Reduceringen vid samma 
skola mellan årskurs två och tre kan delvis förklaras av att man av orga
nisatoriska skäl förflyttade en grupp elever till andra skolor i området. 
Någon uppföljning av dessa elevers avbrott har inte skett i panelstudien, 
framförallt därför att en sådan uppföljning fordrade relevanta uppgifter 
som på grund av omorganisationen saknades på skola sju. 

Ett undersökningsinstrument prövades hösten 1989 i en klass med 
vårdbiträdesstuderande. En av oss var närvarande vid enkätinsamlingen 
och utöver skriftliga svar lämnades även muntliga synpunkter på enkäten 
som därefter justerades. 

Insamlingen av data har i huvudsak skett med strukturerade enkäter. 
Huvuddelen av enkäten var identisk under de tre åren med undantag av 
några specifika frågeställningar som tillfördes i årskurs två och tre 
(bilaga 1). 

Vissa av frågorna är repliker från tidigare undersökningar: Helins 
(1974) undersökning fokuserades på 10 - 12-åringars kontakter med och 
attityder till gamla människor. Tornstam har bland annat studerat kuns
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kaper och okunskaper om äldre (1983) och sociala attityder till äldre 
(1984). Han har därvid vänt sig till ett urval svenskar i åldern 15 - 75 år 
och grupper av anställda inom landstingskommunal långvård och pri
märkommunal äldreomsog. Åkerberg (1987) har undersökt en grupp 
gymnasieelevers inställning när det gäller livsfrågor. En av SCB:s studier 
(1989) gällde bland annat gymnasieelevers inställning till sitt eget val av 
utbildning. Hammarström (1989, 1993) har bland annat beskrivit mötet 
mellan generationer. Undersökningen handlar om relationerna mellan 
den äldsta generationen och dess barnbarn samt om värdeförändring i tre 
generationer. UngdomsBarometern (1995/96) var en rikstäckande 
attitydundersökning som visade ungdomars syn på bland annat 
livsfrågor, utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling. En jämförelse 
mellan vårt resultat och relevanta frågor i dessa tidigare undersökningar 
av Tornstam (1983, 1984), Åkerberg (1987), Helin (1974), 
Hammarström (1989, 1993), SCB (1989) och UngdomsBarometern 
(1995/96) kommer att göras under respektive resultatredovisning. 

Besvarandet av enkäten har skett på undervisningstid i klassrummet. 
Efter detta har elevgruppen fått tillfälle att ta upp frågor i enkäten med 
en av oss. Eleverna har även haft möjlighet att diskutera ytterligare 
områden som de velat utveckla synpunkter på. Vid ett par tillfällen har 
lärare, dock ej undervisande lärare i klassen, varit med och hjälpt till 
med insamling av datauppgifter. Dessutom har samtal förts med 
skolledare och lärare som ansvarat för omvårdnadslinjen. Dessa samtal 
har inte varit strukturerade men syftat till att belysa och förk lara för oss 
det eleverna gett uttryck för i sina enkätsvar. Någon redovisning av 
elevernas svar eller synpunkter utifrån enkätsvaren har inte skett till 
dessa lärare och skolledare. Utöver detta har en av oss varit handledare 
för lärarkandidater som valt att i examensarbeten fokusera någon av de 
klasser eller elever som ingår i vår studie. Dessutom deltog den andra av 
oss genom tjänstgöring fram till och med 1991 i den centrala 
skolmyndigheten Skolöverstyrelsens planering och uppföljning av den 
aktuella försöksverksamheten i hela riket. 

UNDERSÖKNINGSPANELEN 

Efter ett års försöksverksamhet med den nya linjen startade den elev
grupp som föreliggande undersökning vänder sig till. Eleverna är unga 
människor som befinner sig i ett viktigt skede i livet, i övergångsfasen 
mellan barn och vuxen, och har gjort ett viktigt val för sitt liv i och med 
att de har valt en utbildning med yrkesinriktning. De har dessutom valt 
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ett område som kräver mycket av sina utövare. Att vårda, att ge omsorg 
fordrar styrka, stabilitet och mognad. Visserligen har de tre år av utbild
ning och personlig utveckling innan de kommer att vara yrkesomvårdare, 
men redan under utbildningen går de under de praktiska avsnitten in i 
vård- och omsorgsarbete. Under dessa arbetsplatsförlagda delar av 
utbildningen möter de verkligheten sådan den är i omvårdnadsvärlden. 
Det går oftast inte att successivt och varligt låta dem möta de svåra 
situationerna utan sådana situationer uppstår ofta utan förvarning. 

Bearbetning och analys av data 

Den empiriska genomgången av elevernas inställning inom olika 
områden redovisas i fem steg (kapitel s ju, åtta och nio). För det första 
sker en procentuell redovisning av elevemas svar på delfrågorna inom 
varje område och årskurs. 

För det andra har ett index skapats med hjälp av delfrågorna inom 
vaije område och årskurs. Index har bildats genom att beräkna medel
värdet för varje ingående fråga. Inom varje index har tre svarskategorier 
skapats: en genomgående helt positiv grupp, en ambivalent grupp med 
varierande svar och till sist en grupp med genomgående helt negativt 
svarsmönster. Skälet till att index används är att det sammanfattar en 
större mängd data och ökar mätsäkerheten. Vidare har i de flesta fall 
skett en sambandsprövning för de enskilda frågorna, som ingår i index, 
inom årskurserna och mellan årskurserna. Vid sambandsanalysen 
används genomgående chi-två test för att styrka eventuella samband. 

För det tredje prövas, utifrån in dex, och ibland även utifrån enskilda 
frågor, den individuella förändringen i svaren under de tre åren. Eftersom 
undersökningen är en panelstudie är det därmed möjligt att följa i vilken 
utsträckning eleverna håller fast vid samma svar eller väljer andra mellan 
årskurserna. Vid presentationen av förändringarna förekommer ibland ett 
myller av siffror. Dessa mer detaljerade uppgifter är som vi ser det en 
viktig del av panelstudiens resultat. Samtidigt försvårar dessa 
detaljuppgifter givetvis tillgängligheten i framställningen och är förmod
ligen inte heller av intresse för alla läsare. Därför finns i vaije presenta
tion av individuella förändringar ett kort sammandrag av det väsent
ligaste resultatet. I denna sammanfattning anges hur stor andel av elever 
som förändrar sina svar under de tre utbildningsåren. Detta innebär att de 
byter inställning mellan positiva, negativa och ambivalenta svar. Ibland 
förändrar dock eleverna sina svar mer marginellt, det vill säga de tar små 
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steg och byter alltså endast till närstående svarsalternativ. Sedan beskrivs 
i sammanfattningen hur stor andel av eleverna som förändrar sina svar 
från årskurs ett till två och från årskurs två till tre. Därefter följer mer 
detaljerade uppgifter om dessa förändringar. Detta innebär att samman
fattningen ger överblick över hur stora förändringarna är och räcker där
för förmodligen som information till de läsare som inte är intresserade av 
ytterligare detaljer. För att åskådliggöra förändringarna finns i vissa fall 
även en grafisk framställning. 

I anslutning till index prövas för det fjärde även samband med bak
grundsvariabler. Även här prövas sambanden med chi-två test. Urvalet 
av bakgrundsvariabler är begränsat till föräldrarnas klasstillhörighet och 
skolort. Vid prövning av dessa samband prövas även linjevalet. Givetvis 
har linjevalet i strikt mening inte status som bakgrundsvariabel men för 
att koncentrera framställningen kommer dock linjevalet att presenteras 
samtidigt med bakgrundsvariablerna. I anslutning till den empiriska 
redovisningen av dessa bakgrundsvariabler kommer en teoretisk genom
gång och diskussion om vilken betydelse dessa bakgrundsfaktorer kan 
förmodas ha. I den fortsatta framställningen prövas sedan dessa bak
grundsfaktorers samband med de olika inställningarna. Även om det 
förekommer få samband redovisas dessa. 

För det femte diskuteras eventuella samband mellan olika inställnin
gar. Detta gäller till exempel samband mellan: umgänge med gamla och 
inställning till gamla, framtidstro och tillit samt religiös inställning och 
rädsla för döden. I kapitel tio prövas och sammanförs sambanden från de 
olika kapitlen. Även här prövas sambanden med hjälp av chi-två test. 

Svarsfrekvens och bortfall 

Den elevgrupp som studien vände sig till var 217 elever. Av dessa var 
204 elever närvarande vid första enkätinsamlingen hösten 1989. 
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Tabell 1.2 Undersökningsgruppen. 
Första året Andra året Tredje året 

Antal elever vid utbildningens 
böljan 217 
Antal som slutat eller var från
varande vid enkätinsamlingen 13 36 20 
Antal svarande 204 181 170 
Antal elever i undersöknings
gruppen 204 168 148 
Svarsprocent vid vaije 
undersökningstillfälle 94% 90% 92% 
Svarsprocent1 94% 83% 78% 

Sammanlagt 148 av den ursprungliga elevgruppen på 217 elever har varit 
med vid alla tre undersökningstillfällena. Av tabell 1.2 framgår att antal 
elever som hade slutat eller hade annan frånvaro vid första enkätin
samlingen var sex procent (13 elever). Vid andra enkätinsamlingen hade 
femton procent (36 elever) slutat eller hade annan frånvaro. I slutet av 
årskurs tre när den tredje enkätinsamlingen gjordes hade nio procent (20 
elever) slutat eller hade annan frånvaro. 

Att andelen elever i undersökningspanelen minskat beror alltså på att 
många av eleverna slutat eller gjort studieavbrott. Enligt företrädarna för 
skolan (klassföreståndare, skolledare samt andra lärare i klassen) var en 
av huvudanledningarna till avbrotten att eleverna hade svårighet att klara 
sina studier, men det förekom även att eleverna kom in på andra 
utbildningslinjer. 

I SCB:s statistik (1993), som följde upp ungdomar fyra år efter de 
hade slutat grundskolan 1988, redovisas att studieavbrotten på de 2 - 3-
åriga yrkesinriktade linjerna oftast är definitiva. 

De som avbröt d e längre teoretiska linjerna återkom ofta till 
studier ett år senare, medan de som avbröt de yrkesinriktade 
linjerna sällan gjorde det (SCB, 1993, s 4). 

Tidigare undersökningar visar, att när det gäller vårdutbildningar är 
studieavbrott vanliga för cirka en fjärdedel av vårdeleverna. I motsats till 

1 I årskurs ett besvarade 204 elever enkä ten. Vid enkättil lfallet i årskurs två deltog 
181 elever. Av dessa var 168 närvarande vid båda enkättill fallena. I årskurs tre 
besvarade 170 elever enkäten. Vid alla tre enkätti llfallena var 148 elever av dessa 
närvarande. 
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studieavbrotten i andra yrkesutbildningar kommer här en del av eleverna 
tillbaka till vårdutbildningarna efter en tid (Walldal, 1986; Ham marberg & 
Heyman, 1988 och Gerhardsson, 1990). 

Undersökningsgruppens ålder och kön 

Undersökningsgruppen är ung med en medelålder på 16 år. 

Tabell 1.3 Undersökningsgruppens ålder vid första undersökningstill
fället. Procent. 

Årskurs 1 
15 år 7 
16 år 86 
17 år 5 
18 - 20 år 2 
Summa (n) 100 (204) 

Det finns en mycket liten åldersspridning (tabell 1.3). Den låga intag
ningsåldern sammanhänger givetvis med de regler som gäller för gymna
sieskolan i övrigt. Elevernas ålder är ändå ovanligt låg när det gäller att 
gå in i direkt vårdarbete vilket sker under praktikperioderna. 

Bakgrunden till den låga intagningsåldern till vårdutbildningarna 
måste dock även ses från den så kallade "Thapperska" utredningens 
utgångspunkt (SOU 1962:4). Denna utredning kom med förslag till sänkt 
inträdesålder till sjukvårdsbiträdesutbildning (från 18 år till 17 år). 
Motivet till den sänkta inträdesåldern var att man inte skulle förlora 
ungdomarna till andra utbildningar. I kapitel tre återkommer vi till en 
mer detaljerad framställning av den "Thapperska" utredningen. 

I och med genomförandet av vårdlinjen 1971 blev inträdesåldern till 
den tvååriga vårdutbildningen 16 år (Lgy 70, Läroplan för gymnasie
skolan). Denna reform speglar den tidens behov av vårdpersonal på 
grund av den enorma expansionen inom vårdområdet. 

En prioritering av yngre i gymnasieskolan infördes från och med läs
året 1985/86 (SFS 1984:624 och SFS 1984:1018). I fallet med vårdlinjen 
syftade den till att öka de ungas möjlighet att komma in på linjen så att 
de inte skulle konkurreras ut av äldre elever. Året efter, det vill säga läs
året 1986/87, genomförde Skolöverstyrelsen en undersökning för att se 
effekterna av prioriteringarna (R 86:56). Andelen äldre sökande elever 
till vårdlinjen över 18 år hade då minskat från cirka tjugofem till sex 
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procent, det vill säga en markant förändring hade skett. Prioriteringen av 
yngre kvarstod tre år varefter den upphävdes. 

Är det då ett problem att eleverna är så unga? Gerhardsson (1990) har 
i sin studie "Unga elever i vårdutbildning" gjort intervjuer med tio vård-
linjeelever och deras handledare och kliniklärare på en långvårds
avdelning. Hon menar att: 

Mycket talar också för att det inte är elevens låga ålder som 
utgör 'problemet' för den grundläggande vårdutbildningen, utan 
snarare samarbetet mellan parterna som deltar i denna utform
ning av kunskapsmeddelelsen (Gerhardsson, 1990, s 130). 

Mötet med vårdverkligheten i praktiken kan förmodas påskynda elevenas 
mognad, det vill säga det som Ziehe (1986) talar om som inklusion. 
Samtidigt uppträder kanske motsatsen vad Ziehe benämner exklusion, 
det vill säga att ungdomarna utestängs från vissa av vuxenlivets delar (se 
kapitel fem). Flera undersökningar, till exempel en som gjorts av 
Cwejman och Fürst (1991), pekar just på att tonårsflickornas vuxenliv i 
dag skjuts upp. 

Ganetz gör en historisk tillbakablick på inklusionen och menar att: 

För bara 50 år sedan slutade ofta ung domstiden i 14-årså ldern, 
då man blev konfirmerad. Därefter följde för pojkarnas del 
yrkesarbete, för det mesta inom samm a yrke som fadern, och 
för flickorna var det moderskap och familj som var 
huvudsaken, även om styrkan i den uppgiften varierade med 
klasstillhörighet (Ganetz, 1991, s 9 - 10). 

SCB (1993) redovisar att valet till gymnasieutbildningen är starkt köns-
bundet. Av totalt 5004 studerande inom vårdutbildning var 336 pojkar, 
det vill säga sju procent, och 4668 flickor (93 procent). 

Tabell 1.4 Könsfördelning i undersökningsgruppen. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Flickor 85 88 88 
Pojkar 15 12 12 
Summa (n) 100 (204) 100(168) 100(148) 

Detta bekräftas även i vår studie där de flesta är flickor (tabell 1.4). 
Andelen pojkar utgör dock femton procent vid utbildningens början och 
tolv procent sista året i utbildningen. Detta skall ställas i relation till att 
riksandelen för pojkar på omvårdnadslinjen vid denna tidpunkt var cirka 
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tolv procent och i jämförbar utbildning som vårdlinjen var andelen 
pojkar vid samma tidpunkt 9-12 procent (SÖ, R89: 3). I proposition 
1987/88: 102, föreslås att "... minst 20 procent av platserna inom social 
service- och omvårdnadslinjen ... avsätts för pojkar" (s 46). 

Vid en skola fanns i årskurs ett hälften av panelstudiens pojkar. En 
förklaring till den höga andelen pojkar vid denna skola kan vara att det 
vid skolan fanns flera manliga lärare och en manlig skolledare. Dess
utom fanns det på orten en lång tradition av manliga vårdare inom 
psykiatrin. 

I undersökningsgruppen avbröt pojkarna utbildningen i större ut
sträckning än flickorna efter första läsåret. Av pojkarna slutade 33 
procent och av flickorna femton procent efter första läsåret. Efter årskurs 
två slutade tio procent av pojkarna och tolv procent av flickorna, det vill 
säga här slutade större andel flickor. 

Vid kontakter med skolorna framkom att orsaken till pojkarnas 
avbrott var deras låga intagningspoäng, som medförde att de hade svårt 
att klara utbildningen. Även Hammarberg (1990) pekar på att trots att 
skolan och samhället gjort medvetna ansträngningar att verka för ett 
"fritt" val och för jämställdhet mellan pojkar och flickor så söker endast 
tolv procent av pojkarna omvårdnadsutbildningen. I Skolöverstyrelsens 
rapport (R 89:42) dras dock följande slutsats: "... de pojkar som finns 
trivs i allmänhet mycket bra med sin utbildning" (Broberg, 1989, s 4). 

Staberg redovisar i sin studie att de satsningar som gjorts för att locka 
flickor till teknikutbildningar utgår från vissa föreställningar om flickor. 

Det kvinnlig a könet ses, i motsatsen till det manliga, som ett 
problem. Det kvinnliga måste ändras för att passa, no rmen, det 
manliga. ... Men det talas då inte om att pojkar skulle ha nå gra 
brister som ska ll avhjälpas inn an de kan klara av de kvinnliga 
utbildningarna (Staberg, 1992, s 158). 

När det gäller män som arbetar inom kvinnodominerade yrken så redo
visar Carlsson och Bergknut i en studie om manliga sjuksköterskor att: 

De flesta hade aldrig uppl evt några prob lem att vara man i ett 
kvinnoyrke och ansåg att det fanns manliga egenskaper som är 
positiva i arbetet som sjuksköterska (Carlsson & Bergknut, 
1988, s 26). 
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Lindgren (1992) menar att i sjukhusvärldens hierarki finns få män i 
botten och få kvinnor i toppen. Hon pekar på att bland "flickor" 
(undersköterskor och vårdbiträden) och "systrar" (sjuksköterskor) är 
kvinnodominansen nästan total. Båda grupperna välkomnar flera män 
i vården. Systrarna gör det med motiveringen att med fler manliga 
sjuksköterskor skulle hela yrkeskårens status höjas. Flickorna 
däremot betonar det värdefulla med att karlarna skulle hjälpa dem 
med det som är tyngst i vårdarbetet. I Lindgrens studie tycker de 
manliga doktorerna att det är "okay" med fler kvinnliga kollegor men 
har en viss tveksamhet när det gäller hur kvinnor ska kunna orka med 
det krävande läkaryrket om de har barn och familj. Situationen för de 
få män som arbetar bland flickorna är, enligt Lindgren, att man 
förväntar sig att de ska ta de delar av arbetet som man anser är 
manliga, till exempel att lyfta och bära. Flickorna underlätt ar gärna 
hans arbete genom organisation och assistans . De kvinnliga läkarna i 
den manliga doktorsvärlden "konkurrerar på männens fält" och måste 
enligt Lindgren "stirra den manliga normens primat i vitögat" 
(Lindgren, 1992, s 82 ). 

Omvårdnadsvärlden är alltså en kvinnovärld. Vår undersöknings
grupp, där majoriteten är flickor, skolas in i den världen. Deras före
bilder, deras signifikanta andra, är kvinnor. Ytterligare en kvinnoroll, 
omvårdnadsrollen, läggs till deras övriga roller. En betydelsefull del av 
deras "persona" kommer att utgöras av den rollen (jfr kapitel sex). Och 
de skall i sin tur bära den vidare till andra. Så bibehålls kvinnovärlden i 
omvårdnadsvärlden. Flickorna representerar en grupp som bland andra 
Lindgren (1992) och Johansson (1989) beskriver som altruistisk. Man 
har uppfattningen att det gäller att stå upp för andra, skjuta egna 
önskemål åt sidan och på så sätt vara goda representanter för den 
traditionella kvinnokulturen. 

Social bakgrund, linje- och yrkesval 

Elevernas sociala bakgrund, linje- och yrkesval är en viktig del i presen
tationen av undersökningsgruppen. Vi menar att linjevalet är en fråga om 
reproduktion. Vi kommer senare i framställningen (kapitel fem) att 
diskutera reproduktion och den differentiering som sker utifrån social 
bakgrund vid val av utbildning. Likaså är skäl till och förväntningar på 
yrkesvalet något som hör samman med önskemål om arbetsområde efter 
utbildningen. Den följande framställningen avser att ge en kortfattad och 
samlad bild av några bakgrundsuppgifter gällande de vårdstuderande och 
deras preferenser för arbetsområde efter utbildningen. I samband med 
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denna presentation sker även en jämförelse med andra studier inom 
området. 

I ett flertal studier har man undersökt förhållandet mellan social bak
grund och linjeval i gymnasieskolan. I Axelssons och Wallins (1984) 
undersökning av gymnasieelevernas sociala bakgrund visade det sig att 
75 procent av eleverna på de tvååriga yrkesinriktade linjerna kom från 
arbetarhem. För de teoretiska tvååriga linjerna var motsvarande siffra 60 
procent och på de teoretiska tre- och fyraåriga linjerna hade 35 procent 
arbetarbakgrund. Totalt i samma undersökning hade 45 procent av 
eleverna en far som var arbetare. 

I Walldals studie av vårdlinjens elever var resultatet att 

nästan varannan elev kommer från arbetarhem, de vård
studerandes socialgruppspanorama mer liknar vad som gäller 
för de teoretiska linjerna än de yrkesinriktade i gymnasieskolan 
(Walldal, 1986, s 129). 

SCB:s statistik (1993) visar att flera faktorer påverkar ungdomarnas val 
av utbildning; bland annat har föräldrarnas utbildning och yrke stor 
betydelse. SCB gjorde 1988 en elevpanelstudie angående bland annat 
social bakgrund för de elever som slutade grundskolan samma år. Av 
studien framgick det att 93 procent av barnen till högre tjänstemän 
fortsatte till gymnasieskolan och av dessa valde 70 procent tre- och 
fyraåriga teoretiska linjer. "Bland barnen till ej facklärda arbetare fort
satte endast 82 procent till gymnasieskolan och 20 procent valde 3-4 
åriga linjer" (SCB, 1993, s 14). 

I samma studie visade det sig att: "Ju längre utbildning fadern har 
desto vanligare var det att barnen började gymnasieskolan" (SCB, 1993, 
s 14). I SCB: s undersökningsresultat fanns även en klar koppling mellan 
val av längre teoretiska utbildningar och faderns utbildning. 

Erikson och Jonsson menar i sin rapport "Ursprung och utbildning" 
att: 

En enkel förklaring är att barnens utbildningsaspirationer refe
rerar till vad föräldra rna har uppnått; både barnen och föräld
rarna vill 'upprätthålla' utbildningstraditionen inom familjen 
(Erikson & Jonsson, 1993, s 208). 
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Tabell 1.5 Social bakgrund utifrån föräldrarnas klasstillörighet. Procent 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Pappa Mamma Pappa Mamma Pappa Mamma 
Företagare m fl 9 3 8 2 8 1 
Tjänstemän 37 45 35 42 35 42 
Arbetare 45 43 48 48 49 48 
Övriga 3 8 4 7 4 8 
Kommentarer/Ej 6 1 5 1 4 1 
svar 
Summa (n) 100(204) 100(204) 100(168) 100(168) 100(148) 100(148) 

Vid första enkätinsamlingen hösten 1989 hade 45 procent respektive 43 
procent av ungdomarna en pappa och en mamma som var arbetare 
(tabell 1.5). I princip motsvarar detta resultat vad Walldal fann i sin 
studie (1986). Efter tre år har det på grund av elevernas avbrott skett en 
förändring så att i den kvarvarande gruppen är det nästan hälften av 
eleverna som har en far och en mor som är arbetare. Detta innebär alltså 
att flera av eleverna vars föräldrar var tjänstemän hade slutat. Efter års
kurs ett slutade tio pojkar, av vilka åtta kom från tjänstemannagruppen. 

Det är således flera med tjänstemannabakgrund som slutar. Trots att 
skillnaden inte var så stor är tendensen ändå klar. Parsons (1959) menar 
att dikotomiseringen med nivåspecifik socialisation grundläggs redan i 
lågstadiet (se kapitel fem). Jönsson m fl (1993) har i sin studie samma 
mönster att ungdomar från högre social skikt oftare gör teoretiska studie
val. 

Ve (1987) menar att den köns- och klassmässiga socialiseringen tycks 
samspela så att pojkar med borgerlig bakgrund har fördelar av detta i 
utbildningssammanhang. I vår studie hade drygt hälften av pojkarna i 
årskurs ett tjänstemannabakgrund. Pojkar från tjänstemannahem slutar i 
större utsträckning än flickor som har samma bakgrund. Om man ser på 
pojkarnas avbrott i omvårdnadslinjen indikerar det inte att tjänstemanna
bakgrund skulle ge dem vad Ve talar om som fördelar i utbildnings
sammanhang. Eftersom pojkarna i vår studie hade låga intagningspoäng 
och avbrotten i stor utsträckning berodde på detta kan "fördelen" för 
deras del ha inneburit att föräldrar från tjänstemannahem hjälpt dem att 
välja en gymnasieutbildning som gav treårsstatus och som man för
modade att de skulle klara av trots sina dåliga betyg. Men eftersom 
utbildningsvägen var ny var det förmodligen svårt för föräldrarna att göra 
en realistisk bedömning för sina pojkar. Dessa slutsatser måste dock 
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göras med stor försiktighet eftersom panelstudien är en mindre 
undersökning och antalet pojkar är litet. 

Walldals studie visade att drygt en ijärdedel (29 procent) av eleverna 
på vårdlinjens hälso- och sjukvårdsgren hade en mor som arbetade inom 
något vårdyrke. ".. det tycks finnas en större benägenhet hos en flicka 
med moder i vårdyrke än hos andra att söka sig till vårdområdet" 
(Walldal, 1986, s 129). I vår studie hade 34 procent (69 mödrar) av de 
vårdstuderande mödrar som arbetade inom vård. Fem procent (elva 
fäder) av deras fäder var yrkesverksamma inom vårdyrken. Detta innebar 
att 20 procent av elevernas föräldrar arbetade inom vårdyrken. Drygt 
hälften av elevernas föräldrar som återfinns inom vårdyrken klassificeras 
som arbetare enligt klassificering Socioekonomisk indelning. 

Vid en skola fanns en förhållandevis stor andel av elever med 
föräldrar som hade vårdyrken. Vid denna skola hade 43 procent av 
elevernas föräldrar ett vårdyrke och av elevernas mödrar var 65 procent 
yrkesverksamma inom vård. Av de som slutade utbildningen hade sex 
procent av eleverna föräldrar som arbetade inom vårdområdet. Det fanns 
alltså en mindre benägenhet att avbryta utbildningen hos de ungdomar 
som hade någon förälder som arbetade inom vårdområdet. 

Skäl och förväntningar i yrkesvalet 

Varför säger sig ungdomarna ha valt omvårdnadslinjen och vad förväntar 
de sig att den skall leda fram till? Tycker de att de har valt rätt 
utbildning? Kommer de att arbeta inom omvårdnadsområdet efter 
utbildningen? I tabellerna 1.6 och 1.7 redovisas rangordningen av de 
viktigaste skälen till yrkesvalet och förväntningarna på utbildningen. En 
rangordning av de skälen under de tre åren visar följande: 
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Tabell 1.6 Rangordning av elevernas viktigaste "skäl till yrkesval". 
Procent 

Rang Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 
1) Hjälpa gamla Träffa mycket folk Träffa mycket folk 

människor (36) (49) 
(33) 

2) Träffa mycket folk Bra och omväxlande Bra och omväxlande 
(25) utbildning utbildning 

(20) (16) 

3) Bra och Hjälpa gamla människor Hjälpa gamla människor 
omväxlande (16) (15) 
utbildning 
(14) 

4) Annat (14) Annat (15) Annat (15) 

Övriga alternativ Övriga alternativ Övriga alternativ 
(14) (12) (5) 

I årskurs ett kommer "att hjälpa gamla människor" i första hand. Cirka 
en tredjedel anger alltså detta som skäl till yrkesvalet men i årskurs två 
och tre sjunker alternativet till tredje rang (sexton respektive femton 
procent). 

Hammarberg (1990) uppger i sin studie att det främsta motivet för 
valet av vårdlinjen var en önskan om "att arbeta med människor" (s 17). 
Detta motiv och/eller att vilja hjälpa andra som skäl att söka vårdut
bildningar återfinns i flera studier (Johansson, 1984; Walldal, 1986). I en 
studie har Dahlin (1989) intervjuat grundskoleelever i årskurs nio 
angående religionsundervisning och livsinställning. Själv gör Dahlin en 
sammanfattning genom att citera en grundskoleflickas motiv varför hon 
vill hjälpa andra människor: "Att hjälpa andra människor verkar för 
denna elev vara både roligt, viktigt och meningsfullt" (1989, s 130). 

I rapporten "Bland primadonnor och strömkarlar" (Skolverkets 
rapport nr 48 1994) redovisas från en avgångsklass på humanistisk/sam
hällsvetenskaplig linje (26 flickor och 3 pojkar) elevernas fritidsintressen 
och yrkesdrömmar. 

En majoritet av flickorna är fortfarande osäkra på vad de vill 
bli De vill 'arbeta med männ iskor' och anger vissa yrkes

27 



Bakgrund, uppläggning och presentation 

områden, t ex arbeta med utvecklingsstörda eller äldre 
människor (Eidem & Halsius, 1994, s 14). 

Att unga på tröskeln till omvårdnadsvärlden anger att de i första hand 
vill träffa mycket folk i sitt arbete bekräftas även i vår undersökning. Av 
tabell 1.6 framgår att detta skäl får första rang i både årskurs två och tre. 

När det gäller förväntningar på utbildningen blir bilden följande: 

Tabell 1. 7 Rangordning av elevernas viktigaste "förväntningar på utbild 
ningen". Procent 
Rang Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 
1) Att bli en bra och Att bli en bra och Att bli en bra och 

skicklig under skicklig under skicklig under
sköterska (29) sköterska (41) sköterska (39) 

2) Lära mig hur man ger Jag får ett intressant Jag får ett intressant 
bra vård (20,1) yrke (17,2) yrke (22) 

3) Jag får ett intressant Lära mig hur man ger Lära mig hur man ger 
yrke (19,6) bra vård (16,7) bra vård (16) 

4) Jag förbereder mig för Jag förbereder mig för Jag förbereder mig för 
högskolestudier till högskolestudier till högskolestudier till 
sjuksköterska (11) sjuksköterska (10) sjuksköterska (9) 

5) Jag intresserar mig mera Jag intresserar mig Jag mognar som 
för anda människor (8) mera för anda person (6) 

människor (6) 
6) Jag mognar som person Jag mognar som Jag intresserar mig 

(5) person (5) mera för anda 
människor (4) 

Övriga alternativ Övriga alternativ Övriga alternativ 
(7) (4) (3) 

I enkätsvaren angående förväntningar på utbildningen fick eleverna till
fälle att ange om de siktade mot ett konkret yrke (sjuksköterska eller 
undersköterska eller tyckte de skulle få ett intressant yrke (tabell 1.7). Ett 
annat alternativ var att de ville bli skickliga inom vård alternativt social 
omsorg. Det dominerande för eleverna är deras inriktning mot det kon
kreta yrkesmålet undersköterska. Denna inriktning ökar dessutom 
markant och framför allt mellan årskurs ett och två. Eftersom sambandet 
med sjuksköterskeutbildningen och omvårdnadslinjen böljade bli oklart 
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vid denna tidpunkt kan det vara så att eleverna tog det säkra före det 
osäkra och bedömde undersköterskenivån som ett realistiskt alternativ. 

Det är av intresse att se om en förändring har skett när det gäller om 
enskilda individer står fast vid sitt svarsalternativ under de tre åren. Detta 
tycks inte vara fallet. Exempelvis kvarstår endast nio procent av eleverna 
i årskurs tre av de 29 procent som i årskurs ett ville bli undersköterskor 
(som första alternativ). Likaså håller endast två procent av eleverna i 
årskurs tre (av elva procent) fast vid sitt val att bli sjuksköterskor. Av de 
20 procent elever som i årskurs ett säger sig ha valt utbildningen därför 
att de ville ha ett intressant yrke, kvarstår fyra procent i årskurs tre. I 
skaran om 20 procent av ungdomar som valde utbildningen för att ge bra 
vård kvarstår endast en procent i årskurs tre. 

I Walldals (1986) studie valde de studerande sjuksköterska som första 
yrkesmål (40 procent) och undersköterska i andra hand (35 procent). I 
vår studie kom sjuksköterska först på fjärde plats under de tre åren (11, 
10 och 9 procent). 

Att eleverna väljer olika svarsalternativ i de olika årskurserna kan 
vara en följd av deras möte med omvårdnadsvärlden. Där får de till 
exempel konkret pröva på hur det är att hjälpa gamla människor i en 
komplicerad vårdsituation. Kanske är det också vad Ziehe (1986) kallar 
den "snabba pulsen" i ungdomsvärlden som gör att ungdomarna snabbt 
byter uppfattning. Givetvis kan även en förklaring vara att dessa 
svarsalternativ upplevdes som rätt närstående varandra. Exempelvis kan 
alternativen att bli en bra och skicklig undersköterska och att lära sig hur 
man ger en bra vård upplevas som likvärdiga. 

Förändringar i yrkesvalet 

Enligt Gerhardsson (1990) anser vårdlinjeeleverna att "redan den första 
praktiken stärkte uppfattningen att de valt rätt yrke" (s 115). I före
liggande studie ställdes frågan först i årskurs två om eleverna skulle göra 
om samma linjeval. Ångrar då eleverna sitt val av omvårdnadslinjen? 
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Tabell 1.8 Förändringar i val till omvårdnadslinjen Procent. 
Årskurs 2 Årskurs 3 

Ja, jag skulle göra om samma val i dag 56 62 
Vet inte 19 22 
Nej, jag tycker nu att jag skulle valt en annan 
utbildning 24 15 
Ej svar 1 1 
Summa (n) 100(168) 100 (148) 

Av tabell 1.8 framgår att över hälften av eleverna i årskurs två och 62 
procent i årskurs tre säger att de skulle göra om samma linjeval och 
ytterligare cirka 20 procent är osäkra. Tolkningen av detta kan ses mot 
bakgrund av vad som gäller för andra linjer i gymnasieskolan. 

Enligt SCB:s redovisning 1989 har gymnasieelever som avbrutit sin 
utbildning följande inställning: 

Av både män och kvinno r som avgått från kvinnodominerande 
linjer ansåg 42 procent att de skulle göra om samma linjeval, 
drygt 1/3 tycker nu att de skulle valt en annan linje och cirka 
1/5 svarade 'vet ej' (SCB, 1989, s 44). 

När det gäller elever i vår studie som slutade sin utbildning, det vill säga 
avhopparna efter årskurs två, är det lika många som vid enkättillfället i 
årskurs två svarat "ja, jag skulle göra om samma val i dag", som de som 
svarat att de "skulle valt en annan utbildning". Det vill säga att bland de 
elever som avbryter utbildningen efter årskurs två finns både de som 
tycker att de gjort ett riktigt linjeval och de som anser att de borde ha 
valt en annan linje. 

Arbete efter utbildningen 

Cirka 85 procent anger att de vill arbeta inom omvårdnadsområdet efter 
utbildningen. Det svaret kan antingen tolkas som att man verkligen vill 
prioritera omvårdnadsområdet som arbetsplats eller som att man anser 
att det är det arbetsområde där det är lättast att få arbete. Detta stämmer 
väl med SCB:s studie "Fyra år efter grundskolan". Där påpekas nämligen 
att: 

Av de förvärvsarbetande ungdomarna, huvudsakligen kvinnor 
som gått vårdlinjen eller social servicelinjen återfanns 86 
procent i hälso- och sjukvårdsarbete (SCB, 1993, s 35). 
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Vidare visade det sig i samma undersökning att av de (huvudsakligen 
män) som fullföljt endera verkstadsteknisk linje, fordonsteknisk linje 
eller bygg- och anläggningsteknisk linje till mer än tre fjärdedelar åter
fanns inom tillverkningsområdet 1992. Som redovisats tidigare var det 
huvudsakligen kvinnor som gått vårdlinjen eller social servicelinjen. Av 
dessa arbetade 86 procent inom hälso- och sjukvården 1992. Av männen 
som utbildat sig på vårdlinjen var 59 procent kvar inom hälso- och sjuk
vårdsarbete 1992. Vidare redovisades i samma undersökning att de ung
domar som gått vårdlinjen i mycket stor utsträckning (90 procent) hade 
ett arbete som stämde med utbildningen. 

Undersökningen angav också att av de ungdomar som fullföljt 
gymnasieutbildning fyra år tidigare var det 39 procent av männen och 57 
procent av kvinnorna som förvärvsarbetade i februari 1992. För ungdo
mar som gått vårdlinjen var motsvarande siffror 77 respektive 75 procent 
som förvärvsarbetade. Det var således flera av de yrkesutbildade ungdo
marna kvar inom vårdområdet än för andra yrkesutbildade. "Bland 
flickorna som gått vårdlinjen svarade hälften att de inte ville studera 
vidare på grund av studieskulderna" (SCB, 1993, s 41). Av de som valde 
högskolestudier av vårdlinjeeleverna återfanns tre Värdedelar inom vård
sektorn. 

Tabell 1.9 Önskat arbetsområde efter omvårdnadslinjen, årskurs tre. 
Procent. 
Arbetsområde Årskurs 3 
Akutsjukvård 48 
Äldrevård 11 
Övrig vård 31 
Annat område än vård 9 
Kommentarer/Ej svar 1 
Summa (n) 100 (148) 

Nästan hälften av eleverna vill arbeta inom akutsjukvården, det vill säga 
inom medicinsk och kirurgisk sjukvård (tabell 1.9). Endast elva procent 
väljer äldrevård och nästan en tredjedel av eleverna vill arbeta inom 
annat omvårdnadsområde, till exempel bland utvecklingsstörda. Endast 
nio procent av eleverna har givit exempel på andra tänkbara yrkes
områden som de vill arbeta inom efter omvårdnadslinjen 

Som framgår av tabell 1.9 planerar majoriteten (90 procent) av de 
vårdstuderande att arbeta inom vårdområdet efter utbildningen. Detta 
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kan jämföras med SCB:s undersökning (1993) där en större andel från 
vårdlinjen (75 - 77 procent) än vad som gällde efter andra yrkes
utbildningar fanns inom utbildningens arbetsområde. Att de vård
studerande i panelstudien uppvisar ännu större benägenhet att arbeta 
inom vårdområdet än det som framkom i SCB:s undersökning (1993) 
kan ha många förklaringar. En förklaring kan vara att unga människor 
tillfälligt eller mer permanent lämnar vårdyrket på grund av att de inte 
orkar med psykiskt eller fysiskt. Eller att de valt att pröva något annat. 
Eftersom majoriteten är unga kvinnor kan man även tänka sig att en del 
av dem fött barn och beroende på detta tillfälligt är borta från 
vårdarbetet. Det verkar alltså rimligt att de vårdstuderande i större 
utsträckning än vad som blir verklighet förmodar att de skall arbeta inom 
vårdområdet. 

Tabell 1.10 Arbete efter omvårdnadslinjen och fasthet i linjevalet. 
Årskurs tre. Radprocent. 
Arbete efter om
vårdnadslinjen 

Samma linjeval 

Ja Vet ej Nej 
Akut vård 61 21 18 100 (n=71) 
Äldrevård 69 12 19 100 (n=16) 
Övrig vård 70 21 9 100(n=47) 

Inga signifikanta skillnader. Ej svar 14 elever. 

Sextionio procent av eleverna som har sagt att de kan tänka sig att arbeta 
inom äldrevården har markerat att de skulle göra samma linjeval i dag, 
och över 60 procent av eleverna som vill arbeta inom akutvården skulle 
göra samma linjeval i dag. Dock måste man hålla i minnet att de som vill 
arbeta inom äldrevården är en liten grupp. 

Man kan förmoda att eleverna under sina praktikperioder upptäcker 
nya nischer inom vårdområdet. Ett sådant område är arbete bland 
utvecklingsstörda vilket vissa elever gett som exempel på övrig vård som 
de vill arbeta inom. Det finns alltså indikationer på att både de som 
upptäcker nya nischer under sin praktik och de som kanske från böljan 
av utbildningen haft en viss inriktning såsom äldrevård är lika tillfreds
ställda med linjevalet. Denna paradox talar dock för att det förmodligen 
är flera olika faktorer som påverkar såväl tillfredsställelsen med linje
valet som vilket vårdområde man väljer. Tillfredsställelsen med linje
valet kan till exempel bero på att man har eller fått kamrater i utbild
ningen eller hur man lyckats i sina studier. En annan faktor som påverkar 
kan vara att man flyttat hemifrån och hur man klarar av den övergången 
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in i vuxenlivet. Givetvis är en annan avgörande faktor hur man upplevt 
mötet med omvårdnadsvärlden. 

SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har vi introducerat panelstudien och undersöknings
gruppen. Det som beskrivs är en första identifikation när det gäller de 
vårdstuderande och några väsentliga variabler som ålder, kön, social 
bakgrund, linjeval och dessutom elevernas preferenser för olika framtida 
arbetsområden. I anslutning till detta har några teoretiska ansatser berörts 
och vissa jämförelser med andra studier gjorts. I den fortsatta 
framställningen kommer ytterligare teorianknytning att ske till exempel i 
avsnitten om reproduktion (kapitel fem) och inställning till äldre (kapitel 
nio). 

Sammanfattningsvis kommer nästan 50 procent av eleverna från 
arbetarhem. Detta är färre än för andra yrkesinriktade linjer, men jämför
bart med resultat tidigare undersökningar av social bakgrund för elever i 
gymnasieskolans vårdlinje. Som väntat är flertalet, 88 procent, flickor 
och cirka en tredjedel har mödrar som arbetar inom vårdområdet. I 
årskurs ett är det cirka en tredjedel som anger som skäl till yrkesvalet, att 
de vill hjälpa gamla människor. I årskurs två och tre minskar den andelen 
till sexton respektive femton procent. Det dominerande för alla tre åren 
beträffande förväntningar på utbildningen är det konkreta yrkesmålet 
undersköterska. I årskurs tre anser femton procent av eleverna att de 
skulle valt en annan utbildning, medan över 60 procent skulle göra 
samma val. Av de studerande i årskurs tre anger 85 procent att de vill 
arbeta inom vårdområdet efter utbildningen. Detta stämmer väl med 
resultatet i andra undersökningar om i vilken utsträckning man efter 
vårdutbildning arbetar inom utbildningsområdet. 

I det följande kapitlet söker vi undersökningsgruppens utbildnings
historiska rötter. Dessa rötter finns bland annat i sjuksköterskeutbildnin
gens utveckling och sjuksköterskornas agerande för utbildning av h jälp
personal. Från att ha varit en utbildning endast för sjuksköterskorna 
växer det även fram utbildning för andra grupper av vårdpersonal. 
Historien visar på två kvinnokollektiv, sjuksköterskor och undersköter
skor som under en period har en gemensam utbildningsgrund, det vill 
säga en samordnad utbildning. Senare sker en återgång till en 
särskiljande utbildning. I utvecklingen finns tecken både på samverkan 
och konflikt mellan de två kvinnokollektiven. 
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2 OMVÅRDNADSUTBILDNINGENS 
FRAMVÄXT 

I detta avsnitt beskrivs något om omvårdnadsutbildningens framväxt. 
Historien är omfattande och ett flertal betydelsefulla arbeten beskriver 
sjuksköterskornas, sjukvårdsbiträdenas och undersköterskornas utbild
ningshistoria. Något samlat verk som haft ambitionen att ge en total bild 
över den historiska utvecklingen har vi inte funnit. Däremot finns 
arbeten som omfattar bitar av denna kvinnohistoria. Exempel på sådana 
framställningar är: Dillner (1962), Lindblad (1960), Bohm (1961), Lind
ström (1978, 1987), Johansson (1979) Gustafsson (1987), Emanuelsson 
(1990), Knapp Gaaserud (1991), Erlöv och Pettersson (1992), Bergman 
(1994) och Heyman (1995). Syftet med följande begränsade historie
beskrivning är framförallt att placera in vår undersökningsgrupp i sitt 
utbildningshistoriska sammanhang och granska hur olika faktorer 
påverkat i riktning mot en samordnad eller särskiljande utbildning för 
sjuksköterskor och undersköterskor. 

Framställningen i detta kapitel fokuseras först på sjuksköterske
utbildningens utveckling. Sedan görs några nedslag i övrig omvårdnads
personals utbildning. Därefter beskrivs i kapitel tre några faktorer som 
driver fram en samordnad utbildning för undersköterskor och sjuk
sköterskor. I samma kapitel analyseras, med utgångspunkt från en 
periodindelning av åren 1910 - 1993, några milstolpar och faktorer som 
påverkat utvecklingen mot både en samordnad och särskiljande utbild
ning för sjuksköterskor och undersköterskor. 

FRÅN SJUKVAKTERSKA TILL SJUKSKÖTERSKA 

Historien om utbildningens framväxt är viktig. Viktig därför att den 
belyser skillnaden mellan dem som fick utbildning och dem som 
lämnades utanför möjligheterna till förkovran och professionalisering. 
Eller som Gustafsson uttrycker det när det gäller sjukvårdsbiträdenas och 
undersköterskornas historia som han menar ännu inte är skriven: 

... ett yrkes historia måste sättas i relation till de omgivande 
yrkeskategoriernas utveckling (Gustafsson, 1987, s 392). 
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Sjukvårdens utveckling och dess utövares historia sker i varje tids anda 
med draghjälp eller motstånd av dem som råder över besluten och resur
serna. Gustafsson menar att liksom läkarna en gång förde "en intensiv 
kamp mot kvacksalvare, badare och barberare för att ordna medicinal-
väsendet" så förde sjuksköterskorna på sitt sätt en kamp mot "sjuk-
vakterskorna". Han anser att det var "borgerliga renlighetsideal som 
sjuksköterskorna förde med sig in i vården". Dessa renlighetsideal och 
betoning på disciplin, menar han, hade "för och utommedicinska rötter" 
och skall därför inte bara ses som resultat av medicinska landvinningar 
(Gustafsson, 1987, s 378). 

Enligt Agneta Emanuelsson använde sjuksköterskorna såväl i 
England som i Sverige en nedsättande bild av den outbildade sjukvak-
terskan eller sjukvårdsbiträdet: 

I syfte att höja de utbildade sjuk sköterskornas status och mar
kera mellan sjuksköterskor och den outbil dade sjukvakterskan, 
eller sjukvårdsbiträdet, användes en nedsättande bild av den 
senare (Emanuelsson, 1990, s 13). 

Den klassiska skildringen av Charles Dickens romanfigur mrs Gamp 
(Dickens, 1915) tycks vara stilbildande (jfr Bohm, 1961). Det vill säga 
sjukvakterskan var alkoholiserad, smutsig, okunnig, omoralisk och hade 
därmed lågt anseende. Detta sätt att betona sjuksköterskornas överläg
senhet "moraliskt och statusmässigt på biträdenas bekostnad" menar 
Emanuelsson "kan samtidigt också ses som en illustration till konflikten 
mellan dessa båda grupper" (Emanuelsson, 1990, s 13 - 14). Även om 
Emanuelssons konfliktperspektiv kan ifrågasättas så belyser det kampen 
inom omvårdnadsfåltet. Kanske är det en klasskamp i miniformat när 
människor med olika kulturell bakgrund möts och skall inta sina 
positioner i ett nytt organisatoriskt system. 

Omvårdnadens historia är nära förknippad med kvinnornas historia. 
När sjukvården fors över från kloster och helgeandshus blir det 
kvinnorna som i den så kallade sjukvakterskans roll utför det konkreta 
omhändertagandet av patienterna. Benämningen sjukvakterska möter vi 
första gången i de instruktioner och beskrivningar som finns från 
Serafimerlasarettet som öppnades vid mitten av 1700- talet (Kock, 
1955). Sköterskor, pigor och sjuksköterskor är sedan yrkesbeteckningar 
som dyker upp i dokumenten från 1800-talets sjukhus (Gustafsson, 1987; 
Knapp Gaaserud, 1991). Det skulle dock dröja ungefär hundra år från det 
att Serafimerlasarettet öppnades till dess att det blev en regelrätt utbild
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ning för vårdpersonal i och med att den första sjuksköterskeutbildningen 
i Sverige startade. Det skulle ta ytterligare cirka hundra år innan den 
övriga vårdpersonalens utbildningsbehov uppmärksammades och kon
kretiserades i form av en undersköterskeutbildning. 

Kongl Sundhetskollegiet inrättades 1813 och skulle ha "överinseendet 
och styrelsen öfver sundhetstillståndet, läkarvården och sjukskötseln" 
(Hillborg, 1981, s 7). Redan under första delen av 1800-talet tycks en 
skiktning ha skett mellan den kvinnliga vårdpersonalen såtillvida att en 
grupp benämndes sköterskor och en annan grupp kallades pigor eller 
biträden. Knapp Gaaserud (1991) ger exempel på detta utifrån en 
inspektörsberättelse från Sundhetskollegiet där det bland annat beskrivs 
hur "sjukskötseln" var något som utfördes av sköterskan och hur hon 
med biträde av pigan även skulle ombesöija tvätt, skurning, städning och 
matens utdelning. Vidare finner Knapp Gaaserud i samma berättelse att 
"benämningen sköterska används omväxlande med benämningen sjuk
sköterska" (s 46). 

Det skulle dock dröja flera decennier innan det blev en klar bild över 
skillnaderna i funktion och kompetens mellan biträden och sjuk
sköterskor. 

Ännu mot slutet av 1850-talet fanns inte något bestämt begrepp 
för vad en sjuksköterska var för något (Bohm, 1961, s 14). 

Historien om framväxten av omvårdnadspersonalens utbildning är om
fattande. En mer uttömmande beskrivning skulle föra alltför långt utan
för den här framställningens syfte. Den kom mande beskrivningen utgör 
därför endast några, som vi bedömer, relevanta nedslag i vårdperonalens 
utbildningshistoria. För en fylligare och mer fullständig bild hänvisar vi 
till de framställningar som nämns inledningsvis. 

Den första sjuksköterskeutbildningen i Sverige startade 1851 vid 
diakonissanstalten i Stockholm. Nästa sjuksköterskeskola var den som 
1867 startades i Uppsala av "Föreningen för frivillig vård af sårade och 
sjuke i fält" (sedan ändrades namnet till Svenska föreningen Röda 
korset). Den tredje betydelsefulla skolan blev den som öppnades 1884 
och sedan kom att utvecklas vid Sophiahemmet (Dillner, 1962). 

De tre sjuksköterskeskolorna representerade tre betydelsefulla driv
krafter eller traditioner som påverkat såväl sjukvården som sjuk
vårdsutbildningen, nämligen religionen med dess barmhärtighetstanke, 
den militära organisationens disciplin, ordning, auktoritet och förmåga 
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att ta fram resurser. Vidare representerade en av skolorna, genom 
drottningens engagemang, en reform "uppifrån". Gustafsson menar att 
drivkraften utgjordes av "en blandning av social medkänsla och 
realpolitik" (Gustafsson, 1987, s 375). 

Sophiahemmets sjuksköterskeskola torde ha varit den utbildning som 
tydligast tillskapade en skiljelinje mellan biträden och sjuksköterskor. 
Detta skedde framför allt genom de höga inträdeskrav som skolan 
ställde. Den vände sig vid rekryteringen av elever helt uppenbart till 
medelklassens och högre socialklassers flickor. 

För att en ung kvinna skulle kunna bli antagen som ele v ford
rades inte bara att hon hade åtn jutit nöjaktig skolundervisning, 
vanligen åttaklassig flick skola, utan också att hon skulle vara 
protestant samt äga sann gudsfruktan (Bohm, 1961, s 31). 

Mot bakgrund av att det var drottning Sophia som initierade och styrde 
verksamheten vid Sophiahemmet var dessa höga inträdeskrav naturliga. 
Den karakteristik som Bohm gör av drottningen är belysande. 

Drottningen var konservativ men hade en stark dragning till 
moderatliberala tänkesätt. Hon fruktade för socialismen, och 
rädsla fö r revolutioner gjorde henne uppmärksam på många 
samhällsproblem. Det var de styrandes plikt, ansåg hon, att 
undanröja nöd och elände bland befolkningen. Reformerna 
borde komma uppifrån, från de högre skikten av invånarna. Att 
bildade flickor skulle kunna verka som reformatorer innom 
sjukvården torde därför förefallit henne logiskt. Men till denna 
uppgift borde de danas i kristen anda (Bohm, 1961, s 28). 

Från de tre centrala skolorna växte sjuksköterskeutbildningen så små
ningom till att även genomföras vid lasarett i landsorten. Vid dessa 
skolor var det en skiftande utbildningskvalitet och utbildningstiden 
varierade från några månader upp till tre år. 

Vid de flesta skolorna gavs teore tisk undervisning endast spo
radiskt eller inte alls. Den praktisk a utbildningen bestod mest 
av krävande tjänstgöring på sjuksalen (Lindström, 1978, s 3). 
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NÅGRA FAKTORER OCH HÄNDELSER SOM PÅVERKAT 
UTVECKLINGEN AV SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN 

Vid tidpunkten för Sophiahemmets tillblivelse hade mycket börjat hända 
i samhället som skulle öka möjligheten för kvinnorna i medelklassen och 
i de högre klasserna att få utbildning och självständighet genom ett yrke. 
Florence Nightingale betraktas som den klassiska impulsgivaren till en 
modern sjuksköterskeutbildning. Det finns naturligtvis även portalfigurer 
i Sverige. Kanske ännu mer intressant är att ta fram några av de 
milstolpar och brytningspunkter som skapade möjligheter för en mer 
professionell yrkeskår inom vården. 

I ett framåtskridande finns händelser, upptäckter och strävanden som 
blir en utvecklingskraft. Sjuksköterskeutbildningens framväxt under 
senare delen av 1800-talet ger exempel på detta. De medicinska landvin
ningarna under 1800-talet var omfattande. Upptäckter inom bakterio
login tillskapade utvecklingsmöjligheter inom flera vårdområden. De 
grundläggande kunskaper om mikroorganismer som Pasteurs och Kocks 
forskning gett gjorde det möjligt att förstå och bekämpa smitta och 
smittspridning. Hur detta praktiskt kunde tillämpas inom kirurgin och 
utveckla den medicinska disciplinen visade bland annat Lister när han 
böljade använda karbolsyra till operationsinstrument och spray i opera
tionssalarna. Med denna åtgärd minskade dödligheten vid amputationer 
från 43 till 15 procent (Kock, 1955; Renader, 1962). 

Med den alltmer växande kunskapen om mikroorganismer fordrades 
en praktisk hygienisk tillämpning inom sjukhusen. Det som Gustafsson 
(1987) kallar "det borgerliga renlighetsidealet som sjuksköterskor förde 
med sig in i vården" (s 378) kom här väl till pass. Antiseptiken och asep-
tiken fick en teoretisk grund tack vare mäns forskning men i tillämp
ningen var man beroende av kvinnornas praktiska handhavande. Kirur
gins utveckling i samklang med de hygieniska kraven gjorde läkarna 
beroende av assistans. I operationsarbetet, i sårvården och i den praktiska 
folkhälsoupplysningen blev sjuksköterskorna läkarnas assistenter allt 
under det att de utifrån sitt eget kompetensområde omvårdnad utveckla
de ett kunnande som de förde vidare genom ett lärlingssystem. 

Det fanns även händelser under 1800-talet som på ett avgörande sätt 
påverkade sjukvården. Krig tillskapar vanligen ett ökat intresse från de 
styrandes sida för förbättringar i vården (jfr Gustafsson, 1987). Krim
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kriget, som bröt ut 1854, blev den händelse ur vilken en sekulariserad 
omvårdnadsskolning växte fram. En krigsministers oro över rapporter 
om hur sjuka och sårade brittiska soldater vanvårdades gjorde att han 
vände sig till Florence Nightingale som inte bara var hans personliga vän 
utan hade visat prov på god praktisk organisationsförmåga och var känd 
för sin strävan att förbättra sjukvården. Dessutom hade hon genom sina 
insatser vid en koleraepidemi visat att hon kunde gå in i praktiskt sjuk
vårdsarbete. 

På krigsministern Sidney Herberts uppdrag sändes Florence 
Nightingale till Skutari. Det hon mötte beskrivs med följande: 

Här rådde en fruktansvärd oreda, det var ett väldigt sjukhus 
utan kloaker, tvättinrättning och förråd, i avsaknad av lämplig 
föda för patienterna. Männen höllo på att ätas upp av ohyra och 
voro i det ömkligaste skick. Dödligheten steg till 50 - 60 % 
(Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning, 1952, s 144). 

Trots läkarnas motstånd men med hjälp av 200 sjuksköterskor organi
serade Nightingale en förbättring av förhållandena på sjukhusen över 
hela Krim. Hennes insatser omfattade förutom praktisk omvårdnad allt 
ifrån tvättstugor till vattenlednings- och kloakrör, kläder och sjukvårds
utrustning, laboratorier och utbildning. Resultaten av förbättringarna 
visade sig i en sjunkande dödlighet bland patienterna. 

Genom hennes outtröttliga energi nedgick dödligheten från 
över fyrtio procent till tjugutvå på tuse n eller till en i armén t. 
o. m. under fredstid okänd grad (Stiftelse n för sjuksköterske
utbildning, 1952, s 116). 

När Nightingale sedan återvände till England skapade hon 1860 den 
sjuksköterskeutbildning som kom att bli mönsterbildande internationellt 
(Holmdahl, 1994). 

Ett bra exempel på en person som speglade tiden och påverkade 
utvecklingen för kvinnorna var Fredrika Bremer. Som ung på 1820-talet 
hade hon, efter mönster från de franska barmhärtighetssystrarna, velat gå 
ut bland fattiga och vårda sjuka. Att förverkliga detta var helt otänkbart 
eftersom det enligt den tidens uppfattning var en uppgift för tjänstehjon 
och inte något som en flicka ur borgarklassen skulle syssla med. Vid den 
tidens sjukvårdsanstalter fanns det veneriska sjukdomar hos många 
patienter och smittvägarna för dessa sjukdomar kände man inte till. 
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...då Fredrika Bremer var ung, förknippades sjukhus gärna med 
skräcken för venerisk sjukdom - ett ord, som en flicka natur
ligtvis inte borde känna till betydelsen av (Bohm,1961, s 15). 

Som vuxen och författare tog Fredrika Bremer upp tanken på bättre ut
vecklingsmöjligheter och friare ställning för kvinnorna. I romanen Herta 
kommer de kvinnliga sjukvårdsutövarna från den bildade klassen 
(Bremer,1986, publicerad första gången 1856). Den samhällsgrupp som 
hon själv kom ifrån och som huvudpersonerna i Herta representerade 
fick ofta slumpvis en teoretisk utbildning beroende på vad föräldrarna 
ansåg de skulle lära sig. Guvernanter, brödernas informatorer eller släk
tingar var de lärare som de bättre situerade flickor kunde få. Men under 
1850- och framförallt 1860-talet utvecklades nya utbildningsmöjligheter 
för flickor. Flickskolor, Högre lärarseminarium, Statens skola för flickor 
är betydelsefulla milstolpar. Nya kvinnoyrken inom exempelvis 
skolväsendet, post- och telegrafverken samt vårdområdet hade tillskapats 
genom utbildning som skedde genom framförallt de avgiftsbelagda flick
skolorna. Utbildningssystemet speglade klasskillnaderna och befäste 
även inom sjukvården en skiljelinje såtillvida att sjuksköterskorna skulle 
kunna rekryteras via flickskolor och "professionell" vårdutbildning 
medan sjukvårdsbiträdena hade sin enda utbildningsbakgrund i folk
skolan (jfr Bohm, 1961 och Knapp Gaaserud, 1991). 

Låt oss förflytta oss fram till det som hände med sjuksköter
skeutbildningen från början av 1900-talet och framöver. I riksdagen 
väckte Carl Lindhagen (1911) en motion i vilken han påtalade de mycket 
otillfredsställande arbets- och levnadsförhållanden som rådde bland den 
kvinnliga sjukvårdspersonalen. Han framhöll i motionen att de hade en 
helt oreglerad arbetstid, utnyttjades till bristningsgränsen och dessutom 
levde på svältgränsen. Motionen förde fram till en sakkunnighetskom
mitté (1912- 1916) med uppgift att utreda dessa förhållanden. Resultatet 
blev betänkandet (1916) "angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens 
utbildning och arbetsförhållanden". Utifrån det betänkande som kom
mittén framlade fattades beslut som 1920 resulterade i betydelsefulla 
åtgärder för sjuksköterskeutbildningen. Dessa var ett statligt godkännan
de av sjuksköterskeskolorna och de sjuksköterskebyråer som förmedlade 
arbete åt sjuksköterskorna och inrättandet av en befattning som sjuk-
sköterskeinspektris vid Medicinalstyrelsen. Sjuksköterskeutbildningen 
var nu ställd under statlig kontroll och genom en kunglig kungörelse 
1920 fastställdes att utbildningen skulle vara minst två år (Kungl. Maj:ts 
kungörelse nr 233/1920; Dillner, 1962). 
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Med anledning av denna kungörelse följde sedan en utveckling av 
sjuksköterskeutbildningen där några av milstolparna var den nationella 
undervisningsplan som Medicinalstyrelsen fastställde 1922 och omarbe
tade 1933. Från 1931 blev sjuksköterskeutbildningen treårig och då var 
antalet skolor 23. Andra betydelsefulla steg i utvecklingen var de nor
malinstruktioner för av staten godkänd sjuksköterskeskola vilka Medici
nalstyrelsen fastställde 1936 och 1951 (Dillner, 1962; Lindström, 1978). 

Från och med 1936 var sjuksköterskeutbildningen i princip likvärdig 
vid alla Sveriges sjuksköterskeskolor vilket innebar att den redan då var 
minst treårig. Undervisningen bedrevs efter en undervisningsplan och det 
fanns ett normalreglemente för verksamheten. Detta innebar ett stort 
framsteg och en kvalitetshöjning för sjuksköterskeutbildningen. 

Under 1950- talet kom sjuksköterskeutbildningen att utvecklas allt 
mer. Medicinalstyrelsen utarbetade 1955 "normalplaner för den teoreti
ska undervisningen vid sjuksköterskeskolorna" (MF 1955:2). Dessutom 
infördes legitimation för sjuksköterskorna 1958. Bakgrunden till denna 
utveckling finns framförallt i sjuksköterskekommitténs (SOU 1948: 17) 
uppdrag och arbete. Denna utredning beskrivs i kapitel tre under avsnit
tet faktorer som driver fram en samordnad utbildning. 

Från 1951 fick även män tillträde till sjuksköterskeutbildningen och 
när det 1962 inrättades en särskild kompletteringslinje (vid en skola) för 
mentalskötare blev det en ny rekryterings- och avancemangsväg som 
öppnades inte minst för män (Lindström, 1978). 

Skolöverstyrelsen övertog 1965 Medicinalstyrelsens tillsynsansvar för 
sjuksköterskeutbildningen och från 1966 fanns en ny läroplan för en fem 
terminers sjuksköterskeutbildning (SÖ; UY 1966:3). Redan 1946 hade 
dock kommittén för sjuksköterskeutbildning (SOU 1948:17) framfört att 
det var önskvärt att man via sjukvårdsbiträdesutbildning skulle kunna 
"gå den långa vägen" till sjuksköterskelegitimation. Men det skulle 
komma att dröja ända fram till 1967 innan detta förverkligades och det 
inrättades en avkortad studiegång till sjuksköterska för undersköterskor 
och för mentalskötare 1968 (Lindström 1978). 
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ÖVRIG OMVÅRDNADSPERSONALS UTBILDNING 

Efter att det hade funnits endast en lärlingsutbildning för all kvinnlig 
vårdpersonal blev det alltså en differentiering av utbildningen. Det vill 
säga sjuksköterskorna utbildades och hjälppersonalen fortsatte i lärlings
utbildning. Betänkandet 1916 utgick nämligen ifrån att sjukvårdsbiträden 
liksom tidigare skulle få sin träning direkt på arbetsplatsen men 
föreskrev däremot ett- eller tvåårig utbildning för undersköterskor. 
Denna förverkligades dock aldrig utan det skulle ta ytterligare 30 år 
innan det anordnades en undersköterskeutbildning. 

Utbildning för undersköterskor och vårdbiträden växer fram 

Från 1920-talet förekom en viss sjukvårdsutbildning för den som var 18 
år och fick arbeta på sjukhus som så kallad frökenelev. Dessa elever 
kunde på vissa sjukhus jämsides med det praktiska arbetet få 10 - 20 
timmars teoretisk undervisning. Vidare hade Röda Korset en viss teore
tisk utbildning för så kallade hjälpsystrar som sedan fick sin praktiska 
utbildning vid olika sjukhus. Dessa hjälpsystrar utbildades dock i första 
hand för tjänstgöring i händelse av krig. Det var först 1946 som under
sköterskeutbildningen startade som en åttaveckors kurs. Inträdeskrav var 
väl vitsordad tjänst som sjukvårdsbiträde. Denna utbildning bestod fram 
till 1958 (Lindström, 1978). 

Det dröjde alltså nästan hundra år från det att sjuksköterskor började 
utbildas till dess att det tillskapades en utbildning för undersköterskor. 
Till de hundra åren från Serafimerlasarettets sjukvakterska till dess att 
sjuksköterskor böljade utbildas i Sverige lades alltså ytterligare hundra 
o ar. 

Det rådde dock stor oklarhet angående undersköterskans arbets
uppgifter. Enligt 1946 års kursplan var det läkaren som i samråd med 
husmor vid respektive sjukhus bestämde vilka arbetsuppgifter under
sköterskan skulle ha. På Medicinalstyrelsens initiativ utarbetades 1949 
"Handledning angående arbetsuppgifter för undersköterskor som genom
gått särskild undersköterskekurs" (Lindström, 1978). 
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Sjuksköterskekommittén 1946 föreslog utbildning för såväl sjuk
vårdsbiträden som undersköterskor. Denna utbildning med kortare kurser 
anordnades endast på några ställen och först 1957 startades de första 
sjukvårdsbiträdeskurserna på 42 veckor i Södertälje och Umeå. 

Den så kallade Thapperska utredningen angav i sitt betänkande 
"Arbetsuppgifter och utbildning av viss sjukvårdspersonal" (SOU 
1962:4) riktlinjer för sjukvårdsbiträdes- och undersköterskeutbildning. 
Bland annat resulterade detta i en omarbetning av sjukvårdsbiträdes
utbildningen (42 veckor) och en förlängning av undersköterskeutbild
ningen till 32 veckor. Efter denna undersköterskeutbildning registrerades 
undersköterskorna som medicinalpersonal och 1966 utfärdade dåvarande 
Kungliga Medicinalstyrelsen en normalinstruktion för undersköterskor 
vid vårdavdelning på sjukhus (MF, nr 12,1966). 

En gemensam utbildning för vårdbiträden inom sjukvård och social 
service tillkom 1977. Utbildningen omfattade 20 veckor. För sjukvårds
biträden med minst ett års yrkeserfarenhet omfattade utbildningen 10 
veckors teori. Från 1976 blev undersköterskeutbildningen ettårig 
(Lindström, 1978). 

Utbildning inom psykiatri och social omsorg 

Inom omvårdnadsvärlden finns även psykiatriområdet och social omsorg 
om äldre. Dessa båda fält har sina särskilda historier både när det gäller 
utveckling och personalutbildning. Inom psykiatrin kom utbildnings
historien att te sig annorlunda än för personal inom kroppssjukvården. 
Det finns flera utmärkande drag eller faktorer som avgör denna skillnad: 
För det första startade en "basutbildning" tidigt. Detta innebar att den 
första statsunderstödda kursen för "baspersonalen" genomfördes 1905 
(Betänkande, 1913). För det andra fanns inga speciella förkunskapskrav 
till utbildningen liknande de som kom att gälla för sjuksköterske
utbildningen i dess mer utvecklade form. Detta innebar att det från 
böljan inte blev samma skiktning inom psykiatrin som inom kroppssjuk
vården. 

Fram till 1956 var det sjukhuschefen som skulle avgöra om kurs
deltagare skulle godkännas. Sedan gällde regeln att först efter fyra års väl 
vitsordad tjänstgöring hade man behörighet för att anställas som 
ordinarie skötare/sköterska. 
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För anställning som förste skötare/sköterska krävdes en högre teore
tisk kurs på cirka 50 timmar och att "hava ådagalagt särskild duglighet 
även som skicklighet i sinnessjukvård" (MF, 1931: 101). Allt de tta inne
bar att den som böljade inom den så kallade sinnessjukvården genom 
tjänstgöring och viss utbildning kunde "arbeta sig upp" till en ledande 
befattning motsvarande den sjuksköterskorna hade inom kroppssjukvår
den. År 1931 var med sin nya utbildningsgång ett märkesår för vårdper-
onalen. Förutom den tidigare medicinalförfattningen kom ytterligare fem 
andra samma år. Dessa gällde ekonomi för undervisningskurser, 
avlöningsförmåner, beklädningsreglemente, inskränkning av arbetstiden 
och vissa förhållanden som gällde icke ordinarie personals anställning 
(MF, 1931: 13. 77, 89, 125 och 128). Måhända är dessa bestämmelser 
uttryck för att denna grupp av vårdpersonal var etablerad och kunde på
verka beslutsfattarna till åtgärder som var gynnsamma o ch gav gruppen 
en ökad status. 

För det tredje fick psykiatripersonalen tidigt en facklig förankring 
som omfattade all personal i och med att Hospitalpersonalens förbund 
bildades 1904. Betydelsen av detta eller kanske bättre uttryckt, den 
fackliga kraften, visade sig bland annat i att det var på förbundets initia
tiv som det 1912 tillsattes en statlig kommitté för "utredning angående 
personalens vid statens anstalter för sinnessjuka uppförande på ordinarie 
stat m m" (Lindström, 1978). År 1913 kom kommittén med sitt betän
kande. I detta betänkande gjordes en allsidig genomgång av förhållanden 
som berörde vårdområdets personal till exempel historik, anställnings
förhållanden, utbildning, beklädnadsreglemente och föreningsverksam
het. 

För det Q är de var inslaget av manlig personal stort inom psykiatri
området. Denna dominans av män inom området, men naturligtvis även 
tidens syn på kön, speglas bland annat i att det i den berörda utrednin
gens betänkande 1913 föreslås att utbildning i kroppssjukvård för all 
personal inom den dåvarande psykiatrin skulle omfatta ett år för kvinnor 
och ett halvt år för män. Skälet till den kortare utbildningstiden för män 
angav utredningen var männens ställning som familjefäder. I samma 
betänkande ges även andra exempel på manliga favörer. Detta gäller till 
exempelvis bostadsförhållanden, löner och kostersättning. I de författ
ningar som kom 1931 (se föregående) finns inte samma tydliga särställ
ning för män. 
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Beskrivningen i Beklädnadsreglementet för befattningshavare vid 
statens sinnessjukhus 1931 (MF, nr 77) visar dock på något av skillnaden 
mellan manlig och kvinnlig personals status. För den manliga personalen 
beskrivs i detta reglemente såväl vinter- som sommardräkt. För den 
kvinnliga personalen däremot sker ingen sådan uppdelning. Likaså finns 
inte heller kvinnorna omnämnda när det gäller följande: där tempera
turförhållandena så påfordra, jämväl mössa av skinn .." (s 2). Även över
dragsrockar är huvudsakligen en manlig favör: "För användning under 
tjänstgöring inom sjukhuset må åt läkare och manlig sjukvårdspersonal 
tillhandahållas överdragsrockar..." (s 3). Beskrivningen av den manliga 
personalens tjänstedräkt är mer omfattande och innehållsrik än vad som 
gäller för de kvinnliga befattningshavarna. Dessutom tillkommer en 
detaljerad redogörelse för livré för: "Befattningshavare, å vilken det 
ankommer att föra sjukhusets personalautomobil.." (s 3). Den senare 
personalen kan förmodas ha varit män. 

En statlig kommitté tillsattes 1949 med uppgift att utreda utbildnin
gen av vårdpersonal vid statliga sinnessjukhus. Kommitténs förslag 1951 
resulterade i att en grundutbildning på 24 månader startades 1956. Från 
1963 omfattade skötarutbildningen 32 veckor och den ersattes 1971 av 
en utbildning omfattande tre terminer. I och med vårdlinjens införande 
1971 tillskapades en studieväg för psykiatriutbildningen inom gymnasie
skolans ram. 

Inom åldringsvård och social service tillkom en arbetsledarutbildning 
i och med att ålderdomshemsforeståndarutbildningen på två terminer 
startade 1908. Det var dåvarande Svenska fattigvårds- och barnavårds
förbundet som ansvarade för utbildningen. En annan milstolpe i områ
dets utbildninghistoria blev den kursplan för ålderdomshemsföreståndare 
som riksdagen fastställde 1952. Utbildningen omfattade tre år. Efter 
uppdrag och expertgrupper som under 1960- talet ledde till en ändrad 
utbildningsorganisation överfördes utbildningen till yrkesskolor. Genom 
uppföljning och utvärdering under samma period förändrades 
utbildningen från att ha varit tre år till att koncentreras till fem terminer. 
Dessutom tillskapades i slutet av 1960-talet en ettårig utbildning för 
ålderdomshemsförståndare, hemvårdsassistenter och motsvarande med 
minst tre års erfarenhet inom yrket. 1977 övergick utbildningen till en 
högskoleutbilning omfattande 80 poäng (Lindström 1978). 

De riktlinjer för åldringsvården som tillkom under 1950-talet och 
sedan utvecklades alltmer fastslog att åtgärder bör vidtas för att äldre så 
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långt det är möjligt skall kunna leva kvar i sin invanda miljö (Prop. 
1957:38, Statsutskottets uttalande nr 170). 

I den utveckling som skedde kom även de handikappades hjälpbehov 
i hemmiljön alltmer i förgrunden. Denna uppmärksamhet av de äldre och 
handikappade medförde behov av en ny kategori av omvårdnadspersonal 
och på initiativ av Svenska Röda korset startades hemsamaritverksam-
heten 1950. Via en början med kortare och i egentlig mening inte yrkes
inriktade kurser utvecklades utbildningen genom att frågan om förbättrad 
utbildning av personal inom den sociala hemtjänsten togs upp av 
Familjeberedningen och Socialpolitiska kommittén. Detta resulterade i 
att en yrkesutbildning för hemsamariter påböljades 1963 och efter en 
översyn av utbildningen 1968 kom den att omfatta 160 lektioner. En 
gemensam utbildning för sjukvårdsbiträden och tidigare hemsamariter 
förverkligades i och med den vårdbiträdesutbildning som tillkom 1977 
(Lindström, 1978; Zingmark, 1992). 

OMVÅRDNADSUTBILDNING I GYMNASIESKOLAN - EN 
SAMORDNAD UTBILDNINGSGRUND FÖR OMVÅRDNADS
PERSONAL 

Den gymnasiereform som genomfördes 1971 inledde ett viktigt utveck
lingsskede för vårdutbildningarna. Reformen innebar bland annat en 
tvåårig vårdlinje (Lgy 70). Denna skilde sig i flera avseenden från tidiga
re vårdutbildningar. Framförallt var det den låga inträdesåldern 16 år och 
inslag av allmänna ämnen som var nytt. I tidigare vårdutbildningar hade, 
med något undantag, 18 år eller högre gällt som inträdesålder. Föränd
ringarna innebar även att vårdlinjen i princip blev första etappen i sjuk
sköterskeutbildningen. Till de obligatoriska allmänna ämnena i vård
linjen hörde svenska, arbetslivsorientering och psykologi och som till
valsämne bland annat engelska. Engelska kom att bli det vanligaste 
tillvalsämnet på vårdlinjen. Förmodligen berodde det på att engelska 
fordrades för behörighet till högskolan och även var ett inträdeskrav till 
sjuksköterskeutbildningen. Denna kom i princip att anpassas till vård-
linjen eftersom det fordrades genomgången vårdlinje eller motsvarande 
för inträde, det vill säga särskild behörighet till sjuksköterskeutbildnin
gen. 

När vårdlinjen startade hade den i årskurs ett två grenar: grenen hälso-
och sjukvård samt åldringsvård och grenen barn- och ungdomsvård. I 
årskurs två fanns det ytterligare så kallade varianter. För grenen hälso-
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och sjukvård samt åldringsvård fanns varianterna psykiatri och omsorger 
om psykiskt utvecklingsstörda (Lgy 70, Suppl. nr 16). 

Vårdlinjen var utbildningsmyndighetemas svar på den utveckling och 
de behov av personal som fanns inom sjuk-, barna- och åldringsvården. I 
benämningen av vårdlinjens gren hälso- och sjukvård fanns åldringsvård 
som något av en parentes. Det kom att visa sig att inslaget av ämnet 
åldringsvård blev problematiskt. Såväl elever som lärare ifrågasatte 
omfattningen av ämnet och hade svårt att finna lämpliga former och 
tillräcklig motivation för detta. Orsakerna till problematiken kan vara 
flera, men en var förmodligen att det inte fanns några utbildade lärare 
utan de lärare som undervisade hade sin utbildning och undervisnings
tradition i sjukvården. Detta medförde kanske att lärarna hade svårt att 
entusiasmera eleverna för åldringsvård. 

Gymnasieinspektörsrapporterna från den här tiden berör problema
tiken. Lärarnas dilemma kan belysas med följande citat: "När vi kommer 
till årskurs två finns inget nytt att ta upp utan det blir repetition av det vi 
gått igenom i årskurs ett" (Gunnarsson, 1975). 

Av f lera orsaker visade det sig att vissa justeringar behövde göras i 
vårdlinjens kursplan. Framförallt var det psykiatrins behov av personal 
som påkallade en revidering av linjen vilket resulterade i en ny samman
hållen gren: hälso- och sjukvård, som inkluderade psykiatrivarianten. 
Den senare kunde dock fortfarande anordnas av de skolor som så 
önskade. Detta innebar att man efter att ha genomgått den sammanhållna 
grenen kunde söka arbete både som undersköterska och skötare. Ämnet 
åldringsvård förändrades också i den reviderade vårdlinjen (Lgy 70, 
Suppl. nr 83). 

Vid denna tidpunkt fanns även en utredning med uppgift att göra en 
bred gymnasieutbildning med inriktning mot vård, konsumtion och 
social service. Oenigheten mellan parterna i utredningen var dock påtag
lig och det blev inget konkret förslag. Trots detta beslutade riksdagen om 
en linje med benämningen vård- och konsumtionslinje. Detta utbild
ningsbeslut saknade tydligen förankring i verkligheten eftersom linjen 
ända fram till 1984 kvarstod i gymnasieskolan utan kursplan eller någon 
intressent som ville anordna utbildningen. 

Åldringsvårdens behov av utbildad personal blev dock allt mer 
uppenbar och Svenska kommunförbundet böljade driva frågan om en 
speciell utbildning i gymnasieskolan för det sociala serviceområdet. 
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Detta resulterade i en ny linje, nämligen den tvååriga sociala service
linjen vilken etablerades som försöksutbildning 1979 och inrättades som 
reguljär linje 1983. Sociala servicelinjen hade relativt god tillströmning 
av elever från början. Läsåret 1982 var det 113 sökande per 100 
tillgängliga platser på linjen. Redan 1986 var situationen annorlunda. På 
100 tillgängliga platser fanns då endast 65 sökande. En jämförelse med 
vårdlinjens sökandesiffror visar att intresset för den senare linjen var i 
princip dubbelt så stort. 

GYMNASIEUTBILDNING FÖR VÅRD OCH SOCIAL 
SERVICE 

I några kommuner och landsting började man 1983 diskutera behovet av 
en samordnad linje för vård- och social serviceutbildning. Dessa diskus
sioner konkretiserades i två kursplaneförslag som sändes till Skolöver
styrelsen. Förslagen var styrda av omvårdnadsverksamhetens krav på 
utbildad personal och framförallt då det sociala serviceområdets behov. 
En utbildningsreform kom dock att i stor utsträckning påverka den 
fortsatta utvecklingen av omvårdnadsutbildningarna i gymnasieskolan. 
På sedvanligt svenskt manér föregicks reformen av utredningar, arbets
grupper och försöksverksamheter. 

Som en följd av gymnasieutredningens förslag i huvudbetänkandet 
1981 och riksdagens beslut 1984 med anledning av propositionen 
Gymnasieskola i utveckling (Prop. 1983/84: 116) tillsattes en särskild 
arbetsgrupp för att göra en översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen. 
Denna arbetsgrupp (ÖGY) överlämnade sina slutbetänkanden (SOU 
1986: 2 och 1986: 3) i februari 1986. Översyn av den gymnasiala 
yrkesutbildningen föreslog att vårdlinjen och sociala servicelinjen även 
fortsättningsvis skulle vara två separata linjer med vissa så kallade 
alternativkurser av vilka de flesta var identiska för båda linjerna. 

I regeringens proposition "Yrkesutbildning i gymnasieskolan" (Prop. 
1987/88: 102) drogs riktlinjerna upp för en försöksverksamhet med 
treåriga yrkeslinjer och Skolöverstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta 
kursplaner för försöksverksamheten. I detta arbete utformades en treårig 
social service- och omvårdnadslinje utan grenindelning. Skolöver
styrelsens bedömning var att utvecklingen inom verksamhetsområdena 
vård och social service pekade mot att det behövdes en utbildning som 
gav bred kompetens. Att denna bedömning var riktig bekräftades bland 
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annat av Socialstyrelsen och den så kallade äldreberedningen (SOU 
1987: 21). 

Framtagandet av en ny utbildning (omvårdnadslinjen) kan sägas ha 
skett på en scen där rollerna besattes av olika aktörer. I det här fallet 
uppträdde Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska 
kommunalarbetarförbundet, Svenska Facklärarförbundet och Social
styrelsen med var sitt scenframträdande, framför allt då i form av 
remissvar. Andra aktörer såsom socialomsorgsföreståndare och sjuk
sköterskor ville även de ha en roll. Även om de officiellt inte var 
remissinstanser framträdde de genom skrivningar och uppvaktningar och 
uttryckte sin mening. 

Sammanfattningsvis framgår av remissvaren att det endast var 
Socialstyrelsen och Landstingsförbundet som var angelägna att försöks
verksamheten med en treårig vårdutbildning kom igång (SÖ 1991. 
Omvårdnadslinjen, projekt: 5030-88: 170). Det skulle dock visa sig att 
det fanns ett intresse hos flera kommuner i landet att anordna den 
föreslagna utbildningen. 

Denna skillnad mellan den centrala organisationens inställning, det 
vill säga Svenska Kommunförbundets, och de lokala verksamhetsnära 
företrädarnas syn är en intressant företeelse som pekar på ett stort 
avstånd i förståelse och strategi mellan centrala och lokala organ. I 
kommunernas ansökningar till Skolöverstyrelsen prioriterade man 
grenen social service. Det skulle senare visa sig att eleverna inte valde 
denna gren och den kom därför inte att anordnas vid någon skola. De 
ansökningar om försöksverksamhet som kom från landstingsskolorna 
gällde framförallt en helt sammanhållen utbildning, det vill säga grenen 
omvårdnad men också grenen hälso- och sjukvård (se kapitel sex). 

Försöksverksamheten med omvårdnadslinjen startade hösten 1988 
med cirka 3000 elever. Med den omfattningen var det den största linjen i 
gymnasieskolans försöksverksamhet med treåriga yrkesutbildningar. 
Under tillkomsten av linjen hade kommunförbundet inte varit helt 
positivt, men efter att ha fått gehör för en speciell gren inriktad mot 
social service satsade man på en massiv information och uppbackning 
till de kommuner som ville anordna utbildningen. 

När det här skrivs har försöksverksamheten med omvårdnadslinjen 
lett fram till ett treårigt omvårdnadsprogram i gymnasieskolan vilket 
startade 1993. I och med detta har vårdlinjen avskaffats. Denna 
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förändring är ett exempel på utvecklingen av kampen inom omvårdnads-
fältet. Vårdlinjen representerade nämligen när den tillkom en unik demo
kratiseringsåtgärd som sökte avskaffa, eller åtminstone mjuka upp, 
skiljelinjen mellan sjuksköterskor och vårdbiträden. Detta skulle ske 
genom att det via vårdlinjen och på basis av yrkeserfarenhet som vård
biträde och undersköterska tillskapades en utbildnings- och avancerings-
väg till sjuksköterska. 

När vårdlinjen hade startat visade det sig att det fanns sjuksköterskor 
som på olika sätt uttryckte sitt ogillande och motarbetade den nya 
rekryteringsvägen till sjuksköterskeyrket. Den låga åldern var föremål 
för kritik (Lindström, 1995). För övrigt ansåg man att det var fel att 
vårdlinjen hade, som man uttryckte det, två syften, nämligen at t samti
digt både förbereda för ett yrke och för högskolan (Vårdförbundet, 
1987). 

En början till ett särskiljande av omvårdnadspersonalens utbildning 
kom när en högre vårdinriktad specialkurs, omfattande två terminer, 
tillskapades 1981 (Lgy 70, Suppl. 129). Kursen vände sig till dem som 
tidigare gått en gymnasielinje och hade för avsikt att bli sjuksköterskor. I 
och med denna utbildning fick man alltså på nytt en inriktning mot en 
mer "exklusiv" utbildning till sjuksköterska utan krav på samband med 
den etablerade undersköterskeutbildningen. 

Givetvis kan man anlägga ett "konfliktperspektiv" på omvård
nadsfältet, i den mening som Gustafsson uttrycker det, nämligen som 
något som börjar i sjuksköterskornas kamp mot sjukvakterskorna 
(Gustafsson, 1987, s 378). Med detta perspektiv har kampen från 
sjukvakterskornas ingenmansland via 1850-talets sjuksköterskeutbild
ning till 1950-talets undersköterskeutbildning gått vidare i form av 
sjuksköterskornas allt tydligare profilering av sin profession, bland annat 
genom omvårdnadsforskning, nya modeller för vårdarbetets organisa tion 
och inte minst genom utbildningsvägar som tydligt särskiljer vårdbiträ
de/undersköterska och sjuksköterska. 

De områden som finns i omvårdnadsvärlden i form av bland annat 
psykiatriområdet och social service är naturligtvis också av intresse. 
Inom psykiatrin har det dock inte funnits samma strikta uppdelning och 
skillnad i utbildningsgång när det gäller baspersonal o ch arbetsledande 
personal, som varit fallet inom kroppssjukvården. 
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Däremot kan det inom social omsorg kanske spåras en mer parallell 
utveckling genom den särskilda utbildningen för ålderdomshemsföre
ståndare. Det är dock viktigt att påpeka att det genom äldrereformen har 
påbörjats en samverkan och kanske en framtida sammansmältning 
mellan de två delvis skilda traditioner som sjukvården och den sociala 
omsorgen utgör. 

SAMMANFATTNING 

Omvårdnadsutbildningens framväxt beskrivs med utgångspunkt från att 
det från mitten av 1700-talet, då Serafimerlasarettet tillkom, och cirka 
hundra år framåt endast fanns outbildade så kallade sjukvakterskor som 
omvårdnadspersonal i sjukvården. När bakteriologin och andra medi
cinska landvinningar utvecklades omkring mitten av 1800-talet blev 
läkarna allt mer beroende av en utbildad assistentgrupp. Kvinnor med 
sitt omsorgskunnande och "den borgerliga klassens renlighetsideal" blev 
då en viktig tillgång i den fortsatta utvecklingen av sjukvården. Florence 
Nightingales insatser i Krimkrigets sjukvård visade konkret på vad en 
förbättrad omvårdnad kunde åstadkomma. Hon kunde därmed få 
auktoritet att tillskapa en sjuksköterskeutbildning som skulle visa sig bli 
mönsterbildande. Florence Nightingale, liksom så många andra som 
utgjorde drivkraften i utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen, var 
kvinnor från högre sociala skikt. De medverkade till att skapa ett nytt 
kvinnoyrke för vilket det krävdes både allmän skolning och specifik 
utbildning. Första sjuksköterskeutbildningen i Sverige startade 1851. 

Samtidigt med detta växte det också fram en skiljelinje mellan utbil
dad och icke utbildad vårdpersonal och det som så småningom skulle bli 
professionell och icke professionell omvårdare. År 1946, omkring 
hundra år efter det att sjuksköterskeutbildningen växte fram i vårt land, 
kom den första undersköterskeutbildningen. Genom bland annat utbild
ningsreformer och demokratiseringssträvanden hade utvecklingen cirka 
20 år senare fört fram till en gemensam grundutbildning för underskö
terskor och sjuksköterskor, det vill säga en etappvis utbildning från 
vårdbiträde/undersköterska till sjuksköterska. Man hade med andra ord 
fått en samordnad utbildning för omvårdnadspersonalen. 

I nästa kapitel koncentreras framställningen till de faktorer och 
milstolpar som påverkat utvecklingen av samordnad och särskiljande 
utbildning. Historien är omfattande och snårig. För att läsaren inte skall 
gå vilse i framställningen betonas vissa förhållanden som även berörts i 
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kapitel två återigen i kapitel tre. Avsnittet ger exempel på de två kvinno
kollektivens samspel med och beroende av varandra. Samtidigt finns det 
andra exempel som visar på ett spänningsförhållande mellan grupperna. 
Samspelet, beroendet och konflikterna måste ses i historiens ljus. Av 
denna historia är särskiljande och samordnad utbildning en del. Under
sökningsgruppen kommer när de genomgått sin utbildning till 
undersköterska att tillhöra det ena av de två kvinnokollektiven i omvår d
nadsvärlden men samtidigt samspela med och vara beroende av det 
andra kvinnokollektivet. 
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3 SAMORDNAD OCH SÄRSKILJANDE 
UTBILDNING 

Vi har tidigare redogjort för några milstolpar i utvecklingen av sjukskö
terskeutbildningen och undersköterske- och vårdbiträdesutbildningen. 
Nu återvänder vi till några av dessa milstolpar och fokuserar vårt intresse 
på några faktorer som ledde fram till en samordnad utbildning för de två 
kvinnokollektiven. Några av de utredningar och centrala personligheter 
som presenterades i föregående kapitel kommer även att beröras här. 

FAKTORER SOM DRIVER FRAM EN SAMORDNAD UT
BILDNING 

Begreppsmässigt kommer vi fortsättningsvis att använda uttrycken sam
ordnad och särskiljande utbildning. Med särskiljande utbildning menar vi 
att sjuksköterskeutbildningen å ena sidan och sjukvårdsbiträdes- och 
undersköterskeutbildningen å andra sidan inte har något samband, såtill
vida att den lägre sjukvårdsutbildningen inte ger någon rabatt och offici
ellt erkänd utbildningsgrund vid inträde till sjuksköterskeutbildning. 
Med samordnad utbildning menar vi motsatsen, det vill säga att det finns 
någon form av samband mellan den lägre sjukvårdsutbildningen och 
sjuksköterskeutbildningen. På 1940-talet väcktes tanken på en viss sam
ordning av olika vårdutbildningar. Vid den tidpunkten fanns som fram
gått endast ansatser till utbildning för undersköterskor. 

Sjuksköterskekommittén (SOU 1948:17) hade sin bakgrund i vad som 
anges vara "en markerad brist på sjuksköterskor för såväl den slutna som 
den öppna vården". I utredningsdirektiven sägs följande: 

Vid utredningen måste i första hand omprövas vilka krav som i 
utbildningshänseende böra ställas på sjukskö terskor inom skil
da verksamhetsområden och på olika befattning ar inom dessa. 
Angeläget är att rekryteri ngen till sjukskö terskeyrket sker med 
bredast möjlig a bas. Prövas bör om och i vad mån kraven på 
teoretiska förkunskaper för tillträde till sjuksköterskeskolor 
kunna mildras . Undersökas bör därvid även under vilka förut
sättningar tjänstgöring såsom sjukvår dsbiträde skall kunna be
rättiga till inträde i sjuksköterskeskola. Lämpligheten av ökad 
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möjlighet till befordran från den lägsta tjänsteställningen och 
uppåt har bl. a. understrukits av riksdagen i dess skrivelse i 
förevarande ämne den 30 juni 1945 (nr 519). För sjukvårds
biträden, som icke eftersträva att på dylik vä g erhålla full sjuk
sköterskekompetens, bör beredas tillfälle att genomgå någon 
mindre, teoretisk kurs, som öppnar väg för befordran inom 
sjukvårdsbiträdesgraden (SOU 1948: 17, s 7 - 8). 

Med dessa utredningsdirektiv hade tanken på en delvis samordnad ut
bildning för omvårdnadspersonal för första gången tagit ett konkret ut
tryck. I linje härmed framhåller utredningen: 

Kommittén finner det angeläget , att dugliga och för sjuksköt
erskeyrket lämpliga biträden på ett relativt tidigt stadi um efter 
den förberedande sjukvårdsutbildningen beredas möjlighet att 
komma in i sjuksköterskeskolorna (SOU 1948: 17, s 146). 

Samtidigt som utredningen intar denna positiva inställning till samord
nad utbildning ställer man dock vittgående villkor för att det skulle vara 
möjligt för sjukvårdsbiträden att gå vidare till sjuksköterskeutbildning. 
Vissa dispensbestämmelser skulle utarbetas och gälla i första hand i tre 
år. Vidare krävdes omkring 10 års väl vitsordad tjänstgöring som sjuk
vårdsbiträde på kroppssjukhus. Den sökande skulle förklarats lämplig för 
utbildning till sjuksköterska av vederbörande förman samt ha genomgått 
en teoretisk preparandkurs i modersmål, matematik, fysik, kemi och bi
ologi. Dessutom var det "önskvärt" att hon genomgått biträdes- eller un
dersköterskekurs. Slutligen fordrades en ansökan till Medicinalstyrelsen 
för godkännande och fastställande av utbildningens omfattning och inne
håll. Den förkortade tiden i sjuksköterskeutbildningen för de före detta 
sjukvårdsbiträdena föreslog kommittén skulle vara sex månader och 
gälla den praktiska delen. 

De personer som ingick i sjuksköterskekommittén var läkare och 
sjuksköterskor. En av sjuksköterskorna, som dessutom var rektor (det 
vill säga med den tidens benämning föreståndarinna) vid en sjuksköters
keskola, avgav ett särskilt yttrande där hon, förutom synpunkter på de 
ekonomiska konsekvenserna av förslaget, hade följande synpunkter på en 
gemensam informationskurs: 

Ett obligatoriskt sammanförande till gemensa m undervisning i 
denna form av läskurs torde hos dem, som fått för inträde i 
sjuksköterskeskola nödvändig skolunderbyggnad, ge anledning 
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till undran om uppgiften även i fortsättningen skall ställa mind
re krav än dem som motsvara deras förmåga och förväntningar 
på arbetet (SOU 1948: 17, s 186 - 187). 

Hon säger även att: 

Jag önskar reservera mig mot åläggandet av tvång för blivande 
sjuksköterskor att under viss tid gå vägen över sjukvårdbi
trädenas yrke, enär detta synes mig icke motsvara framhål let 
önskemål att främja rekryteringen eller förkorta utbildni ngen 
(SOU 1948:17, s 187). 

Genom de sjuksköterskor som fanns i utredningen kunde, får man för
moda, sjuksköterskekårens inställning till en samordnad utbildning fram
föras. Dessa kommittémedlemmar var dessutom erfarna sjukskö
terskeutbildare som genom sin sakkunskap konkret kunde hävda sina 
ståndpunkter. Sjuksköterskorna hade även, som vi skall se, andra möjliga 
kanaler för inflytande i de frågor som kommittén utredde. 

De mest betydelsefulla faktorerna, när det gällde sjuksköterskornas 
inflytande i kommittén, var följande. Sedan 1910 fanns en etablerad 
fackförening för gruppen, vars ordförande dessutom var riksdags
ledamot och därtill hade en bror (J. Axel Höjer) som, förutom att han var 
läkare och generaldirektör för Medicinalstyrelsen, tillika var sjuksköter-
skekommitténs ordförande. Av de förslag som presenterades i betänkan
det framgår att kommittén, samtidigt som den anser att sjukvårdsbiträden 
skall få möjlighet att gå vidare till en sjuksköterskeutbildning, ställer så 
långtgående krav på framförallt teoretiska förkunskaper att endast ett 
litet fåtal kunde komma ifråga. Utredningen tillkom i ett skede när det 
fanns behov av en förändrad och förbättrad sjuksköterskeutbildning i takt 
med tidens krav och sjukvårdens utveckling. För de som var insatta i 
detta och de ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag blev 
det därför måhända en prioriteringsfråga at t i första hand se till sjukskö-
terskerskeutbildningen. 

Det skulle visa sig att just de ekonomiska konsekvenserna skulle bli 
en huvudfråga vid beslutsfattandet kring kommitténs förslag. Lands
tingsförbundet uttalade i sitt remissvar en positiv inställning såtillvida att 
styrelsen ansåg att förslagen om utbildning av sjuksköterskor och sjuk
vårdsbiträden var anpassade till "de krav som medicinens utveckling 
ställer". Samtidigt konstaterade Landstingsförbundet: 
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Emellertid kunna kommitténs förslag i vissa hänseenden på 
grund av rådande krisförhål landen inte nu förverkliga s, vilket 
nödvändiggör en relativt lång övergångsperiod (Landstings
förbundet styrelseprotokoll 25/9 1948, bilaga 2). 

Vidare talade man om att utredningens förslag skulle medföra en kvali
tativ förbättring av vårdpersonalens utbildning och att den gemensamma 
grundutbildningen bland annat skulle innebära att sjukvårdsbiträdet och 
sjuksköterskeeleven skulle arbeta sida vid sida och att detta skulle vara 
fördelaktigt för det kommande samarbetet och bidra till "att rasera den 
kastanda, som ännu i vissa fall lever kvar å våra sjukhus" (Lands
tingsförbundet styrelseprotokoll 25 september 1948, bilaga 2). Knapp 
Gaaserud (1991), som analyserat även övriga remissyttranden, finner 
likartade positiva reaktioner på utbildningssatsningen och negativ in
ställning gällande kostnaderna. 

1 1949 års statsverksproposition finns bland annat följande uttalande: 

En reform av föreslagen omfattning skulle medföra en så bety
dande ökning av statsutgifterna att jag i nuvarande läge icke 
anser mig kunna förorda så långt gående åtgärder (Bihang till 
Riksdagens protokoll 1949, s 195). 

Det som departementschefen refererade till som reform gällde även sjuk
sköterskeutbildningen och kostnaderna rörde alltså inte bara utbildning 
av sjukvårdsbiträden och undersköterskor. Detta gällde även Land
stingsförbundets yttrande om kostnader. 

Genom Sjuksköterskeföreningens ordförande Gerda Höjer som tillika 
var riksdagsledamot kom frågan om utbildning för sjukvårdsbiträden och 
undersköterskor upp via en interpellation i 1952 års riksdag (Riksdagens 
protokoll 1952, s 149-150). I interpellationen framhöll hon att den före
slagna utbildningen i utredningen 1948 aldrig behandlats i riksdagen. 
Hon framhöll att om utbildningsfrågan överläts åt kommuner och lands
ting fanns det risk för att: "resultatet blir ett ojämnt sporadiskt förfarande 
..." (s 149). I departementschefens svar på interpellationen hänvisas 
bland annat till svårigheterna att ersätta personal om sjukvårdsutbild
ningen blev generell. Han framhåller att staten inte avsåg att föreslå någ
ra åtgärder utan i stället förväntades det att de kommunala huvudmännen 
skulle utreda frågan och komma med förslag. 

I ett par riksdagsinterpellationer 1958 uppmärksammades på nytt be
hovet av utbildning för omvårdnadspersonalen i allmänhet och bristen på 
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sjuksköterskor i synnerhet (SOU 1962:4, s 7). I samband med behand
lingen av interpellationerna framhöll departementschefen följande: 

Ytterligare åtgärder ansågs emellertid erforderliga i syfte att 
minska bristen på sjukvårdsutbildad personal, framför allt sjuk
sköterskor. Bl. a. ansågs en särskild utredning av vissa organi
sations- och utbildnin gsfrågor böra verkställas. Sålu nda borde 
undersökas huruvida icke vissa arbetsuppgifter, som f. n. ålåge 
sjuksköterska, i stället skulle kunn a utföras av underskö terska. 
Därest en sådan unde rsökning ledde till att mera kvalificerade 
arbetsuppgifter kunde läggas på undersköterskorna, synes en 
omläggning av dessas utbildning kunna ifrågasättas. Vid över
läggningarna föreslogs vidare, att en undersökning skulle göras 
rörande möjl igheterna att låta särskilt dugliga under sköterskor 
erhålla sjuksköterskekompetens. Härvid framhölls, att en hel 
del undersköterskor under en lång tjänstgöring inom sjukvår
den torde ha förvärvat så stor erfarenhet och kunnighet på om
rådet, att de skulle kunna anförtros sjuksk öterskans mera krä
vande uppgifter. Sannolikt torde emellertid - även om den ifrå
gasatta omläggningen av undersköterskornas utbildning ge
nomfördes - en komplettering av undersköterskornas teoretiska 
kunskaper visa sig nödvändig. Den föreslagna utredningen bor
de få till uppgift att när mare utreda och framlägga förslag ock
så beträffande nu nämnda spörsmål (SOU 1962:4, s 7 och 8). 

Den aviserade utredningen kom att efter sin ordförande, talmannen i 
riksdagen, benämnas den Thapperska utredningen (SOU 1962:4). Som 
en följd av, eller kanske snarare som en fortsättning på, den utredningen 
tillkom två andra utredningar: Sjuksköterskeutbildningen del 1, grund
utbildning (SOU 1964:45) och Sjuksköterskeutbildningen del H, vissa 
grundläggande undersökningar (SOU 1964:46). Den Thapperska utred
ningens och dess två uppföljningsutredningars tillkomst och inriktning 
präglades av den utveckling som skett och var på gång inom det svenska 
samhället rent allmänt och speciellt inom sjukvårdssektorn. 

Folkhemmet var välmående och hade goda ekonomiska resurser. I 
den allmänna välståndsökningen blev det alltmer legitimt för människor 
att efterfråga mer och bättre hälso- och sjukvård. 

Den yttre ramen för kroppssjukvården i form av antalet vårdplatser 
planerades öka och ge förbättrade möjligheter att tillämpa de medicinska 
och tekniska landvinningarna. Sjukvården utvecklades alltmer mot spe
cialisering och differentiering. Så till exempel tillkom allt flera spe
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cialkliniker, specialiteter och arbetsuppgifter inom sjukvården. Detta 
krävde nya personalgrupper med nya kunskaper, till exempel tekniskt 
kunnande knutet till avancerad diagnostisk utrustning. 

Under 1950- och 60-talen sveper en rationaliseringsvåg genom den 
svenska sjukvården. Gustafsson (1987) pekar på hur de arbets- och me
todstudier som i första hand (under 1940- och 50-talen) utvecklades ofta 
gällde enskilda arbetsmoment och tekniska förbättringar som syftade till 
arbetsbesparing. Han menar att det dock stegvis utvecklades en mer ge
nomgripande syn på rationaliseringsmöjligheterna och att: "Rondmeto
den är ett tidigt och identifierbart tecken på detta" (s 405). Gustafsson 
anser att rondmetoden bygger på företagsekonomiska principer när man 
trots att en personalkategori har kompetens för att klara av arbetet i sin 
helhet ändå delar upp det på flera befattningshavare därför att vissa ar
betsmoment och vissa personalgrupper betalas mindre. På så sätt kan 
man sänka lönekostnaderna. 

I ett läge där sjuksköterskebristen var uppenbar, liksom inför 1946 års 
utredning, väcktes återigen tanken på möjligheten att samordna under-
sköterske- och sjuksköterskeutbildningarna och ge rabattering och värde
ring av erfarenhet från omvårdnadsarbete. När den Thapperska utred
ningen startade fanns endast korta utbildningar till sjukvårdsbiträden och 
undersköterskor. Av bland annat utredningsdirektiven framgår att under
sköterskorna allt mer böljat bli en etablerad och kunnig omvårdnads
grupp vilken borde kunna överta vissa av sjuksköterskornas arbetsupp
gifter. Samtidigt riktas uppmärksamheten på sjuksköterskornas ställning 
som arbetsledare och administratörer och på att de dessutom skall ha 
omvårdnad som en central uppgift: 

Sjuksköterskan har kommit att bindas i alltför stor utsträckning 
till rent tekniska uppgifter och rutinbetonat expeditione lit ar
bete. Detta har i viss mån fört henne bort från patienterna. Vi 
anser att denna utvecklingsgång måste brytas och att omvård
naden om patienterna skall utgöra en mer centred uppgift f ör 
sjuksköterskan än vad den är i dag (SOU 1964: 45, s 65). 

Sjuksköterskan "är en av de många som medverkar i hälso- och sjuk
vårdsarbetet. Av dessa är hon läkarens närmaste medarbetare". Det är 
"med hjälp av den personal hon har till sitt förfogande" och med tillgång 
till övriga resurser som hon skall tillgodose patienternas behov av vård 
(SOU 1964:45, s 65). 
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Den Thapperska utredningen föreslår efter att ha inventerat arbets
uppgifter och deras fördelning mellan olika personalkategorier bland 
annat en omfördelning av arbetsuppgifter mellan sjuksköterskor, under
sköterskor och sjukvårdsbiträden och som en följd av detta förändringar 
av utbildningarna. När det gäller direktiven om möjlighet till sjuksköter
skelegitimation åt vissa undersköterskor menar utredningen att visserli
gen har undersköterskorna 

inom sina begränsade områden gjort betydande insatser och 
ofta kunnat åläggas även mera kvalificerade arbetsuppgifter. 
Den mångsidighet som sjuksköterskeutbildningen inrymmer 
har de dock av naturliga skäl inte kunnat förvärva (SOU 
1962:4, s 97). 

Man diskuterar vidare om det vore möjligt att genom en kompletterings
utbildning ge undersköterskorna en fullständig sjuksköterskelegitimation 
men menar att den skulle bli alltför omfattande. Men utredningen kon
staterar att det vore värdefullt för sjukvården om det 

skapades avancemang från sjukvårdsbiträdestjänster icke en
dast till undersköterskebefattningar utan även till sjuksköter
skeyrket (SOU 1962:4, s 98). 

Thapperska utredningen gör ett klart ställningstagande när den anser att 
det borde vara möjligt att, via den sjukvårdsbiträdesutbildning och un
dersköterskeutbildning som den föreslår, utforma en utbildningsgång till 
sjuksköterska. Det vill säga att tidigare genomgången vårdutbildning 
tillgodoräknas och ger en förkortad sjuksköterskeutbildning. I de följan
de utredningarna (SOU 1964: 45 och SOU 1964: 46) fokuseras intresset 
på sjuksköterskans roll och utformas förslag till förändringar och kurs
planer. Den förstnämnda av dess utredningar har i sina direktiv uppdra
get att konkretisera en utbildningsgång som innebar att sjukvårdsbiträ
des- och undersköterskeutbildning skulle ge grunden för en förkortad 
sjuksköterskeutbildning, med andra ord en samordnad utbildning. Det 
utredningen sedan kom att föreslå var att den samordnade utbildningen 
dels skulle bygga på föregående sjukvårdsutbildning och sjukvårdserfa
renhet, dels förkortas en termin i förhållande till den ävenså föreslagna 
femterminiga ordinarie studiegången till sjuksköterska. Sjuksköterske
föreningens ordförande, som tillika var ledamot i kommittén, uttrycker i 
ett särskilt yttrande en viss tveksamhet till förslaget. Visserligen säger 
hon sig dela utredningens uppfattning "att för sjuksköterskeyrket läm
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pade undersköterskor bör beredas tillfälle att skaffa sig utbildning vid 
sjuksköterskeskola" (SOU 1964: 45, s 213) men menar samtidigt att 
"erforderliga skolkunskaper bör ha inhämtats före utbildningens början 
samt att kunskapsprov borde avläggas" (s 214). Hon anser att första ter
minen i den samordnade utbildningen borde ha en inriktning enbart på 
yrkesutbildning och inte kompletteringsundervisning av kunskaper som 
eleverna borde ha haft före utbildningens början. Sammanfattningsvis 
kunde inte utredningen enas om en avkortad, det vill säga en samordnad 
studiegång, varför uppdraget gavs till Skolöverstyrelsen. 

Behandlingen av utredningsförslaget resulterade alltså i beslut som 
ledde till att Skolöverstyrelsen, som nu blivit tillsynsmyndighet för sjuk
sköterskeutbildningen i stället för Medicinalstyrelsen, fick regeringens 
uppdrag att utforma en tre teminers utbildning för dem som hade tidigare 
sjukvårdsutbildning och sjukvårdserfarenhet (Kungl. Maj:ts beslut 1967-
05-12). 

Undervisningsrådet Alice Lindström skriver inför uppdraget: 

Att det skulle bli mitt första uppdrag på SÖ kändes nervöst och 
det var med bäv an jag startade arb etet. Jag frågade mig många 
gånger hur jag skulle lyckas med detta, som tv å statliga utred
ningar inte kunnat slutföra. Det skulle också visa sig att arbetet 
långt ifrån var problemfritt (Lindström 1987, sl4). 

I framtagandet av en samordnad utbildning var kommunalarbetar
förbundet en betydelsefull aktör. 

Inom Svenska kommunalarbetarförbundet etablerades 1968 en sär
skild yrkesutbildningsavdelning som leddes av Bo Javette. Han hade sin 
yrkesbakgrund inom elektrikerområdet. Inom förbundet fanns tillgång 
till "experter" med erfarenhet av praktiskt vårdarbete (Javette, 1995). De 
som engagerades i utbildningsfrågorna rekryterades framförallt från 
skötargruppen. Dessa företrädare kom från en personalgrupp med stort 
inslag av män och som vi tidigare påpekat en grupp som tidigt skaffade 
sig ett fackligt inflytande över arbete och utbildning. Undersköterske
kollektivets kvinnor var alltså fortfarande, liksom tidigare, företrädda av 
män. Förbundet agerade med stöd av Landsorganisationens övergripande 
organisation och hade långtgående mandat när det gällde vårdutbilnings-
frågor. 

Ett exempel på Svenska kommunalarbetarförbundets engagemang är 
den utbildningkonferens som förbundet anordnade 1968. Förutom före
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trädare för Skolöverstyrelsen, Landstingsförbundet och andra utbild
ningsintressenter fanns även en representant för utbildningsdepartemen
tet med. Vid konferensen framförde Svenska kommunalarbetarförbundet 
bland annat krav på förändringar i departementets förslag om en kombi
nationsutbildning för vård och konsumtion i den nya gymnasieskolan. 
Under perioden tillskapade ledningen for Svenska kommunalarbetarför
bundets yrkesutbildningsavdelning ett omfattande nätverk av kontakter 
med de myndigheter och aktörer som beslutar om och har inflytande på 
vårdutbildningsfrågor. Såväl informella kontakter som formella samråd 
skedde i samband med initiering av utbildningar och utformning av 
kursplaner för allt flera grupper av personal inom vårdområdet (Javette, 
1995). 

Utredningen "Ny vårdutbildning" (VÅRD 77) kom genom sin över
syn av vissa vårdutbildningar i högskolan att ha betydelse för den sam
ordnade utbildningens fortsatta utveckling (SOU 1978:50). VÅRD 77 
hade följande uppdrag: 

att utarbeta förslag till principiell uppbyggnad av studie
organisationen för vissa vårdutb ildningar inom högskolan. Det 
ingår bl. a. i uppdraget att se till sambanden mellan vård
utbildning i gymnasieskolan och högskolan samt mellan utbild
ning för olika vårdyrken inom högskolan (SOU 1978:50, s 12). 

Kommittén föreslår dels en högst ettårig vårdinriktad kurs i 
gymnasieskolan för de studerande som saknar vårdinriktad 
gymnasieutbildning, dels en motsvarande kurs som ger kunska
per motsvarande samtliga nu gällande särskilda förkunskaper 
för tillträde till läkarlinjen och andra jämförbar a utbildningar 
(SOU 1978: 50, s 19). 

Utredningen menade att med detta skulle bland annat studerande med 
vårdlinjen som bakgrund via den naturvetenskapliga komplette
ringskursen kunna fortsätta vidare till läkarutbildning. "Ny vårdutbild
ning" ansåg att gymnasial vårdutbildning kompletterad med en naturve
tenskaplig kurs 

kommer att utgöra ett naturligt och angeläget tillskott i de läng
re vårdutbildningarna på högskolenivå. En sådan utveckling 
bör kunna bidra till att bryta den sociala och könsmässiga sned
rekryteringen till vissa eftertraktade vårdutbildningar i hög

61 



Samordnad och särskiljande utbildning 

skolan samtidigt som det samlade intresset för naturvetenskap
liga studier härigenom skulle komma att stimuleras (s 19). 

I det längre perspektivet menade kommittén att det är önskvärt "att i 
princip all vårdinriktad högskoleutbildning bygger på gymnasieutbild
ning med motsvarande inriktning" (s 19-20). "Ny vårdutbildning" ville i 
princip både öka möjligheterna för en samordnad utbildning genom sitt 
förslag om den ettåriga vårdinriktade kompletteringskursen och ytterliga
re genom den naturvetenskapliga kompletteringskursen öppna vägen till 
en totalt samordnad utbildning för all vårdpersonal vilket skulle innebära 
att undersköterskeutbildningen kunde vara grund för både sjuksköterske
utbildningen och läkarutbildningen. Den vårdinriktade kompletterings
kursen kom att bli en paradox både for och emot en samordnad utbild
ning. Ett exempel på detta är Landstingsförbundets ambivalenta inställ
ning i utvärderingen av kompletteringskursen 1987 (Dnr Lf A 766/87). 

Resultatet av VÅRD 77 blev nya utbildningsplaner för sjuksköter
skeutbildningen som från 1982 kom att övergå från Skolöverstyrelsens 
till Universitets- och högskoleämbetets ansvarsområde. Sjuksköterske
utbildningen om 80 poäng byggde därmed på den tvååriga vårdlinjen i 
gymnasieskolan eller motsvarande undersköterskeutbildning. 

Sjuksköterskornas fackliga organisation uttalade i en rapport: 

SHSTF har ställt upp på det utbildningspolitiska beslutet om 
återkommande utbildning. Det bygger på vår uppfattning att det 
är en fördel att utbildning och yrkesverksamhet varvas samt att 
utbildningar inte får leda in i återvändsgränder. Utifrån detta 
synsätt stöder vi kopplingen mellan exempelvis gymna
sieskolans vårdlinje och sjuksköte rskeutbildning på högskolan 
(1987, s 15). 

Fyra år senare uttalade samma förbund följande: 

De bindande EG-direktiven innebär att en svensk sjuksköte r
ska, för att godkänn as i Europa, måste ha minst tio års allmän 
skolutbildning samt sjuksköterskeutbildning om minst tre år. 
Utan anpassning till EG-dire ktiven kommer den svenska sjuk
sköterskeutbildningen inte att vara gångbar utanför landets 
gränser (SHSTF: s Uppvaktning på utbildningsdepartementet 
1991-04-17). 
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Som framgår av de två citaten har sjuksköterskorna på de fyra åren änd
rat sin uppfattning från att ge stöd till en samordnad utbildning till att 
förorda en särskiljande utbildning. 

Denna särskiljande utbildning blev verklighet när sjuksköterskeut
bildningen 1993 utformades som en 120 poängs utbildning i högskolan. 
Samtidigt infördes omvårdnadsprogrammet i gymnasieskolan. I och med 
dessa två utbildningar blev sjuksköterskeutbildningen och undersköter
skeutbildningen återigen åtskilda från varandra och den samordnade 
utbildningen mellan de två kvinnokollektiven upphörde. För att åskådlig
göra ovanstående framställning sammanfattas historien i figur 2.1. 

Särskiljan- Särskiljande och samordnad ut-
de utbildning bildning parallellt 1967 - 1982 

Samordnad utbild- Särskiljande ut-
ning 1982 -1993 bildning 1993 -

Sjuksköt 
utbildn 
1851 
1920 
1931 
1958 
1966 

Sjuksköterske Sjuksköterske Sjuksköterske Sjusköterske-
utbildning utbildning utbildning utbildning 
5 terminer 3 terminer 80 poäng 120 poäng 

Under-
sköterske 
utbildn 
1946 
1962 
1967 

1967/ 1968 
1 \ 

\ 1973 

Under-
sköterske 
utbildn 
1946 
1962 
1967 

unaersKO-
terske utbild 
efter sjuk
vårdsbiträ
des utbild 

Skotar 
utbildning 
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utbildning 
Vårdlinje 
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T" 
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jymnasie ut
bildning 
Vårdlinje 2 år 
:11er mots 
mdersköt 
Jtbildning 
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program 3 år 
och Under
skot nthilH 

Figur 2.1 Sammanfattande skiss över utvec klingen av särskil
jande och samordnad utbildning för sjuksköterskor och undersköter
skor. 

Till vänster i figur 2.1 noteras några betydelsefulla år för sjuksköterske-
och undersköterskeutbildningens framväxt under den särskiljande perio
den. För sjuksköterskorna innebar 1851 den första sjuksköterske
utbildningen i Sverige. År 1920 blev utbildningen tvåårig och 1931 för
längdes den till tre år. Legitimation för sjuksköterskor fastställdes 1958 
och 1966 blev utbildningen fem terminer. 

63 



Samordnad och särskiljande utbildning 

Undersköterskornas första utbildning kom 1946 och omfattade då åtta 
veckor och 1962 utvecklades den till 32 veckors kurs efter sjuk
vårdsbiträdesutbildning. År 1967 kom kompletteringsutbildning i läke
medel för undersköterskor. 

Efter perioden med enbart särskiljande utbildning utvecklades från 
och med 1967 tre varianter av samordnad utbildning för de två kvinno
kollektiven men parallellt fanns även en separat ubildningsväg till sjuk
sköterska. 

Efter 1 juli 1982 skedde en fullständig samordning av utbildningarna 
vilket innebar att vårdlinjen och motsvarande undersköterskeutbildning 
blev grund för sjuksköterskeutbildningen. Denna period varade fram till 
1993 när det blev en återgång till särskiljande utbildning. 

MILSTOLPAR OCH FAKTORER SOM PÅVERKAT UT
VECKLINGEN AV SAMORDNAD OCH SÄRSKILJANDE 
UTBILDNING. 

Ovanstående framställning har framförallt beskrivit utvecklingen fram 
till den samordnade utbildningen av undersköterskor och sjuksköterskor. 
Genom anpassning till olika grupper kom den i tre omgångar: 1967 för 
undersköterskor, 1968 för skötare och 1973 för dem som genomgått 
gymnasieskolans vårdlinje. Men vilka faktorer bidrog till att en samord
nad utbildning etablerades och konsoliderades och varför genomfördes 
så småningom en samordnad utbildning? Och vilka faktorer inverkade 
när den samordnade utbildningen efter cirka 25 år upphörde? 

I detta sammanhang blir Parkins (1979) teoretiska perspektiv om 
stängning av intresse. Stängning har använts i analysen av förhållandet 
mellan olika grupper av vårdpersonal. En teoretisk utgångspunkt har 
varit Parkins begrepp "social closure" (stängning). Parkins skiljer på två 
former "exklusion" (uteslutning), det vill säga att en yrkesgrupp försöker 
få kontroll och privilegierade positioner genom att utestänga sina kon
kurrenter, och "usurpation" (införlivande, annektering) med vilket menas 
att en icke privilegierad grupp genom att använda sin kollektiva makt 
kommer in på den gynnade gruppens område och rättigheter. Den första 
strategin kan kopplas till professionella strävanden medan usurpation 
enligt Parkin är en typisk facklig strategi (Parkin, 1979). 

Som tidigare berörts menar till exempel Emanuelsson (1990) vid sin 
beskrivning av professionella och fackliga strategier (1851 - 1939) att 
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sjuksköterskorna agerade mot sjukvårdsbiträdena enligt den professio
nella mekanismen för stängning, det vill säga exklusion, och att sjuk
vårdsbiträdena så småningom kom att genom den fackliga strategin, 
usurpation, tillskansa sig vissa förmåner och förbättringar. Gustafsson 
(1987) talar om en kamp i ett historiskt perspektiv mellan de två kvinno
kollektiven men sätter då in motsättningarna inom premisserna och me
kanismerna för akutvårdsmodellen. Det kan dock ifrågasättas om teorier 
om exklusion, usurpation och kamp är användbara när det gäller förkla
ringar till särskiljande och samordnad utbildning för omvårdnads
personalen. För att besvara frågan gör vi några nedslag i de två kvinno
kollektivens historia. Styrkeförhållandena mellan grupperna sjuk
sköterskor å ena sidan och sjukvårdsbiträden och undersköterskor å and
ra sidan kan ses från flera aspekter. För att strukturera framställning de
las den in i perioderna 1910-1945, 1946-1966, 1967-1982 och 1983-
1993. 

Den första perioden börjar med bildandet av Svensk sjuk
sköterskeförening. Nästa fas inleds med att den första undersköter
skeutbildningen blir verklighet. Den tredje fasen börjar med att det ska
pas en samordnad utbildning för undersköterskor och sjuksköterskor. 
Den sista och Q är de perioden präglas av en intensiv kunskapsutveckling 
för sjuksköterskorna. Den avslutas med att det återigen blir särskiljande 
utbildning. 

Perioden 1910-1945: konsolidering av sjuksköterskeutbildningen och 
fackliga organisationer 

En av de faktorer som haft betydelse för utvecklingen av omvårdnads
utbildningarna är den fackliga etableringen och styrkan. Den fackliga 
utgångspunkten ger onekligen sjuksköterskorna en favör under perioden. 
Redan 1899 hade sjuksköterskorna embryot till en facklig organisation 
genom att den internationella sjuksköterskeorganisationen då bildades. 
Svensk sjuksköterskeförening tillkom 1910, medan sjukvårdsbiträdena 
visserligen organiserades fackligt i böljan av 1920-talet men då i två 
fackliga förbund, Svenska kommunalarbetarförbundet och Svenska sjuk
huspersonalförbundet vilka konkurrerade om rätten att organisera sjuk
huspersonalen. Från 1923 fram till 1944 pågick en strid mellan dessa 
förbund och först när Svenska sjukhuspersonalförbundet gick upp i 
Svenska kommunalarbetarförbundet 1945 blev det en samlad facklig 
organisation för sjukvårdsbiträden. Även bland sjuksköterskorna fanns 
en viss splittring med två delvis konkurrerande förbund och först 1933 
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började Svensk sjuksköterskeförening agera som ett samlat fackligt för
bund när det gäller lönefrågor. Som kvinnokollektiv var man dock redan 
då väl etablerade med genomgående kvinnor som representerade kvin
nor. Sjukvårdsbiträdenas talan däremot fördes av män och representatio
nen i de fackliga sammanhangen överläts eller snarare togs av män. 
(Lindblad, 1960; Bohm, 1961). 

Bohm (1961) ger exempel på vad som kan tolkas som facklig styrka 
hos Svensk sjuksköterskeförening. Hon menar sammanfattningsvis att 
under föreningens första tio år dokumenterade den sig "som en sakkun
nige- och remissinstans i sjuksköterskefrågor" (s 75). Bohm citerar 
föreningens ordförande, Bertha Wellin, som vid föreningens tioårsju
bileum menade att det inte torde 

... vara förmätet att anta ga, det inga förändringar av större och 
mera ingripande betydelse ifråga om sjuksköterskeväsendet in
om vårt land komma att av myndigheterna företagas, utan att 
sjuksköterskeföreningen blir satt i tillfälle att taga del av före
liggande förslag och får yttra sig däröver (Bohm, 1961, s 75). 

Redan 1921 blev Svensk sjuksköterskeförenings dåvarande ordförande 
riksdagsledamot. Någon representant för sjukvårdsbiträdena fanns inte i 
riksdagen under den här perioden. Vi har tidigare talat om att sjuksköter
skeelever, vid de mer etablerade skolorna, som regel rekryterades från 
andra samhällsgrupper än vad som gällde sjukvårdsbiträden. Detta inne
bar att sjukvårdsbiträdesgruppen under perioden hade ett underläge i 
flera avseenden vad gäller till exempel allmän utbildning, tillgång till 
information och möjlighet till samhällelig överblick och representation. 
De kunde inte själva driva sina egna utbildningsfrågor utan det blev and
ra och kanske paradoxalt framförallt sjuksköterskorna som tog sig an 
sjukvårdsbiträdenas utbildningfrågor. Själv kunde Svensk sjukskö
terskeförening driva på förbättringar av den egna utbildningen och i egen 
regi starta vidareutbildning för sina medlemmar. Detta skedde bland an
nat genom den så kallade repetitionskursen som tillkom 1911. År 1917 
när den blev sex veckor fick den benämningen fortsättningskurs. Inled
ningsvis var kursen gemensam för blivande lärare och administratörer 
(det vill säga så kallade husmödrar). Som vi ser det är det tveksamt om 
det under den här perioden överhuvudtaget kan talas om exklusion och 
usurpation mellan de två kvinnokollektiven. Men ett viktigt steg mot 
facklig styrka för undersköterskekollektivet skedde när det första 
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riksavtalet vid slutet av 1944 tecknades för landstingsanställd personal 
och dessa 1945 kunde uppvisa en samlad facklig organisation. 

Perioden 1946 -1966: undersköterskor och sjukvårdsbiträden synlig görs 

Under åren 1946 - 1966 förbereddes jordmånen för nästa period av sjuk
vårdsutbildning i Sverige. Perioden bar prägel av samhällsförändringar 
och förbättringar. Demokratiseringssträvandena påverkade utbildning 
och sjukvård. Nya medicinska upptäckter, förbättrad hälsovård och f olk
upplysning i det allt mer demokratiserade samhället gjorde att medbor
garna efterfrågade allt mera sjukvård vilket krävde mer och bättre utbil
dad vårdpersonal. För sjukvårdsbiträdena kom Sjuksköterskekommittén 
1946 och den Thapperska utredningen 1962 att betyda att de som grupp 
uppmärksammades när det gällde såväl arbetsuppgifter som utbildning. 
När den första undersköterskeutbildningen startade 1946 var den ett 
första led i en omfattande utveckling av vårdutbildning för andra än 
sjuksköterskor, vilka ditintills i princip varit den enda gruppen av om
vårdnadspersonal som fått skolning för sin yrkesutövning. Under perio
den synliggörs sjukvårdsbiträdena allt mer. Så till exempel redovisas de 
som en separat yrkesgrupp första gången 1947 i Medicinalstyrelsens of
ficiella statistik. 

Sjuksköterskorna fortsatte under perioden att i egen regi anordna vi
dareutbildning för sina medlemmar och 1946 gjorde Svensk sjukskö
terskeförening skilda utbildningar för lärare och administratörer. Först 
1958, det vill säga samma år som legitimation for sjuksköterskorna in
fördes, tog staten över ansvaret för sjuksköterskornas vidareutbildning. 
Trots låga löner hade föreningen ekonomiska resurser genom en följd av 
omfattande donationer. Detta innebar bland annat medel för stipendier. 
Från mitten av 1940-talet gjorde Svensk sjuksköterskeförening en stor 
stipendiesatsning för de medlemmar som genomgått föreningens vidare
utbildning. Heyman som intervjuat företrädare för den tidens Svensk 
sjuksköterskeförening drar följande konklusion: 

De stipendiater som utsågs skulle ha goda möjlig heter att föra 
kunskapen vidare - att verka såsom en surdeg - då de senare 
skulle fungera som lärare för blivande sju ksköterskor eller ad
ministratörer för vårdpersonal (Heyman, 1995, s 159 ). 

Heyman visar vidare i en genomgång av Svensk sjuksköterskeförenings 
stipendieverksamhet att under perioden 1950 - 1976 fick 69 sjuk
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sköterskor stipendier från Svensk sjuksköterskeförening för ett års vistel
se och studier inom omvårdnadsområdet i USA (1995, s 160). 

Den största fackliga styrkedemonstrationen från sjuksköterskornas 
sida under perioden torde vara när deras lönekrav resulterade i att riks
dagen extrainkallades 1951 i syfte att anta en tjänstepliktslag för sjuk
sköterskor. Det var första gången som en grupp medborgare orsakat extra 
riksdagsinkallelse. Någon tjänstepliktslag blev det inte utan en överens
kommelse mellan parterna: "För pressen förklarade man att ingen hade 
segrat och ingen hade förlorat" (Bohm, 1961, s 349). 

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande hade dubbla roller i dramat 
kring sjuksköterskornas lönestrid. Dels var hon riksdagsledamot, dels var 
hon den som förhandlade med arbetsgivarparten. Det var inte första 
gången som en ordförande i Svensk sjuksköterskeförening var riks
dagsledamot utan, som tidigare påpekats, hade en av hennes föregångare 
redan 1921 haft plats i den högsta beslutande församlingen. Lindblad 
(1960) visar att i böljan av 1958 var det inom kommunal
arbetarförbundet fortfarande män som var de mest aktiva och hade de 
flesta förtroendeposterna. De var alltså fortfarande vid denna tidpunkt 
som regel män som representerade kvinnorna. För sjukvårdsbiträdena 
och undersköterskorna blev det dessutom andra yrkesgrupper som förde 
talan. För sjuksköterskorna däremot kom de fackliga representanterna 
från de egna leden. 

När rationaliseringarna på 1950- och 60-talet svepte fram genom den 
svenska sjukvården blev undersköterskornas och sjukvårdsbiträdenas 
arbetsuppgifter och funktioner uppmärksammade inte bara som mål för 
rationaliseringar, utan även för att dessa grupper nu ansågs kapabla att ta 
över en del av sjuksköterskornas uppgifter, särskilt då i en tid när det var 
brist på sjuksköterskor. 

I såväl sjuksköterskekommitténs som 1964 års betänkande finns sär
skilda yttranden av sjuksköterskor som gäller oro över att sjukvårds
biträdena och undersköterskorna i en samordnad utbildning skulle ha för 
dålig allmän grundutbildning. Givetvis kan detta betraktas som ett ut
tryck för stängning men för övrigt, under den här perioden, har vi svårt 
att se någon tillämpning av stängning från sjuksköterskorna. Utan liksom 
tidigare är det sjuksköterskorna som driver på utvecklingen av utbildning 
för sjukvårdsbiträden. 
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Så till exempel interpellerade Svensk sjuksköterskeförenings ordfö
rande 1952 i riksdagen om utbildning för sjukvårdsbiträdesgruppen. 
Samtidigt kan det skönjas tendenser till usurpation från de senare. Ge
nom facklig kraft och kontakter och förståelse från politiskt håll kunde 
vissa erövringar göras från sjuksköterskeområdet. Utbildning och arbets
uppgifter är exempel på detta. Det är under den följande perioden som 
undersköterskor och sjukvårdsbiträden konkret kunde flytta fram sina 
positioner i förhållande till sjuksköterskegruppen. Ett konkret exempel 
utgör undersköterskornas möjligheter att vikariera på sjuksköterske
tjänster inom långtidsvård (1964, MF nr 28). 

Perioden 1967 -1982: samverkan mellan två kvinnokollektiv 

För vårdutbildningarnas del var perioden 1967 - 1982 mycket expansiv. 
Detta kan bland annat belysas med följande: "Under åren 1966 -1974 ut
arbetades på Skolöverstyrelsen ett 100-tal läroplaner för 65 olika yrken" 
(vårdyrken, vår anmärkning; Lindström, 1987, s 16). Dessa läroplaner 
tillkom för att tillfredsställa behovet av specialiseringar inom vårdområ
det. Det ansågs inte längre behövas några utredningar som skulle under
söka möjligheten till en samordnad utbildning utan nu beslöts om verk
ställighet i ett uppdrag från regeringen till Skolöverstyrelsen. Detta upp
drag kom i en skrivelse från ecklesiastikdepartementet och hade ru
briken: Till Skolöverstyrelsen angående avkortad studiegång för 
grundutbildning av sjuksköterskor (sjukskötare) Kungl. Maj:ts beslut 
1967-05-12). Under perioden hade Svenska kommunalarbetarförbundet 
bland annat via kontakter med utbildningsdepartementet en påverkans
möjlighet och en politisk uppbackning för sina utbildningspropåer inom 
vårdutbildningsområdet. Välfärdssamhällets utveckling krävde en expan
siv sjukvård med välutbildad personal och det var inom undersköterske
kollektivet som det fanns en potential för personalutveckling som svara
de mot tidens krav på demokratisering och kunskapsutveckling. En vik
tig inbrytning på ett traditionellt sjuksköterskeområde skedde även i och 
med införandet av kompletteringsutbildning i läkemedelslära för under
sköterskor och skötare (1967,1977). 

Undersköterskekollektivet hade under perioden företrädare som kun
de arbeta på tre plan vilka sammanfattningsvis är följande: För det första 
var det viktigt för företrädarna att hålla kontakter med och få impulser 
från vårdarbetarna i verkligheten. För det andra hade förbundet en cen
tral organisation för utbildningsfrågor so m upparbetade ett omfattande 
kontaktnät med för vårdutbildningarna berörda instanser och personer. 

69 



Samordnad och särskiljande utbildning 

För det tredje hade Svenska kommunalarbetarförbundet i samverkan 
med Landsorganisationen direkta kontakter med ansvariga utbildnings
politiker (Javette, 1995). 

Sjuksköterskekollektivet vilket deltagit i alla de utredningar som be
rört undersköterskekollektivets utbildning satsade under perioden, lik
som Svenska kommunalarbetarförbundet, på samverkan mellan olika 
intressenter. I de utredningar där företrädare för Svensk sjuksköterske
förening medverkat har man bevakat vad de framhållit vara kvalitetsfrå
gor i vårdutbildning. Bland annat har detta gällt behovet av tillräckliga 
grundkunskaper i allmänna ämnen för de undersköterskor som skulle 
kunna gå vidare till sjuksköterskeutbildning. Ordföranden i Svensk sjuk
sköterskeförening, vilken i ett särskilt yttrande i den Thapperska utred
ningen uttalat viss kritik mot den föreslagna samordnade utbildningen, 
överlät fortsättningsvis till en medarbetare, Mäjt Rabo, att vara kon
taktperson i utbildningsfrågor. Hon hade mandat när det gällde att ta 
ställning i frågor som rörde en samordnad utbildning. Huvudaktören för 
att ta fram en samordnad utbildning blev Skolöverstyrelsen. Verket in
rättade 1967 en särskild byrå för vårdutbildningarna (Lindström, 1995). 

Byrån kom att ledas av undervisningsrådet Alice Lindström. Hon ha
de en förankring i sjuksköterskekåren genom att hon bland annat med
verkat i 1962 års utredning om sjuksköterskeutbildningen och hade an
svar för dess genomförande. Efter omvårdnadsstudier utomlands och 
tjänst som rektor för sjuksköterskeutbildning kom Lindström till Skol
överstyrelsen och fick ansvar för att finna förutsättningar och former för 
en samordnad utbildning. Hon ledde under perioden arbetet i takt med 
vårdens utveckling och politiska krav på förändringar inom utbildnings
området. Hon lyckades dessutom att i detta arbete skapa ett samver
kansklimat mellan de två kvinnokollektiven när det gällde att konkretise
ra en samordnad utbildning. 

Resultatet blev att en anpassad sjuksköterskeutbildning tillkom i tre 
kursplaner av vilka en vände sig till dem som hade undersköter
skeutbildning och vårdarbetserfarenhet (1967), en annan till skötar-
gruppen (1968) och den tredje till ungdomar som genomgått gymnasie
skolans vårdlinje (1973). Med dessa kursplaner öppnades vägar från en 
lägre till en mer avancerad vårdutbildning, det vill säga en samordnad 
omvårdnadsutbildning. 

Under perioden blev sjuksköterskeutbildningen 1977 högskole
utbildning. Resultatet av VÅRD 77 blev nya utbildningsplaner för sjuk
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sköterskeutbildningen som från 1982 kom att inordnas under universi
tets- och högskoleämbetets ansvarsområde. Under den här perioden 
(1978) publiceras den första svenska avhandlingen inom omvårdnad med 
en sjuksköterska som författare. Två år senare kom även en extra profes
sur i omvårdnad vilken 1987 inrättades som reguljär (Heyman, 1995). 

Vi har framhållit att perioden präglades av samverkan och utveckling 
för de två kvinnokollektiven. Använder man däremot Parkins (1979) 
teoretiska perspektiv skulle en ytlig beskrivning kunna vara usurpation. 
Det vill säga att undersköterskorna genom att använda sin kollektiva 
makt kom in på sjuksköterskornas område och rättigheter. 

Perioden 1983 -1993: mot den abstrakta kunskapens vägskäl 

Under perioden 1983 - 1993 delades allt fler vårdskolor i två skilda rek
torsområden: gymnasieskolor för undersköterskeutbildningen och vård
högskolor eller hälsohögskolor för sjuksköterskeutbildningen. I samband 
med detta ersattes de kvinnliga rektorerna med sjuksköterskebakgrund i 
allt större utsträckning av män utan förankring i sjuksköterskeyrket. 

Den fackliga strategin under perioden har varit att ge sjuksköterske
utbildningen en tydligare högskoleprägel. Man har upplevt det som be
svärande med sambandet med gymnasieskolan, det vill säga att den 
grundläggande omvårdnadsutbildningen sk ett inom vårdlinjen. En stra
tegi för förändring har varit att peka på det som Askling (1987) framhål
lit, nämligen att elever som rekryterades via den tvååriga vårdlinjen hade 
brister när det gäller naturvetenskapliga baskunskaper. Ett annat motiv 
för förändring har framhållits vara att man bör gå in i yrket från sjuk
sköterskeperspektivet och inte efter att först ha arbetat som undersköter
ska. Man har därvid betonat att vårdlinjens dubbla målsättningar att både 
förbereda för undersköterskeyrket och högskolans sjuksköterskeutbild
ning inte är förenliga. Men den avgörande och mest framgångsrika stra
tegin har varit kopplingen till Sveriges medlemskap i EU 
(Vårdförbundet, SHSTF, 1991, 1994). 

Man har därvid jämfört den svenska sjuksköterskeutbildningen med 
de europeiska och menat att EU endast godkänner en treårig utbildning. 
Eftersom en del av omvårdnadsutbildningen legat inom gymnasieskolans 
vårdlinje och sjuksköterskeutbildningen därför endast varit tvåårig skulle 
den inte kunna godkännas efter europeisk standard. Vad man däremot 
inte framhållit är att dessa treåriga utbildningar i vissa andra länder till 
stora delar och mer än vad som varit fallet i Sverige består av arbets-
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platsförlagd utbildning. I ett land med starka krafter för EU- gemenskap 
har motivet och därmed strategin varit framgångsrik och 1993 i samband 
med en ny högskolelag och förordning upphörde den etappvisa och sam
ordnade omvårdnadsutbildningen. I stället kom en treårig (120 poäng) 
sjuksköterskeutbildning utan samband med den gymnasiala underskö
terskeutbildningen. Därmed avvecklades den tvååriga vårdlinjen och 
ersattes av det treåriga omvårdnadsprogrammet. 

Under perioden publicerades allt fler avhandlingar av sjuksköterskor. 
År 1993 finns det redan 80 sjuksköterskor i Sverige med doktorsexamen 
(Heyman, 1995). Den första ordinarie omvårdnadsprofessuren 1987 har 
fått efterföljare och sjuksköterskornas abstrakta kunskapsbas har utveck
lats allt mer. När det gäller de två kvinnokollektiven blir det nu allt mer 
påtagligt att man har skilda strategier. För sjuksköterskorna blir vikten av 
teoretiska kunskaper allt viktigare. En särskiljande utbildning och om
vårdnadsforskning sätter gränser mot det andra kollektivet. Under
sköterskorna däremot tycks inte ha haft intresse av att på ett konsekvent 
sätt bevaka sina utbildningsfrågor. För deras del har den samordnade 
utbildningen försvunnit som en möjlighet till teoretisk vidareutveckling. 
De har till exempel inte längre, från och med 1992, inom sitt förbund 
någon utbildningsavdelning som speciellt bevakar deras utbildningsfrå
gor. Den strategi som däremot är synlig är den som uttrycks i "Kom An 
projektet" (jfr kapitel fyra). Den går ut på att i konkreta former gå in i 
och både bemöta och hjälpa till i den förändringsprocess som pågår inom 
svensk sjukvård. 

För de båda kvinnokollektiven gäller att de har låga löner. Men det 
finns anledning att notera att undersköterskorna i princip haft större 
framgångar när det gäller lönenivå. Vid slutet av perioden finns det 
exempel som visar att en undersköterska som planerade att fortsätta i den 
samordnade utbildningen skulle få lägre lön som sjuksköterska än den 
hon hade som undersköterska. 

Som en följd av den förra periodens konsolidering av undersköter
skorna kan även ses Socialstyrelsens medgivande om dispens från krav 
på legitimation för vikarier på tjänst som sjuksköterska inom psykiatrisk 
vård och somatisk långtidsvård under 1988 och 1989. Samtidigt måste 
det dock konstateras att denna åtgärd kom till i en tid av sjuksköterske
brist (SOS FS (M) 1988:5). 

Med utgångspunkt från Parkins (1979) betraktelsesätt skulle relatio
nerna mellan de två kvinnokollektiven under perioden kunna beskrivas 
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med termen exklusion. Det vill säga sjuksköterskorna försökte få kon
troll och privilegierad position genom att utestänga undersköterskorna 
från en samordnad utbildning. I nästa kapitel söker vi särskil jande drag 
eller karaktäristika som mer söker orsaker och faktorer i det som kan 
tolkas som stängning mellan de två kvinnokollektiven. 

SAMMANFATTNING 

På 1940-talet väcktes tanken på en viss samordning av olika vårdut
bildningar. Betydelsefulla utredningar för det som senare ledde fram till 
samordnad utbildning var sjuksköterskekommittén 1948 och Thapperska 
utredningen 1964. Ingen av dessa utredningar nådde dock ända fram. 
Den samordnade utbildningen förverkligades dock 1967 när Skolöver
styrelsen fick regeringens uppdrag att utforma en tre terminers sjuk
sköterskeutbildning för den som hade tidigare sjukvårdsutbildning och 
sjukvårdserfarenhet. Genom omvårdnadsprogrammet 1993 och en 120 
poängs högskoleutbildning, som startade samma år, frigjordes sjuk
sköterskeutbildningen från sambandet med gymnasieskolan och det blev 
återigen en särskiljande utbildning för omvårdnadspersonalen. 

I fyra periodindelningar av åren 1910 - 1993 beskrivs några milstolpar 
och faktorer som påverkat utvecklingen av en samordnad och särskiljan
de utbildning för de två kvinnokollektiven. Den första perioden prägla
des av framväxten av en stark facklig organisation för sjuksköterskorna 
och att deras utbildning utvecklades och kom under statlig kontroll. Re
presentanter för sjuksköterskorna fanns i riksdagen. 

Undersköterskekollektivet däremot var under perioden splittrat i två 
konkurrerande fackliga organisationer och hade ännu ingen etablerad 
omvårdnadsutbildning. Gruppens representanter i fackliga sammanhang 
utgjordes av män. 

Sjuksköterskorna fortsatte under den andra perioden att stärka sina 
positioner bland annat genom införandet av legitimation och ytterligare 
utveckling av utbildningen. Två utredningar banade väg för underskö
terskekollektivet som fick sin första utbildning 1946. 

Under den tredje perioden skedde en samverkan mellan de två kvin
nokollektiven. Sjuksköterskeutbildningen etablerades 1977 inom hög
skolan och omarbetades och ställdes under UHÄ:s ansvarsområde 1982. 
För undersköterskekollektivet anordnades en omfattande utbildning och 
från 1967 utformades flera varianter av samordning mellan underskö-

73 



Samordnad och särskiljande utbildning 

terske- och sjuksköterskeutbildningarna. Undersköterskornas fackliga 
organisation bevakade och stärkte gruppens positioner inom omvård
nadsområdet. Inbrytningar på sjuksköterskornas revir skedde bland annat 
inom läkemedelsområdet. 

Den fjärde perioden präglades för sjuksköterskorna av en allt tydliga
re högskolebetoning med bland annat disputationer och professurer i 
omvårdnad. Samtidigt tog allt flera män över ledningen av vårdutbild
ningarna. Det fackliga engagemanget hos sjuksköterskorna stod i sam
klang med integrationen med EU och europasjuksköterskan. Detta ledde 
till att sambandet mellan undersköterske- och sjuksköterskeutbildningar
na upphörde och 1993 skapades på nytt en särskiljande utbildning för de 
två kvinnokollektiven. Undersköterskornas konsolidering under förra 
perioden gav dem nu til lfälle att vid sjuksköterskebrist vikariera på vissa 
sjukskötersketjänster. Deras lönenivå hävdade sig väl vid jämförelse med 
sjuksköterskorna. Samtidigt skedde en nedgång när det gällde att bevaka 
utbildningsfrågorna på samma sätt som tidigare. Exempel på detta är 
avvecklingen 1992 av Kommunalarbetarförbundets utbildningsavdel
ning. Som uttryck för undersköterskekollektivets fackliga strategi etable
rades Kom An-projektet i vilket man visar sin vi lja att hjälpa till i vård
områdets förändringsprocess. 

I det följande kapitlet beskrivs dagens situation för de två kvinno
kollektiven utifrån några karakteristika som både belyser skillnader och 
gemensamma drag. Bland annat är profession och kunskapstraditioner en 
viktig infallsvinkel. Återigen gäller beskrivningen de två kvinnogrupper
na och det kraftfält som de skapar. Det är i detta kraftfält som undersök
ningsgruppen socialiseras till omvårdnadsvärlden. 
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4 NÅGRA SÄRSKILJANDE DRAG FÖR 
DE TVÅ KVINNOKOLLEKTTVEN 

I den tidigare framställningen har vi följt de två kvinnokollektivens 
utbildningshistoria och sökt olika faktorer som påverkat utvecklingen. 
Detta avsnitt avser att belysa professionalitet och ge exempel på den 
diskussion som förs om kunskapsformer, kompetens och honnörsbegrepp 
i anslutning till de två kvinnokollektiven i omvårdnadsvärlden. Fram
ställningen syftar främst till att lyfta fram några karakteristika hos de två 
grupperna av omvårdnadspersonal. 

DAGENS SITUATION FÖR DE TVÅ KVINNOKOLLEK
TIVEN 

Dagens situation för de två kvinnokollektiven måste ses mot bakgrund av 
både deras skilda och gemensamma utbildningshistoria. I en tid när den 
offentliga sektorn är föremål för nedskärningar blir de t en fråga om vad 
som är den mest ekonomiska och effektiva bemanningen inom 
omvårdnadsområdet. Därför blir avvägningen mellan antalet sjuksköter-
ske- respektive underskötersketjänster en angelägenhet som påverkar de 
båda kvinnokollektiven. Från att under en period ha flyttat fram sina 
positioner, såväl när det gäller utbildning som arbetsuppgifter och 
tjänster, görs nu ingrepp som innebär reducering av antalet 
underskötersketjänster och att sjuksköterskorna tar över eller tar tillbaka 
arbetsuppgifter och tjänster från undersköterskekollektivet. 

Måhända kan man tala om två skilda kvinnokulturer i omvård
nadsvärlden. Dessa kulturer fostrar båda vårdare men gör det med olika 
utgångspunkter och betoning av vad som är viktigt. Både Johansson 
(1989) och Lindgren (1992) har i sina studier belyst och gett exempel på 
kulturella olikheter mellan grupperna. Sammanfattningsvis och förenklat 
kanske man kan säga att för "systrarna" rör det sig om att vara "inne" i 
omvårdnadsvärlden både nationellt och internationellt. För "flickorna" 
rör det sig om att klara vardagsarbetet "ute" i omvårdnadsvärldens 
"patientrum". 
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Vi har berört teorier om uteslutning (exklusion) och införlivande 
(usurpation) och hur dessa begrepp använts som förklaring av relationer
na mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Det finns tendenser hos 
de två kvinnokollektiven som kan tolkas med den teoretiska 
utgångspunkten. Betraktelsesättet tenderar dock att bli alltför ytligt 
eftersom det inte tillräckligt söker de bakomliggande orsakerna i det som 
synes ske. De två kvinnogrupperna är förbundna med två olika kulturer 
som styr deras strategier till exempel när det gäller synen på kunskap och 
därmed utbildning. Sjuksköterskorna strävar kollektivt efter större 
professionalitet genom teoretisk utbildning och forskning samtidigt som 
de söker praktisk tillämpning i omvårdnadsarbetet av de teoretiska 
kunskaperna. Undersköterskorna däremot finns i en "amatöristisk" 
kunskapstradition. För den gruppen är det i dag närmast fråga om att 
finna en överlevnadsstrategi eftersom neddragningar inom omvård
nadsvärlden framförallt hittills drabbat underskötersketjänsterna. 

De två grupperna uppvisar olika mönster i sina roller i omvård
nadsvärldens sociala rum som i sin tur speglar skilda ursprung och 
traditioner. Kollektiven blir bärare av skilda traditioner och fostrar 
därmed de enskilda medlemmarna i den habitus som är rådande och bär 
med sig det kapital som ger utdelning, inträde och fortsatt medlemskap i 
kollektivet. Avvikelser finns givetvis hos vissa individer. Elzinga (1989) 
belyser detta när han ger exempel på sjuksköterskors olika inställning till 
forskning. Även Lindgren (1992) ger sådana exempel när hon pekar på 
hur vissa av "systrarna" har mer gemensamt med den kultur som 
företräds av "flickorna" än den som gäller för deras kollegor. 

PROFESSIONALITET 
To view profession and professionalisation in their historical 
matrix helps us to understand the inherent contradictions which 
limit us to understand the potential of professi onal work in our 
society (Larson, 1977, s 244). 

Profession som begrepp och företeelse är inte något helt entydigt. Dels 
sker ibland en sammanblandning mellan det vetenskapliga begreppet och 
ordets vardagsbetydelse, dels finns inte någon absolut överensstämmelse 
mellan olika definitioner. En del av de utgångspunkter som används i 
definitionerna av begreppet är till exempel de som Greenwood (1962) 
menar att de flesta sociologer dittills (1950-talet) varit tämligen överens 
om. Han anser att följande egenskaper klart skiljer professioner från 
andra yrken. Professioner grundar sig för det första på en systematisk 
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teori, det vill säga medlemmarna har genomgått en lång utbildning. En 
annan egenskap är auktoritet vilken är begränsad till de speciella 
områden vilka professionen har anspråk på att behärska. Därmed 
markeras även lekmannens relativa okunnighet inom området. Om en 
yrkesgrupp skall kunna uppnå professionell status krävs dessutom att 
samhället på något sätt sanktionerar dess verksamhet. Detta kan ske 
genom lagstiftning. Den monopolsituation som är förknippad med den 
professionella verksamheten regleras av en etikkod. Denna etikkod 
reglerar både förhållanden mellan professionell och klient och mellan 
kollegor. Slutligen tar Greenwood upp professionens unika kultur och 
menar att en profession är en organiserad yrkesgrupp vilken skapar sin 
egen subkultur. 

Goode (1960) menar, med utgångspunkt från de studier han gjort av 
de oftast citerade definitionerna i den professionssociologiska littera
turen, att det finns en stor överensstämmelse mellan olika forskares val 
av de egenskaper som utmärker en profession. Han föreslår att ur alla de 
angivna egenskaperna bör två kärnegenskaper, nämligen professionens 
abstrakta kunskapsbas och kollektiv orientering, finnas i definitionen av 
en profession. Med kollektiv orientering eller serviceorientering avser 
Goode de beslut som den professionelle gör och vilka är grundade på 
klientens behov och inte på de professionellas egenintresse. Han betonar 
dock samtidigt att klientens behov definieras av den professionelle. 
Övriga egenskaper utöver kärnegenskaperna såsom prestige, kåranda, 
självkontroll och etikkod är, anser Goode, derivat av kärnegenskaperna 
och ju mer professionellt ett yrke blir desto fler av dessa övriga egen
skaper kommer att vara kännetecknande för yrket. 

Larson (1977) menar att uppräkningen av specifika attribut, vilka 
komponerar idealtypen av en profession, kan variera, men att det finns 
en överensstämmelse när det gäller vad som är de allmänna 
dimensionerna. Dessa är enligt Larson dels den kognitiva dimensionen 
som inbegriper en samling kunskaper och tekniker, dels den normativa 
dimensionen som omfattar serviceorientering och denna orienterings 
distinkta etik. Vidare, menar hon, finns en utvärderande dimension som 
gör att professionen kan jämföras med andra yrken och understryker 
professionens unika karakteristika av autonomi och prestige. Larson 
anser att det distinkta i professionen uppträder i en kombination av dessa 
allmänna dimensioner (Larson, 1977, s X). 
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Millerson (1964) fann vid en genomgång av ett 20-tal författares 
definitioner 23 karaktäristika vilka betecknades som utmärkande för en 
profession. Däremot fann han varken något specifikt karakteristikum 
som samtliga författare använde i sin definition eller någon identisk 
kombination. De oftast använda egenskaperna var enligt Millerson 
följande: Professionen är baserad på en teoretisk kunskapsmassa. En 
särskild utbildning och praktik ordnas och någon form av kompetenstest 
förekommer. Det finns en etikkod för yrkesutövningen. Professions
utövningen präglas av altruism, och utövarna har bildat en organisation. 

I litteraturen om professioner lyfter vissa författare fram att det rör sig 
om en process med olika faser (Wilensky, 1964). Caplow menar utifrån 
sin studie på 1950-talet i USA av en yrkesgrupp med kunskapsanknyt
ning till medicinsk teknologi, att det finns faser i yrkesgruppens 
utveckling till professionell status som är tillämpbara för flera andra 
yrkesgrupper. Caplow anger fem faser som kommer i följande 
tidsordning: 1. Bildandet av en yrkesorganisation. 2. Yrkestiteln ändras, 
vilket går ut på att förhindra identifiering av tidigare yrkesstatus och 
försäkra sig om en titel som det är möjligt att monopolisera. 3. En 
formell etikkod utarbetas. 4. Yrket erkänns officiellt, blir legaliserat och 
yrkesmonopolet fastställs. 5. Parallellt med fas 1-4 sker en utveckling av 
utbildningen till yrket (1966, s 139). 

I professionsdiskussionen talas även om mellangrupper, det vill säga 
yrkesgrupper som har någon eller några av de för de professionella 
centrala egenskaperna. Reiss beskriver utöver de etablerade (läkare, 
jurister och präster) en rad "nya professioner", till exempel inom 
ingenjörsområdet, "semiprofessioner", till exempel socialarbetare, 
"would-be professioner", till exempel publicrelationsarbetare, och 
"marginella" eller "paraprofessioner" (Reiss, 1966, s 73 - 81). 

Barber (1963) anser att det inte finns någon absolut gräns mellan 
professionella och andra yrkesgrupper. Hellberg konstaterar att "en del 
hävdar att skillnaden mellan olika professioner är minst lika stora som 
skillnaderna mellan professioner och andra yrkeskategorier" (Hellberg, 
1978, s 24). 

När Johnson (1995) skall beskriva professionernas utveckling inom 
vårdområdet tar hon som utgångspunkt Foucaults (1979) diskussion om 
"governmentality". Johnson sammanfattar Foucaults begrepp "govern-
mentality" på följande sätt: 
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According to Foucault, governmentality is a novel capac ity for 
governing that gradually emerged in Europe from the sixteenth 
century onwards in associ ation with the inven tion, operationa-
lization and institutionalization of specific knowledges, 
disciplines, tactics and technologies (Johnson, 1995, s 8). 

Inom sjukvården har ett flertal förändringar skett som påverkat för
hållandet mellan staten och professionerna inom området. Johnson m fl 
(1995) pekar bland annat på att det tillkommit flera yrkesgrupper i 
anslutning till fördelningen av arbetsuppgifter, utvecklingen av 
välfärdsstaten, framväxten av alternativ medicin och en större kostnads
kontroll. Alaszewski anser att: "The welfare state was a 'professional 
state'" (1995, s 55). 

Johnson m fl (1995) menar att det i allt större utsträckning utvecklats en 
internationell i stället för en nationell reglering inom hälsovårdsområdet 
och att det i Europa finns tydliga exempel på detta. Som vi ser det är ett 
sådant exempel den utveckling som skett när den svenska sjuksköter
skeutbildningen frigjorts från den samordnade utbildningen, det vill säga 
sambandet med undersköterskeutbildningen, och därmed anpassats till 
europastandard. Ett annat exempel på europaanpassning ger Heitlinger 
(1995) när hon beskriver hur de tjeckiska sjuksköterskorna efter 
kommunismens fall professionaliserats. Hon anser att detta skett genom 
klassisk professionaliseringsstrategi. Denna struktur innehåller tre 
komponenter: 1) Krav på förbättrad utbildning ("from high school to 
postsecondary and university credentials", s 224). 2) Utformning av en 
oberoende organisation som hanterar frågor om "nursing" standard, 
professionell utveckling, licenser för privatpraktiserande och discipli-
nering av medlemmarna. 3) Försök att utforma vad som skall vara 
kärnan i yrkesskickligheten och kunskaperna i förhållande till andra 
hälsoarbetare (Johnson, 1995, s 224). 

Det råder dock delade meningar om huruvida sjuksköterskeyrket är en 
profession. Så menar till exempel Allen (1986) att sjuksköterskorna i 
USA inte kan uppnå professionell status. Hans utgångspunkt är att en 
profession är något som är beroende av kön och klasstillhörighet. För 
sjuksköterskorna gäller att kontrollen både över arbetets organisation och 
administration bestäms av överordnade som tillhör högre socialklass och 
dessutom domineras av män. 

Chua och Clegg (1990) ger exempel på hur engelska sjuksköterskor 
kring sekelskiftet använde en strategi för professionalisering där de först 
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utnyttjade status och sedan krävde formella kunskaper och hur de då, 
genom vad författarna anser vara en kvinnlig strategi, sökte stöd hos 
staten. 

Johansson (1987) menar att sjuksköterskan "i viss mån" (s 66) tillhör 
de professionella och talar om "sjuksköterskans halvprofessionalitet" (s 
70). Det hon betonar är att inom vårdområdet arbetar de olika personal
grupperna i vad som kan kallas "ett professionellt kraftfält" (s 66). 

Waerness (1983) hävdar att professionaliseringen av de traditionellt 
kvinnliga omsorgsyrkena är ett sätt som används för att få likställdhet på 
det etablerade manssamhällets villkor. Målsättningen menar hon är 
formell vetenskaplig utbildning, avgränsning av arbetsuppgifter och ett 
yrkesmonopol. Vidare framhåller Waerness att denna professionalisering 
av typiska omsorgsyrken medför en avfeminisering vilket innebär att 
yrkesrollen tenderar att kräva allt mindre av de färdigheter och egen
skaper som traditionellt betraktats som kvinnliga. Denna utveckling 
anser hon innebär att andelen män ökar inom yrket och då speciellt när 
det gäller ledande positioner i administration och undervisning. 

När det gäller Sverige har den starka fackliga organisationen varit ett 
viktigt inslag i sjuksköterskornas strävan mot professionalisering. 
Berglin och Pettersson (1980) menar att Svensk sjuksköterskeförening 
när den bildades 1910 utgjorde en elitorganisation av professionell 
karaktär. Genom utbildningens reglering 1919 medverkade sedan staten 
till en begränsning av tillträdet till yrket. Vidare anser författarna att när 
sjuksköterskelegitimationen infördes 1958 innebar det att ett yrkes
monopol inrättades. 

Ett annat synsätt på svenska sjuksköterskors professionalisering är att 
ta fasta på den högskolereform som infördes 1977 och som bland annat 
innebar att sjuksköterskeutbildningen formellt blev en högskole
utbildning. Återigen finns det de som hävdar att genom att gymnasie
skolans tvååriga vårdlinje var den reguljära inträdesvägen till 
sjuksköterskeutbildningen hade denna del av högskolan svårigheter att 
rekrytera ungdomar med nödvändiga baskunskaper framförallt inom 
naturvetenskapen. Detta har medfört att man haft svårt att nå upp till 
högskolans undervisningsnivå (Askling, 1987; Aldskogius m fl, 1991). 

En föga uppmärksammad faktor i detta sammanhang är den under 
perioden varierande högskolekvalitén vid vårdhögskolorna i Sverige. 
Bland annat torde detta haft sin grund i bristen på vetenskapligt skolade 
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vårdlärare. I utredningen "Vårdhögskolor - kvalitet - utveckling - huvud
mannaskap" konstateras: 

Högskolereformen 1977 innebär inte att de medellånga vårdut
bildningarna omedelbart förändrades till sin struktur och 
organisation (SOU 1993:12, s 18). 

Fjorton år efter att sjuksköterskeutbildningen inordnats inom 
universitets- och högskoleämbetets ansvarsområde utvärderade 
Högskoleverket (1996:7) de medellånga vårdutbildningarna. I denna 
utvärdering visade det sig att 35 procent av sjuksköterskeutbildningarna 
inte klarade kraven på högskolemässighet. Det var endast fyra av 
skolorna "som har förutsättningar att i huvudämne utveckla utbildningen 
så att den leder till kandidatexamen" (s 75-77). 

Utredningen menar att efter 20 år som högskoleutbildning präglas 
flera vårdutbildningar mer av en gymnasiekultur än av en högskole
kultur. Man konstaterar vidare att utbildningarna inte förmedlar ett 
vetenskapligt förhållningssätt till kunskaper och färdigheter och att det 
finns få vetenskapligt skolade lärare. Utifrån denna utvärdering kan 
slutsatsen bli, att för närvarande finns det inte förutsättningar att vid alla 
de 29 sjuksköterskeutbildningarna utbilda professionella sjuksköterskor. 

I det föregående har exempel på definitioner och diskussioner kring 
begreppet och företeelsen profession berörts. De nedslag som gjorts har 
visat att det inte råder någon enhetlig uppfattning huruvida sjuk
sköterskorna är professionella. Som vi ser det är det en alltför förenklad 
diskussion att definiera sjuksköterskegruppen som antingen eller. Även i 
Sverige finns det som White (1984) beskriver när det gäller de engelska 
sjuksköterskorna, nämligen en dikotomi mellan "generalists and profes
sionalists". Bergman och Marklund (1989) har studerat samma dikotomi 
när det gäller svenska sjukgymnaster. Måhända kan man i Sverige gå 
ännu längre och dela in sjuksköterskegruppen i fyra kategorier, nämligen 
visionärer, professionella, semiprofessionella och generalister. Dessutom 
representerar undersköterskegruppen ytterligare en nivå av praktiker 
vilka behärskar delar av sjuksköterskefältets "caring". Denna 
"praktikernivå" behärskar inte alla sjuksköterskor i dag och förmodligen 
inte heller inom den närmaste framtiden. Detta innebär att 
sjuksköterskorna för närvarande inte har tillräcklig kompetens eller 
organisatoriska förutsättningar för att överta undersköterskornas 
arbetsområde. 
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Ingen av de angivna definitionerna och kriterierna är fullt ut använd
bara för att avgöra om sjuksköterskorna är professionella. Däremot finns 
det delar av olika karakteristika som är av intresse. Så är till exempel 
Goodes (1960) kärnegenskaper väsentliga och likaså Caplows (1966) syn 
på att professionen utvecklas i en process med faser. Reiss (1966) 
beskrivning av professionella mellangrupper är även tillämpbar, inte 
minst därför att verksamma sjuksköterskor har en förhållandevis 
varierande utbildningsbakgrund. Dessutom är kärnegenskapen abstrakt 
kunskap och med den vetenskapliggörandet inom yrkesområdet en 
relativt ny företeelse. 

Visserligen kan följande kriterier sägas vara något som kunnat göras 
utifrån facit i handen. Som tidigare framhållits är det dock långt ifrån 
självklart hur olika grupper av sjuksköterskor skall placeras in i de 
mellanlägen som Reiss beskriver. Ett enkelt men föga förklarande sätt är 
att kalla alla semiprofessionella men denna kategorisering talar inte om 
vilka karaktäristika som är uppnådda eller saknas. 

Sjuksköterskornas utveckling mot en profession 

Vissa förutsättningar måste finnas som bakgrund till utvecklingen mot en 
profession. Detta innebar när sjuksköterskeutbildningen växte fram att 
det fanns en grupp kvinnor som hade förhållandevis god allmän 
grundutbildning och därför kunde söka sig till ett för kvinnogruppen 
möjligt yrke. Dessutom medförde medicinens utvecklingen att läkarna 
behövde assistans vid behandling och vård av patienterna. Parallellt med 
denna assisterande funktion till läkarna fanns även ett visst utrymme för 
och behov av utveckling av ett eget kompetensområde för sjuksköter
skorna. Denna kompetens fordrade kvinnligt kunnande inom hygien. Till 
denna bakgrund hör även en annan viktig förutsättning, nämligen att 
sjuksköterskeyrket har en ideologisk grund i en kristen etik. Denna etik 
var en självklarhet för de kvinnor som gick in i yrket. 

Sjuksköterskornas utveckling mot en profession skull kunna 
diskuteras med utgångspunkt från följande kriterier: 

1. En stark yrkesorganisation har vuxit fram och den bevakar på olika 
sätt medlemmarnas intressen. Bland annat arbetar organisationen med 
utbildningsfrågor. 
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2. Yrket erkänns, regleras och legitimeras av staten vilket innebär att 
Socialstyrelsen bevakar yrkets monopol. En särskild nämnd prövar och 
bestraffar missgrepp i yrkesutövningen. 

3. Yrkeskåren söker olika former för att gentemot allmänheten och 
klienterna betona sin kollektiva orientering (jfr Goode). Detta sker bland 
annat genom försök att definiera omvårdnad. Exempel på detta är när 
Svensk Sjuksköterskeförening skickade en förenklad version av 
Hendersons "Grundprinciper för patientvårdande verksamhet" till 
riksdagledamöterna (Heyman, 1995). Två andra exempel är diskussionen 
om omvårdnadsprocessen och hävdandet av den så kallade helhetssynen. 

4. Yrkets abstrakta kunskapsbas betonas allt mer. Yrkesutbildningen 
blir högskoleutbildning och diskursen kring omvårdnadsteorier växer 
fram. 

5. Kunskapsbasen blir föremål för vetenskapliggörande. Sjuk
sköterskor disputerar inom omvårdnad och disciplinen får egna univer
sitetsinstitutioner och professorer. 

6. Parallellt med punkterna 1-5 finns en etik med rötter i kristen-
humanistisk tradition. Likaså sker det parallellt med punkterna 1 - 5 en 
kontinuerlig utveckling och förbättring av sjuksköterskeutbildningen 
samtidigt som de internationella kontakterna utvecklas. En etikkod, 
förbättrad utbildning och internationella kontakter är alltså något av 
hörnstenarna under alla stadier av utvecklingen inom sjuksköterske
professionen. 

Etikkodexen inom vården är alltid föremål för omprövning i den 
meningen att det tillkommer nya behandlingsformer som innebär att 
tidigare förhållningssätt måste omprövas. Ett aktuellt exempel på detta är 
organdonationer med transplantationskirurgi. Denna kirurgi har medfört 
vissa förändringar när det gäller livsuppehållande åtgärder samtidigt som 
de livsuppehållande insatserna möjliggjorts på grund av medicinsk
teknisk utveckling som i ett historiskt perspektiv är en relativt ny 
företeelse. Även dessa medicinska landvinningar krävde när de kom nya 
etiska ställningstaganden som till exempel att man vid konstaterad 
hjärndöd skulle upphöra med respiratorbehandling. 

Ett annat nutida exempel på åtgärder som innebär omprövning av 
etiska riktlinjer är det som gäller vårdprioriteringar. Vilka skall i första 
hand få vård eller med andra ord hur skall vårdresurserna fördelas? Sjuk
vården och därmed professionens utveckling innebär alltså kontinuerligt 
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nya etiska ställningstaganden där etikkoden ständigt blir föremål för 
omprövning. 

Utifrån ovanstående definition skulle gränsen till exempel med Reiss 
(1966) terminologi kunna sättas efter kriterium tre för would-be profes
sion och efter kriterium fyra för semiprofession. Helt professionella 
skulle de vara som uppfyller kriterium fem. Detta under förutsättning att 
kriterium sex även uppfylles parallellt med respektive nivå. 

Kriterierna blir även av intresse om man gör en jämförelse med 
undersköterskekollektivet. För detta är till exempel kriterierna ett, två 
och tre mycket svaga och fyra, fem och sex saknas i princip med 
undantag av en begränsad period med bevakning av specifika 
utbildningsfrågor. Givetvis finns även ett etiskt förhållningssätt inom 
denna grupp även om detta inte definieras i speciella dokument. Som 
tidigare beskrivits kom undersköterskekollektivets fackliga organisation 
betydligt senare än sjuksköterskornas och hade dessutom inte samma 
styrka och representation. Hellberg menar att "medan professionerna 
organiserat sig kring kunskapsfaktorerna, så har fackföreningsrörelsens 
verksamhet fokuserats på själva arbetsplatsförhållandena" (Hellberg, 
1978, s 249). Detta kan sägas vara tillämpbart på sjuksköterske
föreningen respektive kommunalarbetarförbundet när det gäller de två 
kvinnokollektiven. En enkel jämförelse i dagsläget är sjuksköterskornas 
diskussion om omvårdnad som begrepp och undersköterskornas projekt 
Kom An (1995, se beskrivning nästa avsnitt). 

Vidare har undersköterskeyrket inte någon statlig reglering genom 
legitimation eller något absolut yrkesmonopol. Det är arbetsgivaren som 
avgör vem som kan anställas som undersköterska. Vissa inslag av statlig 
reglering har dock förekommit genom att undersköterskor i och med 32-
veckorsutbildningen registrerades som medicinalpersonal och genom att 
Socialstyrelsen 1966 utfärdade en normalinstruktion för undersköterskor. 
Vidare ingriper staten i deras yrkeutövning genom att det även för 
undersköterskor sker en anmärkning vid missgrepp i yrkesutövningen. 
Däremot har undersköterskegruppen, i motsats till sjuksköterskegruppen, 
inga speciella fora eller former för att föra ut budskapet eller betona sin 
kollektiva orientering. Så finns till exempel inga tidskrifter som hos 
sjuksköterskorna (Vårdfacket och Omvårdaren) som bevakar under
sköterskornas frågor utan deras facktidskrift, Kommunalarbetaren, 
representerar och för talan för ett flertal högst varierande yrkesgrupper. 
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Det är svårt att finna exempel på att undersköterskeyrkets företrädare 
fokuserat intresset på yrkets abstrakta kunskapsbas och kunskapsbasens 
förvetenskapligande. I stället är det andra som talat om gruppens tysta 
kunskap. När det gäller det sjätte kriteriet har undersköterskekollektivet, 
med undantag av en period kring den samordnade utbildningen, ingen 
långtgående och konsekvent bevakning av utbildningsfrågorna. Inte 
heller kan det spåras några internationella yrkeskontakter eller specifika 
etiska riktlinjer som lyfts fram. 

Återigen är det, som vi ser det, synen på och efterfrågan av kunskap 
som är den stora vattendelaren mellan de två kvinnokollektiven och det 
som bidragit till och skapat förutsättningar för uppdelningen mellan 
professionell och icke professionell. 

Däremot menar vi att Greenwoods (1962) tal om att professionen är 
en organiserad grupp vilken skapar sin egen subkultur visserligen gäller 
sjuksköterskorna men är minst lika framträdande bland andra yrkes
grupper såsom undersköterskorna. Detta beskrivs bland annat av 
Lindgren (1992) och Johansson (1989). 

I dagsläget finns det en förhållandevis begränsad grupp individer i 
sjuksköterskekollektivet i Sverige som uppfyller kriterierna för att vara 
professionella. De verksamma har högst varierande utbildningsbakgrund 
i den mening att sjuksköterskeutbildningen har genomgått stora föränd
ringar. Dessutom blev genomslaget av högskolereformen 1977 och 1982 
inte så genomgripande, bland annat därför att lärarna själva varken hade 
den professionella utbildningsbakgrund eller den vetenskapliga skolning 
som krävs för att förändra yrkesutbildningen till en akademisk 
utbildning. Däremot menar vi att det för närvarande byggs upp 
förutsättningar för att göra sjuksköterskorna allt mer professionella och 
att man skulle kunna tala om ett generationsskifte. Den första gene
rationen omvårdnadsforskare, visionärerna, har just tagit scenen i 
besittning. Det är de som bildar förtruppen till ett förvetenskapligande av 
sjuksköterskeprofessionen i Sverige och därmed banar väg för en andra 
generation av professionella i vidare bemärkelse. Här finns en parallell 
när det gäller sjuksköterskeföreningens stipendiater. Dessa blev genom 
sina studier utomlands, sin tillämpning av det de studerat och sina 
förverkligade visioner en förtrupp som bröt mark för att 
omvårdnadsforskningen skulle kunna förverkligas för den första 
generationens omvårdnadforskare. De blev inte själva forskare, men de 
blev portalfigurer, utbildningsutvecklare och kunde i sina maktpositioner 
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påverka så att det fattades beslut, gavs uppmuntran och medel för det 
som ledde fram till ett vetenskapligörande av omvårdnad. Heyman 
(1995) pekar på deras betydelse för sjuksköterskekårens vidare
utveckling och talar om dessa stipendiater som en "förtrupp" (s 159 -
162). 

Heyman menar att det sker en sammanblandning 

mellan professionalisering som ett sociologiskt begrepp som 
uttrycker yrkesgruppers sociala strävanden efter ökad status 
och styrka eller samhällelig auktoritet och professionalism som 
avser kvalitet och kompetens hos yrkesutövarna (Heyman, 
1995, s 171). 

Vad Heyman bortser från är att det finns ett samband mellan professio
nalisering och professionalism. De är som kommunicerande kärl; yrkes
gruppens strävan efter ökad styrka är en förutsättning för att kompetens 
och yrkesskicklighet skall kunna utvecklas och, tvärtom, denna kompe
tens och yrkesskicklighet ger ökad styrka. För att ett yrkesområde skall 
kunna utvecklas i takt med samhällets krav måste detta fortgå parallellt. 

Enligt vissa författare kan det skönjas tendenser till negativa följder 
av sjuksköterskornas professionella utveckling. Så till exempel menar 
Martinsen och Waerness (1979) att allt sedan Florence Nightingale har 
det existerat en konflikt mellan omsorgen om patienterna och 
inriktningen på att utveckla sjuksköterskeprofessionen. Forskarnas 
slutsats är att om alltför stort intresse ägnas åt yrkesutvecklingen och 
professionella strävanden kommer omsorgen om vårdtagarna att få lägre 
prioritet. Waerness (1983), Alvsåg (1985) och Borgenhammar (1993) 
anser att avpersonalisering är en effekt av professionalisering. Waerness 
och Alvsåg menar att eftersom professionen alltid är resultatinriktad blir 
följden att värden som omsorg, solidaritet och typiska kvinnovärden 
försvinner. Det handlar om värden som inte är enkelt mätbara. Däremot 
hävdar de nämnda forskarna att omsorgsarbete som inriktas på tillväxt 
eller resultat blir attraktivt för de som är professionella. Waerness menar 
att avgränsning av vissa arbetsuppgifter till sjuksköterskorna leder till ett 
yrkesmonopol där de minst glamorösa arbetsuppgifterna fors över till 
underställd personal och omvårdnaden blir allt mer fragmenterad. 

Alvsåg (1985) anser att det finns risk för att de "sjuka-sjuka" glöms 
bort i den professionella omvårdnaden. Även Borgenhammar (1993) 
anser att det finns vissa negativa konsekvenser av professionalisering. 
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Han pekar på att förutom avpersonalisering i värden kan företrädarna för 
professionen själva bestämma kunskapen och påverka efterfrågan av 
kompetens och dessutom bestämma villkoren för förändring. Andra 
negativa drag som han lyfter fram är revirtänkande och konflikt
förnekande. 

Som vi ser det är den kritik som riktas mot konsekvenserna av profes-
sionalisering en fråga om att hela välfärdssamhällets vårdområde 
befinner sig i en process av omfattande förändringar. Parallellt med eller 
mitt i denna process kommer sjuksköterskornas ökade professionali-
sering där en helt ny "superprofessionell" grupp sjuksköterskor ännu inte 
har hittat sin plats i omvårdnadsvärlden och inte är etablerade och 
accepterade. Samtidigt är omvårdnad en så komplex företeelse att det 
inte finns någon supergrupp som kan behärska hela komplexet. Som vi 
tidigare framhållit menar vi att verkligheten talar för att de personal
grupper som deltar i omvårdnaden och utvecklar den måste kunna 
acceptera en nivåindelning. Med andra ord behövs det inte bara olika 
nivåer av professionella sjuksköterskor utan även andra såsom under
sköterskor vilka inte räknas som professionella. 

KUNSKAPSTRADITIONER I DET PROFESSIONELLA 
KRAFTFÄLTET 

Inom hälso- och sjukvård finns det enligt många forskare en kunskaps
tradition som värderar den medicinska kunskapen som den i särklass 
viktigaste (Gustafsson, 1987; Johansson, 1987; Lindgren, 1992). Johans
son menar att: 

På ett mycket övergripande plan tjänar läkarutbildningen som 
en prototyp för all övrig utbildn ing inom vårdområd et. Ända
målsenliga kunskape r hör samman med medicins kt kunnande 
oavsett vilka funktioner en befattningshavare har (Johansson, 
1987 s 95). 

Johansson beskriver hur läkarutbildningens ämnen återfinns i 
utbildningar för omvårdnadspersonal och ger upphov till en kunskaps
hierarki som inverkar på förhållandena både inom organisationen och till 
patienten. Hon menar samtidigt att det yrkesspecifika omvårdnads
innehållet på senare år fått en ökad betydelse i utvecklingsarbete och 
läroplaner. 
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Johansson delar in omvårdnadskunnandet i teoretisk kunskap och 
praktikerkunnande. Hon anser att den teoretiska omvårdnadsundervis
ningen ofta präglas av ytinlärning som hon definierar som inlärning 
vilken "resulterar i en begreppsapparat i form av termer och färdighet i 
att använda termerna vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang" 
(Johansson, 1987, s 97). 

Praktikerkunnandet däremot innebär djupinlärning som betyder att 
inlärningen resulterar i en förståelse för det inlärda och en förmåga att 
kombinera kunskaper på ett meningsfullt sätt, "men individen saknar 
verbala uttrycksmedel, generaliserande begrepp och sammanfattande 
termer för sitt djupa på förståelse inriktade kunnande" (Johansson, 1987, 
s 97). 

Johansson menar att det sedan länge inom hälso- och sjukvården finns 
två system för kunskapstillväxt, nämligen vetenskaplig och traditionell 
tillväxt av praktikerkunnande. De båda systemen används varken på 
samma sätt eller i samma proportioner av olika personalkategorier inom 
vårdområdet. 

Även Josefsson (1991) talar om omvårdnadspersonalens förtrogen
hetskunskap och då i princip som en synonym till det hon kallar "tyst 
kunskap". Josefsson anser att vissa delar av sjuksköterskekunskapen "går 
att formulera i ett exakt språk, andra delar går inte" (s 108). 

Rolf (1991) anser att professionalismens kärna är det intellektuella 
hantverket. Han anser att även om man kan upptäcka problem utan ett 
intellektualistiskt hantverk. Så innebär det inte att man kan aktivt 
utveckla problem, jämföra alternativ lösningar och dra ut konsekvenser. 
Vidare menar han att det är: 

Endast den som har tillägnat sig grundläggande begrepp och 
begreppsliga samband inom pro fessionens praxis ka n bidra till 
att upptäcka och bedöma verklighetens fina nyanser (Rolf, 
1991, s 262). 

Liksom Johansson (1987) pekar Rolf på hur en yrkesgrupps professiona-
lisering påverkar andra yrkesgruppers handlingsutrymme. Johansson 
talar till exempel om att all omvårdnadspersonal i sin yrkesutövning och 
i sin utbildning påverkas av det professionella kraftfältet. Rolf menar: 

Om man stäl ler en yrkesgrupp utan intellektualistiska resurser, 
hamnar denna grupp sannolikt i trångmål. Vad som tycks hända 
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ifall vi definierar vår dbiträdets yrkeskunskaper som oberoende 
av intellektualistiska reflektion er, blir att andra utövar denna 
reflektion åt henne. Utan egen intellektualism blir man maktlös 
i en omgivning där besluten fattas efter intellektualistisk 
bearbetning något som sker i en fungerande demok rati (Rolf, 
1991, s 260-261). 

Lindqvist analyserar undersköterskekollektivets fackliga strävan att 
utveckla ett professionellt kunnande. Han menar att Svenska kommunal
arbetarförbundet 

beslutat att 'ta saken i egna händ er' och utveckla det professio
nella kunnandet hos underskö terskor och vårdbiträden genom 
att starta ett landsomfattande personalutvecklingsprojekt 
(Lindqvist, 1992, s 166). 

Vad Lindqvist avser är två material (1986, 1989) som Svenska Kommu
nalarbetarförbundet distribuerat och använt i sina fackliga utbildningar. 
Vi menar att utbildningen med hjälp av dessa material bland annat fört 
fram till utvecklingen av Kom An-projekten. Lindqvist framhåller 
svårigheten att utforma och monopolisera en yrkesfunktion om det inte 
samtidigt finns en ambition att knyta ett specifikt teoretiskt kunskaps
innehåll till denna. Han anser: "Att professionalisera utan att primärt 
bygga på teoretisk utbildning är således ett dilemma för Kommunal" 
(Lindqvist, 1992, s 166). 

En intressant och belysande konkretisering till Lindqvists diskussion 
utgör alltså Svenska Kommunalarbetarförbundets Kom An-projekt. Vad 
innebär då detta projekt? Svenska Kommunalarbetarförbundets utbild
ningsenhet upphörde 1992. Samma år utvecklades, med böljan lokalt 
inom det tekniska området, det man kallar Kom An-metoden. Metoden 
har vidareutvecklats inom Kommunals olika verksamhetsgrenar. Centralt 
har Svenska Kommunalarbetarförbundet utvecklat en enhet som de 
kallar KOMANCO HB (1995) som tillhandahåller ett "utbildningspaket" 
och konsulthjälp för Kom An. I en tidningsintervju förklarar enhetens 
chef att: 

Grundtanken är att medlemmarnas jobb bara kan försvaras och 
dessutom bli intressantare -om man själv tar initiativ till 
ständiga förändringar (Västerbottens-Kuriren, 1995, 12 juni). 

I samma artikel sägs att "projektet går som en löpeld genom Sverige". I 
en broschyr från KOMANCO HB beskrivs Kom An som "en metod för 
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att förbättra verksamheten i kommuner och landsting". Man menar att 
metoden utgår från att varje anställd: "vill ta ansvar -vill vara kreativ -
vill utvecklas i sin yrkesroll -vill hushålla med resurserna -vill använda 
sin kompetens och erfarenhet" (1995). 

I nyhetsbrev (1995, nummer 2, 4) från samma enhet beskrivs hur 
projektet genomförs på olika ställen inom kommuner och landsting, 
bland annat inom äldreomsorg och sjukvård. Man framhåller att 
projektet ger bättre omhändertagande av patienterna och effektivare 
vård. 

I en bearbetning och analys av kunskaps- och samhällsteorier, fram
förallt då den som utvecklats av Polanyi (1958, 1966), ger Rolf exempel 
på kännetecken, traditioner och begrepp som präglar framställningar om 
professionell kunskap. Han betonar därvid att det som främst känneteck
nar den professionella kunskapen är "know-how" och kompetens. 
"Know-how" innebär förmåga att styra det professionella handlandet 
enligt de kvalitetsregler som gäller inom yrkesområdet. Kompetens är 
"know-how" och förmåga att genom reflexion kunna påverka gällande 
regler för yrkesutövningen. I enlighet med Polanyi menar Rolf att 
traditionen spelar roll för den professionella kunskapen och samspelet 
mellan kunkapstraditionen och individens upplevelser. 

Rolf följer Polanyis användning av termen tyst kunskap och betonar 
att tyst fungerande kunskap är ett fundament för professionellt handlande 
och professionell kunskapsöverföring. Rolf betonar att i ett modernt 
samhälle är samspelet mellan tyst kunskap och språklig reflektion 
väsentligt för den professionella kunskapen. 

Reflektion genom språklig artikulation är ett sätt att lära sig att 
lära. Den innebär inte blott den enskildes kunskaps utveckling 
utan den socialt burna kunskapens utveckling (Rolf, 1991, s 
126). 

Tyst kunskap är ett begrepp som Rolf menar har blivit ett modeord i 
samhällsdebatten. Begreppet har blivit värdeladdat och fått ett diffust 
innehåll. Som exempel analyserar han hur företrädare för Arbets
livscentrum använder begreppet och anser att: "Viljan att uppträda som 
ombudsman för mindre privilegierade yrkesgrupper gör att man gör 
avkall på kunskapskraven för att istället möta en klients intressen" 
(Rolf, 1991, s 257). 
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Rolf (1991) anser att Arbetslivscentrums behandling av tyst kunskap 
har skett "utan traditionellt intellektualistiskt hantverk och utan 
begreppslig bearbetning" (s 263). Rolf menar att det finns risk att det 
sker en liknande utveckling när det gäller förtrogenhetskunskap. 

Benner (1993) har genom intervjuer och deltagande observationer 
sökt kärnan i sjuksköterskornas kliniska kunnande och beskriver detta 
utifrån olika kompetensdomäner. Med en teoretisk bakgrund av Kuhn 
(1970), Polanyi (1958), Dreyfus (1979) och Dreyfus & Dreyfus (1981) 
analyserar hon sjuksköterskornas utveckling från novis till expert. Från 
de två första teoretikerna hämtar hon utgångspunkten om två slags 
kunskaper, nämligen "veta att" (know that) och "veta hur" (know how). 

Benner menar att kunskapens utveckling inom en tillämpad disciplin 
består 

av att man utvidgar den praktiska kunskapen ('veta hur') genom 
teoribaserade vetenskapliga undersökningar och genom kart
läggning av existerande 'veta hur' som utvecklas genom klinisk 
erfarenhet av den praktiska verksamheten inom disciplinen 
ifråga (Benner 1993, s 24, engelskt original 1984). 

Benner använder sig i sin studie av sjuksköterskornas utveckling från 
novis till expert av "Dreyfusmodellen" som ursprungligen gällde forsk
ning av hur piloter uppträder i nödlägen. Hon menar att det finns paral
leller mellan piloternas utveckling mot allt större skicklighet och sjuk
sköterskornas utveckling mot mästerskap och talang i omvårdnads
arbetet. Hon drar konklusionen att: "Förvärvandet av erfarenhetsbaserade 
färdigheter är en säkrare och snabbare metod när den vilar på en gedigen 
utbildningsbakgrund" (1993, s 17). Benners studie är av intresse men det 
är väsentligt att notera att hennes resultat och konklusioner bygger på 
studier av redan utbildade sjuksköterskor som utvecklas vidare i en spe
cialfunktion. De har alltså vad hon kallar "en gedigen utbildningsbak
grund". Detta innebär att det för en studie av till exempel 
undersköterskor skulle gälla andra förutsättningar. Samtidigt är det dock 
troligt att man på likartat sätt kunde följa hur novisundersköterskan 
utvecklas till expertundersköterska. Som framkom i diskussionen om 
professionalism finns det förmodligen en gräns vid den abstrakta 
kunskapen. Det vill säga en teoribaserad kunskap, ett "veta att" som kan 
kommunicera med ett "veta hur" för att individen och kollektivet skall 
kunna utvecklas mot en etablerad expertkompetens som kan föras vidare 
och ytterligare förbättras av nästa generation yrkesutövare. 
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NÅGRA HONNÖRSBEGREPP OCH KOMPETENSKRAV 
INOM OMVÅRDNAD 

Vissa begrepp inom omvårdnadsvärlden har nästan fått en sakral prägel. 
Dessa ord och uttryck används som något av honnörsbegrepp och har 
kommit att beteckna det goda till exempel i betydelsen egenskaper vård
personalen skall ha eller utgångspunkter ifrån vilka vården skall 
bedrivas. Exempel på detta är läkarnas vetenskap och beprövad 
erfarenhet och sjuksköterskornas helhetssyn. I det följande kommer en 
kortfattad presentation och diskussion kring honnörsbegreppen empati 
och helhetssyn. Vidare diskuteras några exempel på andra begrepp, 
uttryck och beskrivningar av personliga egenskaper för den goda 
vårdaren. 

Historiskt kan ord få en ändrad innebörd. Så har skett med begreppet 
empati som ursprungligen i teoretiska sammanhang kom från tyskans 
"Einfühlung" med vilket man menade en primitiv reflex, en form av 
pseudosympati. Empati står då för "elementary motor minicry" (Allport, 
1985, s 31). Kanske kan detta exemplifieras med att någon berättar något 
sorgligt och vi nickar deltagande. I den ursprungliga betydelsen stod 
alltså begreppet empati för en låg grad av sympati. I dag står begreppet 
snarast för en hög grad av sympati och för en positiv egenskap hos 
vårdaren. 

Att vårda eller omvårda är en svår och komplicerad uppgift. Utöver 
kunskaper behöver den som skall lära sig att bli omvårdare även andra 
kvalifikationer. Inte minst gäller det förhållningssättet till dem man 
vårdar och i detta utgör förmågan till empati ett viktigt inslag. Redan i 
yrkesvalet uttrycks ett ställningstagande till den egna förmågan att bli 
vårdare. 

Satsningen på en förhållandevis lång utbildning som omvård
nadslinjen innebär tre år på ett projekt som skall resultera i att man blir 
undersköterska. Här rör det sig om en utbildning som skall ge de nöd
vändiga kvalifikationerna. Det har även funnits och finns andra aspekter 
på vad som kvalificerar individen som vårdare. Historiskt för trådarna till 
klostren och tanken att vårdaren måste uppleva att vårdaruppgiften är ett 
kall. I ett sekulariserat samhälle förekommer andra begrepp och 
utgångspunkter. Det är ändå tydligt att det i samband med vård och 
omsorgsarbete alltid finns en diskussion om vad som krävs av 
personligheten utöver kunskaper för att vara en bra vårdare. 
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Ett av de använda begreppen är professionell hållning. Begreppet 
används i regel inte på samma strikta sätt som gäller för profession. Här 
rör det sig till exempel inte om krav på högskoleutbildning. Det är fram
förallt inom psykiatrin och den sociala yrkessfären som begreppet är 
aktuellt. Enligt Holm betecknar begreppet "ett förhållningssätt snarare än 
konkreta beteenden och handlingar" (Holm, 1988, s 34). Den professio
nella hållningen innefattar kraven på den professionella hjälparen, 
nämligen kunskap, förståelse och medvetenhet om både den 
hjälpsökandes reaktioner och det egna sättet att reagera och fungera i 
kontakten med den som söker hjälp. Holm går utifrån Feigenberg (1979) 
och menar att den kompetens som krävs för professionell hållning är 
kunskap, självkännedom och empati. 

Som vi tidigare påpekat har innebörden av empatibegreppet ändrat 
betydelse. I den freudianska traditionen menar man att när människor 
inte har någon speciell känslomässig betydelse för oss förstår vi dem 
genom empati medan vi förstår dem som är känslomässigt betydelsefulla 
för oss genom identifikation. Allport menar 

empathy remains a riddle in social psychol ogy. It would seem 
to be genetically and con ceptually basic to social learn ing and 
lie at the heart of any theory of imitation (Allport, 1985, s 31). 

Inom dagens människovård har empatibegreppet kommit att få en annan 
innebörd än det hade i den ursprungliga betydelsen i teorisammanhang, 
det vill säga låg grad av sympati. Snarare är det i dag så att begreppet 
står för en hög grad av sympati och en balanserad identifikation. Holm 
(1991) definierar empati på följande sätt: "att förstå en annan persons 
känslor och vägledas av denna förståelse i kontakten" (s 427). 

Barrett-Lennard (1981) ser empati som något som han presenterar i 
en trefasmodell enligt följande: Fas ett är en inre process av förståelse av 
den andre, fas två innebär kommunicerad eller uttryckt empati och fas tre 
är patientens upplevelse av hjälparens empati, det vill säga mottagen 
empati. När det i det följande talas om empati kommer det i huvudsak att 
avses den första fasen. 

Holm (1991) ställer frågan: "Kan empatisk förmåga mätas?" Själv har 
hon tagit fram ett testmaterial med utgångspunkt av den första fasen 
(empatisk förståelse) i Barrett-Lennards trefasmodell för empati. Vid 
hennes utprövning av materialet uppvisade olika yrkesgrupper inom 
sjukvården olika värden beroende på arbetsområde. Så till exempel hade 
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grupper som arbetar med långvariga och psykiskt nära kontakter högre 
värden än personalgrupper som hade mer kortvariga och sporadiska 
kontakter. Kvinnor hade högre värden än män och yrkesgrupperna inom 
sjukvården hade högre poäng i testet än en grupp som inte arbetade inom 
vården. Holm sammanfattar resultatet och ger därmed ett svar på frågan 
om det går att mäta empati: 

Resultaten från den empiriska studien tyder på att testet har en 
begreppsmässig validitet som möjliggör en differentiering av 
olika grupper med förväntat olika utveckling av den empatiska 
förmågan (s 431). 

Av intresse är även om empati kan läras genom undervisning. Hodges 
(1991) har i en studie med två grupper sjuksköterskestuderande som fick 
empatiträning, psykologiundervisning och uppföljning med video och 
bedömning enligt "the Patient Interview Assessment Schedule", skapad 
av Davis och Ternulf-Nyhlin (1981, s 1297). Ordningsföljden för empa
titräning och psykologiundervisning skilde sig åt för de två grupperna. 
Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Inte 
heller fanns det någon förändring i empati efter experimentet. Hodges 
pekar på begränsningen i studien men framhåller samtidigt att det behövs 
ytterligare och förbättrade studier av empatiträning. Hon menar att 
resultatet av studien visar att det inte räcker med att bara via psykologisk 
litteratur försöka förbättra empatisk förmåga hos sjuksköter
skestuderande. 

Ett annat sätt att analysera nödvändiga personliga egenskaper men 
samtidigt kunskapsbehov och kunskapsanvändning i vårdarbetet 
tillämpar Johansson (1988, 1989). Hon beskriver med hjälp av Foshay 
(1970, 1977, 1980) utvecklingen "från allmänmänsklig kompetens till 
omvårdnadskompetens". Hennes teoretiska ansats har även utgjort den 
begreppsliga och vårdpedagogiska utgångspunkten i omvårdnadslinjens 
alternativa tim- och kursplan. Enligt Johansson (1988) går det "inte att 
laborera med ett kompetensbegrepp tillkommet vid en tidpunkt och i ett 
visst sammanhang" ( s 18), utan kompetensbegreppet omfattar en sam
mansatt förmåga, en personlig intellektuell-affektiv och social förmåga, 
omsatt i ett övervägande och bearbetande före ett överlagt handlande. 
Hon menar att den allmänmänskliga kompetensen är en grundval och en 
förutsättning för den yrkesmässiga. I likhet med Foshay beskriver 
Johansson allmänmänsklig kompetens inom sex domäner nämligen den 
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intellektuella, den emotionella, den sociala, den fysiska, den estetiska 
och den andliga. 

Johansson menar att den andliga domänen med bland annat existen
tiella frågor och sökande efter mening måste "bli dels vård av olika 
patienter, men också en personlig fråga för vårdstuderande" (1988, s 34). 
Senare i framställningens empiriska del kommer ett avsnitt som berör 
den andliga domänen (jfr kapitel sju och åtta). Undersökningen 
fokuseras där på de existentiella frågorna, med den begränsning som vår 
studie har, exempelvis när det gäller gudstro, bön, rädsla för döden och 
livets meningsfullhet. 

En annan teoretisk utgångspunkt beträffande kompetens har Erikson 
(1995). Han menar att människans utveckling fortgår i olika faser livet 
igenom. När det gäller vad han kallar den grundläggande styrkan som 
behövs för omsorg är det först i mogen vuxenålder som man uppnår en 
sådan för att kunna ge omsorg till andra. 

Vi har ovan gett exempel på några vad vi kan kalla honnörsbegrepp 
inom omvårdnaden. I och för sig är det angeläget att söka begrepp och 
beskrivningar för nödvändiga omvårdnadsegenskaper. Men det är bara i 
det konkreta mötet med den som skall vårdas som egenskaperna kan 
fungera och värderas. Vissa människor önskar till exempel en viss 
distans till vårdaren medan andra önskar en större närhet. Vaije vårdare 
har framför allt sin personlighet som instrument att använda vid kontakt 
med patienten. Hur mycket personligheten kan förändras och likriktas i 
en vårdutbildning är däremot en öppen fråga. 

Särskilt inom psykiatrin har professionell hållning blivit ett honnörs
begrepp men återigen: Hur ska man kunna värdera vad som är bra eller 
dålig omvårdnad? Kan den som är föremål för omvårdnad bedöma det? 
Det kan måhända vara så att den som vårdas tycker att den så kallade 
professionella hållningen inte ger henne/honom någon bra vård. Vidare 
har professionell hållning i detta sammanhang till sin innebörd ingen 
direkt anknytning till den mer teoretiska diskursen om professionalitet 
utan är närmare vardagsbegreppets betydelse, det vill säga att vara 
yrkesskicklig. 

Föreställningen att den som skall vara vårdare måste besitta vissa 
personliga egenskaper och dessutom ha en speciell livsinställning 
återfinns i många klassiska framställningar som gäller sjukvård. Redan i 
Hippokrates ed från omkring 400 f Kr uttrycks detta bland annat med 
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orden: "I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min 
konst" (Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning, 1952, s 215). I sina 
"Anteckningar om sjukvård" från 1859 ställer Florence Nightingales 
följande krav på den som skall vara sjuksköterska: 

Kom ihåg att varje sjuksköterska skall vara en människa som 
man kan lita på med andra ord hon skall kunna ställas på för
troendeposter. Hon vet aldrig när hon kan bli försatt i en sådan 
situation. Hon får inte vara skvalleraktig eller pratsam i 
onödan. Hon bör aldrig besvara frågor om de sjuka hon vårdar, 
utom till dem som har rätt ställa dem, hon måste - men det är 
väl överflödigt att påpeka - vara absolut nykter och ärlig, men 
mera än så hon måste ha aktning för sitt kall därför att livet, 
Guds underbara gåva, ofta bokstavligen lägges i hennes händer, 
hon måste vara en omdömesgill, noggrann och snabb iakttagare 
och hon måste vara en kvinna med fin och moralisk känsla 
(1989, s 114). 

Fromhet och kall är begrepp som vi förknippar med religiös inställning. 
Men det är inte bara hos Hippokrates och Nightingale som vi återfinner 
religiositet som ett självklart krav på vårdarens livsinställning. I den nära 
anknytningen som medeltidens sjukvård hade till klostren utgjorde reli
gionen en hörnsten. Som vi senare kommer att beröra blev även benäm
ningarna på vårdinrättningarna som till exempel lasarett och hospital 
symboliskt knutna till kristendomen. Vi har också gett exempel på hur 
det i intagningsreglerna för sjuksköterskeutbildning ställdes religiösa 
krav som att den sökande "skulle vara protestant samt äga sann guds
fruktan" (Bohm, 1961, s 31). Från 1950-talet finns en skrift, "Något om 
anpassning till sjuksköterska", som användes i sjuksköterske
utbildningen. Framställningen har stark prägel av kristen etisk inställning 
där det bland annat citeras vad man benämner som "den kristna etikens 
hjärtpunkt", nämligen den gyllene regeln "allt vad i viljen att 
människorna skola göra Eder, det gören i ock dem" (1953, s 44). 

Tidigare i framställningen har vi talat om att i sjuksköterskans 
utveckling mot en profession finns en etik med rötter i kristen 
humanistisk tradition. Detta innebär att utvecklingen har skett mot en 
sekulär sjuksköterskeutbildning. Redan hos Florence Nightingale finns 
en strävan mot en sekulär sjuksköterskeutbildning. Detta är till synes en 
paradox eftersom hon uttryckte det som en självklarhet att vårdaren 
skulle vara religiös. Tallberg har granskat Florence Nightingales 
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betydelse för framväxten av den sekulära sjuksköterskan. Tallberg 
menar: 

Florence Nightingales synpunkter var från början, att den 
etiska grundsynen i sjuksköterskeutbildningen skulle vara 
starkt kristen men icke sekteristis k. När Florence Nightingale 
talar om sekulär utbildning menar hon alltså en utb ildning som 
inte är underställd kyrkan, inte att de blivande sjuksköter
skorna inte skulle vara troende. Snarare verkar religiosite t ha 
varit ett krav;.... (1991, s 94 ). 

Det skulle dock dröja innan man kan tala om en fullständigt sekulär 
sjuksköterskeutbildning. Kanske kan man även i Sverige finna det som 
Tallberg (1991) talar om som: "den etiska konflikt under 1920-talet som 
jag tycker mig ha märkt" (s 118). Den konflikt som Tallberg pekar på är 
den som utvecklats mellan företrädare för en traditionell själv
uppoffrande sjuksköterska och en ny generation där: "Sjuksköterskan 
hade blivit mer intresserad av vårdens tekniska och medicinska sida och 
samtidigt började hon också tänka på sig själv" (1991, s 117). En analys 
av utvecklingen av en sekulär sjuksköterskeutbildning i Sverige skulle 
vara av intresse men skulle bli alltför omfattande inom ramen för vår 
framställning. I nomalplaner för den teoretiska undervisningen vid 
sjuksköterskeskolorna (MF 1955:2) anges bland annat att: "avsikten med 
undervisningen är att utveckla förståelse för de etiska principer, som 
måste ligga till grund för arbetet inom hälso- och sjukvård" (s 43). Detta 
kanske utgör ett exempel, på att det kristna etikperspektivet inte uttrycks 
därför att det skett en förändring till ett humanistiskt präglat uttryckssätt. 
Exemplet utgör dock ingen analys av vid vilken tidpunkt det skett 
förskjutningar mellan de kristna och humanistiska inslagen. 

I vår sekulariserade tid brukar kraven på att vårdaren skall vara 
religiös betraktas som historia. Men det finns dock företrädare för 
omvårdnadsområdet som fortfarande hävdar denna ståndpunkt. Den mest 
framträdande för denna åsikt är finska omvårdnadsforskaren Eriksson 
(1987) som menar att vårda är att dela: 

Delandet förutsätter en helhet. Att vara hel innebär att kunna 
dela. Delandet är NÄR-V ARO med människ an, livet och Gud 
(Eriksson, 1987 a, s 38). 
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I ett flertal undersökningar behandlas sjuksköterskors ställningstaganden 
i sjukvårdsetiska frågor. Deras inställning brukar ofta beskrivas som 
något som följer den gyllene regeln (jfr bland annat Jansson, 1993, s 72). 

En grupp omvårdnadsforskare skriver i Omvårdnadens mosaik, att 
boken 

är ett försök att beskriva en samm anhängande syn på omvård
nad. Vi utgår från att all omvårdnad uttrycker en syn på 
världen, människan och etiken (en livsåskådning) vare sig man 
är medveten om det eller inte (Norberg m fl, 1992, s 5). 

I sin framställning utgår författarna "från en kristen humanistisk 
ekosofisk livsåskådning" (s 8). Framställningen är av intresse ur flera 
synpunkter; bland annat utgör den ett nutida dokument som framhåller 
att kristna värderingar är positiva i vårdsammanhang. Omvård
nadsforskarna deklarerar nämligen "att vi utgår från en kristen livs
åskådning innebär att vi anser att de kristna värderingarna är viktiga som 
utgångspunkt för vården" (Norberg m fl, 1992, s 8). 

Forskargruppen betonar vidare att vårt samhälle i hög grad är byggt 
på kristna värderingar som är bekanta för de flesta. De lyfter fram: 

Tio Guds Bud (5 Mos 5: 7- 21), Gyllene Regeln (Luk. 6: 31) 
'Så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni göra 
mot dem' och det allmänna kärleksbudet: 'Du ska älska Herre n 
din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med 
hela ditt förstånd ..Du ska älska din nästa som dig själv' (Ma tt 
22: 37 - 40) (Norberg m fl, 1992, s 8). 

Författarna menar i likhet med Ricoeur (1978) att "buden sätter gränser 
för handlandet medan Gyllene Regeln och det allmänna kärleksbudet 
innebär påbud" (Norberg m fl, 1992, s 8). 

Givetvis är det en intressant frågeställning om det bland dagens vård
personal och då även de som söker sig till vårdyrken finns flera religiösa 
än bland andra människor. Och hur förhåller sig de religiösa och icke 
religiösa till olika frågeställningar? Är till exempel religiösa mer eller 
mindre rädda för döden än icke religiösa? Finns det skillnader i 
inställning till yrkesvalet, etikstudier och livets meningsfullhet mellan 
religiösa och icke religiösa? Vi kommer att i vår studie ställa de här 
frågorna och se vilka svar vi får från vår grupp ungdomar. Det är givetvis 
av intresse att ställa de svar vi får i relation till andra ungdomars 
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inställning. Liknar de vårdstuderande som vi följt under tre år andra 
ungdomar när det gäller religiös inställning? 

Om vi återvänder till Hippokrates och Nightingale finner vi flera 
exempel på krav på personliga egenskaper som vårdare bör ha. 
Hippokrates talar om: 

Vad jag under utövan de av mitt yrke, eller till och med utom 
yrket under umgä nget med männis kor sett eller hört, och som 
möjligen är av den beskaffenheten att det ej bör utspridas, skall 
jag förtiga och anse allt sådant som vore det osagt (Stiftelse n 
för sjuksköterskeutbildning, 1952, s 216). 

Nightingale uttrycker bland annat att sjuksköterskan inte får vara 
"skvalleraktig och pratsam" (1989, s 114). Samma inställning uttrycks i 
dag i men då i form av vårdpersonalens tystnadsplikt. 

Inom sjukvården finns vissa riktmärken för personalens handlande 
och förhållningssätt gentemot patienterna, det vill säga en yrkesetik eller 
yrkeskodex. Dessutom finns i omvårdnadsvärlden föreställningar om att 
individerna i personalgrupperna måste besitta vissa egenskaper för att 
kunna leva upp till den övergripande yrkeskodexen. Huruvida dessa 
individuella egenskaper är medfödda eller kan förvärvas genom utbild
ning är i regel något som inte uttrycks klart. När det gäller riktlinjer för 
personalgruppers handlande och förhållningssätt kan man alltså tala om 
yrkesetik som ett övergripande begrepp. För beskrivning av de 
personliga egenskaper som det anses att vårdaren bör besitta finns det 
däremot inte något självklart samlande begrepp utan det rör sig om vad 
som kan kallas honnörsbegrepp och kompetenskrav som till exempel 
medkänsla och professionell hållning. Dessutom finns det en tendens till 
tidsbundenhet när det gäller synen på vad som är nödvändiga personliga 
egenskaper hos vårdpersonalen. Exempel på detta är när man betonade 
tidigare att vårdare bör vara religiösa, medan det i dagens sjukvård talas 
om att vårdaren skall ha en helhetssyn. 

Helhetssyn är ett honnörsord som används inom vårdområdet i 
offentliga dokument och andra texter. Ett centralt exempel på detta är 
Socialstyrelsens allmänna råd: Omvårdnad inom hälso- och sjukvård 
SOSFS 1993: 17. Där framhålls: 

Det är viktigt att all personal ser människan i ett helhets
perspektiv och inte enbart inriktar sina insatser på sjukdoms
tillståndet. Detta innebär att patienten och i förekommande fall 
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de närstående ges möjlighet till samverkan med personalen 
samt till att ta tillvara de egna resurserna (SOSFS 1993:17, s 2). 

Askling (1987) anger helhetssyn som ett exempel på ett nyckelbegrepp 
som blev föremål för ingående analys och diskussioner i förbere
delsearbetet inför hälso- och sjukvårdslinjens start 1982. Samtidigt 
framhåller Askling att när själva kursplanearbetet startade "upplevdes 
detta i många fall som svårt" (s 68). 

Erlöv och Pettersson (1992) anser att från och med 1977 kan det 
spåras en ny vårdideologi i styrande dokument. Bland andra nämner de 
SFS 1982: 763 (Hälso- och sjukvårdslag) och SOU 1978: 50 (VÅRD 
77). De menar att: "kärnan i lagtexten var hälsotänkande och helhetssyn" 
(s 147). De anser vidare att "utbildningsansvariga hade tagit fasta på 
helhetssynstanken" (sl48). 

Dahlberg gör en genomgång av ett antal dokument inom hälso- och 
sjukvårdsområdet och konstaterar att: 

I övrigt framgår av de statliga dokumenten att begreppet hel
hetssyn anses viktigt att framhålla och att det är något som har 
diskuterats. Beträffande behandlingen av helhetssyn kan två 
strategier iakttagas. Å ena sidan nämns helhetssyn i en del 
dokument utan definition, som om innebörden vore 
självskriven. Å andra sidan ges helhetssyn i andra dokument 
någon form av innebörd (Dahlberg, 1992, s 28). 

Man kan förmoda att företrädare för olika grupper bland vårdpersonalen 
har olika utgångspunkter för sin beskrivning av helhetssyn. Måhända 
finns det ett läkarperspektiv och ett annat sjuksköterskeperspektiv. 

Hos Fagerberg, Bischofberger, Jacobsson och Lindmark (1992) finns 
en rubrik: "Helhetsyn på vetenskaplig grund". I författargruppen finns 
två läkare och två etiker. De pekar där på den "omprövningsprocess" 
som präglat sjukvården under 70- och 80-talen. De nämner några 
dokument, bland annat hälso- och sjukvårdsutredningen 1979 (SOU 
1979:78), som de menar "får stå för en hel trend" (s 49). Samman
fattningsvis anger de att det nya synsättet består av fyra "element": Det 
första gäller betoning av vårdresursernas kontinuitet och närhet till 
patienten samt värdet i att patienten känner sin sjukdom och ges 
möjlighet och motivation att aktivt delta i behandlingen. Vidare talar 
man om främjandet av medbestämmanderätt och integritet och 
aktivering av patientens "egen inneboende potential av insikt och vilja" 
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som skall aktiveras. I det andra elementet ingår att den natur
vetenskapliga metoden är oumbärlig" (Fagerberg m fl, 1992). Sjukvården 
skulle annars förlora sitt metodiska fotfäste och sin trovärdighet" (s 53). 
Med det tredje elementet avser man att: 

Den naturvete nskapliga grundsynen skall inte ersättas utan ut
vidgas med eller komplet teras av ett humanekologiskt betrak
telsesätt och en humanistisk helhetsorientering (Fagerberg m fl, 
1992, s 53). 

Man talar därvid om biologiska, psykologiska och so ciala komponenter. 
Det fjärde elementet menar man är att: 

Denna komplementära helhetssyn inskränker sig inte längre till 
att lösa humanistiska krav utan bygger på biologiskt och 
kliniskt prövade underlag... (Fagerberg m fl, 1992, s 53). 

Slutligen konstaterar man: "Insikten om nödvändigheten av en helhets
syn på människan vilar själv på en vetenskaplig grund" (s 53). Fram
ställningen hos Fagerberg m fl kan förmodligen representera ett 
läkarperspektiv på helhetssyn. Om man söker helhetsperspektivet hos 
företrädare för sjuksköterskorna kan ett exempel vara Eriksson (1990). 
Hon menar "vårdvetenskapens människobild har sin grund i en 
helhetssyn på människan. Detta innebär att vi i vårdprocessen möter 
människan, patienten som kropp, själ och ande" (Eriksson, 1990, s 28). 

Hon säger vidare: 

Helhetssynen på människan innefattar även en helhetssyn på 
livet. Den 'levande' människan är mera än liv i biologisk 
mening. En levande människa har livsvilja , hopp, önskningar , 
fantasier, tankar, känslo r, tro, drömmar etc (Eriksson, 1990, s 
28). 

Detta kallar hon livsdimensioner. 

Två andra författare som också behandlar sjuksköterskornas omvård
nad är Egidius och Norberg (1983). De anser att "omvårdnad 
överhuvudtaget kräver en helhetssyn på människan, en strävan att hjälpa 
människor i kris ..." (s 31). De säger vidare "en sådan helhetssyn är 
möjlig först när vi ser de personer som vi kommer i kontakt med inom 
hälso- och sjukvård i deras totala livssituation" (Egidius och Norberg, 
1983, s 31-32). 
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I ovanstående har vi gett exempel på hur man i olika sammanhang 
söker definiera och betona helhetssyn i vården. Representanter för 
läkarna (Fagerberg och Jacobsson, 1992) betonar i sin framställning, 
tillsammans med andra, det traditionellt naturvetenskapliga perspektivet 
samtidigt som man söker ta med andra aspekter. Företrädare för 
omvårdnadssidan såsom Eriksson, lyfter fram människan som kropp, själ 
och ande samt hennes "livsdimensioner" (Eriksson, 1990, s 28). 

Har då undersköterskorna inga företrädare som artikulerar deras 
helhetssyn? I SOSFS 1993:17 sägs att "det är viktigt att all personal ser 
människan i ett helhetsperspektiv ..." (s 2). Detta inkluderar alltså även 
undersköterskorna. Däremot har vi inte funnit några texter som explicit 
talar om undersköterskornas helhetssyn. Visserligen finns det omnämnt 
men inte vidareutvecklat i ett lokalt Kom An-projekt. Där talas det bland 
annat om att det handlar om att "sprida en helhetssyn" (1995, s 8). 

Man måste dock ställa frågan om begreppet helhetssyn är så entydigt. 
Detta tycks inte alltid vara fallet. Dahlberg (1992), till exempel, fann i en 
studie av lärare och studerande i sjuksköterskeutbildningen "att det inte 
finns någon entydig eller homogen uppfattning ... " av "helhetssyn i vår
den" (s 137). 

Bel Habib (1989) menar att man talar om helhetssyn utan att tala om 
hur företeelsen kan konkretiseras. Han anser att det inte finns "någon 
gestaltning av helhetssyn" utan att "man förhåller sig magisk till 
begreppet helhetssyn" (s 12). 

Lindholm ställer frågan: 

Finns det inte en risk att vi i vår legitima strävan efter hel
hetssyn totaliserar helhetsbegreppet? Att behovet av helhetssyn 
är så starkt att vi inte orkar göra oss medvetna om de olika hel
heter som kunde tänkas (Lindholm, 1990, s 23). 

Blomdahl Frej (1988) menar att det oftast är vårdgivarnas perspektiv 
som skildras när det gäller helhetssyn. Hon betonar att fokuseringen 
måste ske även utifrån vårdtagarnas perspektiv. 

Ovanstående exempel på förklaringar och kritik av begreppet helhets
syn visar att detta inte är entydigt. Måhända ger dessa exempel endast 
uttryck för en viljeinriktning att i vårdarbetet försöka sätta in behandling 
och omvårdnad av patienter i ett större sammanhang. Vilka sammanhang 
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man ser och tycker är viktiga blir däremot en fråga för de enskilda 
vårdgivarna att avgöra. 

Tallberg (1991) har i sjuksköterskedokument från 1920-talet funnit 
begreppet "the spirit of nursing" eller "the nursing spirit". Hon ger exem
pel på hur uttrycket förekommer i internationella konferenser och 
tidskrifter för sjuksköterskor. Bland annat citerar Tallberg en av de 
finska sjuksköterskornas förgrundsgestalter, Sophie Mannerheim. 
Tallberg menar: 

Sophie Mannerheims starka poängterande av vikten att 
upprätthålla 'the spirit of nursing' tolkar jag som hylland e av 
'caritas'- idealet, en strävan till att ge en självuppoffrande vård. 
Mot slutet av 1920-talet förändrades värderingarna (Tallberg, 
1991, s 77-78). 

Läkaredens etik upprätthåller på ett övergripande sätt ideal och normer 
för handlande. Att inte skada utan att bevara liv är det centrala. 
Riktmärket att alltid handla efter "vetenskap och beprövad erfarenhet" 
kan måhända uttrycka en deskriptiv etik eftersom det framhåller att man 
i ett historiskt perspektiv har vissa föreställningar om vad som är den 
rätta och goda behandlingen av sjukdomstillstånd. Men läkarnas 
uppfattning om etiska frågor är inte entydig. Så till exempel är läkarna 
splittrade i inställningen till aktiv dödshjälp. Detta problemkomplex 
liksom många andra är inte en etisk fråga bara för läkarna utan berör all 
omvårdnadspersonal. Johanssons (1989) syn på att all vårdpersonal lever 
i det "professionella kraftfältet" är här tillämpbar. 

De professionellas etik blir även den något som gäller alla i 
vårdteamet. Läkarens inställning, tveksamhet och handlande berör på ett 
påtagligt sätt övrig vårdpersonal. Det är den personalen som får utföra en 
del av de praktiska momenten i de åtgärder som läkarna beslutar om. 
Dessutom är det omvårdnadspersonalen som på nära håll i sitt arbete 
lever med och ser konsekvenserna av läkarnas beslut. De åtgärder som 
läkarna vidtar i samband med svåra situationer kan vara ett sätt att 
reducera deras egen ångest inför patienternas situation. Läkaren Gunilla 
Bolinder framhåller i en artikel i Dagens Nyheter att läkarna är mest 
rädda för döden. Hon menar: 

Det finns många undersökningar som visar att läkare och 
medicine kandidater har större rädsla för döde n än andra, men 
att de döljer sin rädsla bakom 'kontrafobiska reaktioner' det vill 
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säga uppsöker situationer som skapar ångesten och förnekar sin 
rädsla genom olika handlingar (15 februari, 1995). 

Övrig personal har inte samma möjligheter att vidta åtgärder och kanske 
därmed reducera sin ångest. Detta torde vara alltmer påtagligt ju längre 
ner i sjukhushierarkin personalen/eleverna befinner sig. Givetvis har 
vaije vårdare även ett eget område av handlande som hon/han självklart 
kan sätta sin etiska prägel på. Bemötandet av patienten och 
överhuvudtaget hur patientorienterad vårdaren är när hon/han utför sina 
arbetsuppgifter styrs av etiska värderingar. 

Norberg (1987) visar i en serie studier angående matning av patienter 
hur de etiska ställningstagandena skiljer sig åt mellan olika nationella 
vårdkulturer. Bland annat gör hon jämförelse mellan Sverige och Israel 
när det gäller sondmatning av dementa patienter. Norberg beskriver till 
exempel hur det är är vanligt att vårdpersonal i Sverige "säger att det här 
är svårt, man ser ingen lösning. Vad man än, gör så tycker man det känns 
fel" (Norberg, 1987, s 20). Medan det hos vårdpersonal i Israel vanligen 
inte finns samma osäkerhet. 

Där finns inte den här osäkerheten hos de flesta. Man säger: 
Jag vet hur jag skall behandla den demente patienten. 
Naturligvis tvångsmatar jag honom, jag sätter sond (Norberg, 
1987, s 20). 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I ovanstående har vi presenterat olika infallsvinklar på sjuksköter
skornas, och vårdbiträdenas/undersköterskornas kunskapsfält. Vad som 
förenar de båda grupperna är vad Johansson (1989) påpekar nämligen att 
de finns i "ett professionellt kraftfält" och att den medicinska 
kunskapstraditionen både präglar deras utbildning och värderas som den 
i särklass viktigaste kunskapen. Det som inte kan beskrivas i medicinska 
termer blir något obestämt vilket i stället beskrivs som förtrogenhets
kunskap eller tyst kunskap. Sjuksköterskorna menar vi är bland annat 
genom fastare högskoleanknytning och omvårdnadsforskning på väg att 
intellektualisera sin kunskap. På detta sätt fortsätter sjuksköterskorna sin 
långa tradition att kontinuerligt förbättra sin utbildning. Det andra 
kvinnokollektivet inom omvårdnad tycks gå en helt motsatt väg. Detta 
kommer bland annat till uttryck genom att Svenska Kommunal
arbetarförbundet engagerat medlemmarna i förnyelseprojektet Kom An. 
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Den stora vattendelaren mellan sjuksköterskor och under
sköterskor/vårdbiträden är, som vi ser det, synen på och efterfrågandet av 
kunskaper. Man skulle kunna säga att de två yrkesgrupperna skiljer sig åt 
när det gäller att själva skaffa sig verktyg för att bevaka, utveckla och 
artikulera sin kunskap. Det kan tyckas som att sjuksköterskekollektivet 
uppvisar en stängningsstrategi i sin utveckling av omvårdnads
forskningen och en särskiljande utbildning medan det andra kollektivet 
genom sitt agerande tillämpar usurpation. Men som vi tidigare framhållit 
är det synen på kunskap som är det mest väsentliga. Det vill säga den 
betydelse man tillmäter kunskap och hur kollektiven framförallt genom 
en fackliga organisationen blir bärare och förvaltare av den traditionen 
vilken i sin tur speglar delaktighet i en större och vidare kulturtradition. 

I det tidigare har vi gett några exempel på egenskaper och förhåll
ningssätt som brukar bedömas som viktiga för dem som skall vara 
vårdare. Även om dessa exempel är från olika tider med olika 
utgångspunkter har de ett gemensamt, nämligen att framställa ett positivt 
förhållningssätt till patienten. Den gyllene regeln, empati, omvård
nadskompetens, yrkesetik, the nursing spirit och helhetssyn är i grunden 
det goda mötet mellan vårdare och patient. Kanske är det så att olika 
tider kräver olika språkdräkter för detta medan det i själva verket är 
något basalt i omvårdnaden som bara beskrivs på olika sätt. Återigen blir 
det dock skillnader i hur olika grupper kan artikulera sin yrkesfunktion. 
Det talas till exempel om sjuksköterskeetik och sjuksköterskornas 
helhetssyn, men vem talar om undersköterskeetik och under
sköterskornas helhetssyn? 

Tidigare i framställningen har vi beskrivit några sociala processer i 
omvårdnadsutbildningens framväxt och de två kvinnogruppernas karak-
teristika. Dessa processer och karakteristika har påverkat och präglar den 
omvårdnadsvärld till vilken de vårdstuderande skall socialiseras. Yrkes
utbildningens yttersta mål är att socialisera eleverna in i ett kommande 
yrke. Målet är att de skall bli fullgoda yrkesutövare. Samtidigt finns det 
en för alla utbildningar övergripande målsättning för personlig 
utveckling och rollen som samhällsmedborgare. Detta gällde även 
omvårdnadslinjen. Fokuseringen i det följande kapitlet gäller 
socialisation som begrepp och företeelse. Vidare berörs ungdomarnas 
värdering och värderingsvärdering. Framställningen avser bland annat att 
ge några exempel på faktorer som har betydelse för elevernas val av 
utbildning och yrke (jfr kapitel ett). 
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5 SOCIALISATION 

Vänj den unge vid den väg han bör 
vandra, så viker han ej därifrån, när 
han bliver gammal (Ordspråks
boken, Kapitel 22: 6). 

Synsättet att tidig fostran för in individen till ett för familjen, gruppen 
och samhället önskvärt beteende är ingen ny föret eelse. I till exempel 
ordspråksboken som är flera tusen år gammal f inns detta berört. Detta 
synsätt tar sig olika uttryck i barnuppfostran, utbildning och inskolning 
till yrken. Även om det inte sker en medveten och strukturerad fostran 
och utbildning finns det i varje sammanhang en omedveten överföring av 
rådande värderingar från de vuxna till de yngre. Området som gäller 
ungas fostran och utveckling i familj och skola är omfattande och 
teorierna många. I det följande sker en begränsad framställning indelad i 
tre delområden: värderingsförändringar, socialisation och reproduktion. 
Avsnittet inleds med en kortfattad genomgång av olika synsätt på 
ungdomars värderingar och värderingsförändringar; därefter följer teorier 
om socialisation och reproduktion. Syftet är att, när det gäller de tre 
delområdena, ge exempel på teoretiska nyckelpositioner och något om 
deras utgångspunkter. 

UNGDOMARS VÄRDERINGAR OCH VÄRDERINGSFÖR
ÄNDRING 

Ungdomsåren har en avgörande betydelse för människors värderingar 
senare i livet. Detta har lyfts fram av flera forskare som menar att våra 
värderingar blir etablerade tidigt i ungdomsåren. Pettersson menar att 
titeln på rapporten "Bakom dubbla lås" 

anspelar på ett teoretiskt perspektiv som innebär att människor
nas värderingar är fastlåsta i en dubbel fångenskap (Pettersson, 
1992, s 33). 

För det första är den enskilde individen fången i sin egen indi
viduella historia, i sin egen biografi över de formbara och 
kritiska åren. För det andra är individens enskilda biografi 
fången i samhällets historia... (Pettersson, 1988, s 51). 
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Pettersson (1988) redogör i boken för den amerikanske forskaren 
Ingleharts (1977) teori om värderingsförändringar. Pettersson gör en 
analys av teorin som bland annat innehåller socialisationshypotesen med 
vilken Inglehart menar att individens uppsättning av centrala värden 
etableras tidigt i hennes liv. I likhet med Inglehart menar Pettersson att 
hypotesen styrker uppfattningen att "barn- och ungdomstiden är den 
kritiska period då den vuxnes värdesystem och livshållning etableras" (s 
19). 

Detta skulle innebära att befolkningen inte byter ett värdesystem mot 
ett annat, utan att värdeförändringen i samhället består i att en befolk
ningsgrupp med tiden ersätts av en annan, det vill säga äldre 
generationer ersätts av yngre (Inglehart, 1990). 

Hammarström har i sin studie "Värdeförändring och kontinuitet i tre 
generationer" tagit upp värdebegreppet som hon menar är 

en teoretisk konstruktion, som står för en relativt varaktig före
ställning om vad som är gott eller ont, önskvärt eller icke 
önskvärt. Dessa föreställningar kan omfa tta såväl livsmål som 
beteenden/handlingar (1993, s 24). 

Även Rokeach (1973) ser begreppet värde som att ett specifikt beteende 
eller att ett visst mål för tillvaron varaktigt bedöms vara mer önskvärt än 
andra (s 5 - 9). Såväl Rokeach (1973) som Hammarström (1993) särskil
jer begreppet värde från andra begrepp såsom attityder och normer och 
menar att värden är mer grundläggande och dessutom mer motstånds
kraftiga mot förändringar. Hammarström inför begreppet värdemönster 
för de värden hon studerar i sin studie. Hon ser begreppet värdemönster 
"som ett sammanfattande begrepp för värden..." (1993, s 33). 

I ovanstående har vi endast gett exempel på författare som betonar de 
tidiga ungdomsårens betydelse för värderingssystem. Denna uppfattning 
återfinns dock i många andra sammanhang och under olika tidsperioder. 

En av de världar som omvårdnadslinjens elever tillhör är ungdoms
världen. Ibland beskrivs den världen utifrån mer extrema subkulturer 
som i första hand torde förekomma i storstäder (jfr bland annat Jönsson 
m fl, 1993). Samtidigt kan i dag de flesta ungdomar genom massmedia få 
del av en hel värld av livsstilar från vilka de kan inhämta intryck och 
utforma sin egen. 
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Hur kan man då beskriva vår tids ungdom? En infallsvinkel skulle 
kunna vara att gå till utvecklingspsykologin med dess sätt att indela 
människans livscykel i olika perioder med olika karaktäristika. Ett 
exempel på detta är Homburger Eriksons (1995) schema över utveck
lingsstadier. Erikson beskriver åtta utvecklingsfaser i den psykosociala 
utveckling människan genomgår. En av Eriksons centrala teser avser den 
ständiga föränderligheten i människans inre värld trots dess lagbun
denhet. Varje utvecklingsfas människan genomgår har haft sina 
förstadier i de faser människan redan passerat. Exempelvis domineras 
det sjunde stadiet av krisen generativitet-självupptagenhet och 
stagnation. Erikson menar att: 

Den nya 'dygd' som uppstår ur krisen, näm ligen omsorg, är en 
växande känsla av förpliktelse att ta vård om de personer, pro
dukter och idéer som m an har lärt sig tycka om (Erikson 1995, 
s 64). 

Undersökningsgruppens individer har när de börjar gymnasieskolan en 
medelålder på 16 år och på 19 år när de avslutar sin utbildning. Utifrån 
Eriksons utvecklingsschema skulle det innebära att ungdomsgruppen 
kunde beskrivas i termer av utvecklingsstadiet tonåringar men även tidig 
vuxenålder. När de börjar utbildningen är de tonåringar, allt mer på väg 
in i den tidiga vuxenåldern. Erikson menar att: 

För att kunna uppleva helhet måste den unge känna en växande 
kontinuitet mellan det han under barndomens långa år har ut
vecklats till och det som han blir i den framtid han ser fram 
mot; mellan det han själv anser sig vara och det han möter att 
andra ser hos hon om och väntar sig av ho nom ... Identiteten är 
en unik produk t, som nu ställs i en kris som e ndast kan lösas i 
nya identifikationer med jämnåriga och med ledargestalter 
utanför familjen (Erikson, 1988, s 75). 

Identitetskrisen menar Erikson (1988) kan definieras som den period i 
livet då varje ung människa måste skaffa sig perspektiv på sig själv. Det 
gäller att integrera resterna av barndomen med förväntningar inför 
vuxenlivet, eller kanske annorlunda uttryckt, att finna någon form av 
sammanhang mellan insikten om det egna jaget och den tilltagande 
medvetenheten om andras förväntningar. 

I det här sammanhanget blir det även intressant att se på de världar 
som omger den aktuella ungdomsgruppen. Ziehe (1986) söker visa hur 
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ungdomsfenomenen hänger samman med hela samhällets utvecklings
tendenser. Han menar att i dagens samhälle är det å ena sidan ett kort 
avstånd mellan barndom och sociokulturell vuxenhet samtidigt som å 
andra sidan ungdomsfasen förlängts. Ziehe pekar på att det inte längre 
finns några skarpa symboliska eller kulturella gränslinjer som verkligen 
skiljer den vuxna generationens och ungdomsgenerationens rum från 
varandra. Han talar om två processer och deras effekter. Den ena kallar 
han inklusion varmed han menar integrering i vuxenvärlden. I dag sker 
detta tidigare och som en följd har vissa generationsgränser försvunnit. 
Resultatet har blivit en viss brådmognad. Exklusion är den andra proce-
sen som betyder att ungdomarna utestängs från arbetsmarknaden. Detta 
blir en skugga som på förhand har en destruktiv och infantiliserande 
effekt på dem. 

Ziehe (1986) beskriver den snabba pulsen i ungdomsvärlden och hur 
allt föråldras med en ökad hastighet. Han pekar på hur värderingar, rela
tioner, musik och föremål förbrukas i en allt snabbare takt. Ziehe talar 
om en kulturell förslitning som han menar drabbar självuppfattningen 
under livets olika faser. Han anser att det finns "en vanvettigt förstärkt 
rädsla för att åldras" och menar att "i ungdomsfasen tycks iakttagandet 
av åldershierarkin ha skärpts" (s 56). 

Ziehe (1986) anser att den nya "socialisationstypen" inte främst är 
knuten till en speciell generation utan till det moderna livet (ett uttryck 
som Ziehe i senare arbeten tar avstånd från eftersom ordet typ har fått en 
annan betydelse i vardagsspråket än vad han avsåg). Socialisationen 
kännetecknas bland annat av en förlust av jagstyrka och Ziehe menar att 
den har både positiva och negativa sidor. Till de positiva hör en öppenhet 
mot det möjliga och till de negativa sidorna hör bland annat bristande 
förmåga att reflektera, uttrycka sig och skapa självständiga relationer till 
sin omvärld. Vad som är viktigt att lyfta fram här är att Ziehe ser den nya 
"socialisationstypen" som en teoretisk konstruktion (se ovan). Det 
handlar alltså inte om konkreta individer utan om en "idealtyp" som 
avser att möjliggöra en förståelse av den unga generationens historiskt 
förändrade motivationsstruktur (Ziehe, 1986). 

Svenska ungdomsforskare såsom Fornäs, Lindberg, och Sernhede 
(1988) delar Ziehes uppfattning om den moderna ungdomens narcissis-
tiska behov av närhet och jagförstärkning. 
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Med den narcissist iska fasen avser mein den tidigaste fasen av 
barnets liv då barnet ännu inte utvecklat ett "jag" och då bar
nets liv kännetecknas av ett symbiotiskt förhållande till modern 
(Sernhede, 1984, s 72). 

Fornäs m fl (1989) har i sin forskning visat att "utvecklingen har under 
1900-talet uppvisat två motsatta utvecklingstendenser vad gäller ungdo
marnas fysiologiska och psykologiska mognad; könsmognaden har 
sänkts från 16-års ålder till 12-, 13-års ålder medan åldrarna för den 
psykiska ungdomen eller adoloscensen stigit". "Att vara ung är att inte 
längre vara barn men ännu inte vara vuxen" (s 9). 

Inom utvecklingspsykologin framhålls att tonåringen lever i en 
omstörtande period med stora fysiska och psykiska förändringar samt 
växling mellan självtillit och självförnekelse (Gerhardsson, 1990; 
Erikson, 1988; Rasmussen, 1977; Jeffmar, 1983). Gerhardsson har bland 
annat i en studie med intervjuer av tio vårdlinjeelever samt deras 
handledare och kliniklärare följt eleverna under deras första praktik på 
en långvårdsavdelning. Syftet med undersökningen var att studera 
eleverna direkt från grundskolan efte r sex veckors teoretisk utbildning. 
Studien kom sedan även att omfatta en uppföljning i slutet av samma 
elevers vårdutbildning. Det framgår att: 

När eleverna ser tillbaka på sin utbildning nämner de att de 'var 
så unga' den första perioden, men att de nu lärt sig att klara sig 
själva, har blivit vuxnare och 'mognat en hel del' (Gerhardsson, 
1990, s 114). 

Gerhardsson menar att existentiellt sett passerar tonåringen en viktig 
utvecklingskris och skulle behöva någon att anförtro sig åt. Författaren 
ställer därför frågan i sin rapport: "Vem ska eleverna vända sig till med 
eventuella problem?" (s 5). 

Även Gustafsson (1988) redovisar i en undersökning av 1 092 gym
nasieelever att var femte elev saknade någon att anförtro sig åt. Dessa 
elever hade för höga förväntningar på sig själva och hade svårare än 
andra att klara motgångar. 

SOCIALISATION 

Socialisation som begrepp och teori är inte något helt entydigt. Hur olika 
författare ser på socialisationen avgörs i grunden av vilken sam hällsteori 
man relaterar den till. Teoriområdet är omfattande och även en kompri-
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merad genomgång skulle kunna föra långt utanför den här framställ
ningens syfte. Zetterberg menar att socialisationsbegreppet kan föras 
tillbaka till Durkheim och hans utgångspunkt om det "överväldigande 
samhället" där individen i allt väsentligt är en produkt av samhället 
(Zetterberg, 1993, s 117-118). 

Émile Durkheim (1984) använder begreppen mekanisk och organisk 
solidaritet. Mekanisk solidaritet baseras på tro och moralsystem. Med 
organisk solidaritet menar Durkheim att det finns en form av solidaritet 
som existerar i moderna samhällen där en stor del av den sociala 
interaktionen sker i enlighet med avtal och överenskommelser, som en 
följd av den höga graden av arbetsfördelning och specialisering 
(Durkheim, 1984, publicerad första gången 1893). 

I samhällen med utvecklad arbetsdelning har människor olika posi
tioner och relationer till varandra. Dessa samhällen binds samman av en 
organisk solidaritet där man är ömsesidigt beroende av varandras specia
liserade funktioner. 

Denna organiska solidaritet bygger på vissa gemensamma 
värderingar, det vill säga "ett kollektivt medvetande" vilket är nöd
vändigt för att kontrollera och neutralisera de beroendeförhållanden och 
konflikter som uppstår mellan olika positioner och relationer. Durkheim 
menar att funktionell samverkan i utvecklade samhällen bygger på att 
människor genom sina olikheter får utvecklas till unika individer. För att 
samhället skall kunna fungera på ett bra sätt måste, menar Durkheim, 
människor utifrån sina anlag och kunskaper socialiseras till de olika 
positionerna och arbetsuppgifterna (Durkheim, 1984). 

Det är genom den undervisning som ges i skolor och på arbetsplatser 
som samhällets gemensamma normsystem skall institutionaliseras, anser 
Durkheim (1975). Vidare menar han att uppfostran är något som står i 
samhällets tjänst och att disciplin är det mest grundläggande känne
tecknet på ett samhälle. 

Parsons är en annan nyckelperson när det gäller teoriutveckling om 
socialisation. Liksom Durkheim anser Parsons att det för samhällets 
existens är nödvändigt med vissa grundvärderingar som är allmänt 
accepterade. Hans samhällsanalys handlar om sociala system vilka bärs 
upp av rollinnehavare som aktörer. Roll i Parsons mening syftar på de 
förväntningar som är relaterade till en bestämd position. Till vaije roll 
och dess aktiviteter utvecklas en uppsättning normer som kommer att 
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bestämma rollens utformning och de plikter som är knutna till den 
specifika sociala aktiviteten. Eftersom det finns en mångfald av roller i 
samhället så finns det även en mångfald av normsystem. Detta skapar 
problem vilka enligt Parsons bemästras med socialisation och social 
kontroll (Parsons, 1959). 

Parsons (1959, 1966) ser familjen och skolan som viktiga institutioner 
för socialisering. Det är inom familjen som den grundläggande sociali-
sationen sker. Det är där som stabila personligheter utvecklas och 
samhälleliga värden in temaliseras. Denna primära socialisation betonar 
"expressiva" värden och normer medan skolans roll e nligt Parsons är att 
successivt socialisera eleverna från expressiva mönster för beteenden 
och roller till instrumentella mönster som gäller inom samhällets produk
tionsområden. För Parsons är skolan en socialisationsagent som har 
funktionen att hos eleverna implementerà både samhällets grund
läggande värdesystem och de värdesystem som är knutna till de roller 
och positioner som finns i den samhälleliga strukturen. Enligt honom har 
skolan en viktig funktion genom allokering av individer till olika 
positioner i arbetslivet. 

Parsons pekar på att det finns avgörande skillnader mellan de elever 
som väljer längre och teoretisk utbildning och de elever som väljer 
kortare och praktiskt inriktade utbildningar. Dikotomiseringen med dess 
nivåspecifika socialisation grundläggs redan första årskurserna i skolan 
och är i det närmaste etablerad i "junior high school", det vill säga 
motsvarande det svenska högstadiet. Utöver denna vertikala dikoto-
misering anser Parsons att det även i "senior high school and college", 
det vill säga jämfört med svenska förhållanden senare på högstadiet och i 
gymnasieskolan, sker en horisontell differentiering mellan "kognitivt" 
och "moraliskt" orienterade elever (Parsons, 1959). 

Utifrån den vertikala dikotomin skulle elever på en lägre ut
bildningsnivå som är kognitivt orienterade söka sig mot mer opersonliga 
eller tekniska utbildningar och yrken som till exempel tekniker och 
mekaniker. På en högre nivå skulle de kognitivt o rienterade välja tek
nisk/ekonomisk sektor, det vill säga att exempelvis bli ingenjörer, 
ekonomer och chefer inom företag. 

De moraliskt orienterade eleverna skulle på den lägre utbild
ningsnivån välja mer sociala och "expressiva" utbildningar och yrken 
inom till exempel försäljning eller vård, det vill säga vad Parsons 
betraktar som "socialt" och "mänskligt" orienterade roller. På den högre 
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nivån skulle motsvarande val innebära en inriktning mot social/kulturell 
sektor med yrken som läkare, psykolog och kulturarbetare (Parsons, 
1959). 

För samhällets existens måste det enligt Parsons (1959) ske en viss 
kontroll och koordination av olika delar. För detta finns det samhälleliga 
och kulturella institutioner. Förutom utbildning pekar Parsons på institu
tioner för religion och masskommunikation. Utöver dessa "inre" sociala 
kontroller, menar han, måste samhället även ibland använda sig av andra 
och då "yttre" sociala kontroller i form av exempelvis polis, juridik och 
militär. Här är måhända en parallell den yttre sociala kontroll som sker 
via Socialstyrelsen när det gäller de sjukvårdande institutionerna. 

Frykholm och Nitzler menar att Parsons i sin teori utelämnar 

fördelningen av de knappa resurserna och de olikheter i livs
chanser och intressen som denna fördelnin g ger upphov till. I 
stället koncentrerar han sitt teoretiska intr esse till de mekanis
mer - främst socialisation och social kontroll - genom vilka de 
ständigt hotande konflikterna kan neutraliseras och hållas 
under kontroll (1989, s 87). 

Ve är kritisk till Parsons mål-medel-tankegång. Hon menar att: 

De olika socialisationsagenterna har ett mål för uppfostran -
nämligen att forma barnet efter mönster som passar till sam
hällets kultur. Denna kultur uppfat tas i stor utsträckning som 
gemensam för samhällsmedborgarna. Det är endast mycket små 
klasskillnader i normer och värderingar. Barnet själv är en 
passiv deltagare i socialisationen. Dess personlighet 'produ
ceras' som en 'vara' genom systematisk användning av 
sanktioner (Ve, 1978, s 69). 

Frykholm och Nitzler har bland annat studerat vårdsektorn som sociala 
fält och vårdlinjeelever och deras undervisning om arbetslivet. Därvid 
använder de sig av Parsons utgångspunkt vid sin konstruktion av och 
diskussion om det "sociala rummet i gymnasieskolan" där de placerar in 
gymnasieskolans linjer i "horisontell och vertikal social relation" i 
enlighet med den parsonska modellen (Frykholm & Nitzler, 1989, s 
121). 

Angelöw och Jonsson menar att 
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yrkessocialisation handlar dels om att införliva formella och 
manifesta (öppna) kunskaper, dels om att tillägna informella 
och latenta (dolda) kunskape r. Utbildningsväsendet förmedlar 
inte enbart formella och manifesta kunskaper, utan även 
informella och latenta kunskap er, vilka består av värdering ar, 
lojaliteter och identifikationer (Angelöw & Jonsson, 1990, s 
87). 

Gerhardsson (1990) lyfter i sin rapport "Unga elever i vårdutbildning" 
fram att yrkessocialisationen förr i tiden kunde bölja tidigt och pågå utan 
tidspress eftersom den i regel skedde i hemmiljö. Men i dag lever gene
rationerna åtskilda, familjerna är små och yrkeslivet är könsuppdelat. 
Vidare tar Gerhardsson upp att 90 procent av de som nu utbildas inom 
hälso- och sjukvård är flickor och att dessa tidigt socialiseras till vård 
och omsorg. 

Vi väljer själva att definiera socialisation som en social process som 
resulterar i att en grupps eller ett samhälles värderingar inplanteras eller 
internaliseras i medlemmarnas personligheter. Det är denna socialisa-
tionsprocess som omvårdnadseleverna befinner sig i under sin utbildning 
och det är omvårdnadsvärldens värderingar som de internaliserar. Under 
samma period socialiseras de emellertid även in i andra värderingar, 
exempelvis sådana som finns inom olika ungdomskulturer. 

REPRODUKTION 

Begreppet reproduktion används inom sociologin som en "allmän 
beteckning för en aktivt återskapande process, ett förnyat frambringande 
av något" (Brante & Fasth, 1982, s 282). 

Jönsson m fl menar att reproduktionsbegreppet står för 

hur samhällets sociala och kulturella ordning återskapas, fram
för allt genom den vuxna generation ens socialisering av barn 
och ungdomar. En för sociologin viktig aspekt avser 
reproduktionen av sociala strukturer och samhällsklasser, vilket 
konkret innebär den process som gör att t ex huvuddelen av 
barn och ungdomar som växer upp i arbetarhem även själva blir 
arbetare som vuxna och att barn till akademiker i stor 
utsträckning blir akademiker. Den sociala reproduktionen avser 
således reproduktionen av sociala klasser och skikt... (Jönsson 
m fl, 1993, s 23 ). 
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I Bourdieus kultur- och utbildningssociologi (1993) ses inte människor 
som enkla bärare av strukturer. Visserligen kan hans reproduktionsteori 
uppfattas som deterministisk, men Bourdieu menar att människor genom 
att vistas i bestämda sociala miljöer erhåller dispositioner i form av vissa 
tanke- och handlingssätt. Dessa tanke- och handlingsramar, eller med 
Bourdieus terminologi en individs habitus, hjälper individen att utveckla 
de livsstilar, smaker och praktiker som är förknippade med de egna exi
stensvillkoren. 

Jönsson m fl (1993) menar att den sociala reproduktionen omedvetet 
leder till att man gör vissa utbildningsval, det vill säga till erhållandet av 
det som Bourdieu benämner det praktiska bemästrandet. Vidare anser 
Jönsson m fl att ju längre upp i den obligatoriska skolan eleverna 
kommer desto mer kommer de att socialt skiktas bland annat genom att 
gå i skilda undervisningsgrupper. Skolans organisation, lärarnas grupp
indelningar och elevernas egna val styr denna utveckling. Och när 
eleverna kommer till gymnasieskolan blir denna uppdelning ännu 
tydligare. Av den (Jönsson m fl) studerade elevgruppen fortsatte tre 
Värdedelar av barnen till högre tjänstemän, akademiker efter årskurs nio 
till gymnasieskolans längre teoretiska linjer jämfört med en ljärdedel av 
barnen till arbetare (jfr kapitel ett). 

Även Willis (1983) har i en studie "Fostran till lönearbete" ställt 
frågan varför medelklassbarn får medelklassjobb och arbetarklassbarn 
får arbetarklassjobb. Samtidigt sker detta i medvetande om hemmets och 
skolans roll när det gäller barnens framtida yrke. I sin studie ger Willis 
bland annat råd om hur man i skolan skall kunna förändra sin 
undervisning för att arbetarklassbarnen bättre skall klara skolans kultur. 
Han menar att medelklassbarnens 

hemförhållanden utmärks inte av konkurrens utan av beroende. 
Strukturen hemma liknar den i skolan (Willis, 1983, sl47). 

Barnen från medelklassen har därför en större chans att lyckas i skolan 
eftersom kulturen hemma och i skolan stämmer bättre överens. 

Erikson och Jonsson menar: 

Det är framförallt tre förhållanden i uppväxtfamiljen som visar 
samband med att barnen fortsätter till högre studier. De tre är 
klasstillhörigheten (som är knuten till föräldrarnas yrken), 
utbildningsnivån i hemmet och uppväxtfamiljens ekonomis ka 
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situation.... Utbildningsnivån framstår som den viktigaste 
faktorn (Erikson & Jonsson, 1993, s 19). 

Författarna lyfter fram att både barnen och föräldrarna vill upprätthålla 
utbildningstraditionen inom familjen. Högutbildade föräldrar har även en 
mängd kunskaper om hur gymnasier och högskolor är inrättade. De kan 
därför hjälpa barnen vid olika val och "navigera" dem i utbild
ningssystemet. 

En annan orsak hänför sig till den tidiga so cialisationen: välut
bildade föräldrar ger kanske sina barn en bättre intellektuell 
stimulans och träning, de är mer undervi sande i sitt umgänge 
med dem (Erikson & Jonsson, 1993, s 208 - 209). 

Vidare anser Erikson och Jonsson att: 

I nyare teorier mena r man också att välu tbildade föräldrar för
medlar kulturellt eller socialt 'kapital' till sina barn. Kunskapen 
om hur man för sig, uppträder, vilka preferenser och åsikter 
som gäller, är enligt denna tradition det som räknas i den 
'dominerande kulturen' och avkastningen av detta kulturella 
kapital antas vara hög i skolan eftersom de n belönar dem som 
behärskar sådana subtil a kulturella koder (Erikso n & Jonsson, 
1993, s 209). 

I SCB:s rapport, "Fyra år efter grundskolan", där man följer upp 
ungdomar som slutade grundskolan uttrycks följande: 

Ungdomarna som inte sökte till gymnasieskolan var också de 
som fått minst uppmuntran hemifrån till att fortsätta studie rna. 
Varannan elev som inte sökte ansåg att de fått ganska lite eller 
ingen uppmuntran alls av sina föräldrar (SCB, 1993, s 13). 

Dagens ungdomsforskning sysslar mycket med reproduktion och sociali-
sationsprocesser. Jönsson m fl säger att 

en central fråga är alltså med vilken kraft ungdomar formas 
eller formar sin egen identitet och framtid (Jönsson m fl, 1993, 
s 28). 

Genom sin uppväxt har eleverna en förankring i sina föräldrars sociala 
rum. Frykholm och Nitzler (1989) beskriver svenska gymnasieskolans 
relationer till det sociala rummet och placerar då in vårdutbildningarna i 
det de kallar den socialt/kurativa sfären. De menar att gymnasieskolans 
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sektorsindelning (dåvarande, vår anmärkning) och linjeorganisation är en 
spegling av samhällets sociala rum där bland annat vårdutbildningarna i 
gymnasieskolan har en "förhållandevis tydlig koppling till lägre och 
mellannivåer inom den socialt/kurativa sfären" (Frykholm & Nitzler, 
1989, s 119). 

Resultatet som de presenterar visar dock att den "typiska" eleven på 
vårdlinjen har följande bakgrund i det sociala rummet: Hon "är flicka 
och har en pappa på basnivå inom den ekonomiskt/produktiva sfären, 
och ganska ofta en mamma som arbetar inom vården som sjukvårds
biträde eller undersköterska" (Frykholm & Nitzler, 1989, s 254 ). 

För unga människor är yrkesvalet ett viktigt avgörande. I det svenska 
samhället sker yrkesinriktningen of ta genom det val av linje som ung
domarna gör när de söker till gymnasieskolan. Eftersom cirka 98 procent 
(SCB, 1993) av de som lämnar grundskolan söker till gymnasieskolan är 
denna utbildning ett betydelsefullt instrument för yrkesinriktningen. 
Uppdelningen i så kallade yrkeslinjer och teoretiska linjer är redan den 
en vattendelare som för många ungdomar ger en inträdesbiljett till 
bestämda sfärer inte bara i yrkeslivet utan även ekonomiskt och socialt. 

I valet av gymnasielinje finns två intressanta perspektiv. Det ena 
perspektivet är vilken linje man väljer, hur många som är intresserade av 
en viss linje eller med andra ord hur populär en linje är. Det andra pers
pektivet är varför man väljer en speciell gymnasielinje, det vill säga 
vilket syfte och mål man har med valet och därmed också vilka 
förväntningar man har på utbildningen. Det första perspektivet är i 
föreliggande arbete sekundärt och berörs därför endast marginellt (jfr 
kapitel ett). 

När de vårdstuderande kommer till sin utbildning i gymnasieskolan är 
de inga tabula rasa utan har redan formats i många avseenden. De lever 
dessutom i många sammanhang, till exempel familjen och kamrat
kretsen, som påverkar dem. Dessa sammanhang kan både ge stöd men 
kanske även störa deras socialisering till omvårdnadsvärlden. Man kan 
till exempel tänka sig att familjen uppmuntrar dem att gå en 
vårdutbildning men att kamraterna inte tycker att de skall söka till eller 
fortsätta i vårdutbildningen. Eller att det är tvärtom så att kamraterna 
uppmuntrar dem men att familjen är tveksam till att de väljer ett 
vårdyrke. 
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När det gäller socialisation är det inte bara vårdutbildningen inklusive 
praktik inom vårdområdet som påverkar och förändrar eleverna. Under 
de tre utbildningsåren händer så mycket i de ungas liv som kan påverka. 
Eftersom utbildningen som sådan har som målsättning och funktion att 
ge kompetens för att kunna arbeta som undersköterska får man dock 
förmoda att de förändringar som uppstår till vissa delar indikerar 
socialisering. 

Utifrån den definition av socialisation vi valt menar vi att det i om
vårdnadsutbildningen sker en social process där de värderingar som finns 
i de två kvinnokollektiven internaliseras i de vårdstuderandes per
sonligheter. Givetvis är de unga, på sin väg genom vuxenlive t, samtidigt 
involverade i andra socialisationsprocesser. 

SAMMANFATTNING 

Det finns centrala värden, det vill säga "föreställningar om vad som är 
gott eller ont, önskvärt eller icke önskvärt " (Hammarström 1993, s 24), i 
familjen, gruppen och samhället. Dessa föreställningar överförs medvetet 
och omedvetet mellan generationerna. De ungdomar som skall fostras in 
i dessa värderingar kan beskrivas utifrån olika utgångspunkter. Så till 
exempel talar Erikson (1995) om åtta olika stadier som människan kan 
genomgå och att vaije ung individ måste skaffa sig perspektiv på sig 
själv och finna sammanhang mellan det egna jaget och andras för
väntningar. Med andra ord kan det här uppstå identitetskriser. Ziehe 
(1986) pekar på den nya "socialisationstypen" av ungdom som präglas av 
både tidig integrering i vuxenvärlden, inklusion, och utestängning f rån 
arbetsmarknaden, exklusion. Dagens ungdom lever i ett samhälle med 
snabba förändringar där värderingar, relationer, musik och föremål 
förbrukas i en allt snabbare takt. Liksom Fornäs m fl (1988) talar Ziehe 
om denna moderna ungdomens narcissistiska behov av närhet och 
jagförstärkning. Andra forskare såsom Gerhardsson (1990), Rasmussen 
(1977), Jeffmar (1983) och Erikson (1988) menar att tonåringarna lever i 
en omstörtande period med stora fysiska och psykiska förändringar samt 
växling mellan självtillit och självförnekelse. Samtidigt framhålls att 
ungdomarna i sin utvecklingskris skulle behöva någon att anförtro sig åt. 

Socialisationsbegreppet kan som nämnts föras tillbaka till Durkheim 
(1984) och hans utgångspunkt om det "överväldigande samhället" där 
individen i allt väsentligt är en produkt av samhället. Durkheim menar 
att för att samhället skall fungera på ett bra sätt måste människor 
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socialiseras till olika positioner och arbetsuppgifter. Han anser att det är 
genom undervisning i skolor och på arbetsplatser som samhällets 
gemensamma normsystem institutionaliseras och att uppfostran står i 
samhällets tjänst. Liksom Durkheim anser Parsons (1959, 1966) att 
familjen och skolan är viktiga institutioner för socialisering. Vi väljer 
själva att definiera socialisation som en social process som resulterar i att 
en grupps eller ett samhälles värderingar inplanteras eller internaliseras i 
medlemmarnas personligheter. 

Reproduktionsbegreppet är svårt att komprimera i en definition men 
Jönsson m fl säger bland annat att begreppet står för 

hur samhällets sociala och kulturella ordning återskapas, fram
för allt genom den vuxna genera tionens socialisering av barn 
och ungdomar... (Jönsson m fl, 1993, s 23). 

Erikson och Jonsson (1993) lyfter fram att både barnen och föräldrarna 
vill upprätthålla utbildningstraditionen inom familjen. Högutbildade 
föräldrar har även en mängd kunskaper om hur gymnasier och högskolor 
är inrättade. De kan därför hjälpa barnen vid olika val och "navigera" 
dem i utbildningssystemet. Jönsson m fl talar om att ju längre upp i den 
obligatoriska skolan eleverna kommer desto mer kommer de att socialt 
skiktas. De ger exempel från en studie där tre fjärdedelar av barn till 
högre tjänstemän, akademiker efter årskurs nio fortsatte till gymna
sieskolans längre teoretiska linjer jämfört med en fjärdedel av barn till 
arbetare. 

I det följande kapitlet fokuseras framställningen på omvårdnads-
världen med dess två kvinnokollektiv. Denna värld är den konkreta 
platsen för elevernas socialisering. Där finns de historiska trådarna, 
rollerna, symbolerna, samspelet och värderingarna som styr sociali
seringen till vårdare. 
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Att uttömmande beskriva den komplexa omvårdnadsvärlden faller 
utanför ramen för denna framställning. Det är dock angeläget att som 
relief ti ll elevernas upplevelser och inställning söka ge en bild av några 
karakteristika i deras kommande arbetsfält. Liksom i andra organisa
tioner finns i sjukhusvärlden roller, symboler och interaktion. I följande 
avsnitt behandlas först omvårdnadsbegreppet därefter roller och symboler 
i en mer allmän bemärkelse för att sedan mer specifikt knytas till fältet 
och interaktionen mellan olika rollinnehavare. Vidare görs några nedslag 
i omvårdnadens utbildningsvärld. 

BEGREPPET OMVÅRDNAD 

Begreppet omvårdnad har språkliga rötter långt tillbaka. Ordet har släkt
skap med eller kan till och med betraktas som en synonym till fornsvens-
kans "varpa" som betyder vårda. Vid slutet av 1500-talet finns ordet 
"umvarpa" i skrift. Enligt Svenska Akademins ordbok (1952) betyder 
umvarpa: 1) vara av vikt, angå någon och 2) ägna någon vård, tillsyn 
eller omsorg. Vård och omvårdnad kan fortfarande i mer allmän 
bemärkelse betraktas som synonyma begrepp. Under 1960- talet böljade 
begreppet omvårdnad användas i Sverige (Nationalencyklopedin, 1994, s 
444). I den svensktalande delen av Finland används däremot ofta vård 
som ett synonymt begrepp till omvårdnad. Eriksson, till exempel, talar 
om "vårdandets idé" (1987). I Sverige har vård allt mer kommit att 
beteckna det större övergripande begreppet för all sjukvårdande verk
samhet där omvårdnad ingår som en del. Begreppet omvårdnad används i 
två eller till och med tre betydelser. För det första för att, i vidare 
mening, beteckna vissa yrkesgruppers verksamhet inom hälso- och sjuk
vård. Omvårdnad motsvarar i den betydelsen engelskans "caring". För 
det andra används omvårdnad i en snävare bemärkelse som innefattar 
endast sjuksköterskans arbete och då motsvarar begreppet engelskans 
"nursing". Omvårdnad används även i en tredje betydelse som beteck
ning för ett kunskaps- och forskningsområde. I 1982 års utbildnings
planer för sjuksköterskor kallas karaktärsämnet för första gången 
omvårdnad, och i läroplanen för gymnasieskolans omvårdnadslinje 1988 
benämns ett av karaktärsämnena omvårdnadskunskap. Holmdahl (1994) 
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menar att "bakom omvårdnadsbegreppet ligger intensiva diskussioner om 
humanioras plats i vården" (s 242). Hon anser vidare att omvårdnad 
befinner sig i skärningspunkten mellan naturvetenskap och humaniora. 
Johansson (1987) menar att "som en utgångspunkt för förändringarna av 
omvårdnaden har begreppet omvårdnad definierats" (s 114). 

Att definiera omvårdnad har visat sig vara en svår uppgift. Den mest 
kända definitionen är den som Henderson (1955) formulerade och som 
antogs av WHO:s expertkommitté 1966: 

att hjälpa en individ, sjuk el ler frisk, att utföra sådana å tgärder 
som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 
åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig 
kraft, vilja eller kunskap. Denna arbe tsuppgift skall utföras på 
ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna 
sitt oberoende (Henderson, 1982, s 10). 

När Henderson 1955 formulerade sin ursprungliga defin ition så var det 
sjuksköterskans uppgifter ("nursing" eller "nursing care") som hon avsåg. 
I hennes definition är det centrala att omvårdnaden skall syfta till att 
patientens olika behov uppmärksammas och tillgodoses. Hon beskriver 
även omvårdnad som en konst som bygger på intuitivt kunnande. Även 
bland andra omvårdnadsforskare finns företrädare för liknande synsätt. 
Så till exempel ställer Eriksson (1987) frågan om vi har "glömt bort 
vårdandets konst och den ursprungliga idén" (s 9). Omvårdnad som konst 
innebär enligt Eriksson en samverkan mellan estetik, etik samt teoretiskt 
och praktiskt kunnande. 

Norberg m fl beskriver omvårdnad i så bred bemärkelse att det i prin
cip kan gälla all personal inom vårdområdet: 

Omvårdnad syftar till att hjälpa en person att planera och 
genomföra handlingar som hör till det dagliga livet i syfte att 
förbättra hälsa/friskhet, förebygga ohälsa/sjukdom samt 
återställa och bevara hälsa/friskhet (Norberg m fl, 1992, s 58). 

Watson (1993) menar att omvårdnad grundas på kunskap, värden, hand
lingar, hängivenhet och förmåga att intuitivt se mönster och sammanhang 
som är betydelsefulla i varje unik omvårdnadssituation. WHO har sedan 
1960-talet arbetat för en utveckling av omvårdnadsforskningen och 
innefattar i denna vetenskapsgren forskningen inom tre områden, näm
ligen praktisk omvårdnad, vårdadministration och sjukvårdsutbildning. 
Johansson menar att: 
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För en mängd specifika yrken torde en kunskapstillväxt inom 
dessa tre forskningsfält vara av betydelse om yrkeskunnande 
och professionalitet skall kunna expandera (Johansson, 1983, s 
10). 

Dessutom betonar Johansson vikten av att omvårdnadsforskningen blir 
mångvetenskaplig. Hon har själv i sin forskning gett exempel på hur 
utgångspunkter i den ovan nämnda vetenskapliga kunskapstriangeln och i 
ett tvärvetenskapligt perspektiv varit fruktbart (se Johansson, 1989). 
Hennes egen definition av omvårdnad som undervisningsämne lyder: 

Med omvårdnad avses all den verksamhet som har till syfte - att 
försätta den vårdsökande i ett sådant tillstånd att medicinsk 
vård ger maxima l utdelning - att alltid, oavset t den medicins ka 
vården, underlätta den sjukes situation vad gäller sjukdom, 
svaghet eller handikapp och understödja honom fysiskt, psy
kiskt, socialt och kulturellt (Johansson, 1985, s 54 ; 1988, s 36) 

Johansson har formulerat sin definition av omvårdnad utifrån vad hon 
menar är ett behov av en nivåuppdelning av omvårdnadskunnandet. 

Definitionen skulle kunna underlätta för att komma ifr ån funk
tionstänkande och i stället betona vilke n intellektuell förmåga 
som grundläggs på var och en av nivå erna (Johansson, 1987, s 
119). 

Med det första ledet av definitionen avser Johansson att tillgodose det 
som är sjuksköterskans uppgifter medan hon med det andra ledet i sin 
definition lägger tonvikten vid en bred basal omvårdnad och relationer 
mellan vårdare och patient. Det senare är kunskapsbasen för under
sköterskor och vårdbiträden. Med andra ord skulle man kunna säga att 
Johansson med sin definition har strävat efter att täcka in både nursing 
och caring. 

Medicinska forskningsrådet har sökt att definiera omvårdnad enligt 
följande: 

Omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga och person
liga behov och att därvid tillvarata individens egna resurser för 
att bevara eller återvinna optimal hälsa liksom att tillgodose 
behov av vård i livets slutsk ede. Omvårdnad sammanfaller del
vis med och utgör ett komplement till medicinsk vård, 
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beaktande såväl psykiska som sociala och kulturella aspekter 
(Medicinska forskningsrådet, 1982, s 10). 

Socialstyrelsen intar en mer resonerande inställning till begreppet om
vårdnad. I Socialstyrelsen allmänna råd uttrycks detta: 

Det finns ännu inte någon all mänt vedertagen definition av be
greppet "omvårdnad", däremot kan omvårdnadsarbetets syfte, 
innehåll, metoder m. m. beskrivas. Syftet med omvårdnad är att 
stärka hälsa, förebygg a sjukdom och ohälsa, återställa och be
vara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och 
behov, minska lidandet samt att ge möjlighet till en värdig död. 
Med omvårdnad inom hälso- och sjukvård avses således hjälp 
för kortare eller längre tid till personer som på grund av sitt 
hälsotillstånd inte själva klarar att plane ra och/eller genomföra 
handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvå rdnad omfat tar 
också åtgärder i syfte att skapa en hälsofrämjande miljö, att 
undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt 
patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, behandling och 
funktionshinder (Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 
1993:17). 

Omvårdnad som akademisk disciplin är en relativt ny företeelse i 
Sverige. I sin strävan att göra omvårdnad "vetenskaplig" har man sökt 
definitioner för begreppet. Men ingen av definitionerna har blivit allmänt 
vedertagen. I själva begreppsdiskussionen finns indikationer på stäng
ningsmekanismer mellan de två kvinnokollektiven i omvårdnadsvärlden. 
I vetenskapligörandet blir omvårdnad sjuksköterskornas kompetens
område där undersköterskor och vårdbiträden endast har en assisterande 
funktion. Johansson (1988) liksom Norberg m fl (1992) utgör därvid 
undantag när de i sina definitioner av omvårdnad söker komma bort från 
funktionsindelningen av omvårdnadspersonalen. 

ROLLER I OLIKA VÄRLDAR 

Människan finns omgiven av ett större sammanhang, det vill säga sam
hället som direkt och indirekt berör och påverkar henne. Men samtidigt 
existerar hon i andra mindre sammanhang, världar som påtagligt berör 
henne. Till dessa världar fostras och skolas hon in. I de världarna, exem
pelvis familjen, skolan och andra organisationer och institutioner, rör sig 
individen och tar del av det som händer, får sina roller, påverkas och 
påverkar. Sjukhuset bildar sin egen speciella värld där patienterna och de 
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olika personalgrupperna alla har sina specifika roller. Samtidigt ingår 
personalen och patienterna i andra världar där de har andra roller. För att 
veta något om människan måste man veta något om de världar eller 
strukturer som hon finns i och är på väg in i. Meitzer, Petras och 
Reynolds uttrycker det så här: 

Society is to be understood in terms of the individuals making it 
up, and individuals are to be understood in terms of the 
societies of which they are members (Meitzer m fl, 1975, s 2). 

Med andra ord för att försöka förstå till exempel vårdstuderandes upp
levelser under praktiken är det angeläget att försöka få en bild av den 
omvårdnadsvärld i vilken de kommer att bli medlemmar. 

Bourdieu (1993) talar om fält. Specifika fält kan gälla till exempel 
företag, utbildning och vård. Enligt Bourdieu är vaije system av sociala 
relationer som fungerar enligt en egen logik, en logik som man måste ta 
hänsyn till för att kunna förklara systemets utveckling, ett fält. En individ 
kan tillhöra flera fält vilka kan överlappa varandra och i större områden 
kan finnas flera mindre delfält. I fältet finns relationer mellan positioner. 
Vidare finns inom vaije område vissa förhållanden av makt och makt
kamp samtidigt som det inom fältet existerar en tillräcklig grad av auto
nomi. Fälten finns strukturerade i vad han kallar rummet av sociala 
positioner och rummet av livsstilar. Vaije grupps position bestäms av en 
samling egenskaper. Rummet av livsstilar är "fördelningen av de prakti
ker och egenskaper som är konstitutiva för de livsstilar där de olika 
betingelserna kommer till uttryck" (s 292). Vidare talar Bourdieu om 
"habitus' teoretiska rum" med vilket han menar "rummet för hur de 
nödvändigheter och de privilegier som utmärker de olika betingelserna 
och de olika positionerna transformeras till en särskild och särskiljande 
livsstil" (s 292). 

Hälso- och socialvårdande yrken placerar Bourdieu in i ett översikts
schema över rummet av sociala positioner och livsstilar. Han menar att 
tillväxten av antal individer i denna kategori är 25 procent mellan 1962 
och 1968. Vad han beskriver är förhållandena i Frankrike men samtidigt 
kan en jämförelse göras med Sverige där det under samma period skedde 
en tillväxt som ökade antalet anställda inom omvårdnadsvärlden. Det 
dagsaktuella läget däremot är kraftiga nedskärningar av omvårdnads
personalen. I ett histogram anger Bourdieu att inom hälso- och 
socialvårdande yrken kommer största andelen av män från "de folkliga 
klasserna" (s 290-291). Det är vanskligt att jämföra franska och svenska 

124 



Omvårdnadsvärlden 

förhållande i detta avseende. Inte heller ger de kapitalbetingelser och 
livsstilar som antyds för gruppen någon ledning för vad som skulle kunna 
karaktärisera personalgrupperna i den svenska omvårdnadsvärlden. Kvar 
står dock att Bourdieus fält eller världar utgör ett användbart begrepp och 
en meningsfull utgångspunkt för beskrivning av omvårdnadsvärlden. 

I de olika världarna skolas individen in till sina roller och samspelar 
med andras roller. Enligt Gerth och Mills (1969) refererar begreppet roll 
till ett beteende som är återkommande, reguljärt och orienterat mot 
andras beteende. Dessa återkommande interaktioner formar mönster av 
ömsesidigt orienterat beteende. Gerth och Mills understryker att 
människan är en historisk skapelse som i regel kan förstås genom de 
villkor som är förknippade med de roller som hon är inkorporerad i. 

Dessa roller är begränsade gen om de sociala institutioner som 
han råkar bli född i och vilka ma n mognar i som vuxen. Han s 
minnen, uppfattning om tid och rum, perception, motiv, före
ställning om sig själv... hans psykologiska funktioner är skärpta 
och styrda genom den specifika konfiguration av roller som han 
inkorporerar från sitt sociala sammanhang (Gerth & Mills, 
1969, s 11, vår översättning). 

I den tidigare framställningen har vi sett hur de två kvinnokollektiven är 
"historiska skapelser" som har fått sina respektive roller som sjuksköter
skor och undersköterskor beroende på vissa villkor som exempelvis 
samhällsutveckling och utbildning. 

Hos Parsons (1959) refererar rollbegreppet bland annat till förvänt
ningar som är knutna till en viss position. Asplunds (1987) syn på roll är 
följande: Han talar först om en "individualitetsform" varmed han menar 
"de specifika hänseenden i vilka människan är social och asocial samt 
responsiv och responslös" (s 32). Han förklarar vidare att om individua
litetsformen är väldefinierad så har den också väldefinierade inskränk
ningar i socialiteten och responsiviteten. 

Asplund (1987) talar sedan om en roll när restriktionerna är givna och 
om en karaktär när restriktionerna är självpålagda. Han fortsätter sin 
framställning med att betona att ingenting är absolut tvångsmässigt eller 
absolut frivilligt men han placerar ändå "rollen i ena ändan av ett konti-
nuum och karaktären i den andra" (s 32). Måhända befinner sig de 
vårdstuderande under sin första tid ute i praktiken i "karaktären" innan de 
får en mer påtaglig elevroll. Detta därför att eleverna under det inledande 
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skedet av sin utbildning inte är införstådda med alla de uttalade och out
talade regler som gäller. I kapitel sju kommer exemplet Anna att åskåd
liggöra detta. 

En person kan spela många olika roller. Institutionerna är orga
niserade i roller som har olika grader av auktoritet. Gerth och Mills 
(1969) fortsätter sin beskrivning av roller med att peka på "the head 
role", det vill säga en eller flera roller har funktionen att upprätthålla den 
totala uppsättningen av roller. Som exempel på en sådan huvudroll anger 
de faderns roll i familjen (s 13). På sjukhuset borde patienten ha huvud
rollen eftersom det utan patienter inte skulle behövas några sjukhus och 
därmed inga andra rollinnehavare inom vården. Men patientrollen är 
ingen ledande roll utan kan sägas ha en låg grad av auktoritet. I stället är 
det läkarna som har den högsta auktoriteten. 

"Person" (ursprungsformen persona) är för Gerth och Mills det sam
lande begreppet för de specifika roller som individen agerar i och de 
effekter som det rollagerandet har på individen själv (s 14). För att lära 
sig något konkret om individen måste man, menar Gerth och Mills, 
undersöka ett antal av individens specifika roller och ett antal varierande 
socialhistoriska inramningar för individen. Att växa upp i sociologisk 
bemärkelse är för Gerth och Mills att släppa vissa roller och införliva 
andra roller. Barnet får efter hand nya roller i nya sammanhang, till 
exempel i gänget. Det blir inte längre bara föräldrarna som är förebilder. 
I stället kan det bli gängledare och idoler som ger barnet sanktioner för 
nya roller och föreställningar om sig själv. 

När eleverna böljar sin utbildning får de en ny roll i sin egenskap av 
vårdstuderande men då de avslutat sin omvårdnadsutbildning har de fått 
alltmer av nya roller som till exempel myndig medborgare och under
sköterska. Med andra ord är deras per sona en annan än när de böljade sin 
utbildning. 

I sitt rolltagande eller rollövertagande försöker individen se omgiv
ningen med andras ögon och lär sig att förstå innebörden av de symboler 
som andra använder. Vissa personer och grupper blir betydelsefulla för 
individen och påverkar och styr hur individen utför sina roller. Jones 
framhåller att: 

everyone is three persons: what he thinks he is, what others 
think he is, and what he thinks others think he is. The fourth-
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what he really is unknown; perhaps it doesn't exist (Jones, 
1952, refererat i Gerth & Mills, 1969, s 91). 

Människans självuppfattning bygger alltså på både hur hon ser på sig 
själv och hur hon uppfattar att andra ser på henne. 

Det finns tre begrepp som ofta används i litteraturen när det gäller 
betydelsefulla andra. Så till exempel använder sig Gerth och Mills av 
termerna i sin diskussion om person. Signifikanta andra är de personer 
som vi bryr oss om och vilkas värderingar speglas i vår självuppfattning. 
Auktoritativa andra är de signifikanta andra som förfogar över de värde
ringar, sanktioner handlingar och önskningar som vi måste ta hänsyn till. 
Generaliserade andra är komponerad av en integration av värderingar och 
betydelsen av signifikanta andra och speciellt då auktoritativa andra 
(Gerth & Mills, 1969, s 95). 

När eleverna går in i omvårdnadsvärlden kommer de att möta och bli 
beroende av vissa personer som de måste ta speciell hänsyn till. Bland 
annat blir de etablerade undersköterskorna deras närmaste betydelsefulla 
andra. Det är dessa som konkret skall lära dem deras kommande arbete. 

OMVÅRDNADENS UTBILDNINGSVÄRLD 

En av de världar som de blivande undersköterskorna tar del i under tre år 
är omvårdnadens utbildningsvärld. I hennes/hans persona införlivas där 
rollen som vårdstuderande. Den värld i vilken eleverna utbildas till om-
vårdare finns i huvudsak inom gymnasieskolan men har vissa särdrag 
som skiljer den från andra gymnasielinjer. Ett av särdragen är att när 
undersökningsgruppen genomgick sin utbildning var landstinget i de 
flesta fall huvudman för omvårdnadsutbildningen, medan primär
kommunen ansvarade för de andra linjerna i gymnasieskolan. Detta har 
givetvis gett möjlighet för sjukvårdsansvariga på olika nivåer att inom 
skolverksamhetens givna ramar påverka till exempel dimensionering, 
lokalisering och innehåll i utbildningen. För närvarande sker en föränd
ring så att allt flera av de gymnasiala vårdutbildningarna övergår till 
primärkommunen. 

Detta att en samhällssektor direkt har kunnat påverka en utbildning är 
något om inte helt unikt så i alla fall ett särdrag för omvårdnads
utbildningen. Ett annat särdrag är att skolverksamheten bedrivs i lokaler 
som i någon bemärkelse är skilda från övriga gymnasieskolan, antingen 
som särskilda skolenheter och då oftast i närheten av sjukhuset eller som 
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en avgränsad del i den övriga gymnasieskolan. Även i de fall där primär
kommunen är huvudman bildar lokalerna för omvårdnadsutbildningen 
som regel en särskild och avskild enhet i förhållande till övriga skol
lokaler. 

Förutom vanliga klassrum finns i dessa lokaler speciella metod-
övningsrum som är utrustade med sjukhussängar och övrig utrustning 
och viktiga attribut som hör till ett vårdrum och dess bilokaler. De här 
utrymmena kan sägas bilda en yttre omvårdnadsvärld i miniatyr. I dessa 
lokaler övar eleverna en del av de praktiska momenten i vårdarbetet som 
till exempel bäddning, hygien och provtagning. Vissa moment övas på 
attrapper och övningsdockor och vissa av övningarna sker med eleverna 
som fiktiva patienter. De får på så sätt pröva på att vara både patient och 
vårdare. Ett annat viktigt inslag i metodövningarna är att eleverna skall 
lära sig att sköta sjukvårdsutrustningen och framförallt tränas i ett 
hygieniskt tänkande och handlande. Fältet eller världen för omvårdnads
utbildningens teoretiska del är alltså väl avgränsad och markerad bland 
annat genom de avskilda och speciella lokaler där eleverna får träning, 
det vill säga där påbörjas socialisationen till omvårdnadsvärlden. Sättet 
att sköta utrustning och lokaler präglas av de renhetsideal som finns inom 
vårdområdet. De delar av gymnasieskolan där omvårdnadsutbildningen 
bedrivs skiljer sig som regel från den övriga gymnasieskolans lokaler 
genom större ordning och mindre nötning. 

Ett annat särdrag för omvårdnadsutbildningen är att majoriteten av 
vårdlärarna, som till övervägande del är kvinnor, före den pedagogisk 
utbildningen även har en yrkesbakgrund som sjuksköterskor. Därmed har 
de ett betydande kapital med sig från omvårdnadsvärlden. 

Liksom andra utbildningar styrs omvårdnadsutbildningarna av de 
förordningar som gäller för skolan. Riktlinjer för utbildningens omfatt
ning och innehåll anges i läroplaner. När den aktuella undersöknings
gruppen började sin utbildning följde de Läroplaner 1988:32 (utdrag, 
bilaga 2): "Försöksverksamhet med omvårdnadslinje, gren för omvård
nad alternativt gren för social service eller gren för hälso- och sjukvård". 
I timplanen för grenen omvårdnad var det totala antalet lektioner för de 
tre åren 3876. Av denna undervisningstid utgjordes cirka 30 procent av 
arbetsplatsförlagd utbildning (praktik) och 25 procent disponerades för 
allmänna ämnen och cirka 40 procent för karaktärsämnen. De senare var 
indelade i 22 moduler (bilaga 2). 
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Under tiden för elevgruppens utbildning tillkom dessutom en 
alternativ tim- och kursplan: Läroplaner 1991:4 - 5 (utdrag, bilaga 3). 
Den alternativa tim- och kursplanen innehöll bland annat färre men större 
karaktärsämnen indelade i 27 moduler (bilaga 3). Dessutom fanns här 
kommentarer med bland annat en teoretisk diskussion om kursplanens 
uppläggning, inriktning och centrala utgångspunkter. 

Målen i läroplaner 1988:32 talade om att på vaije gren skulle under
visningen "bygga på den gemensamma utbildningen på linjen och ge 
fördjupade kunskaper" (s 10-11) inom respektive grens område, det vill 
säga social service, alternativt omvårdnad eller hälso- och sjukvård. I den 
alternativa kursplanen fanns inga grenar. Detta berodde framförallt på att 
det visat sig att eleverna inte valde inriktningen för social service. 
Utbildningsmålet i den alternativa kursplanen var följande: 

Utbildningen skall ge en bred samma nhållen grund för yrkes
arbete inom hälso- och sjukvård, samt äldre- och handikapp
omsorg (Läroplaner 1991: 4 - 5, s 5). 

Vidare sägs det i utbildningsmålet att eleverna skall 

förvärva en kompetens som kan ligga till grund för personlig 
mognad och vidareutveckling, deltagande i samhällets sociala, 
kulturella och politiska liv samt fortsatta studier (Läroplaner 
1991: 4-5, s 5). 

Vilken av de två kursplanerna som användes avgjordes på vaije skolort. 
Riktlinjer för den arbetsplatsförlagda utbildningen angavs i respektive 
läroplan (bilaga 2 och 3). Den mer detaljerade uppläggningen som till 
exempel tidpunkt för de olika praktikmodulerna och fördelningen av 
tiden mellan olika praktikställen avgjordes vid varje skola. De enskilda 
skolorna hade dessutom, i enlighet med den alternativa tim- och kurs
planen, stor frihet att utforma lokala modeller för karaktärsämnenas 
uppläggning och fördelning. 

Johansson (1988, 1989) menar att inom gymnasieskolans vård
utbildningar tenderar undervisningen att centreras på hur uppgifter skall 
utföras. Även hos oerfarna yrkesutövare inom omvårdnad har Johansson 
funnit ett synsätt som präglas av stark uppgiftsorientering medan de 
erfarna omvårdama däremot mer utgår från individens behov och fäster 
stor vikt vid samarbete inom arbetsgruppen. Hon anser att det är angelä
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get att den gymnasiala vårdutbildningen utformas så att den ger balans 
mellan uppgifts-, patient- (individ-) och samarbetsorienterat arbetssätt. 

I vår studie förekommer sällan att eleverna uppvisar ett uppgifts-
orienterat arbetssätt. Även om det i enkäterna finns kommentarer av 
typen "för lite praktiska övningar" och "för lite provtagning - om rören 
vet man ju ingenting" och dess motsats "för mycket praktiska övningar" 
så är det ett fåtal elever som ger sådana svar. Detta kan givetvis tolka s så 
att det är just som Johansson konstaterar att undervisningen har varit 
uppgiftscentrerad och därför är eleverna tillfredsställda med den delen. 
Att det endast är ett fåtal kommentarer om svårigheter med konkreta 
arbetsuppgifter ute i praktiken skulle även det kunna förklaras av att 
eleverna fått en bra träning för dessa sysslor såväl under teori- som under 
praktikperioderna. I motsats till Johanssons studie uppvisar eleverna i vår 
undersökning i sina kommentarer, såväl i bedömningen av utbildningen 
som i situationsbeskrivningarna från praktiken, ett förhållningssätt som 
bär stark prägel av individ- och samarbetsorientering. 

VÅRDAVDELNINGENS OMVÅRDNADSVÄRLD 

Omvårdnadsvärlden är ett komplicerat fält. Förutom den yttre ramen av 
organisation och avdelningar rymmer den även olika personalgrupper 
med olika positioner, roller och uppgifter. Samhället har genom 
utbildning och legitimation reglerat vissa förhållanden och uppgifter 
inom sjukvården. Så till exempel får vissa åtgärder och arbetsuppgifter 
bara utföras av den legitimerade läkaren och andra uppgifter är den 
legitimerade sjuksköterskans ansvarsområde. Dessa arbetsuppgifter får 
alltså inte utföras av vårdbiträden eller undersköterskor. Inom omvård
nadsvärlden finns symbolladdade traditioner, rutiner och föremål som är 
dolda för de oinvigda men utgör viktiga och meningsfulla inslag i roll
genomförande och samspel i organisationen. Gemensamt för hela om
vårdnadsvärlden är just att där finns människor i behov av hjälp på olika 
sätt, antingen det nu gäller det dagliga livets aktiviteter eller diagnos och 
medicinsk behandling. 

Den som borde ha huvudrollen i omvårdnadsvärlden är patienten. 
Patienternas upplevelse av omvårdnadsvärlden varierar givetvis bland 
annat beroende på sjukdom, ålder, personlighet, tid och plats for under
sökningar och behandlingar. Man kan alltså anta att patienterna upplever 
relationerna och tilltron till vårdpersonalen på olika sätt beroende på en 
rad olika faktorer. Den som till exempel har erfarenheter av sjukvården 

130 



Omvårdnadsvärlden 

som barn har kanske upplevt smärta och saknad efter föräldrarna. Detta 
har kanske inneburit att hon/han även som vuxen kan uppleva sjukvården 
negativt till skillnad från den som tvärtom som barn haft en positiv 
upplevelse av sjukvården. 

Måhända är de bästa bilderna av hur patienter kan uppleva omvård
nadsvärlden de som patienterna själva ger i skrivna berättelser; en del 
enkla utan större författarambitioner, andra klädda i en mer litterärt 
elegant språkdräkt. Mot bakgrund av att ett förhållandevis stort antal 
människor, under längre eller kortare tid, är patienter är det ändå ett fåtal 
som beskriver sina upplevelser för en vidare läsekrets. Det skulle föra 
alltför långt utanför den här framställningen att analysera ett repre
sentativt urval av patientskildringar från omvårdnadsvärlden. I det följan
de ger vi dock några exempel där vi framförallt genom ett fåtal citat 
söker bilder av hur patienter upplever relationerna till vårdpersonalen. 

I vad hon kallar "Öppet brev till en medpatient" skriver Lindblom: 

Om vi är aldrig så självständiga och 'jämlika' utanför sjukhusets 
väggar, blir vi som blyga kuschade skolflickor respektive 
pojkar innanför murarna. Vi upplever oss som föraktade. Vi 
står allra längst ner på sjukhussamhällets stege och förutsattes 
ingenting veta och ingenting förstå (Lindblom, 1972, s 30). 

Lindblom menar vidare att "bristen på fantasi, på inlevelse, skapar alltför 
stora klyftor mellan personal och patienter" (s 49). 

Dahl (1973) ger i sin skildring av sjukhusvistelse exempel på stora 
skillnader i hur hon och hennes medpatienter upplevde relationerna till 
vårdpersonalen: "Men nu var det som om jag hamnat i fiendeland. Fast 
rummet och hela omgivningen var som det finaste hotell" (s 25). Sam
tidigt citerar Dahl en medpatient som säger "jag har haft det bra här. Alla 
är så vänliga här" (s 93). Hon reflekterar vidare över sin egen upplevelse 
av personalens skilda inställningar till patienterna på olika sjukhus: "Vad 
beror det på att inställningen till patienterna är så annorlunda här än på 
det förra sjukhuset?" (s 124). Dahl drar konklusionen: 

Man har en annan syn på patienterna och på sjukdom här än 
vad man hade på det stora rehabiliteringssjukhuset. Där var d et 
nästan som om man hade betraktats som arbetsovillig (Dahl, 
1973, s 124). 
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I det unika dokumentet "Förlamningen Dagboksanteckningar" skildrar 
Carl-Erik Åhgren (1986), "e n samling hågkomster från min tid som för
lamad och stum på en långvårdsavdelning" (s 5). I praktiskt taget varje 
dagboksanteckning finns kommentarer som berör relationer till persona
len och empati eller snarare brist på empati. Åhgren visar ur sitt patient
perspektiv på ett påtagligt och mångfasetterat sätt hur personalens empati 
är en nödvändig förutsättning för en god omvårdnad. Tre dagboksanteck
ningar belyser något av hur en patient på långvården kan uppleva sin 
situation och sina relationer i omvårdnadsvärlden. 

Jag har ofta undrat hur personalen på långvården dricker. Mig 
försöker dom pytsa i vatten när jag ligger vågrät, i bästa fall 
hopfälld som en kniv, lutan de åt höger, så att det mesta rinner 
ut vid mungipan. När man försöker protestera ser de mycket 
förnärmade ut och det har aldrig hänt att de har försökt med en 
naturligare ställning. De byter hellre skjorta på en så det är nog 
enklare än att placera patienten i drickvänligt läge (Åhgren, 
1986, s 9). 

Jag minns hur det kunde komma in vårdslösa biträden som drog 
i armar och ben, så att senorna blev som spända fiolsträngar. 
Det gjorde givetvis ont men var kortvarig t och därför inte så 
farligt, som den i mitt tycke eviga smärta som kom av en 
felaktig liggställ ning. Det kan jag säga, för det fanns en ung 
flicka bland nattpersonalen som gav mig en hel natts söm n, för 
hon kunde bädda åt en förlamad. Tyvärr går tiden fort när man 
sover och nästa dag böljade tortyren igen och jag såg henne 
aldrig mer. Det var den enda männ iska jag saknade , bland alla 
som yrade omkring på det stora sjukhuset och försökte se 
oumbärliga ut, för hon gjorde nytta för mig personligen där jag 
låg och räknade tegelstenar på väggen utanför fönstret eller 
stirrade in i en vit vägg och önskade att jag åtminstone hade 
kunnat tacka (Åhgren, 1986, s 38). 

Denna vecka har här varit två nattbitr äden vilkas huvudintresse 
tycks vara håret. Det kunde ta tio minuter från korridoren till 
rummet där jag låg och hela tiden talade de om håret. Och det 
har varit lika hela veckan. Detta otroliga intresse kontrasterar 
mot den brist på intresse för min person, vilken var en del av 
deras arbete. Detta är inget klagom ål, endast ett konstaterande 
av fakta. Det finns även sådana som gör så gott dom kan och 
dom kommer så fort man ringer på larmklockan och tycks 
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kunna läsa ens tankar. Det är en verklig lisa för en stum man, 
som behöver byta läge för att han dessutom är lam (Åhgren, 
1986, s 42). 

Det finns i Dahls och Åhgrens beskrivningar som indikerar att deras upp
levelser av unga vårdare varit positiva. Dahl talar om de unga eleverna i 
vården som vänliga, hjälpsamma och sådana som det går att prata med. 
För Åhgren är det, som framgår av en dagboksanteckning, den unge 
vårdaren som är den enda som kunde bädda på ett sätt som gav honom en 
hel natts sömn. 

Elevernas möte med omvårdnadsvärlden är mötet med människor i 
alla åldrar men inslaget av äldre är stort antingen det gäller social omsorg 
eller akutvård. Omvårdnadselevernas yrkesmål är undersköterska. I regel 
har vårdbiträde och undersköterska samma arbetsuppgifter när det gäller 
basal omvårdnad. Men undersköterskan har dessutom mer avancerade 
uppgifter inom omvårdnad, provtagning och deltagande i behandlings
åtgärder. 

I de studier som gjorts av bland annat Johansson (1989) och Lindgren 
(1992) beskrivs vårdbiträden och undersköterskor som en enhetlig grupp. 
I den fortsatta framställningen kommer uttrycket omvårdnadspersonal att 
användas som en beteckning som inkluderar båda grupperna. 

För omvårdnadspersonalen tycks gälla, som tidigare framhållits, att 
"kärt barn har många namn". Gustafsson (1987) till exempel menar att 
man i ordets bokstavliga bemärkelse kan tala om "sjukvårdens händer 
och fötter". Larsson (1989) använder benämningen "arbeterskan i 
vården". Knapp Gaaserud (1991) har i sin historiska exposé över samma 
personalkategori beskrivit deras arbetsinsatser under epitetet "den osyn
liga omvårdnaden". Dessa exempel på benämningar ger sammanfatt
ningsvis en bild av en personalgrupp som befinner sig längst ner i hierar
kin. I den "totala" hierarkin på en vårdavdelning torde dock såväl elever 
som patienter ha en ännu lägre position. 

Eftersom omvårdnadselevernas arbetsplatsförlagda utbildning till 
största delen skedde på praktikställen av vårdavdelningskaraktär söker vi 
oss i den följande beskrivningen av omvårdnadsvärlden till de källor som 
studerat den världen. Detta är en viktig begränsning eftersom sjukvården 
i stort och sjukhusvärlden som sådan är en mycket komplex organisation. 
Så till exempel talar Gustafsson (1987) om sjukhusens två hierarkier: den 
medicinska och den administrativa. 
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Lindgren (1992) beskriver vårdavdelningen på et t sjukhus som en or
ganisation som består av tre hierarkinivåer, vilka hon kallar "flickornas" 
(undersköterskor och vårdbiträden), "systrarnas" (sjuksköterskornas) och 
läkarnas världar. Lindgren syftar med sin beskrivning inte bara på 
nivåerna i själva organisationen utan också på de konkreta personernas 
bakgrund (både socialt och geografiskt), härkomst och livsomständig
heter. Hon menar att vårdavdelningens organisationspyramid befolkas 
"av människor med olika klassbakgrund efter det sociologiskt välkända 
mönstret fint folk i toppen och vanliga lönearbetare i botten" (s 78). 
Alltså rekryteras flickorna från arbetargruppen, systrarna från mellan
nivån och läkarna (åtminstone de manliga) från de övre skikten på 
klasskalan. 

Flickornas värld på vårdavdelningen präglas enligt Lindgren av 
kollektivkulturen. Samma personalgrupp, det vill säga undersköterskor 
och vårdbiträden, beskriver Johansson (1989) som en subgrupp vilken 
utvecklar en egen kultur. När eleverna kommer till de arbetsplatsförlagda 
perioderna av sin utbildning är det vårdbiträden och undersköterskor som 
är deras introduktörer och handledare. Det är i mötet med dem de skall få 
sina förebilder och lära sig sina omvårdnadsroller. I träningen med vård
biträdets arbetsuppgifter böljar de bygga upp sitt symboliska kapital för 
omvårdnadsvärlden. För att kunna fungera som omvårdare måste de bli 
förtrogna med fältets symboler, attribut och ritualer. Kort sagt, bli inför
livade i den kultur som råder. 

I det följande kommer vi att söka ta fram något av de mönster och 
föreställningar som både förenar och skiljer kollektiven. "Arbeterskorna" 
på vårdavdelning, flickorna i sjukhusvärlden, beskriver Lindgren (1992) 
som familjecentrerade och traditionella i sin könsroll. Samma mönster 
har även Johansson (1989) funnit. Enligt henne betraktar omvårdnads
personalen den egna erfarenheten och vård av familj och egna barn som 
en bra grund för omvårdnadsarbetet. Johansson framhåller hur dessa 
kvinnor försöker anpassa sig till den rådande situationen på arbetsplatsen 
och i hemmet. Hon menar att för dem gäller att de skall stå upp för andra 
och skjuta sina egna önskemål åt sidan och på så sätt vara goda 
representanter för den traditionella kvinnokulturen. 

Som tidigare framhållits är synen på kunskap och kunskaps
användningen en viktig skillnad mellan olika grupper av vårdpersonal. 
Olika slags kunskaper dominerar beroende på vilken personalkategori 
man tillhör. I sjukhusvärlden är enligt Lindgren (1992) de medicinska 
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kunskaperna högst värderade. En vanlig utgångspunkt i diskussionen om 
kunskapsbegreppet inom omvårdnadsområdet är professionalitet kontra 
icke professionalitet eller amatörism/praktikerkunnande. 

Forskare som Eliasson (1988), Johansson (1989) med flera har 
speciellt studerat vårdbiträdesgruppens utgångspunkter när det gäller 
kunskaper. Eliasson talar om praktikerkunnande. Det är framförallt 
Johansson som ägnat gruppen ett mer ingående studium. Liksom andra 
forskare som arbetat med kunskapsbegrepp diskuterar hon professio
nalitet och amatörism. Johansson menar att strävan till professionalitet 
förstärker yrkeskaraktären och leder till kausalitetsresonemang medan 
amatörismen förstärker medmänsklighet och utgår från rationella/mora
liska resonemang, Hon anser att undersköterskorna får en utbildning i 
omvårdnad till ett amatöristiskt förhållningssätt. Johansson betonar att 
kunskapsbasen för omvårdnadsarbetet huvudsakligen återfinns i 
amatörismen och inte i professionaliteten och att den kunskapstraditionen 
vidmakthålls av omvårdnadskulturen. Den av Johansson studerade 
gruppen, det vill säga vårdbiträden och undersköterskor, trivs med sitt 
arbete och hon menar att när man kan förverkliga sig själv och bygga upp 
ett erfarenhetsbaserad kunnande ger det en självkänsla. 

Enligt Johansson (1989) styr vad hon kallar ideell pragmatism be
stämningen av vårdpersonalens kunskapsområde. Med ideell pragmatism 
inom vården menas att personalen styrs av värderingar om att äga nyttiga 
och praktiska yrkeskunskaper och att dessa kunskaper är knutna till 
patientvårdande verksamhet. 

Johansson (1989) anser att vid de muntliga rapporterna ges det lite 
utrymme till diskussion och att det efter sjuksköterskans rapport är "upp 
till" omvårdnadspersonalen (med omvårdnadspersonal avser hon här och 
i fortsättningen undersköterskekollektivet) att själva genomföra vården 
utifrån vars och ens egen tolkning. Omvårdnadspersonalens arbete kom
mer på så sätt att präglas av en stor frihet när det gäller att planera och 
genomföra sina arbetsuppgifter. 

Systemet innebär, menar hon, att omvårdnadspersonalen som kollek
tiv inte skaffar sig någon gemensam kunskapsmassa och därmed inte 
något eget språk för kunskapsyttringar. Omvårdnadspersonalen anser 
enligt henne att kärnan i yrkeskunnandet finns inom kontakt/kommunika
tionssfären. Många av dem Johansson intervjuat uttrycker besvikelse 
över yrkesutbildningen därför att de tycker att de fått för lite av den 
kunskap som de anser viktig i vårdarbetet. Samtidigt talar samma grupp, 
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som har erfarenhet av vårdarbete före utbildningen, om "hur kunskaps
hungrig man var och hur man insöp kunnande under utbildningstiden" 
(Johansson, 1989, s 57). 

Enligt Johansson trivs omvårdnadspersonalen med sina arbets
uppgifter och de flesta har ingen önskan att söka till sjuksköterske
utbildningen eller någon annan högskoleutbildning inom vårdområdet. 
När de anställda beskriver sitt yrkeskunnande gör de enligt Johansson det 
på två plan: ett inre erfarenhetsbaserat unikt eget praktikerkunnande och 
ett yttre baserat omkring de arbetsuppgifter som hör till deras position 
och som kan härledas till arbetsfördelning och arbetsorganisation. 
Beskrivningen sker anser hon enligt ett traditionellt kvinnligt förhåll
ningssätt som präglas av 

att bygga på en inre kraft och en 'att-vara'-dimension, i för
hållande till omg ivningen. I 'att-vara'-dimensionen ligger bland 
annat att vara till hands, ge hjäl p och stöd - helst utan att mot
parten är medveten därom - och att reagera på motparten från 
en helhetsuppfattning (Johansson, 1989, s 73). 

Enligt Johansson föreligger två skilda normsystem för vårdarbeterskorna, 
nämligen normen om att alla i sjukvården generellt sett skall omhänder
tas lika och normen om individualitet i omvårdnaden. Med normen om 
individualitet menas att ett i övrigt inrutat arbetsmönster kan brytas för 
att bibehålla och tillförsäkra patienternas individualitet. Detta innebär att 
det trots de fasta rutinerna finns en flexibilitet i vården. Under en 
arbetsdag kräver detta många "inre ställningstaganden om, när och varför 
en viss uppgift skall göras". Johansson menar att det är ett arbete att på 
kvinnors sätt "hålla många bollar i luften" (Johansson, 1989, s 122). 
Samtidigt finner hon även här exempel på hur amatörismens 
rationella/moraliska förhållningssätt bryts och ett mer professionellt 
resonemang om kausalitet kommer och präglar omvårdnadspersonalen. 

En viktig nyckel till förståelse av relationerna mellan de olika arbets
uppgifterna och personalgrupperna på en vårdavdelning är distinktionen 
mellan "ute" och "inne" (Johansson, 1989, s 149). "Ute" representerar 
arbetet i den direkta patientkontakten i vårdrummen. "Inne" är arbetet på 
sjuksköterskeexpeditionen och behandlingsrummet. Detta innebär att 
vårdbiträden och undersköterskor bedriver d et mesta av sitt arbete "ute" 
och sjuksköterskornas arbete sker till största delen "inne". 
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För Lindgren markerar "inne" och "ute" det faktiska avståndet till det 
formella maktcentrum som är den medicinska kunskapen vilken bärs av 
läkargruppen "inne i centrum". Hon menar att "ute" och "inne" ger vad 
hon kallar "en sorts nycklar till den hierarkiska makten i organisationen" 
(Lindgren, 1992, s 25 - 26). 

Förhållandet inom omvårdnadsgruppen och till andra grupper hör 
givetvis till bilden av omvårdnadsvärlden. Flickorna har enligt Lindgren 
stor inbördes intressegemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen. 
Hon beskriver förhållandet mellan yngre och äldre vårdbiträden som nära 
nog idylliskt utan maktkamp och prestigeförluster. 

Med äldre menar Lindgren i princip de som varit på arbetsplatsen 
"tillräckligt många år för att ha en sorts historiskt förändringsperspektiv 
på organisationen" (s 38). De äldre blir en tillgång för de yngre därför att 
"de har erfarenhet av och förtrogenhet med" de "äldre" sjuksköterskorna. 
Enligt henne blir de "äldre" flickorna goda mödrar till de "yngre" (s 38). 
Systrarnas värld är för Lindgren inte så entydig som den som flickorna 
lever i. De flesta sjuksköterskorna är mindre familjecentrerade och mer 
samhällsorienterade än vårdbiträdesgruppen. 

Med Lindgrens ord befinner sig doktorn "så att säga i själva moskén" 
(s 50). I sjukhusvärlden är medicinska kunskaper högst värderade. Dok
torernas yrke har en manlig prägel med hierarkier mellan kliniker och 
forskare. Däremot är generationsmotsättningarna påtagliga, menar hon, 
när det gäller "yngre" och "äldre" systrar. De yngre vill förändra utifrån 
nya kunskaper. De äldre är inte förändringsbenägna och blickar tillbaka 
och vill tillämpa den respekthierarki som gällde tidigare, om än i 
modifierad form. De ser det som viktigt att de yngre systrarna visar dem 
respekt på grund av deras ålder och större erfarenhet. Likaså värnar de 
äldre om det traditionella respektavståndet till läkarna och ansvarar för 
att flickorna håller sig ute på avdelningen. Hemma har de äldre enligt 
Lindgren förmodligen det som hon kallar "en modifierad kvinnoroll" (s 
42) och vill inte, när de nått sin nuvarande position, låta arbetet 
fortsättningsvis gå ut över familjen. 

Inom sjuksköterskekollektivet finns det även andra skillnader. Så till 
exempel beskriver Elzinga (1989) tre olika grupper av sjuksköterskor när 
det gäller inställning till forskning. Han beskriver en grupp vilka ser på 
omvårdnadsforskningen som en möjlig karriärväg och som det bästa 
sättet att utveckla kunskaper inom omvårdnadsområdet. En annan grupp 
menar han vill i princip använda intresseföreningen som företrädare i den 
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fackliga kampen och inte som företrädare för vetenskapligt arbete. Han 
anser att det finns en motsättning mellan dem som vill vetenskapliggöra 
och professionalisera å ena sidan och dem som vill arbeta fackligt å 
andra sidan. Elzinga definierar slutligen en tredje grupp sjuksköterskor 
vilka han beskriver som deltidsarbetande och för vilka alla strävanden, 
fackliga eller professionella, tycks vara identiska. 

I princip beskriver även Lindgren (1992) tre grupper av sjuksköterskor 
men då utifrån "inne och ute" -perspektivet. En grupp är de som oftast är 
äldre och för vilka "inne" betyder "inte ute". En annan grupp tillhör de 
för vilka "inne" betyder "uppåt", det vill säga de systrar som vill göra 
karriär, utveckla sig personligen och kunskapsmässigt och få nya 
uppgifter. Vidare inriktar sig dessa sjuksköterskors intresse på läkarna 
mer än sina medsystrars i den betydelsen att de vill närma sig doktorerna 
som viktiga medlemmar i ett "teamwork". Den tredje gruppen systrar 
representeras av de sjuksköterskor för vilka "inne" betyder att de ibland 
"längtar ut" och i princip lever ganska likt flickorna när det gäller 
könsroller och inställning till vårdarbetet. Ofta uttrycker systrarna i den 
här gruppen att de ångrar att de inte "bara" blev undersköterskor. Denna 
grupp vill enligt Lindgren så fort de får tillfälle vara "ute" på avdelningen 
och arbeta med flickorna i deras vårduppgifter. 

Lindgrens framställning av aktörerna i omvårdnadsvärlden är inte 
oomstridd. I Vårdfacket (5:1995) ställer hon i en krönika frågan: "Vad är 
kompetens?". Hon talar där om att "undersköterskor och biträden har en 
särskild kompetens som ingen annan grupp inom vården kan kompensera 
för" (s 35). Lindgren menar att dessa har "handgreppet, blicken och 
känslan för vilka behov patienten har" (s 35) och inte kan ersättas av 
sjuksköterskor. I Vårdfacket (9:1995) går sjuksköterskorna Björvell och 
Renman-Åberg till häftigt angrepp på Lindgrens synsätt på kompetens i 
omvårdnad och inställning till sjuksköterskor. Man ställer bland annat 
frågorna: "Anser hon att förutsättningarna för att kunna bli en god 
omvårdare är genetiskt och/ eller socialt betingade?" och om "en som är 
utbildad över gymnasienivå inte kan förstå mänskliga behov?" (s 41). 

Lindgren svarar i en replik (Vårdfacket 11:1995) att undersköterskor 
är bärare av en särskild omvårdnadskompetens vilken hon menar är en 
följd av utbildning men att denna kompetens också är "formad och 
filtrerad genom särskilda klassmässiga livserfarenheter" (s 25), och att 
det av jämlikhetsskäl bör bevaras en mångfald av livserfarenheter bland 
vårdpersonalen. 
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Argumentationen mot Lindgren kan sägas ge uttryck för ett kamp
förhållande mellan sjuksköterskor och undersköterskor i en tid när det 
sker nedskärningar inom värden. Häftigheten o ch ilskan i de två sjuk
sköterskornas angrepp kan tala för detta. Men vilket värde har då det som 
Lindgren tillfört när det gäller analysen av omvårdnadsvärlden och dess 
två kvinnokollektiv? När det gäller bilden av sjuksköterskegruppen har 
den vissa beröringspunkter med Elzingas beskrivning av sjuk
sköterskornas inställning till forskning såtillvida att båda visar att i 
kollektivet finns olika falanger. Om man sätter Lindgrens analys av 
undersköterskekollektivet i hennes förhållandevis begränsade studie mot 
mer omfattande och allsidiga studier som till exempel Johanssons, 
framträder såväl skillnader som samstämmighet. En skillnad ligger redan 
i att Johansson genom mångfalden av studier över en längre tidsperiod 
kunnat ge en mer sammansatt bild av omvårdnadsvärlden och dessutom i 
sin framställning är mer återhållsam och eftertänksam än Lindgren. 
Johansson har ävenså en djupare teoretisk bredd och empiri när det gäller 
diskussion och analys av kompetens, kunskapsanvändning och symboler. 
Sammanfattningsvis är det dock samstämmigheterna i framställningen av 
omvårdnadsvärlden som är det intressanta. Detta gäller till exempel ute-
inne- perspektivet, kvinnorollen och samhörigheten inom undersköter
skekollektivet. 

Johanssons (1989) och Lindgrens (1992) beskrivningar och analyser 
av omvårdnadspersonalens roller, och hur dessa är strukturerade i det 
sociala rum som vårdavdelningen utgör, är en viktig kunskapskälla när 
det gäller att förstå den omvårdnadsvärld som möter de vårdstuderande 
under deras praktikperioder. De som skolar in omvårdnadseleverna under 
praktikperioderna är framförallt undersköterskor/vårdbiträden, det vill 
säga de som är "mest ute i omvårdnadsvärlden". Det är i deras kultur och 
plats i hierarkin omvårdnadseleverna skall få sin framtida roll. Samtidigt 
utbildas de i den teoretiska delen av linjen av andra som genom 
utbildning och tradition har sina rötter i "innekulturen", det vill säga 
sjukskötersketraditionen. Ger dessa två grupper av signifikanta andra 
motstridiga budskap? 

SYMBOLER 

Följande avsnitt om symboler inleds med en mer allmänt hållen 
genomgång av området för att sedan övergå till specifika symboler i 
omvårdnadsvärlden. 
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Inom den symboliska interaktionismen utvecklades konceptet att sam
hället hålls samman genom att människor har gemensamma tolkningar. 
Det är inom det konceptet som betydelsen av symboler utvecklas 
(Meitzer m fl, 1975, s 50). Symbolerna kan vara akustiska, musik och tal, 
eller visuella, det vill säga skrivna och tryckta tecken och bilder (Gerth & 
Mills, 1969, s 275). Även ting kan ha viktiga symbolvärden. 

Individer samverkar genom symboler. Den ojämförligt viktigaste 
symbolen är språket. Det är genom språket som de sociala rollerna inter-
naliseras och organiseras. Genom språket vet vi vad andra förväntar sig 
av oss. Språket är centralt både när det gäller institutioners funktion och 
socialisering av individer. För individen ger symboler ledning och 
signaler och talar om vilka förväntningar andra har. För olika institutio
ner gäller olika "universe of discourse", till exempel en speciell vokabu
lär, emblem och "formler". Detta skapar vad Gerth och Mills kallar "the 
symbol sphere" i organisationen (Gerth & Mills, 1969, s 83, 274 - 275 ). 

I olika samhällen står inte alltid samma symboler för samma saker. 
Eftersom språket hjälper oss att samordna sociala aktiviteter reflekterar 
det de objekt och mönster som vi rör oss med. En jämförelse mellan 
språk kan exemplifiera detta. Sålunda innehåller arabiska flera ord för 
kamel och samiska språket åtskilligt flera ord för snö än vad som är fallet 
i det svenska språket. Detta ger exempel på "objekt" som är viktiga 
inslag i olika kulturer och samhällen: Kamelen i den arabiska kulturen 
och snön i den samiska. 

Gerth och Mills menar att symboler kan vara något som vi stöter på 
varje dag eller som bara förekommer vid extraordinära tillfällen. "Master 
symbols" (eller "symbols of legitimation" eller "symbols of justi
fication") är viktiga begrepp i deras framställning. Det är dessa symboler 
som rättfärdigar eller med andra ord legitimerar en social struktur. 
"Master symbols" ger mening åt givna roller och sanktionerar därmed 
genomförandet av rollerna (Gerth & Mills, 1969, s 276). 

Det förekommer att symboler till exempel inom filosofi och vetenskap 
utvecklas så att de betraktas som fakta. De blir koncept som refereras till 
som "god or gods". Olika författare har använt varierande termer för 
fenomenet. Som exempel kan nämnas Webers "legitimations", Marx 
"dominant ideas" och Lasswells "symbols of justification". Dessa 
författare, menar Gerth och Mills, har vittnat om den centrala plats som 
mastersymboler har i den sociala analysen (1969, s 277). I moderna 
sociala strukturer kan det ibland vara svårt att veta vilka symboler som är 
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viktiga i institutionerna. Men det är viktigt att reda ut vad som är 
symboler. Eftersom olika institutioner har olika uppgifter är det naturligt 
att det utvecklas en speciell vokabulär. 

These vocabularies are shorthand ways of referring to co mmon 
tasks; they integrate pr ecisely than could sy mbols from general 
discourse. Thus, in addition to master symbol s (which justify 
and sanction the authority of insti tutions and lend meaning and 
motivation to the enactment of roles), symbol spheres also 
contain many generally less important specifications and impli
cations that are, in fact, specialized ways of talk and writing 
(Gerth & Mills, 1969, s 278). 

Gerth och Mills menar att där finns en speciell jargong och att föränd
ringar inom teknologin ger ständigt nya termer. Kilowatt och röntgen är 
termer som de tar som exempel. 

I vilken utsträckning man ifrågasätter mastersymboler och hur djupt 
de är internaliserade varierar mellan organisationer och sociala struk
turer. En djupgående internalisering brukar karaktärisera traditionella 
samhällen med relativt homogena sammansättningar. Om kommunika
tionskanalerna monopoliseras av personer som värnar om och rättfärdigar 
mastersymboler är det mindre sannolikt att symbolerna ifrågasätts. Är 
symbolerna starka och skyddade kan de bli en del av personens liv. De är 
då sammanbundna med hans roller och identitet. När han lär sig sina 
roller identifierar han sig med symbolerna (Gerth & Mills, 1969, s 287). 

Om symbolerna däremot värnas och artikuleras av vissa men inte av 
andra kan det uppstå alternativa symboler. Är inte symbolerna förankrade 
i beteenden är de, menar Gerth och Mills, irrelevanta både historiskt och 
sociologiskt. Det är när de rättfärdigar institutioner och/eller motiverar 
personer att skapa eller ikläda sig roller som symbolerna blir relevanta 
(Gerth & Mills, 1969, s 299). 

Det karaktäristiska för mastersymboler är att de är knutna till de roller 
som förekommer i organisationerna. Om symbolerna inte ger mening och 
även "sacredness" till rollerna är de inte mastersymboler (Gerth & Mills, 
1969, s 298). 

Propaganda för symbolerna är effektiv bara så länge dessa har någon 
meningsfull relevans för rollerna, institutionerna och individens känslor. 
Symboler kan inte skapa rollerna. Språket som en sfär av symboler är 
nödvändigt för att institutionerna skall kunna fungera. Symbolerna an
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vänds i institutionerna för att samordna rollerna och rättfärdiga utövandet 
av dessa bland institutionens medlemmar (Gerth & Mills, 1969, s 305). 

SYMBOLER I OMVÅRDNADSVÄRLDEN 

Omvårdnadsvärlden är en värld fylld av symbo ler. I benämningar, voka
bulär, rutiner, föremål, byggnader och ideologiska utgångspunkter finns 
symboliska värden. Här finns det som Gerth och Mills (1969) beskriver 
som en sfär av symboler och det speciella "universe of discourse". Ofta 
har symbolerna trådar tillbaka i tiden. Utvecklingen i form av medicinska 
upptäckter, tekniska innovationer och demokratiseringssträvanden har 
förändrat ramarna och förutsättningarna kring symbolerna. 

Vissa symboler har försvunnit helt. Andra har förändrats. Många finns 
kvar, om än i modern design men ändå med sina rötter långt tillbaka i 
tiden. Ibland är dessa symbolers ursprungliga betydelse gömda och 
glömda och därför otydliga bakom historiens årsringar. Men symbolerna 
har ändå levt kvar i den moderna tiden i nya former och med nya genera
tioner. 

Vårdpersonalens klädsel har varit en viktig symbolisk markering av 
befattningshavarnas roller och status. I tidigare avsnitt (jfr kapitel två) 
finns exempel på hur ett beklädnadsreglemente i detalj reglerade 
tjänstedräkten för befattningshavare vid statens sinnessjukhus (För
fattningar och cirkulär m m angående medicinalväsendet 1931:77). 
Reglementet har till och med bilder av de knappar och tjänstemärken 
som skulle användas. Av omfattningen och detaljrikedomen för männens 
tjänstedräkter framskymtar deras särställning. I beskrivningen framgår att 
livrén för den som körde "sjukhusets personalautomobil" tycks vara den 
mest lysande tjänstedräkten. Måhända utgjorde den livréklädde chauffö
ren sjukhusets viktigaste symbol mot allmänheten. Detta var förmodligen 
angeläget som inslag i en vårdform med många negativa drag. 

Sjuksköterskerollen och till och med vaije sjuksköterskeskola marke
rades tidigare med speciella attribut som klänningar, förkläden och 
broscher. Läkarna har haft sina speciella rockar. Undersköterskorna har 
sökt markera sin identitet genom speciella broscher. I dag är skillnaderna 
mellan de olika befattningshavarnas tjänstekläder mindre påfallande. Så 
till exempel har sjuksköterskorna inte längre klänningar, förkläden och 
mössor. En skylt med namn och tjänsteställning applicerad på den vita 
rocken är som regel den enda markeringen av befattningshavarens yrkes
roll. Måhända markerar vissa läkare även i dag sin speciella roll och 
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status genom att kombinera privata kläder med den vita rocken eller 
genom att inte alls använda rock. 

Det kristna korset finns ofta som emblem i sjuksköterskornas broscher 
och i läkaremblemen förekommer ormen som en symbol som går tillbaka 
till gamla testamentets kopparorm och egyptiska och grekiska läkegudar. 
En omfattande beskrivning av medicinska emblem och symboler har 
gjorts av Bergman (1941). 

Benämningen sjukhus speglar i sig en symbol. Men den symbolen har 
bytts ut i takt med förändringar och värderingar i samhället och synen på 
den sjuke och sjukdom. Från medeltidens kloster och deras sjukvård ut
vecklades de så kallade helgeandshusen. Ursprunget och den ideologiska 
kärnan var helt tydlig: Det var den kristna barmhärtighetstanken som 
konkretiserades i form av sjukhus och vård. Senare blev lasarett den 
vanliga benämningen på sjukhus. 

Ordet lasarett har anknytning till två berättelser i nya testamentet. En 
skildring handlar om den rike mannen och Lasarus (Luk. 16: 19 - 31). 
Den andra berättelsen skildrar hur Jesus uppväcker, en man vid namn 
Lasarus, från de döda (Joh. 11: 1 - 44). Under medeltiden förekom 
Lazarus som namn på de spetälskas skyddshelgon och en riddarorden 
som bedrev sjukvård (Renander, 1962; Stiftelsen för sjuksköterske
utbildning, 1952). Ursprunget och därmed också den symboliska sfären 
som ordet lasarett kommer från var alltså kristendomens. 

Hospital eller spital är en annan benämning på sjukhus. Ordets grund
form gästhus antyder en mer sekulariserad vårdorganisation och utanför 
Sverige har benämningen levt kvar. I Sverige kom benämningen hospital 
att användas framförallt för de vårdinstitutioner som tog hand om dem 
som i dag benämns psykiskt sjuka. Detta sjukdomspanorama har varit ett 
svårt område inom sjukvården därför att det för dem som berörts av det 
har inneburit så mycket som skrämt och varit gåtfullt. Detta har sålunda 
präglat människors uppfattning om den typen av sjukhus. Personlighets
förändringar, hallucinationer och våldsamma utbrott gav patienterna 
epitetet dårar. Allteftersom möjligheterna att behandla och ta hand om 
psykiskt sjuka förbättrades förändrades också terminologin. Hospital som 
var så symboliskt förknippat med dårhus byttes till mentalsjukhus med 
mentalpatienter och mentalvårdare. Även mentalsjukhus fick en negativ 
klang och symbolbenämningen bytte på nytt gestalt och blev psykiatrisk 
klinik. Hospital har återkommit inom omvårdnadsvärlden men nu i 
språkdräkten Hospice. Nu har begreppet inte längre att göra med 
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psykiatrisk vård utan handlar i stället om vård i livets slutskede. Med 
impulser ifrån andra länder har man byggt upp hemliknade enheter där 
svårt sjuka kan få en trygg och personlig vård ända till sin död. 

Sjukhuset som det byggs i dag reser sig ofta högt över övrig bebyg
gelse. Detta är en symbol i sin mäktighet jämförbar med tidigare århund
radens kyrkobyggnader som hade samma dominans. Sjukhusbyggnaderna 
och kanske därmed även sjukvården har tagit över något av kyrkans 
tempelfunktion och blivit en mäktig symbol. Kanske en symbol för 
trygghet och den yttersta hjälpen när livet börjar fly. 

Går vi in i sjukhuset så möter vi ofta en rumslig indelning av symbo
lisk betydelse. Vissa utrymmen är tillgängliga för alla, till exempel vänt
rummet. Andra utrymmen ger bara tillträde för "de utvalda", till exempel 
operationsavdelningen. Här får man inte gå in hur som helst. Hit får 
patienterna bara komma när de skall opereras och inte ens all personal på 
sjukhuset har tillträde. På operationsavdelningen gäller speciell klädsel, 
rutiner, renhetszoner och sterilitet. Att några har den gröna sterilklädseln 
är den tydliga symbolen för att han/hon tillhör den innersta kretsen som 
utför en central uppgift i operationslaget. 

På vårdavdelningen följer indelningen i vårdrum och bilokaler ett 
symboliskt mönster. Goffman (1973) beskriver hur placeringen av vissa 
utrymmen på vårdavdelning för patienterna symboliskt innebär att dessa 
utrymmen tillhör personalens revir. Andra författare, till exempel 
Johansson, har tagit fasta på den beskrivning av arbetet som personalen 
själva gör i termer av "inne" och "ute" knutet till vissa rum. 

Därigenom kommer undersköterskor och sjukvårdsbiträden att 
upprätthålla ett eget revir, patienterna ett annat, sjuksköterskor
na ett tredje och läkarna ett ljärde (Johansson, 1989, s 137). 

I en begränsad studie av patienter på sjukhem fann Gunnarsson (1981) 
hur patienterna undvek eller inte ens kände till ett rum som var avsett att 
fungera som besöks och samtalsrum. En förklaring kan vara att detta rum 
låg inom zonen för personalens utrymmen. 

Även Lindgren (1992) och Johansson (1989) tar som tidigare nämnts 
upp samma perspektiv och menar att på vårdavdelningen följer indel
ningen i vårdrum och bilokaler ett symboliskt mönster. De belyser bland 
annat hur "ute" och "inne" har en symbolisk betydelse i relationerna 
mellan de två kvinnokollektiven och deras ansvarsområden. 
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I vissa utrymmen, till exempel på expeditionen, förvaras de viktiga 
handlingarna såsom journaler och här finns oftast medicinskåpet. Här 
vistas i regel bara de legitimerade. Expeditionen är basen för sjuksköter
skan i hennes arbete med "papper", mediciner och telefonkontakter. Hit 
kommer läkaren med de frågor och ordinationer som kräver diskretion 
och sekretess. Den övriga personalen rör sig mera tillfälligt på 
expeditionen och då ofta i samband med rapportering. Patienterna håller 
sig ofta på avstånd från expeditionen. Måste man kontakta någon som 
finns där så gör man det försiktigt och kliver knappast in utan sticker 
bara in huvudet. 

Andra utrymmen är indelade efter renhetsgrad. Renheten som master
symboler har ett stort värde inom sjukvården (jfr Gustafsson, 1987, s 
378). Så till exempel står linneförrådet högt på renhetsskalan. 

På mindre sjukhus såsom tidigare sjukstugor kombinerades ofta sjuk
sköterskeexpeditionen och linneförrådet. Det var husmor, det vill säga 
chefssjuksköterskan på sjukstugan, som tog hand om och "la in" den rena 
tvätten och sedan övervakade dess användning. Dels representerade 
textilierna ett materiellt värde, dels utgjorde de också ett viktigt 
hjälpmedel för renhet och hygien. Textilierna i dagens sjukvård har 
samma symbolvärde, det vill säga de kostar mycket i anskaffning och 
tvätt och de är fortfarande en nödvändig förutsättning för renhet och god 
hygien. Ofta blir det därför en undersköterska eller ett erfaret vårdbiträde 
som får ansvar att sköta rekvisition och annat som har att göra med 
textilhanteringen på vårdavdelning. Symbolen är alltså förenad med att 
den som sköter den står något högre i status än arbetskamraterna. Skölj-
rummet däremot representerar det smutsiga. Där styr och ställer 
vårdbiträden. De är de som vet hur man skall göra rent. Hit kommer 
sällan sjuksköterskan och praktiskt taget aldrig läkaren. 

Tittar vi in i patientrummet finns där en av mastersymboler, nämligen 
sängen. Redan i antikens Asklepiostempel, där sjuka vårdades, fanns 
bädden (Kock 1955). I den allmänna uppfattningen ingår att om man är 
sjuk skall man ligga. På sjukhusets vårdavdelning är sängen något cent
ralt. Här har det emellertid skett en förskjutning när det gäller uppfatt
ningen om sängläge som behandling vid sjukdom. Från att ha förespråkat 
strängt och absolut sängläge har den medicinska forskningen närmast 
genomgått ett paradigmskifte där aktivitet blivit ett honnörsord och 
sängläge en riskfaktor. Efter operationer och andra behandlingar gäller 
numera att patienten skall stiga upp (lämna sängen) så fort som möjligt. 
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Men sängen finns där ändå som något av en bekräftelse på sjukrollen och 
för den som är patient skapar den ett nödvändigt revir. Samtidigt är den i 
vissa lägen ett hjälpmedel för personalen att bestämma över patienten; 
bestämma när patienten skall ligga och när patienten skall vara uppe och 
aktiveras. Patienter som inte på egen hand kan klara av att stiga upp blir 
helt beroende av personalens beslut och hjälp för att kunna lämna 
sängen. 

Det finns även andra föremål som är symboler, till exempel läkarens 
och barnmorskans stetoskop. Den teknologiska utvecklingen inom sjuk
vården har skapat nya symboler. Utrustning för röntgen och Ekg är sedan 
länge etablerad. Att bli röntgad och Ekg-undersökt är ett viktigt inslag i 
patientrollen. Hela tiden pågår en enorm utveckling som ständigt tillför 
sjukvården symboler. Koboltkanoner och "titthålsinstrument" är exempel 
på denna utveckling. Symbolvärdet i dessa fall torde i stor utsträckning 
knytas till läkarrollen där endast vissa bemästrar den nya tekniken. Låt 
oss ta ett exempel på en mer etablerad och enkel symbol, nämligen rond
skålen. Den kan användas till mycket antingen den är i rostfritt eller 
modernt engångsmaterial. Barberaraa, det vill säga det yrke som var en 
kombination av frisör och fältskär, använde sig ofta av rondskålen som 
symbol. Långt fram i vår tid har det funnits skyltar ovanför frisersalonger 
med just en rondskål. De utgör en rest från en svunnen epok inom 
kirurgin. Samtidigt finns föremålet kvar i den moderna sjukvården tack 
vare sin stora användbarhet. Injektionssprutan är en annan viktig symbol. 
Sitt stora symbolvärde fick den inte minst när penicillinet kom. 

Injektionerna är som regel bundna till sjuksköterskans och läkarens 
roller och utgör därmed ett exempel på hur en symbol kan markera en 
roll samtidigt som den förknippas med en effektiv behandling. Listan på 
symbolladdade föremål inom sjukvåren kan göras lång. 

I omvårdnadsvärlden finns, som i så många andra sammanhang, 
viktiga språkliga symboler. Språket i sjukhusvärlden kan delas in i två 
delar. Dels finns ett språk som handlar om medicinska termer och deras 
användande. Detta språk kan i princip läras in "mekaniskt". Dels har vi 
ett språk som existerar som en kod med nyckelord. Detta språk kräver en 
djupare insikt och erfarenhet i behandlingsmetoder, rutiner, övervägan
den och kännedom om personalens rollfördelning för att kunna förstås 
och användas. Givetvis finns samband mellan båda språken. 

Ett tillfälle när detta "kodspråk" används är när sjuksköterskorna ger 
rapporter till övrig personal. Vid dessa tillfällen är det ont om tid och det 
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gäller att informationen om vad som skall göras blir koncis men ändå 
precis. Kodord och kodmeningar måste de som tar emot rapporten kunna 
tolka och själva fylla ut. Johansson (1989) menar att vid rapportgivning 
om patienterna används "cues", det vill säga de tecken som individen 
använder för att bygga upp helheten. Det gäller för personalen att själva 
fylla ut det som meddelas i rapporten till ett mönster, en struktur och en 
modell för handlande. 

Dessa "cues" tolkas mot en given kod genom vad Johansson (1989) 
kallar "produktsynen på arbetsuppgifterna" (s 49). Makten i organisatio
nen upprätthålls bland annat genom rapporterna. Detta är en iakttagelse 
som även bekräftas av Lindgren (1992) som konstaterar att informationen 
är enkelriktad uppifrån och ned i organisationen och att den kunskap som 
kommer uppifrån har större värde. Det är sjuksköterskans bild av 
omvårdnaden, menar Johansson, som i rapporterna förmedlas till 
undersköterskor och sjukvårdsbiträden. 

Att en patient skall röntgas betyder olika saker beroende på vilken 
röntgen det är. Med utgångspunkt från det som är rutiner måste man som 
personal känna till och kunna utföra de speciella förberedelser för och 
informationer till patienten som gäller för den specifika undersökningen. 
Detta går man i regel inte igenom vid rapporten utan kodordet blir vilken 
röntgen det är och sedan måste personalen själv tolka in vad som behöver 
göras. Samma sak gäller vid ronderna där kodspråket inte bara syftar till 
att vara tidsmässigt ekonomiskt utan även har en sekretessfunktion 
gentemot både patienten och medpatientema. 

Två beskrivningar av hur det medicinska språket kan upplevas av 
patienterna ger följande citat: 

Vänd till de övriga på ronden tycks han säga över huvudet på 
patienten: 'Hon förefaller ha bubbelibubb bubbelibaris och 
möjligen trakelikack. Vi sätter in pluggerin och katastrofin. 
Och så ska vi ha en partomisanröntgen'. Så säger förstås inte 
överläkaren, men det är ungefärligen så hans ord uppfattas av 
den oroliga patienten som inte vågar öppna munnen till en fråga 
(Lindblom, 1972, s 40). 

Det medicinska kodspråket är en internationell företeelse. Solsjenitsyn 
ger i "Cancerkliniken" en initierad skildring av detta. 

Det gick inte heller att på rond en yttra sin meni ng, säga rent ut 
som det var, och komma överens sinse mellan på ett begripligt 
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sätt. Här gick det inte ens att om någon säga att hans tillstånd 
försämrats, utan bara 'processen förefaller något tillspetsad'. 
Här angavs allt i antydningar, med omskrivningar och 
omskrivningar av omskrivningar eller motsatta begrepp mot vad 
som var verklighet. Det var inte bara det att ingen någonsin 
sade 'kräfta' eller 'sarkom', man använde inte heller de 
omskrivningar som blivit till hälften begripliga för patienterna -
som 'cancer', 'cancerom', 'malignintet', 'C.A.'. I stället talade 
man helt oskyldigt om 'sår', 'gastrit', 'inflammation' eller 
'polyper', och vad man underför stod med dessa ord, kun de helt 
förklaras först efter ronden. För att likväl begripa varandra fick 
man säga 'skugg an i mediastinum är breddökad', 'fallet är inte 
resekabelt', vi kan inte utesluta en letal utgång (Solsjenitsyn, 
1970, s 323). 

I omvårdnadsvärlden finns även symboler av övergripande värde. De 
behandlas som fakta och blir något av "legitimations", "dominant ideas" 
eller "symbols of justifications". För läkarna gäller "vetenskap och 
beprövad erfarenhet". Ledstjärnan är här den västerländska medicinen. 
Ett belysande exempel är läkarkårens motstånd mot akupunktur. Trots att 
den har en tusenårig tradition inom den österländska läkekonsten räckte 
inte detta som "beprövad erfarenhet" och ansågs inte vara vetenskap. 
Efter att några svenska läkare med en mer öppen attityd lärt sig metoden 
och prövat den har den så sakta blivit "rumsren", om än inte allmänt 
använd, inom svensk sjukvård. 

Ett annat exempel på "symbols of justifications" är sjuksköterskornas 
hänvisning till "helhetssyn". Det vill säga patienten skall ses som en 
helhet med beaktande av kropp och själ och den totala omgivningen. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I ovanstående har vi gett några exempel på definitioner av omvårdnads
begreppet. Av framställningen framgår att omvårdnad inte är något enty
digt begrepp. Med en vidare innebörd står omvårdnad för flera yrkes
gruppers verksamhet inom hälso- och sjukvård (caring), medan be
greppet i andra sammanhang används endast för sjuksköterskans arbete 
(nursing). Omvårdnad är även beteckningen för ett speciellt kunskaps-
och forskningsområde. Bristen på entydighet ger måhända signaler om 
såväl konflikter som utvecklingslinjer inom omvårdnadsområdet. 

Individen finns och har roller i olika världar där hon/han är medbor
gare. Alla dessa roller bildar de enskildas persona. I omvårdnadsvärlden 
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har individerna roller och positioner som exempelvis patient eller sjuk
sköterska eller undersköterska. I interaktionen mellan de olika rollinne-
havarna formas mönster av ömsesidigt orienterade uppföranden beteen
den och förhållningssätt. Detta gäller inte bara mellan patienter och 
vårdpersonal utan även mellan sjuksköterskor och undersköterskor 
liksom mellan olika falanger inom varje grupp. Fastän patienten borde ha 
huvudrollen därför att han/hon upprätthåller alla andra roller är patient
rollen ändå ingen ledande roll i bemärkelsen av hög auktoritet. I stället är 
det läkaren som har den ledande rollen. 

Som vi tidigare framhållit är omvårdnadsvärlden komplex och låter 
sig inte beskrivas med några enkla schabloner. Däremot finns det med 
utgångspunkt från forskarrapporter som Gustafsson (1987), Johansson 
(1989), Elzinga (1989) och Lindgren (1992) exempel på både gemen
samma och skilda karakteristika för omvårdnadsvärldens personal. 

Gustafsson talar om det "borgerliga renlighetsidealet som sjuksköter
skorna fört med sig in i vården". Detta renlighetsideal, menar vi, har 
blivit ett gemensamt kapital för all omvårdnadspersonal och utvecklats 
till habitus som präglar såväl sjuksköterskors som undersköterskors 
handlingsmönster. Johansson visar på viss samhörighet mellan de två 
kvinnokollektiven när det gäller kommunikationsmönstret. Bland annat 
beskriver hon de "cues" som används vid rapporterna. Exemplen på det 
som skiljer de två grupperna av omvårdnadspersonal, och präglar deras 
specifika habitus, är dock flera än de som gäller vad som är gemensamt. 
Undersköterskegruppen beskrivs av både Johansson och Lindgren som 
bärare av den traditionella kvinnorollen vilken påverkar deras yrkesroll. 
Båda dessa forskare talar om gruppen som en förhållandevis enhetlig 
grupp som ställer upp för andra och har en inbördes gemenskap. Vidare 
uttrycker undersköterskegruppen trivsel med sitt arbete och i regel har de 
ingen önskan att gå vidare till sjuksköterskeutbildning. 

Sjuksköterskekollektivet däremot beskrivs som mindre enhetligt. 
Lindgren talar till exempel om tre grupper: en falang som liknar flickorna 
och gärna är "ute", andra som söker sig uppåt i karriären och en tredje 
äldre traditionell sjuksköterskegrupp. Likaså talar Elzinga om olika 
grupper av sjuksköterskor när det gäller inställning till omvård
nadsforskning. 

Omvårdnadsvärlden är ett symbolladdat fält såväl när det gäller 
benämningar, ting som språk. Utrymmen i omvårdnadsvärlden bildar 
olika symbolladdade revir för patienter och personal. "Ute" är hos 
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patienten i vårdrummet och "inne" i andra lokaler på vårdavdelningen. 
Renhet och sterilitet har viktiga symbolvärden och bildar omvårdnads-
habitus som upprätthålls av rollinnehavarna. En av de viktigaste 
symbolerna, en mastersymbol, är sängen. Den har blivit ett hjälpmedel 
för att bestämma över patienten. Genom att bestämma över när en patient 
skall inta sängläge eller inte ligga och genom att hjälpa patienter som inte 
kan klara sig själva ur och i sängläge har vårdpersonalen en maktposition 
i förhållande till patienterna. Omvårdnadsvärldens symbolspråk fungerar 
både som koncentrerade och rationella koder mellan personalen men 
även som sekretessbarriärer gentemot patienten. 

Ett delfält i omvårdnadsvärlden är utbildningsvärlden. Den har sin 
historia när det gäller de två kvinnokollektiven. En historia av såväl 
särskiljande som samordnad utbildning. De rum där utbildningen pågår 
är dels i gymnasieskolan dels i högskolan. I framställningen görs endast 
några nedslag i gymnasieskolan som exempel på den yttre ramen och 
några förutsättningar för de vårdstuderande. Den aktuella utbildnings
världen är delvis en omvårdnadsvärld i miniatyr där de vårdstuderande 
skolas in i uppgifter, patient och samarbetsorientering. 

I det tidigare har vi beskrivit något om de historiska trådarna för de 
två kvinnokollektiven i omvårdnadsvärlden och gett exempel dessa två 
kvinnogruppers karakteristika. I detta kapitel har mötesplatsen och sam
spelet mellan de två kvinnokollektiven stått i fokus. De vårdstuderande är 
socialiserade i och till olika sammanhang när de kommer till 
utbildningen. Denna utbildning i vilken praktik i omvårdnadslinjen ingår 
utgör ytterligare en socialisationsprocess. Med sig in i denna 
socialisationsprocess bär dock eleven med sig det specifika och sam
mantagna av alla andra socialisationsprocesser. Genom dessa har en del 
av samhällets och olika gruppers värderingar redan inplanterats eller 
internaliserats i de vårdstuderandes personligheter när de kommer till 
omvårdnadsvärlden. 

I sitt möte med omvårdnadsvärlden skall de vårdstuderande socialise
ras in så att de medvetet och omedvetet förstår hur man förhåller sig till 
rollerna, symbolerna och värderingarna. De måste för att kunna fungera i 
en vårdarroll förstå samspelet och gränserna mellan de två kvinnokollek
tiven. Vissa riktlinjer har eleverna fått i den teoretiska utbildningen. Det 
är dock individen som själv genom sin erfarenhet skall lära sig hur 
kunskaperna kan tillämpas. De vårdstuderande kommer förmodligen att 
upptäcka att en del av vad hon/han lärt sig i omvårdnadsvärldens 
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utbildningsvärld inte kan tillämpas fullt ut i vårdavdelningens omvård
nadvärld. 
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7 MÖTET MED OMVÅRDNADS-
VÄRLDEN 

Mötet med omvårdnadsvärlden är ett möte med svåra sidor av livet. 
Lidande och död kommer nära och blir en realitet för en ung människa 
som kanske inte mött något sådant tidigare. I den miljön införlivas de allt 
mer i vuxenvärlden och detta gör förmodligen att det som Ziehe (1986) 
kallar inklusionsprocessen sker snabbare på vissa områden för den här 
ungdomsgruppen än vad som är fallet för deras jämnåriga. 

I elevernas möte med omvårdnadsvärlden finns både lärare, patienter 
och personal. Bland omvårdnadspersonal möter de två kvinnokollektiv: 
undersköterskor/vårdbiträden och sjuksköterskor. Den personal som de 
har mesta kontakterna med är vårdbiträden och undersköterskor. Dessa är 
deras närmaste handledare och av dem skall de lära sig det konkreta 
arbetet. För eleverna blir den erfarna och duktiga undersköterskan 
mästaren som kan och vet hur det skall vara. Vederbörande har i bästa 
fall fått några dagars utbildning för den arbetsuppgiften. Handledare är en 
av de etablerade på avdelningen, en av dem som förfogar över och 
behärskar de "cues", symboler, attribut och ritualer som krävs för 
tillhörighet och konkurrensförmåga inom fältet. 

Sjuksköterskan som arbetsledare träffar eleverna förmodligen mest 
vid rapporttillfällena. Det är sjuksköterskan som vid dessa rapporter 
svarar för alla de cues som det gäller att uppfatta, tolka och sedan se hur 
handledaren genom sitt praktikerkunnande förverkligar i den praktiska 
vården. Läkarnas kontakter med undersköterskekollektivet visar sig i 
gjorda studier vara minimal (Johansson, 1989). Detta torde i ännu högre 
grad gälla eleverna. 

Att lära sig att förhålla sig på ett visst sätt och kunna agera i enlighet 
med det förhållningssätt som passar in i vårdavdelningens sociala miljö 
tar tid. Även om eleven har en viss bakgrund för arbetsuppgifterna i 
omvårdnadsvärlden kommer det att dröja innan hon/han har införlivat det 
vi tidigare benämnt omvårdnadshabitus (jfr kapitel sex). 

Att möta patienter är att möta olika människor som ofta är i en 
ömtålig och svår situation. För många patienter är det svårt att skilja på 
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personalgrupper och kompetenser. En del av eleverna kanske ser så 
vuxna ut att de för patienterna blir någon som man vänder sig till även 
med sina svåra frågor. Eller kanske blir eleven bara en medmänniska 
som finns tillhands när man har det svårt. Således får eleverna del av den 
ångest och oro som för att kunna mötas skulle kräva en avancerad 
professionell hjälp. Inslaget av äldre är stort inom de flesta omvård
nadsverksamheter. Därför kan man för moda att en del av det som gäller 
inställning till äldre kan ha sin grund i mötet med omvårdnadsvärldens 
patienter. 

Vilka föreställningar om och vilken inställning till patienterna ger 
eleverna uttryck för och vilken bild ger de unga vårdarna själva av sitt 
möte med omvårdnadsvärlden? Hur ser eleverna på omvårdnadsvärlden? 
Vill de gå över tröskeln och fortsätta i den världen? Vad lyfter de fram i 
sina kommentarer och upplever som positivt eller negativt under praktik
perioderna? Vi skall i anslutning till bland annat kommentarerna och en 
elevs berättelse ge en bild av elevernas inställning och reaktioner vid 
mötet med patienterna. 

I föreliggande kapitel ger undersökningsgruppen exempel på sina 
upplevelser under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Elever
nas kommentarer låter sig inte till alla delar struktureras utan bör ses som 
korta spontana beskrivningar av för dem svåra situationer och av det som 
varit positivt eller negativt under deras praktikperioder. 

Med utgångspunkt i såväl de spontana kommentarerna som i svaren 
på de strukturerade frågorna uttrycker eleverna två yrkesrelaterade vär
deringar. Dessa värderingar kan beskrivas i termer av empati, närhet och 
distans. Vi har tidigare fört en kortfattad diskussion om empatibegreppet 
och vår studies begränsning när det gäller att mäta empati och distans. 
Samtidigt har vi konstaterat, bland annat utifrån exempel i Åhgrens 
dagbok (1986), att det är i omvårdnadsvärldens vardagliga och konkreta 
händelser som vårdaren kan uttrycka eller visa brist på empati och 
närhet. I ögonblicksbilder av mötet med omvårdnadsvärlden beskriver de 
vårdstuderande sina upplevelser både när det gäller sina egna reaktioner 
och hur vårdpersonalen agerar. 

ANNAS BERÄTTELSE 

En blivande undersköterskas första möte med omvårdnadsvärlden får bli 
en utgångspunkt för framställningen. Anna, som vi kallar henne, är en av 
eleverna i undersökningsgruppen. Hon får med sin berättelse representera 
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sina kamrater när hon står på tröskeln till omvårdnadsvärlden på väg att 
socialiseras in i den. Med förundran ser hon på det som händer i 
avsaknad av det "symboliska kapital" som krävs för att förstå rollspelet, 
vara medaktör och kunna tolka symboler i omvårdnadsvärlden. 

Ja det var ju då på en psykavdelning. Det var en tant som hade 
jobbat där x antal år, möjligen då sedan själva avdelningen 
öppnats skulle jag tr o. Hon gick dä r i sina gamla fotspår alltså, 
med sina sysslor utan att se sig runt omkring efter patienterna. 
Hon tog hand om sin tvättvagn som kom upp varje vecka då. Det 
var bara hon som skulle göra det för det skulle ju bli rätt ordning. 
Sedan en dag var hon ledig, så jag tänkte at t nu tar jag hand om 
den då. Det är en farbror på avdelningen som bara går av och an. 
Han går bara av och an, av och an i korridoren. Han stannar inte 
för att det är en vägg i vägen. Man bara hör hur det smäller, då 
först vänder han och går tillbaka. Han pratar ju inte så mycket 
med oss. Han var ju i sitt inre. Jag frågade han om han ville 
hjälpa mig då. Det var ju för att han skulle bli sysselsatt och ha 
nånting och göra och komma på andra tankar. Han blev ju 
jätteglad bara för att jag tog mig an honom så han kom fram och 
kramade om mig och började prata Vi satt där och vek ihop 
linnen och kalsonger och allting och pratade och vi satt där 
och la in allting i tvättförrådet. Sen kom hon tillbaka några dagar 
efteråt och ser att linnen var inte på sin rätta plats utan storlek 5 
var på storlek 7 och tvärtom. Så hon rev ju ut precis allting ur 
tvättförrådet då och den här farbrorn blev ju jätteledsen och fick 
ett utbrott och kastade sig på backen och skrek ju och fick ett 
riktigt utbrott då !!! Då vart ju hon jätteelak så det var ju jag som 
fick för det att han blev elak. Det var inget som jag tog personligt, 
utan jag blev ju mest förbannad på henne, för det är inte meningen 
att det ska vara så där. Handledaren och den andra personalen på 
avdelningen dom tyckte ju att det var riktigt. För det är många 
gånger så att personalen, dom vill inte sätta sig em ot nån annan i 
personalgruppen för att det inte ska bli bråk (Hansson m fl, 1992, 
s 19 - 20). 

Annas berättelse rymmer flera intressanta aspekter. Här framträder en 
vårdare som befinner sig i böljan av sin inskolning till omvård
nadsvärlden eller med andra ord är föremål för en sekundär socialisation. 
Bland hennes många andra roller, eller med Gerth och Mills (1969) 
vokabulär i hennes "persona", där det bland annat finns roller som dotter 
och ung gymnasieelev skall en ny roll, omvårdnadsrollen, införlivas. I sitt 
rolltagande skall hon lära sig att se på omvårdnadsvärlden med "andras 
ögon", med de generaliserade andras perspektiv. I omvårdnadsvärlden 
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blir vissa personer och grupper betydelsefulla och kommer att påverka 
hennes rolltagande. Hon nämner i sin berättelse en del av dessa när hon 
anger "handledaren och den andra personalen" och beskriver dem hos 
vilka hon söker stöd och vars åsikter hon hänvisar till. Anna går in i 
omvårdnadsvärlden med ett värdefullt ingångskapital av empati och 
handlingskraft. 

Vad som bland annat händer är att nybörjaren inte förstår hur man 
förhåller sig till en av de viktigaste mastersymbolerna i omvårdnads
världen, nämligen renhet. "Tvättförrådet" och hanteringen av de rena 
textilerna har ett symboliskt värde som inte kan förstås av den oinvigde. 
Att rekvirera tvätt och hålla ordning i tvättförrådet är ofta ett 
förtroendeuppdrag som tilldelas någon bland personalen. Därför kan 
detta arbete få en symbolisk innebörd som en utmärkelse för ordning och 
reda och ge något av ett eget revir att bevaka. Att då som ny på en 
avdelning gå in på det reviret och dessutom göra det tillsammans med en 
patient tillhör det otillåtna. Inte ens de mer etablerade bland personalen 
på avdelningen vågar tränga in på det äldre vårdbiträdets revir. Eleven 
beskriver något av detta med orden: "För det är många gånger så att 
personalen, dom vill inte sätta sig emot nån annan i personalgruppen för 
att det inte ska bli bråk". 

De som befinner sig längst ner i hierarkin, nämligen eleverna och 
patienterna, kan inte bestämma över en mastersymbol. Anna har tydligen 
begått ett svårartat regelbrott i omvårdnadsvärlden beroende på att hon 
ännu inte behärskar de symboler, attribut och ritualer som finns inom 
fältet. 

Eleven söker på egen hand en arbetsuppgift som hon själv bedömer 
som lämplig och dessutom kan kombinera med att få kontakt med och 
aktivera en patient. Så långt har hon lärt sig vad som gäller i omvård
nadsvärlden: Vad Johansson (1989) kallar normen om individualisering 
är för henne inte främmande, men sedan är hon helt oförstående över 
reaktionen från vårdbiträdet. Händelsen kan dock ses som ett exempel på 
att eleven ännu inte har tillägnat sig tillräckligt av det symboliska kapital 
som är gångbart inom fältet. 

Introduktionen till arbetsplatsen tycks inte ha fungerat så bra. Elevens 
relationer och samverkan med personalen är varierande. Någon under
känner hennes arbete, men det finns andra i personalen som hon kan gå 
till och prata om sin upplevelse med. Hon vet inte riktigt vilka hennes 
arbetsuppgifter är. Vidare reflekterar hon över hur en patient inte tas om 
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hand och engagerar sig utifrån sin egen upplevelse i patienten och startar 
en påtaglig och ömsesidig dialog med patienten. Hennes engagemang 
fortsatte även några dagar efter när som hon säger "farbrorn blev ju 
jätteledsen". Vilka bilder ger då Annas kamrater av sina möten med 
omvårdnadsvärlden? 

ELEVERNAS KOMMENTARER TILL PRAKTIKEN 

I detta avsnitt skildras elevernas egna kommentarer och berättelser. 
Framställningen i anslutning till citaten blir ibland fragmentarisk 
eftersom den bygger på de snabba och korta ögonblicksbilder som 
eleverna gett. 

I de vårdstuderandes allmänna omdömen om de arbetsplatsförlagda 
delarna av utbildningen, utifrån svaren på frågan vad som har varit posi
tivt och negativt med utbildningen, ger eleverna en bild av praktiken som 
något positivt. Man betonar därvid det värdefulla i att utbildningen inne
håller så mycket praktik: 

"Det som varit bäst med linjen". 
"Mycket praktik stort plus". 
"Praktiken har varit lärorik". 
"Mycket kontakt med människor under praktiken". 
"Praktik varvad med teori". 
"Att man har fått pröva så mycket olika vård i praktiken". 
"Det är bra med mycket praktik; det ger mycket". 

Det är endast en elev som tar upp att hon anser att det har varit för 
mycket praktik. Ett fåtal elever påpekar i sina kommentarer att de tycker 
att det varit för mycket, eller som de säger för "tråkig praktik" inom 
sociala serviceområdet. Det senare är, som vi ser det, en viktig 
information. Det är värt att notera att de flesta elever inte lyfter fram, 
eller snarare inte omnämner alls, praktik bland gamla som något negativt. 
När man alltså kommenterar praktiken gör man det i princip dels 
övervägande positivt, dels som något enhetligt utan uppdelning i olika 
omvårdnadsområden som till exempel äldrevård. 

Att sex av tio elever säger att de skulle göra om samma linjeval är ett 
annat svar som indirekt talar för att de funnit sig tillrätta eller åtminstone 
önskar pröva på en närmare kontakt med omvårdnadsvärlden. En 
liknande inställning skulle kunna gälla för de närmare 85 procent som 
vill arbeta inom omvårdnadsområdet efter sin utbildning på linjen. Å 
andra sidan kan man reflektera över de 40 procent som inte skulle göra 
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om samma linjeval och de 15 procent som inte vill arbeta inom 
omvårdnadsområdet efter utbildningen. Innebär detta att de haft svårig
heter att finna sig tillrätta i omvårdnadsvärlden och vad beror det i så fall 
på? I det följande skall vi se om vi i elevernas kommentarer kan hitta 
några svar. 

Går vi vidare till elevernas upplevelser av konkreta situationer som de 
varit med om under sin praktik framträder följande: Flertalet ger exempel 
på svåra situationer. Av respondenterna har 87 procent gett ett till tre 
exempel på svåra situationer under vårdpraktiken och nästan hälften av 
eleverna har angett tre exempel på sådana situationer. De förhållandevis 
korthuggna meningarna tillsammans med Annas berättelse ger en bild av 
händelserika och engagerade besök i omvårdnadsvärlden. Även avsak
naden av vissa beskrivningar och observationer kan ge information. Så 
till exempel ger elevernas kommentarer intryck av en omedvetenhet om 
hierarkin inom vårdavdelningen. Ingen av eleverna berör exempelvis 
sjuksköterskans roll utom indirekt i bemärkelsen att det förekommer 
svåra medicinska termer vid rapportgivningen, som ju är en arbetsuppgift 
för sjuksköterskan. 

Endast en elev har en kommentar som berör läkarna som hon 
beskriver i samband med "svåra situationer" med orden: "snäsiga och 
tjuriga läkare". Givetvis kan det vara så att de anser att sjuksköterskornas 
och läkarnas arbete och plats i vårdavdelningshierarkin inte har så stor 
betydelse för dem. Därför tar de inte upp något om dessa grupper i sina 
kommentarer utan talar endast i allmänna ordalag om personalen. Det är 
vårdbiträdets och undersköterskans arbete de skall följa och skolas in i. 
Som tidigare framhållits blir någon av dessa därför deras handledare och 
de betydelsefulla andra som hjälper dem att börja utforma sin roll som 
vårdare. 

Mottagandet och introduktionen till den arbetsplatsförlagda utbild
ningen är en viktig del för nybörjaren. Att för första gången komma till 
en vårdavdelning och försöka gå in i arbetet är inte lätt. Mycket av detta 
bygger på rutiner som visserligen kan vara allmängiltiga och gemen
samma för flera av elevernas praktikställen men någonstans är det alltid 
första gången och på några veckor kan rutiner knappast bli rutiner för 
nybörjaren. Även om eleverna kan ha en viss erfarenhet från exempelvis 
sin praotid i grundskolan och dessutom någon eller några praktikplatser 
tidigare under utbildningen är han/hon dock elev och därmed på ett mer 
eller mindre tillfälligt besök i en ny värld. 
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Ett fåtal elever lyfter fram mottagandet och introduktionen till den 
arbetsplatsförlagda utbildningen som en svår situation i årskurs två. Vad 
man beskriver och hur man beskriver det framgår av några citat: 

"Första dan på praktikplatsen". 
"När man kommer som ny till ett nytt ställe". 
"Komma till en 'praktik' och känna sig ovälkommen". 
"Känner inte personalen och patienterna i böljan". 

Goda relationer till och samverkan med personalen är en väsentlig förut
sättning för att eleverna skall trivas i omvårdnadsvärlden. Även om fler 
elever, än vad som var fallet i kommentarerna om introduktionen, tar upp 
relationer till och samverkan med personalen som ett problem är det inte 
någon genomgående trend. Det eleverna belyser som negativt är: 

"Handledningen och omhändertagandet av mig har inte varit det 
bästa". 
"Att försöka lära känna personalen". 
"Möten med ovänlig personal". 
"När vårdpersonalen utnyttjar en som arbetskraf t när någon är 
sjuk eller ledig". 
"När det är 'skitsnack' på avdelningen". 
"När vi unga kommer med nya och bättre förslag". 
"Att försöka fungera som arbetsledare för sin handledare". 
"När jag har haft handledare som tryckt ner mig". 
"Att en del av personalen tror att man inte kan så mycket". 
"När man inte har varit riktigt samspelt med personalen". 
"Långtråkiga dagar". 
"Personal som avskyr elever". 

I elevernas reflexioner omkring arbetsuppgifter konkretiseras några av de 
svårigheter de haft under sin arbetplatsförlagda utbildning. I årskurs två 
lyfter eleverna fram det som gäller svårigheter med konkreta arbets
uppgifter. Där rör det sig om praktiska saker som: " Såromläggningar, 
venpunktioner, apparater, rutiner". I årskurs tre förekommer fortfarande, 
om än i mindre utsträckning än i tidigare årskurs, sådana exempel. Som 
svåra situationer i den sista årskursen anger de vårdstuderande bland 
annat: 

"När mina kunskaper inte varit tillräckliga och jag har känt mig 
osäker". 
"Att veta hur mycket egna initiativ man ska ta". 
"Situationer med bristande färdigheter". 
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"När folk kritiserat mej som person istället för mina 
kunskaper". 
"Utföra uppgifter jag aldrig har utfört tidigare". 
"Tråkiga uppgifter inom äldrevården". 
"När man till exempel misslyckas med ett blodprov så blir 
patienten arg eller besviken och känner sig som försökskanin". 

I citaten lyser det ibland igenom att även här gäller det betydelsen av 
relationer för eleverna. 

I beskrivningen av svåra situationer finns även mera udda citat från 
några elever. Till detta hör sexuella trakasserier och det finns elever som 
tycker att de inte alls mött några svåra situationer under sin praktik. 

"När en patient blev kär i mig på psyket". 
"Sexuella trakasserier". 
"När manliga patienter 'tafsar' på en". 

De är alltså ett fåtal elever som tar upp närmanden från manliga patienter 
och när det händer är det i huvudsak på psykiatriska vårdavdelningar. 

De som inte upplevt några svåra situationer under praktiken uttrycker 
det till exempel på följande sätt: 

"Kan inte komma på nåt speciellt". 
"Lite tråkiga praktiker bara". 
"Har inte varit med om något som har varit svårt". 
"Jag kommer inte på något som jag tycker varit svårt". 

I de vårdstuderandes kommentarer till praktiken finns en rikedom av 
upplevelser, såväl positiva som negativa. Det som här redovisas är endast 
axplock. Det väsentliga är dock att även om eleverna i 
omvårdnadsvärldens verklighet möter negativa inslag är grundtonen att 
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen upplevs positivt. 

EMPATI OCH DISTANS 

I kapitel tre berörs Barrett-Lennards (1981) trefasmodell för begreppet 
empati som innebär att fas ett beskrivs som en inre process av förståelse 
av den andre, fas två står för uttryckt empati och fas tre är patientens 
upplevelse av hjälparens empati, det vill s äga mottagen empati. I detta 
sammanhang förmodade vi att det i det empiriska materialet skulle vara 
svårt att finna exempel på fas tre. I det följande redovisas de indikationer 
som finns på empati i Annas berättelse och övriga vårdstuderandes 
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kommentarer. Därefter får svaren på de strukturerade frågorna ytterligare 
belysa elevernas inställning när det gäller empati men även närhet och 
distans. 

Närhet och distans är begrepp är som Tornstam (1983) använder i sin 
forskning. Hans utgångspunkt är därvid yrkesrollen och han menar att 
distans 

manifesterar sig däri att man anser det opassande att komma 
dem man vårdar för nära, att man ser yrket som vilket som 
helst, och ej bör engagera sig känslomässigt i dem man vårda r, 
och att man anser det vara nödvändigt att vara en smula 
opersonlig i förhållande till dem man vårdar (Tornstam, 1983, s 
5). 

Empati och närhet representerar det positiva eller den goda och önsk
värda inställningen hos vårdaren. De är inte samma företeelser men kan 
förmodas ha ett släktskap, liksom deras motsatser: distans och brist på 
empati. 

Elevernas upplevelse av empati och distans 

Går vi till elevernas beskrivningar av svåra situationer under praktiken 
finns i ett flertal av dessa kommentarer uttryck för medkänsla och för
måga att sätta sig in i patienternas situation. I Annas berättelse ser vi 
samma sak. Hon visar medkänsla med en "farbror" som är orolig och inte 
tycks ha stor kontakt med övrig personal. Hon engagerar sig och handlar 
utifrån sin medkänsla och när hennes försök att aktivera patienten inte 
accepteras ser hon att "farbrorn blev ju jätteledsen" och ett vårdbiträde 
bedöms som "jätteelak". Även andra elever berör det svåra i att se 
deprimerade och ångestladdade patienter. Någon av eleverna uttrycker 
det med följande: "När dom gråter och har ångest och är rädda". 

Andra elever ger i sina kommentarer en allmänt hållen beskrivning av 
sin medkänsla som till exempel: 

"Att se människor lida". 
"Att se svårt sjuka människor som inte går att bota". 
"Patientens sorg". 

Vissa av respondenterna knyter sin beskrivning till specifika sjukdoms 
situationer: 
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"Att se människor senila". 
"I början av utbildningen att möta svårt sjuka som gett upp 
hoppet". 

En del av eleverna beskriver det svåra i att se sjuka unga människor: 

"När någon jämnår ig varit allva rligt skadad och utgån gen varit 
oviss". 
"Vårda jämnårig". 
"Möta unga svårt sjuka människor". 
"När en sextonårig flicka dog av meningokocker". 

Vissa av eleverna fördjupar sin beskrivning i mötet med patienterna och 
reagerar och reflekterar över personalens omvårdnadshandlingar och 
inställning till patienterna. Någon beskriver det allmänt som "personalens 
beteende mot patienterna". Andra, bland annat Anna, ger en mer situa-
tionsbunden beskrivning där de kan sägas konkret uttrycka det som 
Barrett-Lennard (1981) beskriver som den andra fasen i empati, nämligen 
kommunicerad eller uttryckt empati. Nedanstående citat ger exempel på 
konkreta situationer där eleverna uttrycker sina reaktioner på personalens 
handlande men samtidigt visar medkänsla. 

"En patient som låg döende och jag fick inte sitta med henne. 
Ingen satt med. Hon dog ensam. Jag mådde väldigt dåligt 
efteråt". 
"Att ge patienten tid när personal säger att vi skall ha rast nu 
sit t  inte där etc".  
"Då en personal stod och åbäk ade sig över hur illa det luktade 
då vi skulle hjälpa en farbror". 
"När personalen behandlar patienten illa exempelvis på 
långvården, där de blandade gröt med juice och smörgås i en 
salig röra och sedan matade patienten. Inte konstig t att de får 
dålig aptit" ! ! 
"När äldre säger att de vill ha någon att älska, att ingen bryr sig 
om dom". 
"När de vill prata om 'förr i tiden', men personalen bara suckar". 

För Anna skulle måhända till och med tredje fasen i Barrett-Lennards 
(1981) trefasmodell för empati kunna vara uppfylld, det vill säga patien
tens upplevelse av hjälparens empati med andra ord mottagen empati. I 
exemplet med den döende patienten visar eleven en påfallande mognad 
och empatisk förmåga som vida överstiger den berörda personalens. I de 
givna exemplen är det eleverna som ser vad som sker. I det som synes 
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vara en omvårdnadssituation ser de utlämnade patienter, flagranta 
missgrepp och vårdare som är dåliga förebilder, och de reagerar. 

Den empiriska genomgången av elevernas inställning i anslutning till 
de strukturerade svarsalternativen för empati och distans följer det 
mönster som beskrivits i kapitel ett under avsnittet bearbetning och 
analys av data. 

I undersökningen ställdes några av de strukturerade frågorna som 
Tornstam (1983) använde i sin studie av empati och distans hos personal 
inom äldreomsorgen. Som vi tidigare framhållit menar vi att man med 
dessa frågor inte kan mäta empati i djupare bemärkelse, det vill säga det 
som bland annat Barrett-Lennard (1981) och Holm (1991) tar upp och 
definierar som empati fas tre. Men svaren på frågorna uttrycker ändå en 
del av elevernas inställning till patienterna när det gäller empati, närhet 
och distans. 

Tabell 7.1 Empati. Procent. * b & &  
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Brukar Du tänka Dig in i hur det 
skulle kännas att vara en av dem Du 
vårdar? 

Ja i hög grad 
Ja i viss mån 
Nej knappast 
Nej inte alls 
Kommentarer/Ej svar 

Blir Du ofta god vän med dem Du 
vårdar?* 

Ja i hög grad 
Ja i viss mån 
Nej knappast 
Nej inte alls 
Kommentarer/Ej svar 

Summa (n) 
* Frågan ställdes endast i årskurs tre. 

Som framgår av tabell 7.1 väljer majoriteten av vårdstuderande de positi
va alternativen vilket kan tolkas som att de har en empatisk inställning i 
den mening som dessa frågor uttrycker. Endast en procent (två) av 
eleverna i årskurs tre har angett att de inte brukar tänka sig in i hur det 
skulle kännas att vara en av dem de vårdar. Av ungdomarna är det tre 

35 
62 
2 
1 
0 

50 
48 
0 
1 
1 

48 
51 
1 
0 
0 

100 (204) 100(168) 

31 
65 
3 
0 
1 

100(148) 
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procent (fyra elever) som anser att de inte blir god vän med dem de 
vårdar. 

Vid jämförelse med Tornstams studie (1983) finner vi att där är 
svarsmönstret likartat för de två empatifrågorna (tabell 7.1) när det gäller 
de yngre landstingsanställda, men inte helt beträffande yngre kommun-
anställda. I hans undersökning är det, bland yngre landstingsanställda, 94 
procent som brukar tänka sig in i hur det skulle kännas att vara den 
vårdade och 95 procent som ofta blir god vän med den man vårdar. För 
yngre kommunanställda är motsvarande svarsprocent 87 respektive 92. 
De yngre kommunanställda är alltså något mindre positiva när det gäller 
empatifrågorna. 

Tabell 7.2 Närhet och distans. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Bör man se yrket som vilket som helst 
och inte engagera sig i dem man 
vårdar? 

Ja i hög grad 
Ja i viss mån 
Nej knappast 
Nej inte alls 
Kommentarer/Ej svar 

Är det nödvändigt att vara en aning 
opersonlig i förhållande till dem man 
vårdar? 

Ja i hög grad 
Ja i viss mån 
Nej knappast 
Nej inte alls 
Kommentarer/Ej svar 

Är det opassande att komma dem man 
vårdar för nära in på livet? * 

Ja i hög grad 
Ja i viss mån 
Nej knappast 
Nej inte alls 
Kommentarer/Ej svar 

Summa (n) 
* Frågan ställdes endast i årskurs tre. 

När det gäller närhet och distans framgår av tabell 7.2 att omkring 40 
procent av de vårdstuderande anser det opassande att komma dem man 
vårdar för nära in på livet. I Tornstams (1983) undersökning uppgav 29 

9 3 3 
20 29 24 
20 28 36 
49 38 36 

2 2 1 

3 1 1 
28 32 28 
30 37 38 
37 25 30 

2 5 3 

4 
35 
42 
18 
1 

100 (204) 100 (168) 100 (148) 
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procent av de yngre landstingsanställda i äldrevården och 35 procent av 
de yngre kommunanställda att de ansåg det opassande att komma dem 
man vårdar för nära in på livet. 

I panelen framgår att drygt en av fyra elever tycker att man inte skall 
engagera sig för dem man vårdar. Vid jämförelse med Tornstams studie 
framgår att inte mindre än hälften av de landstings- och kommun-
anställda anser att man bör se yrket som vilket som helst, och inte 
engagera sig i dem man vårdar (Tornstam, 1983, s 18-19). Ja-svaren i vår 
studie ligger alltså nästan 20 procentenheter lägre än i Tornstams studie. 

Av de vårdstuderande anser 29 procent i årskurs tre att det är 
nödvändigt att vara en aning opersonlig i förhållande till dem man 
vårdar. Den andelen är något högre än i Tornstams studie av de yngre 
landstingsanställda, men inte för de yngre kommunanställda (25 
respektive 34 procent). 

Åldersgrupperna i de båda studierna är inte jämförbara. Ungdomarna i 
panelstudien under de tre åren är från cirka 16 till 19 år. Tornstams 
åldersindelning för de yngsta är 15 till 25 år. Detta torde dock endast vara 
"en teoretisk indelning" eftersom det knappast finns någon anställd i 
vårdsammanhang som är under 18 år. 

Index för empati respektive närhet och distans 

I index för empati ingår svaren på de två delfrågorna, om man ofta blir 
god vän med den man vårdar och om man brukar tänka sig in i hur det 
skulle kännas att vara den vårdade (den sista frågan förekommer endast i 
årskurs tre). Eftersom ett så stort antal elever i sina svar uppvisar empati 
har indexet delats i fyra svarskategorier: mycket hög grad av empati, hög 
grad av empati, ambivalent inställning och låg grad av empati (se kapitel 
ett, bearbetning och analys av data). 

Tabell 7.3 Index för empati. Årskurs tre. Procent. 
Årskurs 3 

Mycket hög grad av empati 19 
Hög grad av empati 77 
Ambivalent 4 
Låg grad av empati 0 
Kommentarer/Ej svar 
Summa (n) 100 (148) 
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Som framgår av tabell 7.3 har nästan var femte elev mycket hög grad av 
empati och knappt 80 procent hög grad av empati. Det vill s äga nästan 
alla uppvisar hög grad av empati i den bemärkelse som frågorna 
uttrycker. Inga av respondenterna är helt negativa och de ambivalenta 
eleverna utgör endast fyra procent. 

Index för närhet och distans har skapats med hjälp av svaren på de tre 
frågorna i årskurs tre: om man bör s e sitt yrke som vilket som helst, om 
det i vårdarbetet är nödvändigt att vara en aning opersonlig och om det är 
opassande att komma dem man vårdar för nära. Index för närhet och 
distans har delats in i tre svarskategorier: närhet, ambivalent inställning 
och distans. 

I årskurs tre har svaren på frågan om det är opassande att komma dem 
man vårdar för nära ett signifikanta samband med de två andra frågorna: 
om man bör se sitt yrke som vilket som helst och om det i vårdarbetet är 
nödvändigt att vara en aning opersonlig (pc.Ol). 

Tabell 7.4 Index för närhet och distans. Procent. 
6 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Närhet 69 61 52 
Ambivalent 16 17 37 
Distans 10 19 7 
Ej svar 5 3 4 
Summa (n) 100 (204) 100(168) 100 (148) 

Index för närhet och distans visar att drygt två av tre i årskurs ett och 
hälften av eleverna i årskurs tre hamnar i kategorin "närhet" (tabell 7.4). 
Endast sju procent ingår i gruppen som i årskurs tre uttrycker distans till 
patienterna. Flera av eleverna blir dock ambivalenta under studietiden. 
Jämförelse mellan index för de tre åren måste dock göras mot bakgrund 
av att det tillkommit en fråga i årskurs tre. 

Individuella förändringar i upplevelsen av empati respektive närhet och 
distans 

Den individuella rörligheten i empati kan endast bedömas utifrån svaren 
på en enskild fråga eftersom inga fler frågor ställdes i årskurs ett och två 
(tabell 7.1). I svaren på frågan som fanns med alla tre åren är det endast 
några av eleverna som kvarstår i utbildningen som förändrar sin inställ
ning i negativ riktning. Förändringarna mellan årskurserna är marginella. 
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När det gäller närhet och distans utifrån index är rörligheten däremot 
stor. Under de tre utbildningsåren förändrar drygt två av tre respondenter 
sin inställning till upplevelsen av närhet och distans. Fyrtio procent av 
eleverna byter svarsalternativ från årskurs ett till två och lika många från 
årskurs två till tre. 

Femton procent av de vårdstuderande i årskurs ett till två och fem 
procent i årskurs två till tre förändrar sin inställning radikalt, det vill säga 
de går från närhet till distans eller tvärtom. Övriga rör sig med mindre 
steg i sin inställning. Det innebär att de från utgångsläget närhet eller 
distans hamnar i den ambivalenta gruppen eller tvärtom. 

De individuella förändringarna, gällande närhet och distans, i panelen 
är alltså märkbara men döljs i viss utsträckning om man enbart ser till 
den procentuella svarsfördelningen i hela gruppen (tabell 7.2). En 
förklaring till att de vårdstuderande väljer olika svarsalternativ vid skilda 
enkättillfällen är givetvis att de i grunden har ändrat inställning. En 
annan förklaring skulle kunna vara att man avgett sitt svar i anslutning 
till någon bestämd upplevelse under praktiken och vid nästa svarstillfälle 
har det varit andra upplevelser som påverkat vilket alternativ man valt. 

Trots den förhållandevis positiva bilden så finns inslag av distans, det 
vill säga respondenter som anser att man inte bör engagera sig för dem 
man vårdar och inte vara alltför personlig och nära dem man vårdar. 
Även om det kan vara tveksamt vilken förmåga dessa begränsade frågor 
har att mäta empati respektive närhet och distans, eller med andra ord 
vilken validitet de har, ger de dock tillsammans med elevernas 
kommentarer en bild av en ungdomsgrupp där de flesta ger indikationer 
på närhet och empati i sin inställning till patienterna. 

Finns det skillnader i empati och distans bland elever med olika 
bakgrund? 

Variablerna skolort, linjeval och elevernas socialgruppstillhörighet kan 
förmodas var för sig eller tillsammans ha betydelse för inställning i 
empati och närhet. Så till exempel kanske elever med en viss social 
bakgrund uppfostrats till en mer empatisk inställning än de som kommer 
från andra grupper. Eller att vårdstuderande som anser att de gjort ett 
riktigt linjeval är tillfreds med detta därför att de under sin praktik 
upplevt närhet till patienterna. Givetvis kan det vara tvärtom att de som 
kan hålla en viss distans till patienterna upplever att de klarar vårdarbetet 
bättre än de kamrater som har mer närhet. Måhända har man på olika 
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skolor lyckats bättre eller sämre med att socialisera eleverna till 
omvårdnadsvärlden när det gäller empati och närhet. Hodges (1991) 
studie visar dock inget samband mellan empatisk förmåga och 
undervisning, men denna studie var dock som han själv påpekat alltför 
begränsad för att tillåta några långtgående slutsatser. 

Sambandsanalysen har gjorts mellan tillgängliga variabler och index 
för empati årskurs tre (tabell 7.3) respektive index för närhet och distans 
(tabell 7.4). Sambandsanalysen baseras på chi-två test i korstabeller. 

Vid prövning av samband mellan variablerna skolort, linjeval, elever
nas sociala bakgrund och index över empati i årskurs tre uppträder inga 
signifikanta samband. Bristen på samband indikerar alltså att varken 
social bakgrund, skolorten, och därmed kanske undervisningen, eller hur 
man ser på sitt linjeval tycks påverka empatisk inställning. Om man ser 
till den höga andelen som uppvisar empatisk inställning, i den 
bemärkelse frågorna indikerar, kanske enbart det förhållandet att 
ungdomarna valt att arbeta inom vårdområdet innebär att man har en 
empatisk inställning redan när man börjar utbildningen. Eller är det så att 
man i vårdutbildningen omedvetet socialiseras till att uttrycka denna 
inställning? Mot detta talar att eleverna redan tidigt i årskurs ett hade 
denna inställning. Eller kanske eleverna redan på de veckor som förflöt i 
utbildningen innan första enkättillfället blivit "präglade". 

En sambandsprövning av index för närhet och distans med samma 
variabler som vid prövning av index för empati (figur 7.1) uppvisar 
däremot ett signifikant samband med skolorten för årskurs tre (p=.006). 
På en ort (samma ort där det senare kommer att visa sig att de flesta 
äldrevårdarna finns; jfr kapitel 9) finns en större andel elever som 
uppvisar närhet än på övriga orter. I figurerna anges i allmänhet 
signifikanta samband i form av p-värden och sedvanliga asterisker. 
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Figur 7.1 Samband mellan index för närhet och distans och variab
lerna: skolort, linjeval och social bakgrund (**= pc.Ol). 

Resultatet när det gäller sambandet mellan skolort och närhet är av 
intresse eftersom det ger utslag för en specifik skolort. Här kan kanske 
undervisningen ha haft betydelse. Måhända har både de teoretiska 
avsnitten och praktiken medverkat till att eleverna på just den skolan fått 
träning i närhet eller genom goda förebilder blivit uppmärksammade på 
aspekten. Naturligtvis kan det även här liksom när det gäller empati, vara 
så att eleverna genom bland annat undervisningen lärt sig hur man "bör 
vara". 

MÖTET MED DÖDEN 

I det följande kommer först några exempel på studier som gäller omvård
nadspersonalens möte med döden. Därefter följer en beskrivning av 
elevernas upplevelse av döden under deras praktik och en redovisning av 
deras rädsla för döden. Den senare prövas mot några bakgrundsvariabler. 

Några studier av omvårdnadspersonalens möte med döden 

Döden är något av en "antisymbol" inom omvårdnadsvärlden eftersom 
den motsäger allt annat inom vården: ambitionerna att förbättra, att bota, 
att bekämpa. I sjukvårdsetiska sammanhang brukar man visserligen tala 
om vårdpersonalens plikt att inte bara "bota och lindra" utan även hjälpa 
patienten att "få en fridfull död". Men döden betraktas ändå, som regel, 
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som ett misslyckande i omvårdnadsvärlden. Den fördröjs, den döljs och 
den göms. Quint Benoliel menar att: 

The primacy of life-saving values is clearly evident in hospitals 
and other healt h care institutions, and open con versation about 
death is extremely threatening to people who define 
professional identities prima rily in terms of ability to prolong 
life (Quint Benoliel, 1970, s 266). 

I ett sekulariserat samhälle har det blivit en brist på symboler kring 
döendet och döden. Det saknas symboler som gör döendet mer uthärdligt 
inte bara för närstående utan även för vårdpersonalen. Förlusten av de 
symboler som tidigare hämtades från religionen med dess rika symbol
värld har måhända skapat ett tomrum. På vissa vårdavdelningar och då 
framförallt inom hospicerörelsen försöker man att finna nya ritualer där 
man med hjälp av enkla medel skapar en "andakt" när någon patient dött. 
En vacker duk, ett ljus som brinner och några blommor är exempel på 
enkla arrangemang som används som symboler i den "andakten". Det är 
inte tingen i sig som är det väsentliga utan den ordlösa markeringen som 
de utgör för andakt inför döden. 

Quint Benoliel (1982) menar att vård av döende patienter är en av de 
mest krävande och stressfyllda situationer som sjuksköterskor ställs inför. 
Detta är givetvis något som gäller all personal inom sjukvård och då inte 
minst unga vårdstuderande. I studier som gjorts av detta svåra 
vårdområde, vård i livets slutskede, är det framförallt psykologiska 
problem som personalens egen rädsla för död och döende och hur detta 
påverkar den vård de ger som varit i fokus. Däremot finns det bara ett 
fåtal och ofta då begränsade studier som berör utbildningens innehåll och 
effekter när det gäller terminalvård. 

Glaser och Strauss (1965) har i en observationsstudie av vårdpersonal 
funnit att man undvek att gå in till döende, men framförallt undvek vård
personalen besvärliga samtal med dessa patienter genom att ta upp 
mindre hotfulla ämnen såsom dagliga rutiner och patientens fysiska 
symtom. Kastenbaum (1967) lät vårdpersonal beskriva vad de säger till 
patienter som tror eller önskar att de skall dö. Svaren uttrycker vad som 
bland annat beskrivs som lugnande, fatalism, förnekande och byte av 
samtalsämne. Den samlade bilden i Kastenbaums studie är att personalen 
i undersökningen inte har förmåga att tala med döende. 
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När det gäller personalens rädsla för döden och hur den påverkar vår
den menar Momeyer (1985-86) att dödsrädsla är en förutsättning för god 
vård. Andra författare som till exempel Gyllensköld (1977a, 1977b) 
anser att vårdpersonalens svårigheter att tillfredsställa döende 
människors behov och tendensen att undvika döende har sin grund i att 
de inte fått möjlighet att bearbeta sin egen dödsproblematik. 

Glaser och Strauss (1965) redovisar i sin studie samband mellan ålder 
och rädsla för döden. De yngre sjuksköterskorna var mer rädda för döden 
än de äldre. Shusterman och Sechrest (1973) redovisar svaga samband 
mellan sjuksköterskors rädsla för och erfarenhet av annans död men 
däremot inget samband mellan ålder och rädsla för egen död. Det vill 
säga de äldre och mer erfarna sjuksköterskorna, jämfört med de yngre, 
uppvisade mindre rädsla när det gällde annans död. 

Westman m fl (1984) vilka studerat förnekandet av rädsla för döden 
fann ingen skillnad mellan åldersgrupper. En väsentlig fråga är utbild
ningens effekter när det gäller att bemöta och vårda döende patienter. I 
en enkätundersökning fann Kincade (1982-83) ingen skillnad mellan 
läkare, sjuksköterskor och annan personal när det gällde svårigheter att 
samtala med döende. Däremot visar en attitydstudie av Linkola (1981) 
hur olika personalgrupper fokuserar skilda områden i samtal med döende 
patienter. Exempelvis läkarna betonade det som berör sjukdomen, för 
hjälpsköterskorna var det patientens personliga problem som kom i 
centrum och sjuksköterskorna intog en mellanställning. Bolinder (1995) 
menar att läkarna är mest rädda för döden (se kapitel fyra). 

Hedly (1993) menar utifrån sina studier av sjukvårdspersonal (sjuk
sköterskor, undersköterskor och vårdbiträden) att rädsla för döden inte är 
något generellt bland personalen. Hon anser att även om det finns perso
ner som är rädda så är det inte tillräckligt för att förklara de brister som 
finns när det gäller den psykologiska vården av döende patienter. Hedly 
visar i sin studie att flertalet av vårdpersonalen upplever att det är svårt 
att gå in till döende patienter. Det som upplevs som det dominerande 
problemet är att möta patientens emotionella reaktioner och att samtala 
med anhöriga. Enligt Hedly uttrycker personalen att de inte vet hur de 
skall bete sig eller vad man skall säga till patienter som gråter, är 
aggressiva eller sluter sig. Orsaker till att man undviker samtal är även att 
man är oviss om vad den döende vet om sin diagnos och att det kan 
finnas oklarheter om befogenheterna att föra samtal. Dessutom 
tillkommer enligt Hedly traditionen att samtal utan samtidiga 
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"handgripliga insatser för patienten" inte räknas som arbete. Hon menar 
att det finns en tydlig brist när det gäller vårdpersonalens samtals-
färdigheter och hon drar slutsatsen att 

utbildningen i vård i liv ets slutskede har varit bristfällig och att 
den inte bidragit till att ge den färdighe t i kommunikation med 
döende som är nödvändig för en fungerande vård (Hedly, 1993, 
s 63). 

Liksom Hedly påtalar Kingma (1994) och Coolican m fl (1994) brister i 
sjuksköterskeutbildningens undervisning om döden och döendet. De två 
senare författarna menar att den undervisning som finns i USA inte är 
adekvat. Coolican m fl anser att de teorimodeller man utgår ifrån behöver 
uppdateras och kompletteras med resultat från nyare forskningsrön. De 
menar vidare att det är angeläget att i undervisningen belysa aktuell 
vårdproblematik som till exempel organdonationer. 

Gyllensköld (1977, SOU 1977:81) har 1975 i en enkätundersökning, 
som vände sig till samtliga skolor och institutioner för vårdutbildning och 
gällde undervisning för blivande vårdpersonal om psykologiska problem 
i samband med vård av döende patienter, funnit att: 

Antalet undervisningstimmar varierar kraftigt. De flesta utbild
ningsinstitutioner tycks ha mellan 1 och 4 timmar under den 
totala utbildningstiden, medan enstaka kurser kan innehålla 
ända upp till 14-20 timmar. Det senare gäller för utbildning till 
präst, kurator, vårdlärare eller ålderdomshemsföreståndare vid 
enstaka kursorter. Även enstaka kla sser inom gymnasieskolans 
vårdlinje kan en termin ha upp till 14 timmars undervis ning i 
ämnet (SOU 1977:81, s 27). 

Hedly (1993) har, i en jämförelse med Gyllenskölds enkätundersökning 
(1977), med fokusering på vårdlinjen, undersköterske- och vårdbiträdes
utbildningen vid ett 20-tal vårdskolor, visat att 1985 användes i genom
snitt 10 timmar per årskurs till denna undervisning (variationen mellan 
skolorna låg på 2 - 20 tim/årskurs med undantag av en skola som hade 
mer än 20 tim/årskurs). Av de studerade vårdskolorna var det endast två 
som angav att det under elevernas praktikavsnitt förekom uppföljnings
samtal i anslutning till vård av döende patienter eller dödsfall. Hedly har 
även i en enkät till sjuksköterskestuderande i termin två och fyra i den 
tvååriga utbildningen funnit att de uppvisar samtalssvårigheter men då 
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inte bara när det gäller döden. Hon anser vid jämförelse med svaren vid 
de två mättillfällena att: 

Likheterna i svaren vid de olika tillfällena talar dock för att 
sjuksköterskeutbildningen inte haft någon större effekt på 
färdigheten att föra samtal (Hedly, 1993, s 102). 

ELEVERNAS UPPLEVELSER AV MÖTET MED DÖDEN 

Elevernas exempel på egna upplevelser och känslor vid kontakter med 
patienterna är många men det allt överskuggande är deras möte med 
döendet, döden och allt det som förknippas med detta. Både i årskurs två 
och tre är det samma bild (frågeställningen om svåra situationer fanns 
inte i årskurs ett). I kommentarerna finns olika beskrivningar kring svåra 
situationer som rör döden. Vissa elever ger en kortfattad beskrivning med 
ett eller några ord såsom följande: 

"Döden". 
"Dödsfall". 
"Döendet". 
"Det som rör döden". 

Det eleverna uttrycker med dessa ord är alltså bara att de upplever mötet 
med döden som en svår situation under praktiken. Andra beskriver det 
svåra som mötet, kontakten med den döende och deras anhöriga: 

"Bemötande av döende patient". 
"Att träffa människor som ligger för döden". 
"Kontakten med döende". 
"Dödsångest". 
"När en patient frågar hur döden är. Det kan jag ju inte svar på". 
"När patienten frågar. Hur länge tror du jag har kvar"? 
"Om jag ändå fick dö. Vad svarar man på det"? 
"Anhöriga frågar är detta slutet för mamma"? 
"Att bemöta anhöriga till döende och döda". 

I ovanstående kommentarer anger de vårdstuderande några skäl till 
varför de upplever mötet med döden som svåra situationer. 
Genomgående finns i dessa beskrivningar uttryck för en hjälplöshet i 
vårdarrollen. Man undrar vad och hur man skall svara på frågor från 
döende patienter och deras anhöriga. Återigen andra uttrycker det svåra i 
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att döden för dem brutit en värdefull relation vilket följande citat kan ge 
exempel på: 

"När någon trevlig tant eller farbror dött". 
"När en patient jag gillat dött". 

Några av eleverna beskriver en mer påtaglig fysisk kontakt som det 
svåra. Detta kan belysas med två citat: 

"När en kvinna var döende, hon var så kall (temperaturen)". 
"Första gången jag skulle tvätta en död". 

Av ovanstående exempel framgår att eleverna försöker beskriva sina 
känslor inför mötet med döden. Det är naturligtvis en omöjlighet att 
gradera elevernas känslor, svårigheter och engagemang. Den som anger 
det svåra i att känna den kalla huden hos en döende kan inte sägas ha ett 
mindre engagemang än den som uttrycker det svåra i att en patient man 
"gillat" dött. 

I årskurs två är de flesta 17 år. Dessa ungdomar som besvarat enkäten 
lever i vår kultur där döden oftast hänvisas till institution eller filmer och 
TV. Vad 17-åringarna beskriver är det brutala mötet med vad de 
upplever som den "onda döden". En död kanske utan förankring i myter 
och riter. En död så isolerad från unga människor och ungdomsvärldens 
övriga sammanhang. 

I årskurs tre har eleverna blivit ett år äldre vilket betyder att kommen
tarerna skall ses från en 18 - 19-årings perspektiv. Dessa ungdomar har 
då erfarenhet från flera praktikplatser. Även i årskurs tre beskriver några 
elever knapphändigt men ändå tydligt nog svåra situationer med enstaka 
ord som "döden" och "dödsfall". Liksom i årskurs två finns det även 
uttryck för att de upplevt det svåra i dialogen med döende patienter och 
deras anhöriga: 

"Hur man skall tala till anhöriga till en döende eller död 
person". 
"Att prata med människor som vill dö". 
"Prata med dödssjuka". 
"Ta hand om anhöriga efter dödsfall". 
"Patienter som velat dö, tappat gnistan, hoppet". 
"När patienten ber om att de ska få dö". 
"Veta hur man ska svara när någon säger att de vill dö". 
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Ibland framhåller eleverna att de saknat någon att prata med om sina 
svåra upplevelser i samband med dödsfall. Bland annat framskymtar 
detta i den tidigare beskrivningen om hur en patient dog ensam och 
eleven säger: "Jag mådde väldigt dåligt efteråt". Likaså uttrycker en 
annan respondent behovet att få prata med någon om det svåra på 
följande sätt: "När en människa dog, jag var mitt uppe i det och hade 
ingen att prata med efteråt". Här pekar Hedlys studie (1993) i samma 
riktning. Hon beskriver att det under vårdelevernas praktikavsnitt endast 
undantagsvis förekom uppföljningssamtal i anslutning till dödsfall. 

Liksom i årskurs två tar eleverna i årskurs tre upp det svåra i att döden 
för dem brutit en värdefull relation: 

"När en patient dog som jag tyckte mycket om". 
"När någon dött, som man lärt känna". 

Vi har tidigare talat om döden som en antisymbol i omvårdnadsvärlden 
och den brist på andakt som enligt vår mening ibland tycks finnas i 
samband med dödsfall på vårdavdelning. Ingen av eleverna i 
panelstudien berättar något om att personalen stannat upp, enkelt 
ritualiserat eller med andra ord skapat andakt kring dödsfall. Snarare 
finns exempel på hur man lämnat döende ensamma. Döden som sådan 
måste naturligtvis beröra de unga. Att de berörs och uttrycker sin 
medkänsla med anhöriga visar en medmänsklighet som är nödvändig för 
en vårdare. Förebilder för värdighet och andakt kring döden finns det 
ingen som ger exempel på. Visserligen är frågeställningen kring 
praktiken vad eleverna upplevt som svåra situationer, men det har i andra 
frågor, bland annat om etik (jfr kapitel åtta), lämnats möjlighet att ge 
uttryck för upplevelser av andaktsskapandet vid dödsfall. Att eleverna 
inte beskriver någon andakt vid dödsfall innebär måhända bara att de, 
trots att den förekommer, inte får vara med vid dessa tillfällen. 

I undersökningar om vård i livets slutskede beskrivs reaktioner hos 
vårdpersonalen. En del sådana reaktioner återfinns i vår studie. Flykten 
från patienten som bland annat Glaser och Strauss (1965) funnit beskrivs, 
till exempel av den elev som säger: "En patient som låg döende och jag 
fick inte sitta med henne; ingen satt med. Hon dog ensam...". Likaså vad 
Hedly (1993) talar om som "brutna vänskapsband" och som en elev 
uttrycker som: "När en patient dog som jag tyckte mycket om". De unga 
på omvårdnadslinjen ger i sina kommentarer till svåra situationer under 
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen sammantaget en bild som 
väl stämmer med Quint Benoliels (1982) åsikt att vård av döende 
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patienter är en av de mest krävande och stressfyllda situationerna och det 
Gyllensköld även påpekar: "... det är påfrestande och ångestladdat att 
vara med döende... Det är svårt och ångestladdat att tala med döende om 
döden" (1977, s 118). 

I de flesta kommentarerna är det just att tala med de döende och deras 
anhöriga som eleverna liksom vårdpersonalen anser är den svåra vård
uppgiften. Detta beskrivs bland annat i följande två citat om svåra 
situationer: 

"Veta hur man ska svara när någon säger att de vill dö". 
"Hur man skall tala till anhöriga till en döende eller död 
person". 

Dessa två kommentarer sammanfattar kanske det viktigaste i de 
vårdstuderandes intryck av mötet med döden. 

ELEVERNAS RÄDSLA FÖR DÖDEN 

Det är viktigt att notera att frågeställningen om rädsla för döden inte är 
differentierad i rädsla för egen och andras död (jfr Glaser och Strauss, 
1965). De frågor vi ställer är bland annat följande: 

Blir eleverna under utbildningens gång allt mindre rädda för 
döden? 
Om man är rädd för döden stannar man då kvar inom vårdut
bildningen? 

I tabell 7.5 redovisas elevernas svar på frågan om de är rädda för döden. 

Tabell 7.5 Rädsla för döden. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Är Du rädd för döden ? 
Mycket rädd 9 6 5 
Ganska rädd 22 19 17 
Varken rädd eller orädd 38 43 42 
Ganska orädd 16 12 22 
Helt orädd 14 17 13 
Kommentarer/Ej svar 1 3 1 

Summa (n) 100 (204) 100(168) 100 (148) 

Nästan en tredjedel av eleverna anger vid utbildningens början att de är 
rädda för döden. Andelen rädda vårdstuderande minskar med cirka nio 
procentenheter under utbildningens gång. Vid slutet av utbildningen 
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säger sig mer än en tredjedel vara ganska eller helt orädda för döden. 
Resultatet ger alltså indikationer på att eleverna blir allt mindre rädda för 
döden. Om man söker jämförelse med andra gymnasielever blir 
Åkerbergs studie (1981) av intresse. Det visar sig nämligen att 
fördelningen i panelens årskurs tre (tabell 7.5) i stort sett är jämförbar 
med hans studie. 

De vårdstuderande som avbryter utbildningen kommer inte från någon 
speciell svarsgrupp. Av data som inte redovisas här framgår att det är lika 
många som slutar som är rädda som orädda för döden. Vårt antagande att 
om man är rädd för döden stannar man inte kvar inom vårdutbildning 
besannas således inte. 

Förändringar i rädsla för döden 

Det finns en betydande rörlighet under de tre åren när det gäller elevernas 
svar om de är rädda för döden. Om man ser på individernas fasthet och 
rörlighet mellan svarsalternativen vid de tre enkättillfällena framträder en 
bild där knappt 30 procent av respondenterna håller fast vid samma 
svarsalternativ alla tre åren. Efter att ha valt ett annat alternativ i årskurs 
två återgår 45 procent till sitt ursprungliga svar från årskurs ett. De flesta 
elever som förändrar sina svar går i riktning mot mindre rädsla eller 
varken rädd eller orädd. Endast fyra procent (sex elever) rör sig i 
riktningen mot större rädsla för döden. 

Några variabler och rädsla för döden 

Andelen med ett klart ställningstagande (det vill säga mycket rädd, 
ganska rädd samt ganska orädd och helt orädd för döden) varierar 
märkbart mellan orterna och därmed även mellan skolorna. "Rädda" 
varierar från noll procent vid två skolor till 38 procent vid en skola och 
"orädda" varierar från sju till 45 procent. Vid samma skola, visar det sig, 
finns den högsta andelen både rädda (38 procent) och orädda (45 
procent). Prövas samband mellan rädsla och icke rädsla för döden och 
bakgrundsvariablerna ort och föräldrarnas klasstillhörighet uppträder 
inga signifikanta samband. Går man vidare och söker ytterligare 
karakteristika i förhållande till rädsla för döden uppvisar de orädda 
eleverna en obetydligt lägre andel som var fasta i sitt yrkesval i 
förhållande till de rädda. Detta ger dock inte utslag i något statistiskt 
signifikant samband. 
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Rädsla för döden och religiös inställning 

Man kan fråga sig om de elever som uppger sig vara orädda för döden i 
större utsträckning är religiösa än de som uppger sig vara rädda. 

Innan vi besvarar den frågan går vi till några andra undersökningar 
som studerat sambandet mellan att vara orädd för döden och ha en 
religiös inställning. Chaggaris och Lester (1989) fann inte något samband 
mellan religiositet och rädsla för döden. I en studie av Westman och 
Canter (1985) däremot uppvisade religiösa personer mindre rädsla för 
döden. Hedly menar utifrån de studier hon gjort: 

Sammanfattningsvis finns det inte i litteraturen något klart 
samband mellan religio n och rädsla för döden (Hedly , 1993, s 
21). 

I föreliggande panelstudien finns däremot ett klart signifikant samband 
mellan rädsla för döden och religiös inställning. Ett mindre antal av de 
religiösa är rädda för döden än vad som är fallet för de icke religiösa. 

Tabell 7.6 Samband mellan rädsla för döden och religiös. Radprocent. 
Orädd för Ambivalent Rädd för 

döden döden 
Religiös 59 26 15 100 (n= 39) 
Ambivalent 38 31 31 100 (n= 13) 
Icke religiös 26 50 24 100 (n= 92) 
p=.008 (Ej svar 4 elever) 

Av tabell 7.6 framgår att det är 15 procent av de som uppger sig vara 
religiösa som samtidigt säger att de är rädda för döden. Av de som 
betecknas som ambivalenta och icke religiösa är 31 respektive 24 procent 
rädda för döden. Det vill säga att av de som uppger sig vara religiösa 
upplever färre rädsla för döden jämfört med de som inte är religiösa. 

Givetvis finns det flera förklaringar som kan användas för att beskriva 
varför mindre andel av de religiösa eleverna jämfört med de icke 
religiösa är mindre rädda för döden. En förklaring kan vara att med 
religiösa elever menas att de är kristna och att de därmed omfattar 
bibelns syn på ett evigt liv. Deras kamrater, som inte har den tron 
uppfattar kanske döden som ett utslocknande. Måhända upplever de 
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religiösa eleverna att med en kristen tro bör man inte vara rädd för 
döden. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I detta avsnitt har eleverna gett exempel på händelser och reaktioner vid 
mötet med omvårdnadsvärlden. Framställningen har först fokuserats på 
en händelse som tolkats med utgångspunkt från att nybörjaren inte ännu 
har tillägnat sig tillräckligt symboliskt kapital för att förstå den roll och 
betydelse som en viss arbetsuppgift kan ha. I Annas berättelse har ett 
sådant exempel på ett påtagligt sätt konkretiserats. 

I föregående finns vidare exempel på elevernas inställning när det 
gäller närhet och empati. Under de tre åren är det något fler elever 
(nästan tre av fyra elever) som inte ser vårdyrket som vilket yrke som 
helst och vill engagera sig för dem de vårdar och därmed indikerar de 
flesta vårdstuderande att de önskar ha en närhet till sina patienter. 

Svaren på frågorna om att tänka sig in i hur det känns att vara vård-
tagare och att ofta bli god vän med dem, tyder på en empatisk inställning 
hos de flesta eleverna (mer än 90 procent). I de situationsanknutna kom
mentarerna finns åtskilliga exempel på empatisk förmåga men få, om ens 
några, exempel på distanstagande. Ett sådant exempel på distans kanske 
indirekt finns hos den vårdstuderande som talar om "tråkiga uppgifter 
inom äldrevården", men kanske är det tvärtom så att yttrandet står för att 
hon tilldelats arbetsuppgifter som förhindrat henne att få kontakt med 
patienterna och därmed få utlopp för sin empati. 

Givetvis finns det ingen given balanspunkt mellan vad som är 
"lagom" empati respektive närhet och distans. Kanske anser elever som 
svarat "i viss mån" på de yrkesrelaterade frågorna om närhet och distans, 
(engagera sig i dem man vårdar, vara opersonlig och opassande komma 
för nära) att det är en balanspunkt som är nödvändig för att orka med 
vårdyrket. När det gäller empatifrågorna skulle detta måhända innebära 
att mer än hälften, det vill säga de som valt "i viss mån", genom sina svar 
indikerar att man ser på empati som en fråga om att ha måttligt 
engagemang. 

Som vi tidigare påpekat är det dock framförallt i omvårdnadsvärldens 
alla små och stora händelser som berör patienten som empati kan ut
tryckas i konkreta vårdhandlingar. "Ett glas vatten", vilket Åhgren (1986) 
beskriver, kan tyckas vara det lilla men ack så betydelsefulla (jfr kapitel 
sex). I det fallet var det den etablerade personalen som inte kunde sätta 
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sig in i patientens situation liksom i den händelse som en elev beskriver 
hur personal rörde samman "gröt med juice och smörgås i en salig röra 
och sedan matade patienten. Inte konstigt att de får dålig aptit!" Eller i 
den stora vårdhändelsen som en elev beskriver när hon inte fick sitta hos 
en döende patient och med ömsinthet konstaterar att... " ingen satt med. 
Hon dog ensam". De vårdstuderande berörs av mötet med döende 
patienter och deras anhöriga. För eleverna tycks det inte vara en fråga om 
att komma undan de svåra situationerna utan istället att lära sig att 
fungera på ett bra sätt i omvårdnadssituationerna. Under utbildningens 
gång minskar elevernas rädsla för döden. I gruppen religiösa 
vårdstuderande är det relativt färre som är rädda för döden än vad som är 
fallet i gruppen icke religiösa. Däremot uppvisar panelstudien inga 
samband mellan rädsla för döden och de som avbryter utbildningen. 

Vi har tidigare talat om elevernas socialisation till omvårdnads
världen, men ger elevernas svar och kommentarer indikationer på 
socialisation till omvårdnadsvärlden? Ett tecken på socialisation kan vara 
att de vårdstuderande lyfter fram praktik som något positivt. Förmodligen 
är detta, liksom att de flesta vill arbeta inom området, ett tecken på att 
man börjar känna sig hemma i omvårdnadsvärlden. Nyböijarnas 
svårigheter finns dock. Detta visar bland annat Annas berättelse. 
Undersökningsgruppens majoritet uttrycker empati redan i första 
årskursen och inställningen förändras inte märkbart under utbild
ningstiden. Varken i de bundna svarsalternativen eller kommentarerna 
finns några tydliga tendenser. Samma förhållande gäller även om man ser 
på de enskilda frågorna som gäller närhet. Däremot finns i index för 
närhet och distans en förändring mot mindre närhet och större 
ambivalens. 

Konklusionen kanske måste bli att de vårdstuderandes empati inte 
tycks vara en effekt av utbildningen och dess praktik, utan något som 
man burit med sig in i utbildningen. Deras inställning kan till och med 
vara det som avgjort att de valt vårdområdet. Däremot kanske det skett 
en socialisation när det gäller närhet och distans. De vårdstuderande har 
måhända lärt sig variera sitt beteende i förhållande till olika patienter och 
situationer utan att för den skull inta en alltför distanserad hållning. 

Man kan ju tänka sig att det även skett en negativ socialisation av 
eleverna under praktiken. Detta i betydelse att de tagit över eventuellt 
dåliga manér av omvårdnadspersonalen. I de vårdstuderandes kommen
tarer finns inga påtagliga indikationer på en sådan negativ socialisation. 
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Tvärtom finns exempel på hur eleverna reagerar när vårdpersonalen 
brister i omvårdnadsrollen. Samtidigt kan givetvis en negativ 
socialisation döljas eller kanske till och med uttryckas av de elever som 
säger att de inte upplevt några svåra situationer. Kanske har de 
vårdstuderande som inte upplevt detta genomgående fått ett bra 
omhändertagande och en föredömlig inskolning på sina praktik
placeringar. Eller har dessa vårdstuderande socialiserats så att de inte 
reagerar på det som deras kamrater påpekar som flagranta övergrepp? 

När det gäller exempel på svåra situationer är det ju eleverna själva 
som valt ut vad de ansett viktigt. Samtidigt kanske en del upplevelser 
varit för svåra och onda för att formuleras i enkätens kommentarer. I 
dessa kommentarer finns dock åtskilliga exempel på att de unga har fina 
känselspröt och inte låtit sig socialiseras i negativ riktning. 

Har de unga socialiserats till att se skillnader men även samverkan 
mellan de två kvinnokollektiven? Kommentarer om sjuksköterskorna 
saknas men däremot finns en del påpekanden om handledarna och andra 
ifrån undersköterskekollektivet. Kanske är detta ett uttryck för att 
eleverna känner tillhörighet med den gruppen. Måhända är denna 
tillhörighet det väsentliga för dem. I så fall kan man förmodligen tala om 
att det finns tecken på att de vårdstuderande börjat få hemortsrätt i 
omvårdnadsvärlden. 

De vårdstuderandes beskrivning av händelser och situationer vid 
mötet med omvårdnadsvärlden har visat en engagerad ungdomsgrupp. 
Detta motiverar att vi i empirin fortsätter söka efter ytterligare karakte-
ristika hos ungdomsgruppen. Syftet är att förstå deras reaktioner och 
inställning som framtidens vårdare. Skiljer sig dessa ungdomar från 
andra unga när det gäller livsfrågor? Vilken inställning har de till 
undervisningstemat etik- och livsfrågor? 
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8 UNGDOMARS INSTÄLLNING I LIVS
FRÅGOR 

När det gäller studier om ungdomars inställning och värdering i grund
läggande frågor finns det olika inriktningar. Man kan åtminstone urskilja 
tre huvudspår. Den första inriktningen är av utvecklingspsykologisk 
natur, till exempel Eriksons (1995) utvecklingsfaser som tidigare 
redovisats (jfr kapitel fem). Den andra söker kartlägga vilka värderingar 
olika grupper av ungdomar har, till exempel Åkerberg (1987). Den tredje 
inriktningen fokuserar sitt intresse på om och i vilken utsträckning 
ungdomars inställning i olika frågor skiljer sig från den vuxna generatio
nen; till denna kategori kan såväl Pettersson (1988, 1992), Hammarström 
(1989, 1993) som Ziehe (1986, 1992) räknas. I alla tre inriktningarna 
försöker man analysera vilken betydelse ungdomars värderingar har. 

Pettersson menar att: 

Välfardsutveckling och ökad utbildning antas medföra att den 
unga generationen får en annan uppsättning värderingar än 
föräldragenerationen samt att de unga får en större medborg ar-
kompetens och en ökad förmåga att påverka samhällsut
vecklingen (Pettersson, 1992, s 34). 

I föreliggande undersökning finns frågor om ungdomars inställning när 
det gäller framtidstro, tillit, hur meningsfullt man uppfattar livet, religiös 
tro samt om deras inställning till undervisningstemat etik- och livsfrågor. 

Vår utgångspunkt är att den goda vårdaren, med andra ord den som 
har omvårdnadskompetens, är den som vill arbeta inom omvårdnad och 
äldrevård. Dessutom har den goda vårdaren en positiv grundinställning, 
det vill säga en ljus framtidstro, tillit och uppfattar livet meningsfullt och 
måhända är religiös. 

NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I det följande söks först några kortfattade definitioner för begreppen etik 
och livsåskådning. Därefter följer några exempel på studier som gäller 
ungdomars inställning i livsfrågor. Sedan redovisas panelens inställning i 
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några frågor gällande allmänna grundvärderingar och religiös inställning. 
Slutligen behandlas de vårdstuderandes inställning till undervisnings
temat etik- och livsfrågor. 

Etik kommer från grekiskans e'thos som betyder sed. Därav har etik 
definierats som sedelära eller morallära. 

Man skiljer mel lan deskriptiv och norma tiv etik. Den förra ser 
sin uppgift i en beskrivning av historis kt givna föreställning ar 
om det goda och rätta och i en psykologisk och sociologisk 
analys av dessa föreställningars uppkomst; den senare vill 
fastställa ideal och normer för han dlande. Många etiska teorier 
har varit på en gång deskriptiva och normativa (Bonniers 
lexikon, 1964, s 676). 

En annan beskrivning av etik ger följande definition: 

Etik är läran om instä llningar eller värderin gar bakom de t som 
blir till handling och icke-handling (Colnerud & Granström, 
1989, s 16). 

Ytterligare en beskrivning av etik är följande: 

Med etik avses den teoretiska reflexionen över mänskliga 
värderingar och deras grund (Nationalencyklopedin, femte 
bandet, 1991, s 627). 

Etik i vårdutbildningar är ett självklart inslag som har en lång tradition. 
Tidigare i framställningen (kapitel fyra) finns exempel, både hos 
Hippokrates och Nightingale, på etiska förhållningssätt som man velat 
förmedla och ange som rättesnöre för vårdare. Behovet av etik
undervisning i vårdutbildningarna aktualiseras inte minst i vår tid med 
den diskussion som finns om till exempel genmanipulering, trans-
plantationer och vårdprioriteringar. 

Jeffner har föreslagit följande definition av livsåskådning: 

En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga 
antaganden som utgör eller har en avgörande betydelse för en 
övergripande bild av människan och vär lden och som bildar ett 
centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en 
grundhållning (Jeffner, 1981, s 13). 
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Jeffner skiljer på tre komponenter i sin definition. Den första kom
ponenten utgörs av teoretiska antaganden om människan och världen. 
Den andra består av de värderingar och normer som styr vårt sätt att 
skilja på gott och ont och det som är tillåtet och inte tillåtet. Vad den 
enskilda människan upplever som väsentligt anges av det centrala värde
systemet. Den tredje komponenten är grundhållningen, det vill säga den 
stämning av hopp, förtröstan, förtvivlan eller pessimism som kommer till 
uttryck i livsåskådningen (Jeffner, 1981). 

Kallenberg menar att: "Själva ordet livsåskådning ger en antydan om 
att det handlar om människors sätt att se på livet" (1987, s 13). Enligt 
Kallenberg (1992) handlar studier om livsåskådningens betydelse nästan 
alltid om huruvida människor med en religiös tro lättare hanterar kriser 
än andra. Han framhåller också att individens enskilda livsåskådning är 
en syntes av vaije enskild individs unika erfarenheter. Kallenberg anser 
att en av livsåskådningens viktigaste uppgifter är att ge människan en 
tolkningsram. 

Norberg, Engström och Nilsson diskuterar livsåskådning och menar 
att: 

Vi människor tolkar vår värld på olika sätt, som individer och 
tillsammans med andra. Livstolkningen ligger till grund för vårt 
sätt att förhålla oss i vär lden. Den hjälper oss att prioritera vad 
som är viktigt. Den uttrycker vår syn på live t. Livsåskådningen 
är en sammanhängande tolkning av livet (Norberg m fl, 1994, s 
22). 

Hartman har studerat barns religiösa inställning och anser att: 

Ett sekulariserat samhälle får sekul ariserade barn. Den typiska 
barnatron i Sverige av i dag är den sökande inst ällningen. Den 
största delen av barnen betrakt ar sig själva som tv ivlare på det 
religiösa området, .... Ofta skriver barnen att de tror 
'mittemellan' (Hartman, 1990, s 24). 

När det gäller religion så finns det flera undersökningar som tyder på 
att flickor är mer positiva i sin attityd och har ett större intresse för 
religion och religiösa frågeställningar än pojkar (Hartman, 1986; Dahlin, 
1989) 

183 



Ungdomars inställning i livsfrågor 

Enligt Dahlin (1989) har religionsundervisningen en tendens att bli 
instrumenteil (vi anser att samma förhållande kan gälla för undervisning i 
etik- och livsfrågor). 

Åkerberg (1987) gjorde i böljan av 1980-talet omfattande studier av 
svenska gymnasieelevers syn på livsfrågor. Han sammanställde resultaten 
från enkäter, uppsatser och intervjuer av gymnasieelever i Malmö, 
Göteborg och Jönköping. I hans undersökning (när det gäller enkäter och 
uppsatser) kom de flesta eleverna Ifrån teoretiska linjer men även några 
klasser med yrkesinriktade linjer fanns med, bland annat vårdlinjen. 

Åkerberg hävdar att en relativt hög procent av eleverna uppfattade 
tillvaron som meningsfull. Två tredjedelar av eleverna ansåg att lärarens 
personlighet spelade en avgörande roll i deras funderingar om livets 
mening och mål: 

Här var uppenbarligen själva skolämnets innehåll av under
ordnad betydelse, medan en lärares förmåga och vilja att 'visa 
sig mänsklig och ge ut av sig själv' -som några elever exakt 
uttryckte det- betydde allt (Åkerberg, 1987, s 86). 

Åkerberg anser att elever medvetet eller omedvetet undviker sanningen 
till exempel genom att välja ett mindre "ångestladdat" mellanläge i 
enkätsvaren. Han ställer frågan om detta kan vara en flykt in i vad han 
kallar "livslögnen" (1987, s 89). Åkerberg menar att varken enkäter eller 
uppsatser förmår tränga bakom elevernas "noli me tangere" - gräns när 
det gäller existentiella frågor. Han väljer därför till sist att använda sig av 
intervjuer av åtta äldre elever för att analysera deras uppfattning i livets 
fundamentala existentiella frågor (Åkerberg, 1987). 

När det i panelstudien gäller elevernas inställning i de frågor som kan 
inordnas under den andliga domänen (se tidigare framställning i kapitel 
fyra) sammanfaller detta med Johanssons inställning att "domänen bör 
kombineras med andra domäner" (1988, s 34). För att kunna beskriva och 
diskutera framtidstro, tillit samt livets meningsfullhet måste till exempel 
den emotionella och sociala domänen tas med. Hur man uppfattar andra 
och den tillit man har till andra människor uttrycks i känslor som bygger 
på de sociala kontakter som man har eller har haft. Detta gäller till 
exempel de vårdstuderandes erfarenhet och inställning till äldre och 
beredskap att arbeta inom äldrevården. 

När vi tidigare gett exempel på krav på personliga egenskaper för 
vårdare har vi använt oss av beskrivningar som talar om önskvärda 

184 



Ungdomars inställning i livsfrågor 

egenskaper. Johansson (1988) gör i sin framställning en meningsfull 
vidareutveckling där hon ställer de allmänmänskliga kompetens
domänerna i relation till förhållningssätt. Därmed visar hon på en 
undervisningsmodell för att identifiera och bearbeta vad hon kallar 
meningsfulla inlärningsenheter. De tre förhållningssätten som Johansson 
lyfter fram är uppgifts-, patient- och samarbetsorientering. Hon menar att 

utbildning om t ex olika sysslor bör ge eleve rna incitament till 
att ta hänsyn t ill inte bara den mest u ppenbara domänen (fysisk 
- psykomotorisk) utan också till intellektuell, emotionell, social 
och estetisk (Johansson, 1988, s 29). 

Domäner blir enligt vår tolkning av Johansson naturliga allmänmänskliga 
instrument som utbildningen och därmed lärarna har till uppgift att 
vidareutveckla hos eleverna vid omvårdnadsundervisningen. Det väsent
liga är att eleverna får förutsättningar för denna vidareutveckling. I 
samspel med den allmänmänskliga kompetensen och med betoning av 
olika förhållningssätt lockas alltså omvårdnadskompetensen fram. Den 
överbetoning som enligt Johansson finns på inlärning av sysslor 
(uppgifter) i vårdutbildningarna kan genom detta pedagogiska förfarings
sätt motverkas och en balans skapas mellan uppgifts-, patient- och 
samarbetsorientering. Hennes modell innebär, som vi ser det, en med
veten och konkret socialisationsprocess (jfr kapitel fem). När det gäller 
temaundervisningen måste den utformas så att den utgår från vad 
Johansson kallar meningsfulla inlärningsaktiviteter och konkretiseras i de 
tre förhållningssätten. 

LIVSFRÅGOR SOM PROBLEMOMRÅDE 

I studien "Ungdomars välfärd och värderingar" framhåller Vogel, när det 
gäller ungdomarnas framtidstro, att "Man kan tala om förlorad trygghet i 
alla arenor där ungdomar skall etablera sig, om förlorad kontroll över den 
egna situationen " (s 544). Vidare menar Vogel att när "ungdoms
enkäten" 

genomfördes gick en våg av pessimism genom samhället, av en 
dimension som ingen ungdo msgeneration upplevt sedan andra 
världskriget (SOU 1994:73, Vogel, s 544). 

Som tidigare framhållits hade den situation som Vogel beskriver inte 
inträffat fullt ut när vår undersökningsgrupp börj ade och genomförde sin 
utbildning. För dem var det ingen lågkonjunktur och neddragning inom 
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omvårdnadsområdet som var så märkbar att den kastade en skugga över 
deras möjligheter att få arbete. Undersökningsgruppen hade bättre förut
sättningar rent allmänt när det gällde framtidstro än den som kom att 
prägla ungdomsenkätens respondenter. 

Vogels uttalande kan jämföras med Erfeldts (1995) i Ungdoms-
Barometern. Där även han talar om den mörka fonden i framtidstron men 
menar att paradoxalt nog har ungdomarna samtidigt framtidshopp 

att dagens unga generation trivs mycket bra me d sina liv. Trots 
en uppgivenhet inför samhällets framtid beskriver de sina egna 
liv som trygga, roliga, meningsfulla, fria och rika på vänner. De 
är hoppfulla inför sin egen framtid... (Erfeldt, 1995, s E). 

Livsfrågor är ett omfattande problemområde. Denna studie är alltför be
gränsad när det gäller frågeställningarnas omfattning, metod och storlek 
för att det skulle vara fruktbart att dra några långtgående slutsatser 
angående sådana frågor. Men vi vill ändå försöka strukturera och 
redovisa det material vi har. Studien omfattar tre avsnitt som berör 
ungdomarnas inställning i livsfrågor: Det första avsnittet gäller elevernas 
allmänna grundvärderingar: framtidstro, tillit och livets meningsfullhet 
(jfr grundhållning, Jeffner, 1982). Det andra avsnittet omfattar elevernas 
inställning i några existentiella frågor gällande religiös inställning, guds
tro och bön. Det tredje avsnittet berör undervisningstemat etik- och 
livsfrågor som finns i omvårdnadslinjen (se bilaga 2 och 3). Framställ
ningen kommer att följa dessa tre områden.. 

ALLMÄNNA GRUNDVÄRDERINGAR 

I den följande framställningen redovisas de vårdstuderandes inställning i 
ett begränsat antal livsfrågor under samlingsbegreppet allmänna grund
värderingar och därvid grupperas respondenternas svar i kategorierna 
framtidstro, tillit och meningsfullhet. Studier att jämföra med är i detta 
sammanhang främst två undersökningar, nämligen "Ungdomars välfärd 
och värderingar" (SOU 1994:73) och Hammarströms (1993) "Värde
förändringar och kontinuitet i tre generationer". De delar av dessa 
undersökningar som vi hänvisar till är givetvis inte helt jämförbara med 
föreliggande studie. Så till exempel är ungdomsenkäten mycket mer 
omfattande än vår studie. Likaså är frågeställningarna inte alltid lika. 
Dessutom, och då framförallt i Hammarströms undersökning (1993), 
finns ett större åldersspann än när det gäller ungdomsgruppen. De frågor 
vi reser är bland annat följande: 
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Anser de elever som har en positiv framtidstro i större ut
sträckning än de som har en negativ framtidstro att de gjort ett 
rätt linjeval? 

Upplever de elever som har större tillit livet som mer 
meningsfullt? 

Framtidstro 

Framtidstro kan ses som ett vardagligt begrepp som inte behöver någon 
närmare presentation, men vissa preciseringar behöver ändå göras. I skil
da undersökningar förekommer både mer allmänt hållna frågor om hur 
respondenterna ser på framtiden och mer specifika frågeställningar som 
riktar sig mot något bestämt som man hoppas på eller är orolig för. 
Frågorna i föreliggande studie hör till den första kategorin. De är alltså 
inte preciserade mot något bestämt i framtiden att vara hoppfull eller 
orolig inför. 

Det respondenterna svarar på är om de är missmodiga eller inte miss
modiga och oroliga eller inte oroliga inför framtiden och om man oroar 
sig för eller inte oroar sig för hur man skall klara upp saker och ting. Två 
av dessa frågor återfinns i Hammarströms (1993) studie i "Värde
förändring och kontinuitet i tre generationer" och då under rubriken 
livstillfredsställelse. Hammarström har hämtat dessa frågor från Gardells 
och Westlanders (1968) undersökning. Hon använder sig därvid av 
Gardeils och Westlanders utgångspunkt för begreppet mental hälsa och 
dess fem dimensioner. Hammarström utnyttjar endast den fråga i vaije 
dimension som har den största faktorladdningen. Hon redovisar frågorna 
under dimensionen livstillfredsställelse i tre generationer. Fem av dessa 
frågor återfinns i vår undersökning men då under rubrikerna framtidstro 
och tillit. Hammarströms benämningar, "allmän tillfredsställelse" och 
"egenvärde", kommer att redovisas parallellt med panelens resultat och 
då för den yngre generationen med en åldersindelning 15 - 42 år och en 
genomsnittsålder på 24 år. 

I "Ungdomars välfärd och värderingar" sägs att "för närvarande finns 
det inga större och detaljerade undersökningar om framtidstro" (SOU 
1994:73, Vogel, s 544). Från ungdomsenkäten redovisas i samma utred
ning svaren på en serie frågor som gäller oro inför framtiden i konkreta 
avseenden. Dessa är relaterade till ungdomarnas egen livssituation och 
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optimism respektive pessimism rörande den framtida arbetslösheten och 
levnadsstandarden. Bland annat framgår följande: 

Ungdomar oroar sig framför allt för att bli arbetslösa (60 
procent), för sin ekonomi (66 procent), sina boendekostnader 
(41 procent,.... (SOU 1994:73, s XXVI). 

Vid jämförelse med unga män framhåller Vogel att: 

Unga kvinnor känner större oro i de flesta avseenden (SOU 
1994:73, s XXVII). 

När det gäller levnadsstandarden år 2000 tror 28 procent av ungdomarna 
att den skall minska. Utredningen konstaterar att "gemensamt för alla 
generationer är ändå en övervägande pessimistisk framtidssyn" (SOU 
1994:73, s 551). 

Vid jämförelse med de frågor som ställdes i ungdomsenkäten och de 
som de vårdstuderande besvarade har, som tidigare framhållits, eleverna i 
sina svar varit begränsade till att uttrycka en framtidstro av mer allmän 
karaktär och inte riktad mot något konkret område. 

Elevernas framtidstro har studerats med hjälp av tre delfrågor: om de 
blir missmodiga när de tänker på sin framtid, om de brukar oroa sig för 
hur de skall klara av saker och ting samt om de oroas inför framtiden. 
Frågorna ställdes till de studerande vid alla tre undersökningstillfällena. 
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Tabell 8.1 Framtidstro. Procent. —g— 
Årskurs 1 

S  
Årskurs 2 Årskurs 3 

Är Du orolig för framtiden? 
Mycket orolig 5 2 3 
Ganska orolig 18 12 22 
Varken orolig eller lugn 35 35 32 
Ganska lugn 31 41 37 
Mycket lugn 10 8 5 
Kommentarer/Ej svar 1 1 1 

Blir Du missmodig när Du tänker på 
Din framtid? 

Ja i hög grad 3 3 4 
Ja i viss mån 19 24 34 
Nej knappast 45 36 36 
Nej inte alls 32 35 24 
Kommentarer/Ej svar - 2 2 

Brukar Du oroa Dig för hur Du ska 
klara upp saker och ting? 

Ja i hög grad 9 2 2 
Ja i viss mån 46 46 38 
Nej knappast 31 35 46 
Nej inte alls 13 15 13 
Kommentarer/Ej svar 1 2 1 

Summa (n) 100 (204) 100(168) 100(148) 

Av tabell 8.1 framgår att nästan en fjärdedel av eleverna uppger sig vara 
oroliga och missmodiga inför framtiden i årskurs ett. Ungefär lika många 
är oroliga inför framtiden i årskurs tre med en nedgång i årskurs två. 
Detta kan jämföras med Åkerbergs studie (1980 och 1982) där 29 
respektive 44 procent på samma fråga svarar att de är oroliga inför 
framtiden. I vår studie uppger sig 4 1 procent av respondenterna i årskurs 
ett vara mycket eller ganska lugna inför framtiden. I årskurs tre är mot
svarande andel 42 procent. Sammanfattningsvis betraktar sig alltså fyra 
av tio elever som lugna och var fjärde elev som orolig inför framtiden i 
årskurs tre. 

Andelen missmodiga elever ökar däremot mellan årskurserna ett och 
tre med 16 procentenheter (tabell 8.1). I årskurs tre är andelen elever som 
säger sig vara missmodiga inför framtiden 38 procent. På frågan om de 
vårdstuderande oroar sig för att klara upp saker och ting ökar däremot 
andelen nej svar mellan årskurserna ett och tre med femton procent
enheter. Under det sista året av utbildningen har nästan 60 procent en 
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framtidstro i bemärkelsen att de tror sig klara av det som ligger framför 
dem. 

En jämförelse med Hammarströms studie (1993), där närmast 
motsvarande grupp är den yngre generationen (medelålder 24 år), 
indikerar att i vår undersökning har eleverna en positivare inställning 
både vad gäller "allmän tillfredsställelse" (ej missmodig inför framtiden) 
och "egenvärde" (att ej oroa sig för att klara upp saker och ting). Under
sökningspanelen är till och med positivare i sin "allmänna tillfreds
ställelse" än vad som är fallet med den äldsta generationen i 
Hammarströms studie och närmar sig även den gruppen med avseende på 
dimensionen "egenvärde". Hammarström menar att skillnaderna mellan 
äldre och yngre skulle kunna tyda på följande: 

Den äldsta generationen skulle således ha en lägre anspråksnivå 
än de yngre,.... och därför uttrycka en högre tillfredsställelse 
Det skulle kunna betyda att de högre utbildade skulle ha en 
lägre anspråksnivå än de med låg utbildning. Alternativt, eller 
kanske dessutom, har de större möjligheter att bedöma sina 
möjligheter utifrån sina förutsättningar och därför ha en mer 
realistisk anspråksnivå (Hammarström, 1993, s 57). 

Men denna tolkning blir svår att tillämpa på vår grupp därför att de i sina 
svar liknar den äldre generationen. Hammarström konstaterar även att: 

Samtidigt samvarierar livstillfredsställelse i den äldsta gene
rationen med strukturella förhållanden som urvalsort och 
utbildning, där t ex de högre utbildade i högre utsträckning 
uttrycker en subjektiv tillfredsställelse (Hammarström, 1993, s 
57). 

Ett index för framtidstro 

Ett index för framtidstro har skapats med hjälp av de tre delfrågorna 
(tabell 8.1). Tre svarskategorier har bildats: De som är optimistiska, 
ambivalenta och de som är pessimistiska inför framtiden. Givetvis är de 
valda kategorierna en teoretisk konstruktion (jfr kapitel ett, bearbetning 
och analys av data). 

Inom årskurserna uppvisar de tre delfrågorna (missmodiga och 
oroliga inför framtiden, oro för att klara upp saker och ting) signifikanta 
samband med varandra (p < .01). Mellan årskurserna kvarstår de flesta 
samband på samma nivå (p < .01). 
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Tabell 8.2 Index för framtidstro. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Optimistisk framtidstro 37 41 38 
Ambivalent framtidstro 55 52 51 
Pessimistisk framtidstro 8 7 11 
Summa (n) 100 (204) 100(168) 100(148) 

Indexet för framtidstro visar att drygt hälften av eleverna känner sig 
ambivalenta inför framtiden (tabell 8.2). Drygt en tredjedel av eleverna är 
optimistiska inför framtiden medan elva procent av ungdomarna upplever 
en genomgående pessimism inför framtiden i årskurs tre. 

Den sammantagna bilden är alltså en grupp vårdstuderande där de 
flesta är ambivalenta i olika aspekter av sin framtidstro. Fastän de flesta 
inte oroar sig för hur de skall klara upp saker och ting så är flera av dem 
ändå missmodiga och oroliga inför framtiden. Under de tre utbild
ningsåren finns också förskjutningar i individernas inställning mot en 
ökad pessimism. 

Hammarströms (1993) undersökning uppvisar samma procentuella 
andel elever som uttrycker optimism som vår studie. Detta gäller frågor
na "allmän tillfredsställelse" och "egenvärde". Kanske kan den samman
tagna bilden ge indikationer på att drygt en tredjedel av ungdomarna i 
panelstudien har en positiv framtidstro. En annan intressant jämförelse är 
även här resultatet från ungdomsenkäten (SOU 1994:73). 

Tabell 8.3 Framtidstro. Procent. 
Arbetslöshet: levnadsstandard: leva i Sverige blir 

ökar minskar ökar minskar bättre sämre 
16-19 år 22,1 48,9 31,7 19,3 45,4 25,5 

Källa: ungdomsenkäten, (SOU 1994:73). 

I tabellens exempel från ungdomsenkäten är det noterbart att andelen 
optimister i de berörda frågorna är större än andelen pessimister. 

Som tidigare påpekats är knappt 40 procent i panelen optimister och 
elva procent är pessimister i sin framtidstro (årskurs tre). Bortser man 
från individernas svängningar mellan årskurserna och ser till gruppens 
framtidstro uttrycker även omvårdnadseleverna liksom ungdomsenkätens 
ungdomar mer optimism än pessimism i sin framtidstro. Även om 
jämförelse med ungdomsenkäten måste ske med stor försiktighet är det 
av intresse att notera att i den undersökningen är 45 procent av 16 - 19 
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åringarna optimistiska när det gäller "att Sverige blir ett bättre land att 
levai" (SOU 1994:73, s 551). 

Av pojkarna är 50 procent i årskurs tre optimistiska inför framtiden, 
det vill säga porton procentenheter högre än för flickorna i panelstudien. 
I ungdomsenkäten framhåller Vogel att: "Unga kvinnor har oftare varit 
oroliga än unga män ..." (SOU 1994:73, s 545). Vogel menar att det är 

befogat, eftersom de objektivt sett har en sämre situation än 
män (t ex ifråga om arbetslöshet och inkomster), men även 
utöver detta finns det mer generellt en något större benäge nhet 
för kvinnor att bekymra sig mera om sin situation .. (SOU 
1994:73, s 545) 

Jämförelse med den mer omfattande ungdomsenkäten visar alltså samma 
tendens, det vill säga att unga kvinnor som grupp är mer oroliga inför 
framtiden än unga män. Denna jämförelse måste dock göras med stor 
försiktighet beroende på att vår studie är en mindre undersökning och 
antalet pojkar är litet. 

Individuella förändringar i framtidstro 

Går man till de enskilda frågorna för framtidstro visar de individuella 
förändringarna i svarsmönstret följande: På frågan om du blir missmodig 
när du tänker på din framtid är det fyra av fem respondenter som byter 
svarsalternativ under de tre åren. I denna fråga är riktningen för föränd
ringarna att eleverna rör sig mot en mer negativ inställning. På frågan om 
du är orolig för framtiden förändrar nästan fyra av fem elever sina svar. 
Noterbart i förändringen på denna fråga är nedgången av andelen oroliga 
inför framtiden i årskurs två. 

Ser man på de individuella förändringarna utifrån index framträder 
följande bild. Under de tre utbildningsåren förändrar 64 procent av 
respondenterna sin inställning i framtidstro i den betydelse som detta 
mätts med det sammanfattande indexet (figur 8.1). Mellan årskurs ett och 
två är det 43 procent som förändrar sina svar och mellan årskurs två till 
tre är rörligheten lika stor. Sammanfattningsvis är det något flera 
vårdstuderande som är positiva i de enskilda frågorna (tabell 8.1) än om 
frågorna blir sammanförda i ett index (figur 8.1). 
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Årskurs 1 

Optimister 

75 (37 %) 

Årskurs 2 

Optimister 

69 (41 %) Årskurs 3 

Optimister 

56 (38 %) 

Ambiva
lenta 

113 
(55%) Ambiva

lenta 
88 (52 %) 

Ambiva
lenta 
75 (51 %) 

Pessimi-
ster 
16(8%) 

Pessimister 
17(11  %) Pessimister 

11 (7 %) 
n= 168 elever n= 204 elever n= 148 elever 

Figur 8.1 Individuella förändringar i framtidstro1 

^1 årskurs ett och två var 13 respektive 36 elever inte med vid en kättillfallet 
på grund av att de avbru tit utbildningen eller hade annan frånvaro. I årskurs 
tre var det 20 elever som inte var med av samma anledning. 
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Av figur 8.1 framgår att var fjärde elev går mot en positiv inställning 
och var femte elev mot en negativ inställning mellan årskurs ett och två. 
Från årskurs två till tre är det var fjärde elev som går mot en negativ 
inställning och var sjätte elev som går mot en positiv inställning, det vill 
säga något flera respondenter, om än marginellt, får en pessimistisk 
framtidstro i årskurs tre. 

Sammanfattningsvis är det något flera vårdstuderande som är positiva 
i de enskilda frågorna (tabell 8.1) än om frågorna blir sammanförda i ett 
index (figur 8.1). 

Finns det skillnader i framtidstro bland elever med olika bakgrund? 

Vid en prövning av samband mellan respondenternas framtidstro och 
variabler såsom ort, linjeval, elevernas sociala bakgrund visar sig inga 
signifikanta samband i årskurs tre. Antagandet att elever som har en 
positiv framtidstro i större utsträckning än de som har en negativ 
framtidstro skulle anse att de gjort ett rätt linjeval bekräftas alltså inte. 

Tillit 

Tillit kan omfatta många aspekter. Med tillit kan avses såväl tillit till 
andra som tillit eller trygghet i sig själv. Elevernas tillit har studerats med 
hjälp av fem delfrågor: om de lärt sig lita på andra människors löften, om 
det känns som om andra människor angår dem, om de önskar få göra 
sådant som kräver mer personligt ansvar, om de känner att andra 
människor förstår och respekterar dem samt om de brukar ta första steget 
vid en ny bekantskap. Tre av dessa frågor finns även i Hammarströms 
studie (1993) under rubrikerna "kontaktundvikande", "socialt värde" och 
"frihetsupplevelse". I framställningen av resultatet görs en jämförelse 
med Hammarströms resultat. 
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Tabell 8.4 Tillit. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Har livet lärt Dig att man skall akta sig 
att lita på andra människors löften? 

Ja, i hög grad 5 7 7 
Ja i viss mån 50 42 46 
Nej knappast 30 34 33 
Nej inte alls 14 12 13 
Kommentarer/Ej svar 15 1 

Känns det som om andra människor 
inte angår Dig fast de finns runtom
kring Dig? 

Ja, i hög grad 3 10 
Ja i viss mån 16 12 9 
Nej knappast 45 48 49 
Nej inte alls 35 35 40 
Kommentarer/Ej svar 14 2 

Brukar Du vara den som tar första 
steget för att göra en ny bekantskap? 

Ja i hög grad 9 8 14 
Ja i viss mån 66 68 72 
Nej knappast 19 14 12 
Nej inte alls 3 3 1 
Kommentarer/Ej svar 3 7 1 

Har Du en känsla av att människor 
förstår och respekterar Dig? 

Ja, i hög grad 21 33 35 
Ja i viss mån 71 58 59 
Nej knappast 6 6 4 
Nej inte alls 10 0 
Kommentarer/Ej svar 12 1 

Brukar Du önska att få göra sådant som 
kräver mer personligt ansvar än Du har 
nu? 

Ja, i hög grad 10 5 10 
Ja i viss mån 47 51 53 
Nej knappast 32 31 28 
Nej inte alls 10 8 7 
Kommentarer/Ej svar 15 1 

Summa (n) 100 (204) 100 (168) 100 (148) 

Tabell 8.4 visar att när det gäller trygghet som hör samman med 
förståelse och respekt anser 94 procent av elevgruppen i årskurs tre att 
människor i "hög grad" eller "i viss mån" respekterar dem och nästan lika 
många (86 procent) brukar ta första steget för att göra en ny bekantskap. 
Nästan två av tre elever önskar att de skulle få göra sådant som kräver 
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mer personligt ansvar. Vidare framgår att majoriteten av de vård
studerande i årskurs tre tycker att de är respekterade och förstådda av 
andra människor och att de även tar initiativ till nya kontakter. 

Under utbildningens gång finns en tendens till större tillit. Speciellt är 
detta noterbart när det gäller att ta första steget för att göra en ny bekant
skap. Även här uppvisar de vårdstuderande i två av de jämförbara 
frågorna ("kontaktundvikande", det vill säga "inte lita på andra 
människors löften" och "frihetsupplevelse-självförverkligande", det vill 
säga "få mer personligt ansvar") högre andel positiva respondenter 46 
respektive 63 procent än vad som är fallet i Hammarströms (1993) studie 
(32 respektive 57 procent). Däremot finns nästan samma andel elever i 
panelstudien (94 procent) i kategorin "socialt värde", det vill säga "att 
människor förstår och respekterar Dig", som i Hammarströms under
sökning (95 procent). 

Ett index för tillit 

Ett index för tillit har skapats med hjälp av de fem delfrågorna (tabell 
8.4). Tre svarskategorier har bildats: De som har stor tillit, de som är 
ambivalenta och de som har låg tillit (jfr kapitel ett, bearbetning och 
analys av data). Frågan "... önska att få göra sådant som kräver mer 
personligt ansvar.." kan naturligtvis uppfattas som att den inte passar in i 
index. Vi har därför undersökt sambanden. 

Inom årskurserna finns genomgående samband mellan elevernas upp
fattning att människor förstår och respekterar dem och att de själva tar 
första steget vid en ny bekantskap (p<.05). Inom både årskurs två och tre 
uppträder ett signifikant samband mellan att andra förstår och respekterar 
dem och upplevelsen av att andra människor angår respondenterna (p 
<.001). När det gäller svaren på dessa två frågor uppträder samma signi
fikanta samband mellan årskurs två och tre (p<.001). 

Tabell 8.5 Index tillit. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Stor tillit 17 20 26 
Ambivalent 82 78 73 
Liten tillit 1 1 0 
Ej svar 1 1 
Summa (n) 100 (204) 100(168) 100 (148) 

Index för tillit (tabell 8.5) uppvisar samma mönster som index fram
tidstro såtillvida att största andelen är ambivalenta. Medan de som är 
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pessimistiska inför framtiden utgör omkring 10 procent har ingen eller 
bara en procent av respondenterna liten tillit. När det gäller pojkarna 
uppvisar de en något högre grad av tillit (28 procent) än flickorna (25 
procent) i panelstudien. 

Om utgångspunkten i de enskilda frågorna är svaren "i hög grad" och 
"i viss mån" anser nästan alla vårdstuderande att de blir respekterade och 
tycker att andra människor angår dem och även att de brukar ta första 
steget vid ny bekantskap. Däremot är det nästan två av tre elever som 
brukar önska mer personlig ansvar och mindre än hälften av de 
vårdstuderande har en tveksamhet när det gäller att lita på andra 
människors löften. De två sista frågorna har påverkat den procentuella 
fördelningen av index tillit såtillvida att färre elever uttrycker stor tillit. 

Individuella förändringar i tillit 

I tre av de enskilda frågorna som rör tillit (lita på andras löften, andra 
människor angår dig och önskan om personligt ansvar) anger var tredje 
elev samma svarsalternativ alla tre åren. I två av de enskilda frågorna, 
gällande om de anser att andra människor förstår och respekterar dem 
och om de själva brukar vara den som tar första steget till en ny bekant
skap, byter hälften av eleverna svarsalternativ under de tre åren. 

Under de tre utbildningsåren förändrar 61 procent av respondenterna 
sin inställning i tillit. När det gäller individuella förändringar utifrån 
index förändrar nästan var f järde elev sitt svarsalternativ från årskurs ett 
till två och nästan en av tre från årskurs två till tre. Det vill säga respon
denterna har en större benägenhet att byta svarsalternativ i årskurs tre än 
i årskurs två. 

Finns det skillnader i tillit bland elever med olika bakgrund? 

Mellan variablerna skolort, linjeval, elevernas sociala bakgrund och 
index för tillit finns inga signifikanta samband i årskurs tre. Vi har heller 
inte funnit eller snarare kan inte dra några paralleller till det som 
Hammarstöm påpekar i sin studie. Hon menar nämligen att: 

De erhållna sambanden med en icke konta ktundvikande attityd 
kan också belysa att betoningen av kompetens och själv
förtroende ... innebär ett närmande till andra, mer än det är 
fråga om att man är sig själv nog (Hammarström, 1993, s 61). 
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Meningsfullhet 

I "Ungdomars välfärd och värderingar" (SOU 1994:73, s 535) mäts livs
glädje utifrån tolv indikatorer som berör aktivitetsnivå, relationer och 
lyckokänsla. 

Tabell 8.6 Livsglädje såsom stämningslägen under de senaste tre 
veckorna. Procent. 

Lyckokänsla 
livet underbart olycklig allmänt lycklig 

16 - 19 år 66,6 24,2 88,2 

Källa: Ungdomsenkäten (SOU 1994:73, s 538). 

De resultat som åldersgruppen 16 - 19 år uppvisar i ungdomsenkätens 
kategori livsglädje (tabell 8.6) är att cirka 88 procent är allmänt lyckliga 
och två av tre tycker att livet är underbart. På "aktivitetsnivå" är det i 
samma undersökning mer än 60 procent som känner sig engagerade och 
cirka 80 procent som tycker att de uträttat något. Även om frågornas 
formulering och undersökningens omfattning gör att vi inte kan göra 
några långtgående jämförelser är resultatet ändå av intresse för att spegla 
de vårdstuderandes inställning till de frågor som rör meningsfullhet. I 
panelstudien har upplevelsen av livets meningsfullhet studerats med 
hjälp av fem delfrågor (tabell 8.7). Dessa frågor gäller bedömning hur 
värdefullt, meningsfullt och spännande man uppfattar sitt eget liv. Vidare 
hur man betraktar sina dagliga uppgifter och hur fri man anser människan 
är att göra sina egna val. Valfrihet kan i och för sig ses som en särskild 
dimension men har här fått ingå i den mer allmänna värderingen 
meningsfullhet. 
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Tabell 8.7 Meningsfullhet Procent 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Om jag skulle dö idag, skulle jag känna att mitt 
liv har varit 

Mycket värdefullt 7 36 27 29 
6 27 32 36 
5 18 22 22 

Neutralt 4 8 9 7 
3 5 4 4 
2 3 2 1 

Helt värdelöst 1 2 1 0 
Kommentarer/Ej svar 1 3 1 

Beträffande människans frihet att göra sina egna 
val tror jag att människan är 

Absolut fri att göra alla val i 7 16 21 12 
livet 6 25 27 29 

5 25 31 33 
Neutralt 4 24 11 17 

3 6 7 5 
2 1 1 2 

Helt bunden av arv och miljö 1 2 0 0 
Kommentarer/Ej svar 1 2 2 

Jag uppfattar min möjlighet att finna en mening, 
en avsikt eller en uppgift i livet som 

Mycket stor 7 35 32 28 
6 34 36 47 
5 19 22 18 

Neutralt 4 9 5 4 
3 1 1 0 
2 1 0 0 

Praktiskt taget obefintlig 1 0 0 0 
Kommentarer/Ej svar 1 4 2 

Jag betraktar mina dagliga uppgifter 
Som en källa till glädje och tillfreds 7 15 9 10 
ställelse 

6 28 33 47 
5 40 38 30 

Neutralt 4 13 14 11 
3 3 2 1 
2 0 1 1 

En besvärlig och uttråkande sak 1 0 0 0 
Kommentarer/Ej svar 1 3 1 

Mitt liv är 
överfyllt av spännande 7 15 13 16 
goda saker 6 39 39 46 

5 33 36 28 
Neutralt 4 8 8 7 

3 2 2 1 
2 1 0 1 

Tomt, endast fyllt med hopplöshet 1 1 0 0 
Kommentarer/Ej svar 2 2 1 

Summa (n) 100(204) 100(168) 100(148) 
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Som framgår av tabell 8.7 är elevgruppens allmänna grundvärderingar till 
övervägande del positiva, som de uttrycks i frågorna om hur meningsfullt 
man uppfattar livet. Denna positiva inställning ökar dessutom något 
under utbildningens gång. Av de vårdstuderande anser drygt 90 procent 
att de har stora möjligheter att finna något meningsfullt i livet och att 
deras liv är överfyllt av spännande och goda saker. Nästan lika stora 
andelar ser sina dagliga uppgifter som en källa till glädje och 
tillfredsställelse och närmare 90 procent upplever att om de skulle dö så 
skulle de känna att livet varit värdefullt. Omkring två tredjedelar av 
gruppen anser att människan är fri att göra sina egna val i livet. 

Ett index för upplevelsen av meningsfullhet. 

Index för upplevelsen av meningsfullhet har skapats med hjälp av de fem 
delfrågorna i tabell 8.7. Fyra svarskategorier har bildats: De som är 
mycket positiva, de som är positiva, de som är ambivalenta och de som 
är negativa i sin upplevelse av meningsfullhet. Frågan "...beträffande 
människans frihet att göra sina egna val" kan naturligtvis uppfattas som 
att den inte passar in i index. Vi har därför undersökt sambanden. 

Inom årskurs ett finns signifikanta samband mellan de fem delfrågor
na (pc.Ol). I årskurs två finns färre samband och då på en lägre nivå. I 
årskurs tre uppträder signifikanta samband mellan svaren på frågan att 
livet är överfyllt av spännande och goda saker och följande frågor: jag 
betraktar mina dagliga uppgifter som en källa till glädje och tillfreds
ställelse, om jag skulle dö skulle jag känna att mitt liv varit värdefullt 
samt människan är fri att göra sina egna val (p<.01). Mellan årskurserna 
uppträder inte dessa samband genomgående utan konstellationerna 
varierar. 

Tabell 8.8 Index för upplevelsen av meningsfullhet. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Mycket meningsfullt 30 33 33 
Meningsfullt 54 53 54 
Ambivalent 13 11 10 
Meningslöst 3 1 1 
Ej svar 2 1 
Summa (n) 100(204) 100(168) 100 (148) 

Som framgår av tabell 8.8 är det endast tre procent av eleverna i årskurs 
ett och en procent i årskurserna två och tre, som genomgående har en 
negativ inställning när det gäller livets meningsfullhet. I den del av all
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männa grundvärderingar som är livets meningsfullhet kvarstår den sam
mantagna positiva inställningen även i index för de tre åren. Detta 
avviker från de två andra delarna i allmänna grundvärderingar, fram
tidstro och tillit såtillvida att det är en större andel positiva elever i denna 
kategori. 

När det gäller upplevelsen av att livet är mycket meningsfullt uppvisar 
pojkarna tretton procentenheter lägre andel (22 procent) än fl ickorna (35 
procent). Att pojkarna i sina svarsalternativ inte markerat de högsta 
värdena behöver kanske inte betyda att livet är mindre meningsfullt för 
dem utan kan måhända förklaras med att de gjort sina markeringar mer 
mot mitten det vill säga mot neutrala värden. Kanske beror detta på att 
pojkarna mognar senare. Detta skulle kunna innebära att man avger 
"mittemellan" svar, det vill säga liknande det som enligt Hartman (1990) 
ofta präglar barns ställningstaganden i religiösa frågor. 

Individuella förändringar i upplevelsen av meningsfullhet 

Under de tre utbildningsåren förändrar 22 procent av respondenterna sin 
inställning till livets meningsfullhet (om mycket meningsfullt och 
meningsfullt är sammanförda). När det gäller individuella förändringar 
utifrån index byter fjorton procent av eleverna svarsalternativ från årskurs 
ett till två och sexton procent från årskurs två till tre. En mindre andel av 
de vårdstuderande, tre procent i årskurs två och en procent i årskurs tre 
förändrar sin inställning radikalt, det vill säga de går från meningsfullt till 
meningslöst eller tvärtom. Detta med utgångspunkt från att svaren 
mycket meningsfullt och meningsfullt är sammanslagna. 

Går man till de enskilda frågorna framträder följande individuella 
förändringar: På frågan om jag skulle dö i dag och hur meningsfullt man 
då skulle känna att livet varit håller endast sjutton procent av respon
denterna fast vid sina svarsalternativ under alla tre åren. Förändringen är 
alltså omfattande men mellan årskurserna två och tre finns en större 
fasthet där 45 procent väljer samma svarsalternativ. Den största rörlig
heten är mellan de närstående alternativen. 

Beträffande människans frihet att göra sina egna val varierar elevernas 
inställning och det är endast tolv procent som konsekvent genom alla tre 
åren väljer samma svarsalternativ. Förändringar för dem som byter 
alternativ är i denna fråga något mer omfattande än i andra frågor, det vill 
säga man byter inte bara mellan närliggande alternativ utan vissa elever 
tar stora steg i sin rörlighet, till exempel från åsikten att människan är 
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absolut fri att göra sina egna val till att människan är bunden av arv och 
miljö. 

När det gäller hur vårdstuderande uppfattar sina möjligheter att finna 
en mening, en avsikt eller en uppgift i livet håller endast sexton procent 
av respondenterna fast vid samma svarsalternativ alla tre åren. Rörelse
mönstret visar att eleverna tar små steg, det vill säga de väljer ett när
stående svarsalternativ. 

På frågan om och i vilken utsträckning eleverna anser att de dagliga 
uppgifterna är en källa till glädje och tillfredsställelse, håller sjutton 
procent fast vid sina svarsalternativ alla tre åren. 

De svar som de vårdstuderande avgett i årskurs ett, på frågan om de 
anser att deras liv är överfyllt av spännande och goda saker, håller var 
femte elev fast vid alla tre åren. Även här är det samma rörelsemönster 
som tidigare det vill säga man ändrar sig till närmaste svarsalternativ. En 
tendens finns dock att de neutrala går mot mer positiva alternativ. 

Sammanfattningsvis framgår att om elevernas förändringsbenägenhet 
gällande meningsfullhet granskas mellan årskurserna blir förändringen 
större i de enskilda frågorna än om index är utgångspunkten. Riktningen 
för förändringarna, såväl utifrån de enskilda frågorna som utifrån index, 
är att respondenterna uppvisar en svag tendens till att bli ännu mer 
positiva under de tre åren. 
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Figur 8.2 Individuella förändringar i upplevelsen av meningsfullhet.2 

2I årskurs ett och två var 13 respektive 36 elever inte med vid enkätt illfållet på 
grund av att d e avbrutit utbild ningen eller hade annan från varo. I årskurs två ut
gjorde de som inte svarat på alla frågorna två elever. I årskurs tre var 20 elever inte 
med vid enkä ttillfallet. I samma års kurs var det två el ever som inte sva rat på alla 
frågorna. 
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Sammanfattningsvis framgår av figur 8.2 att om mycket meningsfullt och 
meningsfullt särskiljs byter något mer än hälften av respondenterna 
svarsalternativ från årskurs ett till två och lika många från årskurs två till 
tre. Elevernas förändringsbenägenhet är alltså lika stor i årskurs två och 
tre. 

Finns det skillnader i upplevelsen av livets meningsfullhet bland elever 
med olika bakgrund? 

Mellan variablerna linjeval, skolort och elevernas sociala bakgrund och 
index livets meningsfullhet för årskurs tre prövades eventuella signifi
kanta samband. 

/fvlammansN 
klasstill-

.hörighet , 

/ r a p p a n s \  
klasstill-

Lhörighet , 

Linjeval 
årskurs 3 

Livets menings
fullhet 

Frågor årskurs tre 

Figur 8.3 Samband mellan index för upplevelsen av meningsfullhet 
och variablerna, skolort, elevernas sociala bakgrund och linjeval i årskurs 
tre (*= p<.05). 

I figur 8.3 uppvisar indexet för livets meningsfullhet ett samband med 
skolort i årskurs tre (p=.04). Ser man på de olika skolorna framträder 
följande: Vid en skolort uppger de flesta av eleverna (82 procent) att de 
upplever en stor meningsfullhet med livet. På en annan skola uppger 86 
procent av eleverna att de upplever stor meningsfullhet med livet men 
där finns även de enda elever (2) i panelstudien som uppger att livet är 
meningslöst i den bemärkelse frågorna uttrycker. 

Även linjevalet uppvisar ett signifikant samband med index livets 
meningsfullhet (p=.04). De vårdstuderande som uppger att de gjort ett 
riktigt linjeval upplever alltså en större meningsfullhet med livet. Givet
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vis är det något positivt för de elever som upplever att de kommit in i ett 
yrkesområde som de trivs med. Man kan förmoda att det påverkar deras 
syn på livets meningsfullhet. Å andra sidan kanske de som upplever livet 
meningsfullt kan se den utbildning e ller det yrke de kommit in i som 
något positivt. 

SAMMANFATTNING AV UNGDOMARNAS ALLMÄNNA 
GRUNDVÄRDERINGAR 

Hur förhåller sig eleverna när det gäller hopp, förtröstan och förtvivlan 
eller pessimism? Det vill säga det som Jeffiier (1982) kallar grund
hållning och det vi benämner allmänna grundvärderingar. En enkel kon
klusion är att resultatet visar att mer än en tredjedel av respondenterna 
har en positiv framtidstro och tillit i årskurs tre. När det gäller den tredje 
delen i allmänna grundvärderingar, det vill säga meningsfullhet, uppfattar 
nästan 90 procent av eleverna i årskurs tre livet meningsfullt. 

De två antaganden som vi gjort bekräftas inte. Det vill säga: Elever 
som har en positiv framtidstro anser inte i större utsträckning än de som 
har en negativ framtidstro att de gjort rätt linjeval. Inte heller framkom 
något som indikerar att ju större tillit desto meningsfullare uppfattar man 
livet. 

I figur 8.4 åskådliggörs en sammanfattande bild av inbördes samband 
mellan index för framtidstro, tillit och livets meningsfullhet i årskurs tre. 

Figur 8.4 Inbördes samband mellan kategorierna i allmänna grund
värderingar. 

När det gäller inbördes samband mellan kategorierna i allmänna grund
värderingar uppvisar endast indexet för livets meningsfullhet och fram
tidstro ett samband (p=.0001). Detta samband innebär att de vård
studerande som har en ljus och positiv syn på livet dessutom har en 
positiv framtidstro på sin egen plats i tillvaron. 

Framtidstro, 

^eningsfullheT^ 
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I de frågor där jämförelse kan göras med andra studier uppvisar elev
gruppen ungefär samma andel optimister. Uttalade pessimister är 
däremot ett fåtal elever i panelstudien. Samtidigt uppvisar cirka hälften 
av eleverna en ambivalent inställning och därmed individuella föränd
ringar i framtidstron. Ökningen med 16 procentenheter under utbild
ningen av missmodiga elever är av intresse. Kanske är detta uttryck för 
att även denna ungdomsgrupp drabbats av det som ungdomsenkäten och 
UngdomsBarometern (1995/96) visat, nämligen att det "gick en våg av 
pessimism genom samhället" i böljan av 1990-talet (SOU 1994:73, 
Vogel, s 544). 

Pendlandet mellan olika inställningar utmärker kanske generellt de 
unga vilket betyder en ambivalens inför framtiden. Det som är närmast 
för dagen, det närliggande och konkreta, tror de kanske att de skall klara 
upp. Måhända får ungdomarna en större personlig säkerhet under 
utbildningens gång och detta återspeglas kanske i ökningen i årskurs tre 
av andelen som inte oroar sig för att klara upp saker och ting. 

Av de tre aspekterna av allmänna grundvärderingar (jfr Jeffher, 1981) 
uppvisar tillit den minsta andelen genomgående positiva respondenter. 
Kanske har eleverna vid mötet med andra människor upplevt svikna löf
ten? Eller är det ett tecken på mognad? Givetvis möter de människor 
såväl på sin fritid som under sin praktik. Vilka som eventuellt svikit dem 
vet vi ingenting om. Man kan dock förmoda att de i det konkreta vård
arbetet inte alltid upplevt vårdpersonalens stöd och uppmuntran och att 
detta har minskat deras tillit. Eller när det gäller tillit är det kanske sam
ma förhållande som sagts om framtidstron, nämligen att pendlandet 
mellan olika inställningar utmärker de unga. Samtidigt kan man förmoda 
att steget in i vuxenvärlden inte varit konfliktfritt och kanske rubbat en 
del av en tidigare mer barnslig tillit. 

I ungdomsenkäten (SOU 1994:73) konstaterar Vogel: "Unga kvinnor 
har oftare varit oroligare än unga män ..." (s 545). Mot bakgrund av detta 
är måhända pojkarnas inställning i panelen av intresse. Pojkarna är mer 
optimistiska inför framtiden än flickorna och har en större tillit. Däremot 
uppfattar de livet något mindre meningsfullt. Skillnaden mellan pojkar 
och flickor måste dock ses i ljuset av att gruppen pojkar i panelstudien är 
förhållandevis liten och att det därför är vanskligt att dra några långt
gående slutsatser. 

Sammanfattningsvis finns tecken på att de vårdstuderande uppfattar 
livet som meningsfullt. Många uppfattar sina möjligheter att finna en 
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mening en avsikt eller en uppgift i livet som stor, de anser att deras liv är 
överfyllt av spännande och goda saker och de betraktar sina dagliga 
uppgifter som en källa till glädje och tillfredsställelse. Med andra ord 
tycks meningsfullhet vara något som är stabilare och kanske mer grund
läggande än de två andra delarna i allmänna grundvärderingar (tillit och 
framtidstro). Måhända böljar de vårdstuderande sin utbildning med en 
förhoppning att yrkesområdet för dem skall vara meningsfullt och att när 
de kommer ut i det praktiska vårdarbetet upplever de sig behövda och 
uppskattade och får därmed bekräftelse på något som är meningsfullt för 
dem. Eller är det så att de som väljer omvårdnadsutbildningg är ungdo
mar som upplever särskilt stor meningsfullhet med livet? 

RELIGIÖS INSTÄLLNING 

I detta avsnitt behandlas elevernas religiösa inställning. Det gäller frågor 
om eleverna tror på Gud, om de uppfattar sig som religiösa och om de 
ber. Begreppet religiositet är svårt att reda ut. Giddens menar att: 

Mångfalden i religiösa åsikter och organisationsformer är så 
total att forskarna har haft det mycket svårt att komma fram till 
en allmänt accepterad definition av begreppet religion 
(Giddens, 1993, s 360). 

I studier som till exempel "den europeiska värderingsstudien" 
(Pettersson, 1993) och ungdomsenkäten (SOU 1994:73) ingår frågan om 
tro på en personlig gud som en av värdemätarna. Övriga värdemätare i 
ungdomsenkäten är förutom teism, deism, agnostiker, ateist och för
troende för Svenska kyrkan och om man anser att det är viktigt att lära 
barn religiös tro. 

SOU 1994: 73 Religion i olika grupper. Procent. 
Teism Deism Tro Agnost. Ateist 

16-29 år 15,1 36^2 5U 27,4 18,2 

Källa: Ungdomsenkäten (SOU 1994:73, s 462). 

Pettersson har i sina studier (1981, 1990 och 1993) om religion och 
privatmoral noterat att det religiösa engagemanget, det vill säga att 
andelen som säger sig tro på en personlig gud, visat en stabilitet eller till 
och med en viss ökning (SOU 1994:73, s 455). I föreliggande 
undersökning finns endast en av dessa värdemätare: "tro på Gud". Det vi 
dessutom frågar om är elevernas egen uppfattning om de är religiösa eller 
inte och om de ber. 
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Som tidigare framhållits har omvårdnadsområdet historiska rötter i 
religiös och då framförallt kristen tradition ( jfr kapitel fyra). Vi har även 
funnit exempel på att det bland såväl omvårdnadsforskare som verk
samma sjuksköterskor finns ett på kristendomen grundat förhållningssätt. 
Det är därför inte uteslutet anta att det även bland blivande under
sköterskor finns ett förhållandevis stort antal religiösa och att dessa kan 
uppvisa en annan inställning i vissa frågor än de icke religiösa. En central 
frågeställning är: Finns det fler vårdstuderande i panelstudien som är 
religiösa än vad som gäller ungdomar i allmänhet? 

Elevers syn på religiositet, gudstro och bön 

I följande avsnitt redovisas elevernas syn på några e xistentiella frågor. 
Med hjälp av tre delfrågor rörande religiös inställning, gudstro och bön, 
redovisas resultatet på samma sätt som tidigare. 
Tabell 8.9 Religiös inställning. Procent. 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 
Är Du religiös? 

i mycket hög grad 10 9 8 
i ganska hög grad 11 11 13 
i ganska liten grad 36 34 39 
inte alls 40 37 37 
Kommentarer/Ej svar 3 9 3 

Tror Du att det finns en Gud? 
Ja, det finns en Gud 29 30 30 
Jag vet inte om det finns en Gud 
men jag vill heller inte förneka 55 46 56 
möjligheten 
Nej, det finns ingen Gud 9 8 7 
Frågan är för mig helt oin 6 10 7 
tressant 
Kommentarer/Ej svar 1 6 0 

Ber Du? 
varje dag 10 9 9 
då och då 22 20 18 
sällan 33 28 40 
aldrig 34 39 33 
Kommentarer/Ej svar 1 4 0 

Summa (n) 100(204) 100 (168) 100 (148) 

Gruppens inställning i religiösa frågor är i princip konstant under de tre 
åren (tabell 8.9). Detta innebär att var femte vårdstuderande uppger sig 
vara religiös och mer än var tredje säger sig inte vara religiös. Nästan 
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två av fem elever säger sig vara religiösa i ganska liten grad. Vidare 
framgår att 30 procent av respondenterna anser att det finns en Gud 
medan fler än var sjunde elev anser att det inte finns någon Gud eller att 
frågan är ointressant. Cirka hälften av eleverna är ambivalenta när det 
gäller Guds existens. När det kommer till aktivt religiöst utövande i form 
av bön är det fler än var fjärde elev som säger sig be och var tredje 
vårdstuderande som anger att de aldrig ber. 

Tabell 8.10 Önskan om en gudstro bland icke troende. Procent. (Obs 
endast de som svarat neutralt eller nej på frågan om de tror på gud. ) 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 
Önskan om en Gudstro 

ja absolut 2 3 0 
ja kanske 23 24 24 
någon enstaka gång 50 41 54 
aldrig 26 31 22 

Summa (n) 100(119) 100 (90) 100 (79) 

Av tabell 8.10 framgår att av de elever som inte tror att det finns en gud 
och de ambivalenta skulle cirka tre av fyra elever kanske eller åtminstone 
någon enstaka gång vilja ha en gudstro. 

En intressant frågeställning är om elevgruppen är mer eller mindre 
religiös i förhållande till andra ungdomsgrupper. Andra undersökningar 
när det gäller tro på Guds existens är Åkerbergs studier (1980, 1981), 
ungdomsenkäten (SOU 1994:73, s 462) och rapport till Kyrkans Ungdom 
(Skandinavisk opinion ab, 1992). Även om frågorna i de senare 
undersökningarna inte är helt identiska anser vi att de kan vara jämför
bara. I vår studie finns det 30 procent (tabell 8.9) som tror på Guds 
existens det vill säga dubbelt så många än vad som är fallet i den mer 
omfattande undersökningarna ungdomsenkäten och rapport till Kyrkans 
Ungdom (15.1 respektive 14 procent). Åkerberg (1980, 1981) däremot 
redovisar i sina studier att 29 respektive 38 procent av de tillfrågade ung
domarna anger att de tror på Guds existens. 

Åkerberg (1981) redovisar att något mer än var fjärde elev ber mer 
eller mindre regelbundet och att nästan en tredjedel aldrig ber. Samma 
resultat gäller alltså även för denna studie. 

Om man sammanför de som tror på Guds existens och de som inte 
utesluter den möjligheten, det vill säga de ambivalenta, är resultatet för 
panelstudien att nästan 86 procent tror att det finns en Gud eller inte 
utesluter möjligheten. Motsvarande resultat finns även i den under
sökning som Skandinavisk opinion ab genomförde (83 procent), i ung
domsenkäten (80 procent) och i Åkerbergs studier (80 och 83 procent). 
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Ser man däremot på hur stor andel i de olika undersökningarna som 
anger att de inte tror på Gud framträder följande: I ungdomsenkäten och 
Åkerbergs studier är det cirka 18 procent av respondenterna och i 
Skandinavisk opinion ab 26 procent av ungdomarna som inte tror på 
Gud. I panelstudien utgör motsvarande grupp 14-18 procent i de skilda 
årskurserna (tabell 8.9). 

Ett index över religiös inställning 

Ett index över religiositet har skapats med hjälp av de tre delfrågorna 
(tabell 8.9). Tre svarskategorier har bildats: De som är religiösa, de som 
är ambivalenta och de som inte är religiösa (jfr kapitel ett, bearbetning 
och analys av data). 

Inom årskurserna uppvisar de tre delfrågorna genomgående signi
fikanta samband (pc.001). Mellan årskurserna finns samma signifikanta 
samband (p<.001). Noterbart är att vid jämförelse med samband som 
gäller allmänna grundvärderingar uppvisar de signifikanta samband som 
gäller religiös inställning en större stabilitet. 

Tabell 8.11 Ett index över religiös inställning. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Religiös 25 30 26 
Ambivalent 11 5 9 
Icke religiös 63 63 62 
Ej svar 1 2 3 
Summa (n) 100 (204) 100(168) 100 (148) 

Andelen elever med en religiös inställning är i stort sett lika stor i årskurs 
ett och tre, det vill säga var fjärde respondent har svarat att de är religiösa 
(tabell 8.11). När det gäller pojkar uppvisar de en något lägre grad av 
religiös inställning (22 procent) än flickorna (27 procent). Fastän skill
naden mellan könen här är lägre än vad gäller upplevelsen av menings
fullhet uppvisar svaren samma tendens. Eftersom pojkarna är få i panel
studien måste den förhållandevis marginella skillnaden dock tolkas med 
försiktighet. 

Enligt Hartman (1990) betraktar den största delen av barnen sig själva 
som religiösa tvivlare och skriver ofta att de tror "mittemellan". I vår 
studie av ungdomar återfinns inte detta mönster i den direkta frågan "Är 
Du religiös?" och i index över religiositet. Däremot skymtar det i svaret 
på frågan om det finns en Gud där över hälften väljer det ambivalenta 
alternativet. 
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Västerbottens och Norrbottens skolor har en större andel religiösa 
elever än Ådalens skolor som endast har två elever som anger att de är 
religiösa. Stockholmsskolorna skiljer sig åt såtillvida att i "söder om 
söder" saknas helt religiösa elever, medan det i norra delen, en "villa
stad", finns religiösa elever i samma proportion som undersökningen i 
sin helhet. 

Svaret på frågan om det bland de vårdstuderande finns fler som är 
religiösa än vad som gäller ungdomar i allmänhet kan inte bli entydigt. 
Det är nämligen tveksamt vilken definition som skall gälla för att vara 
religiös. Detta visade sig bland annat när några av respondenterna i 
enkäten gett kommentarer som "jag är inte religiös utan troende". Detta 
synsätt får kanske genomslag att flera anger en gudströ än de som svarar 
att de är religiösa. Och samtidigt är det rimligt att förmoda att flera än de 
som säger sig vara religiösa tror att det finns eller kan finnas en Gud. 

När det gäller bön finns en jämförbar studie hos Åkerberg (1981). I 
denna studie är resultatet 28 procent för religiöst utövande i form av bön. 
Vilket är ungefär likvärdigt med vad som gäller för vårdstuderande
gruppen (27 procent). Är däremot utgångspunkten at t man tror på Gud 
och endast svaret "ja, det finns en Gud" räknas, är det dubbelt så många 
bland de vårdstuderande som är religiösa än i ungdomsenkäten (SOU 
1994:73) och rapport till Kyrkans ungdom (1992). Förs däremot gruppen 
som tror på Gud och de mer ambivalenta (agnostikerna) samman är 
resultatet att mer än 80 procent av de vårdstuderande, det vill säga 
ungefår lika många som i ungdomsenkäten och hos Åkerberg (1980, 
1981), skulle kunna betraktas som i någon mån religiösa. 

Individuella förändringar i religiös inställning 

I vilken utsträckning uttrycker de vårdstuderande en förändring i religiös 
inställning om de enskilda frågorna är utgångspunkten? När det gäller 
gudstro byter två av fem elever svarsalternativ mellan årskurs ett och två 
och mellan årskurs två och tre byter en av fyra respondenter svars
alternativ. Av de som besvarat frågan om religiös inställning, byter drygt 
hälften av eleverna svarsalternativ under de tre utbildningsåren. Av 
elever som anger att de ber förändrar tre av fem svarsalternativ under de 
tre åren. 

Under de tre utbildningsåren förändrar 27 procent av eleverna sin 
religiösa inställning. Utifrån vad som framgår av index väljer sjutton 
procent av respondenterna ett annat svarsalternativ i årskurs två än det de 
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valde i årskurs ett. Mellan årskurs två och tre byter porton procent av 
eleverna svarsalternativ. 

I förhållande till exempelvis vad vi kallat allmänna grundvärderingar 
är fastheten stor inom det frågeområde som gäller religiös inställning. 
Totalt är stabiliteten i religiös inställning något större än vad som är fallet 
för de flesta övriga områden i panelstudien. Det är endast enstaka elever 
som byter inställning. För övrigt när det gäller den individuella 
förändringen finns en svag tendens under utbildningstiden att man efter 
hand ber mindre ofta. 

Finns det skillnader i religiös inställning bland elever med olika 
bakgrund? 

I det följande prövas om det finns eventuella samband i religiös inställ
ning bland elever med olika bakgrund (årskurs tre). Variablerna skolort, 
linjeval och elevernas sociala bakgrund prövas mot index över 
religiositet. 

p a p p a n s >  
klasstill
hörighet j 

Linjeval 
årskurs 3 

/Mammans\ 
klasstill

hörighet j 

Religiös 
inställning 

Frågor årskurs tre 

Figur 8.5 Index religiös inställning och variablerna skolort, elevernas 
sociala bakgrund och linjeval (**=p<.01) 

Variabeln skolort uppvisar (i figur 8.5) ett signifikant samband med 
index religiös inställning i årskurs tre (p=.009). Religiositeten är koncen
trerad till tre skolorter med 55, 40 respektive 37 procent religiösa elever. 
Dessa tre skolor ligger i den norra regionen. Skolan med de flesta 
religiösa eleverna finns i en inlandskommun i Västerbotten. De två andra 
är lokaliserade till det norra kustområdet. Skolan som har den näst högsta 
antalet av elever som anser sig vara religiösa är belägen i en relativt stor 
stad. Den fjärde skolan där 23 procent av eleverna uppger att de har en 
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religiös inställning är belägen i Stockholm, det vill säga en storstads
region. Som vi tidigare noterat saknar en av storstadsskolorna helt elever 
som anser sig vara religiösa. Den senare skolan finns "söder om söder" 
och den andra (Stockholmsskolan) i vad som brukar kallas ett "villa
stadsområde". Förmodligen finns det i dessa förhållandevis skilda miljöer 
olikheter när det gäller religiös inställning. 

Samband mellan allmänna grundvärderingar och religiös inställning 

Som framgår av tidigare redovisade samband mellan allmänna grund
värderingar och variablerna skolort, elevernas sociala bakgrund och 
linjeval samt religiös inställning är det endast meningsfullhet och religiös 
inställning som uppvisar samband med skolorten (figur 8.3 och 8.5). 
Dessutom förefaller de elever som uppfattar livet meningsfullt även anse 
att de gjort ett riktigt linjeval (figur 8.3). 

När det gäller samband mellan de allmänna grundvärderingarnas tre 
komponenter och religiös inställning saknas signifikanta samband. En 
religiös inställning tycks alltså varken påverka hur meningsfullt man 
uppfattar livet eller tron på framtiden eller tillit. 

INSTÄLLNING TILL UNDERVISNINGSTEMAT ETIK- OCH 
LIVSFRÅGOR 

I omvårdnadslinjen ingick två obligatoriska undervisningstema; etik och 
livsfrågor och kulturkunskap. I föreskrifter till timplanen anges att tema
studierna skall omfatta 40 undervisningstimmar per läsår och att skolorna 
lokalt planerar och beslutar vilka ämnen som skall vara värdämnen 
(ämnesinnehåll och inriktning, se bilaga 2 och 4). Detta har inneburit att 
temat etik- och livsfrågor har förekommit inom såväl karaktärsämnen 
som allmänna ämnen och att vaije skola har kunnat ha sin egen modell. 

Så till exempel har utläggningen av undervisningstemat varierat allti
från koncentrerade temadagar (jfr Hedly, 1993, temadagar om döden, 
kapitel sju) till en utspridd integrering i ett eller flera ämnen. Under
visningstemat har haft många beröringspunkter med andra ämnen. I 
ämnet omvårdnadskunskap förekommer exempelvis delmomenten 
vårdetik och livsåskådningsfrågor och vård i livets slutskede. 

Målbeskrivningen för etiktemat är följande: 

Eleverna skall genom temas tudierna om etik och livsfrågor få 
kunskap om olika åskådningarnas innehåll och sätta sig in i 
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moraliska och religiösa problem i syfte att förstå sin roll som 
människa och vårdare av patient/servicetagare (Omvård
nadslinjen, 1988:32, s 38). 

Givetvis kan det ha funnits variationer mellan orterna, mellan lärarna och 
mellan årskurserna när det gäller formerna för och omfattningen av 
etikundervisningen på omvårdnadslinjen. Att undervisningstemat har en 
anknytning till andra så kallade värdämnen kan även ha inneburit att 
temat blivit mindre synligt för eleverna. 

Här kan nämnas en intressant iakttagelse som Johansson och 
Pilhammar (1985) gjort av före detta elevers uppfattning och minne av 
olika vårdämnen. Johansson redovisar i studien hur sjuksköterskor som 
genomgått sjuksköterskeutbildning ett år efter sin utbildning inte minns 
att de haft ämnet socialmedicin. I anslutning till detta menar Johansson 
att: 

Eleverna gör fortlöpande en selektion som talar om för dem vad 
huvudbudskapet är i lektionerna och annat innehåll kom
menteras inte. Ämnen som endast förekommer integrerat 
riskerar vidare att sakna djup, stringens och revir. Om ett ämne 
skall få betydelse måste det alltså av och till få rangen av 
stomme mot vilket annat innehåll integreras... De "osynliga" 
och "ohörbara" ämnena kan knappast räkna med att bli 
intressanta ämnen,... (Johansson & Pilhammar, 1985, s 153). 

Mot denna uppfattning kan ställas att för etikområdet behövs en kon
tinuerlig diskussion och en integration i vårdutbildningarna. När under
visningen i olika ämnen kommer in på etiska frågeställningar bör dessa 
få ett utrymme. Likaså när eleverna själva under sin praktik haft upp
levelser som aktualiserat etikfrågor är det värdefullt om de i utbildningen 
får tillfälle till diskussion och reflexion kring dessa. Ett sådant 
förhållningssätt ger dessutom en konkretisering av det som annars kunde 
vara ett alltför abstrakt ämnesområde. 

Här finns det anledning att jämföra vad Dahlin anser om etiska frågor 
och religionsämnet. Han menar att: "Det finns ingen anledning att samla 
alla etiska frågor till re ligionsämnet" (Dahlin, 1989, s 30). Vi menar på 
samma sätt att det inte är självklart att samla alla etiska frågor till något 
speciellt ämne. 

I det följande fokuseras framställningen kring frågorna: Hur har 
eleverna uppfattat temastudierna i etik- och livsfrågor? Vilka skäl och 
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kommentarer till värderingen av undervisningstemat anger de? Vilka 
individuella förändringar uppvisar de vårdstuderande i sin inställning till 
undervisningstemat? De frågor vi reser är bland annat följande: 

Anser de flesta elever i omvårdnadslinjen att temaunder
visningen hjälpt dem att klara svåra situationer under 
praktiken? 

Är vårdstuderande med en religiös inställning mer positiva till 
temaundervisningen och anser de att de i större utsträckning 
kan nyttiggöra sig den än icke religiösa? 

Är elever som stannar inom vårdområdet mer positiva till 
etiktemat än de som avbryter utbildningen? 

Vi söker ställa svaren i relation till karakteristika hos elevgruppen och 
ställer frågan: Finns det några genomgående positiva respektive negativa 
grupper av elever när det gäller etik- och livsfrågeområdet. 

Elevernas inställning till undervisningstemat etik- och livsfrågor 

Frågorna kring undervisningstemats i enkäten berör sammanfattningsvis 
hur värdefullt temat varit, om det hjälpt eleverna att klara svåra 
situationer under praktik, om de upplevt att deras svåra frågor varit 
samma som kamraternas, om de genom temastudierna blivit intresserade 
av etik- och livsfrågor, och om det berikat deras språk och påverkat deras 
bemötande av andra. Vidare har eleverna i en öppen fråga kunnat 
redovisa sina synpunkter i form av kommentarer. 

I tabellerna 8.12 - 13 åskådliggörs elevgruppens värderingar av under
visningstemat. I årskurs ett finns inga enkätfrågor som gäller etiktemat. 
Anledningen till detta är att första enkätinsamlingen skedde vid en sådan 
tidpunkt i utbildningen att eleverna som regel inte hade haft någon 
arbetsplatsförlagd utbildning. Detta innebär att etikundervisningen ännu 
inte fått så stort utrymme och framförallt inte kunnat anknytas till 
praktikerfarenhet. 
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Tabell 8.12 Värdering av undervisningstemat etik- och livsfrågor. 
Procent. 

Årskurs 2 Årskurs 3 
Temastudierna i etik- och 
livsfrågor härför mig varit 

mycket värdefulla 7 18 16 
6 25 20 
5 30 34 

neutralt 4 18 22 
3 5 3 

helt värdelösa 2 1 3 
1 2 1 

Kommentarer/Ej svar 1 1 
Summa (n) 100(168) 100 (148) 

Den inställning som eleverna uttrycker enligt tabell 8.12 visar en bild av 
att cirka 73 respektive 70 procent av eleverna i årskurserna två och tre 
tycker att undervisningstemat varit värdefullt (svarsalternativen 7-5). I 
samma fråga uttrycker cirka åtta procent i årskurs två och cirka sju 
procent i årskurs tre en negativ inställning (svarsalternativen 3-1) till 
undervisningstemat. 

Men varför anser omkring 70 procent av eleverna att temat varit 
mycket värdefullt eller värdefullt? Svar på detta lämnar eleverna dels i 
kommentarerna, dels i de specifika frågor som redovisas i tabell 8.13. 
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Tabell 8.13 Skäl till att temat etik- och livsfrågor varit värdefullt. 
Procent. 

Årskurs 2 Årskurs 3 
Tycker Du att temastudierna hjälpt Dig klar a svåra 
situationer under praktiken? 

Ja 39 43 
Vet inte 36 37 
Nej 20 20 
Kommentarer/Ej svar 4 0 

Jag har upplevt att mina svåra frågor är samma som 
mina kamraters 

Stämmer precis 14 12 
Stämmer ganska bra 54 57 
Stämmer ganska dåligt 15 22 
Stämmer inte alls 5 4 
Kommentarer/Ej svar 12 5 

Jag har blivit intresserad av etik- och livsfrågor och 
läser gärna mer 

Stämmer precis 13 13 
Stämmer ganska bra 31 39 
Stämmer ganska dåligt 42 33 
Stämmer inte alls 8 12 
Kommentarer/Ej svar 6 3 

Ämnet har berikat mitt språk så att jag har flera ord 
att uttrycka svåra situationer 

Stämmer precis 7 5 
Stämmer ganska bra 32 41 
Stämmer ganska dåligt 43 38 
Stämmer inte alls 12 14 
Kommentarer/Ej svar 6 2 

Ämnet har påverkat mitt sätt att bemöta människor 
Stämmer precis 14 20 
Stämmer ganska bra 51 49 
Stämmer ganska dåligt 22 22 
Stämmer inte alls 5 5 
Kommentarer/Ej svar 8 4 

Summa (n) 100(168) 100(148) 

Av tabellerna 8.13 framgår att om skälen som eleverna angett till varför 
temat varit värdefullt ordnas efter andelen positiva svar, i de specifika 
frågorna, varierar de mellan 69 och 39 procent, med följande rangordning 
utifrån de vårdstuderandes svar: Temat etik- och livsfrågor har påverkat 
deras sätt att bemöta människor; de har blivit intresserade av ämnet och 
läser gärna mer och det har vidare berikat deras språk för svåra 
situationer och hjälpt dem att klara svåra situationer under praktik. 
Frågan om eleverna upplevt att deras svåra frågor varit samma som kam-
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raternas är i enkäten inte uttryckligt knuten till etiktemat. Man kan dock 
förmoda att temaundervisningen varit ett av de tillfällen när man talat om 
svära frågor och att ungdomarna i temadiskussionerna fått en spegling av 
vissa av sina egna problem och funderingar. Vare sig upplevelsen av 
kamraternas svåra frågor är knuten till temaundervisningen eller inte så 
kan väl att märka hela 69 procent av eleverna dra paralleller mellan sina 
svåra frågor och kamraternas. Ingen av eleverna som är negativ till 
undervisningstemat anser att det hjälpt dem att klara svåra situationer. 
Likaså har ingen av de vårdstuderande som är positiva till temat svarat 
nej på frågan om temat hjälpt dem klara svåra situationer (p<.000). 

Ett index för synen på undervisningtemat etik- och livsfrågor 

Ett index för synen på undervisningstemat etik- och livsfrågor har 
skapats med hjälp av de sex delfrågorna (tabell 8.12 och 8.13). Tre svars
kategorier har bildats: De som är positiva, de som är ambivalenta och de 
som är negativa (jfr kapitel ett, bearbetning och analys av data). 

Tabell 8.14 Index för undervisningstemat etik- och livsfrågor. Procent. 
Årskurs 2 Årskurs 3 

Positiv 23 31 
Ambivalent 64 53 
Negativ 11 15 
Ej svar 2 1 
Summa (n) 100 (168) 100 (148) 

Av tabell 8.14 framkommer att om frågorna gällande undervisningstemat 
sammanförs i ett index uppträder ett annat mönster än det som fram
kommer när undervisningstemat enbart bedömdes ur synpunkten värde
fullt eller inte. I årskurs två är det endast 23 procent som är genomgående 
positiva och nästan två av tre elever är ambivalenta. I årskurs tre är 
nästan en av tre elever positiva, det vill säga det är åtta procentenheters 
ökning av andelen elever som är positiva till undervisningstemat jämfört 
med årskurs två. Samtidigt har andelen negativa blivit något högre. 

Individuella förändringar i inställningen till undervisningstemat 

På den enskilda frågan om temastudierna hjälpt eller inte hjälpt de 
vårdstuderande att klara svåra situationer under praktiken uppvisar över 
hälften av eleverna i sina svar en fasthet mellan årskurserna två och tre. 
Det vill säga dessa väljer samma svarsalternativ både i årskurs två och 
tre. 

218 



Ungdomars inställning i livsfrågor 

Under de två sista utbildningsåren förändrar var tredje elev sin inställ
ning till undervisningstemat. Index påverkas av att nästan en av tre elever 
väljer skilda svarsalternativ i årskurs två och tre. Cirka fjorton procent av 
eleverna har en rörlighet mellan årskurserna mot en något mindre positiv 
inställning och nästan var sjätte respondent går tvärtom mot en mer 
positiv inställning till undervisningstemat. Det vill säga något fler av de 
vårdstuderande förändrar sin inställning i positiv riktning till undervis
ningstemat. 

Av de som avbryter utbildningen efter årskurs två har fyra elever en 
positiv inställning till undervisningstemat, femton elever är ambivalenta 
och en elev uppvisar en negativ inställning. Det vill säga de flesta elever 
som avbryter utbildningen är ambivalenta till undervisningstemat. 

Finns det skillnader i upplevelsen av temat etik- och livsfrågor bland 
elever med olika bakgrund? 

Mellan variablerna linjeval, skolort, elevernas sociala bakgrund och 
index för undervisningstemat etik- och livsfrågor prövades eventuella 
signifikanta samband för årskurs tre. 

A/lammans\ 
klasstill-

, hö righet , 

/Pappans 
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hörighet j 

Linjeval 
årskurs 3 

Undervisnings
temat 

Frågor årskurs tre 

Figur 8.6 Index för undervisningstemat etik- och livsfrågor och 
variablerna skolort, linjeval och elevernas sociala bakgrund (**= pc.Ol). 

Av figur 8.6 framgår att index undervisningstemat uppvisar signifikanta 
samband med bakgrundsvariabeln skolort i årskurs tre (p=.006). Vid tre 
skolorter är eleverna särskilt positiva. Vid två av skolorterna är eleverna 
markant negativa till undervisningstemtat. Inlandsskolan i Västerbotten 
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har den högsta andelen (64 procent) positiva till undervisningstemat och 
"Ådalsskolorna" den lägsta andelen (0 och 14 procent). Den högsta 
andelen positiva finns vid den skola som även har den högsta andelen 
religiösa elever. Endast ungefär hälften så många positiva finns vid de 
två andra skolorna med stort antal religiösa elever. Är det kanske så att 
det metafysiska språket i religion och etik delvis sammanfaller? Mot 
detta talar att vid den skola där det inte finns några religiösa elever är 30 
procent positiva till undervisningstemat och att det inte blir så höga tal 
vid de andra två skolorna med många religiösa elever. 

Även linjeval uppvisar ett signifikant samband i årskurs tre (p=.009) 
med undervisningstemat etik- och livsfrågor. Detta innebär att flera av 
eleverna som är positiva till undervisningstemat, jämfört med de som är 
negativa, anser att de gjort ett riktigt linjeval. Man kan förmoda att de 
som anser att de valt rätt linje vill lära sig så mycket som möjligt om hur 
man förhåller sig i vårdarbetet. Eller att det är tvärtom så att de som har 
ett förhållningssätt, som de tycker sammanfaller med undervisningstemat 
anser att de gjort ett riktigt linjeval? 

Elevernas kommentarer till temastudierna 

I det följande presenteras ett urval av kommentarer som belyser elevernas 
inställning till temastudierna. Det som överväger är att etiktemat har varit 
värdefullt och bra. En del av de vårdstuderande vill till och med ha mera 
tid för detta undervisningstema. Men även andra och negativa röster finns 
som säger att det har varit tråkigt och värdelöst. 

"Intressant, givande borde vara obligatoriskt i alla 
utbildningar". 
"Det är väldigt bra och utvecklande, som alla borde läsa om. 
Men jag tror nog innerst inne att vi är lite för unga för djupa 
etiska situationer och diskussioner. Man har ju så mycke t med 
sig själv". 
"Jag tyckte att det verkade som om lärarna inte var väl 
förberedda det blev för mycket 'fjantigt snack'". 
"När jag gick i l:an hade vi en temavecka med en 
samhällsvetenskaplig klass. Det var jättebra". 

Några elever tar upp arbetsformerna och understryker det positiva i att 
arbeta med undervisningstemat i grupp och få tillfälle att diskutera. 
Andra efterlyser en annan och intressantare uppläggning. Det finns även 
elever som tycker att undervisningen inte stämmer med verkligheten. 
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"Blir lätt tjatigt att rada upp en mas sa begrepp och termer. Det 
är bättre att få diskutera värderingar och hur man handlar i olika 
situationer". 
"En del studier har varit bra där man fått medverka själv genom 
att sitta och prata i små grupper. Mindre bra när lärarna står och 
p ra t a r  f a k t a  o s v " .  
"Tråkigt men sam tidigt säkert lärorikt. Den lära re som gör etik 
roligt, gör det bra ..." 
"Jag tycker inte det stämmer överens med verkligheten". 

En del av eleverna ser på undervisningstemat som något som hjälpt till 
att utveckla dem personligen och medverkat till att de fått större för
ståelse för andra människor och svåra situationer. 

"Väldigt givande och intressant man har lärt sig att hysa empati 
och respekt för sina patien ter. När jag vårda r en människa för 
söker jag bemöta hon/han som jag skulle vilja bli bemött". 
"Det har hjälpt mig gö ra det bästa för patienten. At t respektera 
patientens personliga integritet". 

Det finns även de som inte kan minnas att de haft någon etikundervisning 
eller menar att det varit mycket lite (jfr Johansson och Pilhammar, 1985). 
Några däremot påpekar att etik har varit något som funnits med i hela 
utbildningen. 

"Dom var bra. Jag har faktiskt glömt bort dem. Har vi haft etik i 
trean"? 
"Ingen aning. Jag kan inte komma på vad vi gjort". 
"Jag minns inte vad vi läste om, men jag tycker att vi lärt oss 
etik hela tiden. Och det har gjort att jag mognat". 

Det finns även de som anser att de genom undervisningen inom ämnes
området fått bekräftelse på att, som någon säger, "den egna inställningen 
och det egna handlandet varit rätt men det behövs säkert för en del". 

"Eftersom detta är naturliga saker från min uppvä xt så har inte 
detta betytt mycket för mig. Vi skulle behöva mera om det". 
"Dom har varit ganska bra, hade redan en bra uppfattning i etik 
och livsfrågor innan jag började här". 
"För en del är det väl nödvändigt att diskutera 'djupare grejer' 
medan jag hade redan med mig en del i 'bagaget' ". 
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Med två undantag (en skola där åtta av elva elever är genomgående 
positiva och en annan skola där man, enligt eleverna, nästan inte haft 
någon undervisning i temat) finns i kommentarerna hela skalan av syn
punkter från värdefullt till värdelöst. Speciellt vid en skola betonar flera 
elever nödvändigheten av förändrade arbetsformer i etikundervisningen. 
Vid den skola där elevsynpunkterna är övervägande positiva till temat 
återkommer samma positiva bild i synen på undervisningen om äldre (jfr 
kapitel nio). 

Undervisningstemat etik- och livsfrågor - några sammanfattande syn
punkter 

Vi har tidigare redovisat elevernas uppfattning om undervisningstemat 
och vad de anser temastudierna hjälpt dem med. Det finns en klar kopp
ling mellan elevernas inställning till undervisningstemat och om de anser 
att temat hjälpt dem att klara svåra situationer. Är man positiv till under
visningstemat anser man också att det varit ett hjälpmedel för att klara 
svåra situationer. 

I framställningen har vi även tagit med frågan om de vårdstuderande 
under utbildningens gång upplevt att deras svåra frågor varit samma som 
kamraternas. Mer än två tredjedelar av de vårdstuderande anser att deras 
svåra frågor varit samma som kamraternas. Frågeställningen är, som vi 
tidigare framhållit, i enkäten inte explicit knuten till etiktemat men vi har 
förmodat att ett av de tillfällen där eleverna kunnat diskutera och jämföra 
sina svåra frågor varit i temaundervisningen. De vårdstuderande i årskurs 
tre tycker måhända att det är naturligt eller till och med känner till att 
kamraterna har samma svåra frågor, och då är det inte längre någon 
upptäckt. Kanske är det så att man vanligtvis talar med de närstående 
kamraterna om dessa frågor och därför upplever att undervisningstemat 
inte tillfört någon ytterligare kunskap om kamraternas svåra frågor. Eller 
också är det tvärtom så, som det är för en mindre del av gruppen, att man 
tror att de egna svåra frågorna är så unika att man därför inte kan eller 
vill tala med kamraterna om dessa frågor. Måhända uttrycker mer än 
fjärde elev detta när de svarat att de upplevt att deras svåra frågor inte 
varit samma som kamraternas. 

Upplever eleverna kanske de två världarna, kamraternas och omvård
nadsvärlden, som så väsensskilda att den egna upplevelsen av vård
områdets svåra situationer blir något som man inte talar om med sina 
kamrater? Eller är det så, som några påpekat i sina kommentarer, att 
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undervisningsformerna inte gett tillräckligt utrymme för samtal och 
reflexion? 

Bland kommentarerna till undervisningstemat hör just påpekanden om 
att när elevaktiverande undervisningsformer som grupparbete förekom
mit har de vårdstuderande upplevt det som positivt. Det finns även 
kommentarer om att det funnits tendenser att undervisningen blivit 
instrumentelit inriktad (jfr Dahlin, 1989). Följande elevkommentar kan 
vara ett exempel på detta. 

"Blir lätt tjatigt att rada upp en mas sa begrepp och termer. Det 
är bättre att få diskutera värderingar och hur man handlar i olika 
situationer". 

Sammanfattningsvis finns indikationer på att temat medverkat till att de 
vårdstuderande (nästan hälften i årskurs tre) fått ett språkligt verktyg att 
använda i svåra situationer, att kunskaperna påverkat deras sätt att 
bemöta människor samt att undervisningen gett mersmak för ämnet (fler 
än hälften). 

Givetvis kan man tänka sig att det finns skillnader i undervisningen 
vid de olika orterna. Kunniga, intresserade och goda lärare har kanske 
gjort undervisningstemat attraktivt vid de två skolor där den största 
andelen positiva elever finns. Däremot har lärare vid andra skolor, med 
mera negativa elever, måhända inte lyckats genomföra undervisningen på 
samma sätt. Men som vi tidigare påpekat så är det endast vid en skola (en 
av de positiva) som ingen av eleverna har givit något negativt omdöme 
om temastudierna. Vid den andra positiva skolan varierar däremot 
inställningen till undervisningstemat och där har vi fått elev
kommentaren: "den lärare som gör etiktemat intressant är duktig". 

Även om förändringarna inte är stora ökar intresset för temastudierna 
mellan årskurserna och likaså den nytta som de vårdstuderande anser att 
de haft av temat. Trots att kommentarerna till största delen är positiva ger 
de ingen helt entydig bild av hur eleverna uppfattat undervisningstemat 
och vilken nytta de anser att de haft av temaundervisningen. 

Det finns helt motsatta uppfattningar som vi sökt åskådliggöra genom 
våra exempel ovan. De motsägelsefulla åsikterna kan givetvis tolkas som 
enbart skillnader i undervisningen. Kanske speglar diskrepansen i åsikter 
att eleverna befinner sig i varierande skeden och på olika nivåer i den 
personliga utvecklingen. Personliga problem och upplevelser under den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är andra faktorer som kan ha 
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påverkat elevernas åsikter. Så till exempel finns anledning att reflektera 
över vilka utgångspunkter de elever har som avgett följande kommen
tarer: "Man lärt sig hysa empati och respekt för sina patienter". "Det 
hjälpte mig att göra det bästa för patienterna". "Att respektera patienter
nas personliga integritet". Står dessa kommentarer för att dessa elever är 
mogna, har få problem och dessutom har övervägande positiva upplevel
ser från sitt möte med omvårdnadsvärlden? 

Givetvis ger panelstudien inget svar på de frågorna. Ett antal av 
eleverna lyfter själva i sina kommentarer fram att undervisningstemat 
hjälpt dem i den personliga mognaden. Dessa elever ser alltså sig själva 
som förändrade under utbildningens gång. I kommentarerna kommer 
även dessa elevers motsatser till tals nämligen vårdstuderande som anser 
att de " hade redan en bra uppfattning i etik- och livsfrågor", det vill säga 
när de böljade utbildningen och eleverna som uttrycker att: "För en del är 
det väl nödvändigt att diskutera 'djupare grejer' medan jag hade redan 
med mig en del i 'bagaget' Den elev som anser att de är "lite för unga 
för djupa etiska situationer och diskussioner" drar samtidigt konklu
sionen: "Man har ju så mycket med sig själv". Kanske lyfter den eleven 
fram konflikten mellan de vårdstuderandes deltagande i flera och ibland 
motsägelsefulla världar som de tillhör, till exempel familjen, ungdoms
världen och omvårdnadsvärlden. Rangordningen av vilken värld som är 
viktigast är inte given, men följer prioriteringen den som ungdomar 
gjorde i en studie 1993 är det kamraterna som är det viktigaste; hälsa 
kommer på andra plats, föräldrar och syskon kommer på tredje plats och 
skolan intar en niondeplats. (Andersson m fl, 1993). Kamraternas bety
delse understryks måhända av dem som tycker att etikstudierna var bra 
när "man fått medverka själv genom att sitta och prata i små grupper". 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Vi har mött en ungdomsgrupp på väg in i omvårdnadsvärlden. Nästan två 
av fem elever har en ljus framtidstro men samtidigt finns inslag av oro 
inför framtiden. Likaså har de flesta vårdstuderande en stor tilltro när det 
gäller att bli sedda och respekterade och vågar själva ta första steget vid 
kontakter med andra. Men samtidigt säger sig över hälften av dem inte 
lita på andra människors löften och ännu flera tycker sig inte få tillräck
ligt personligt ansvar. Mest framträdande är dock att majoriteten av dessa 
unga omvårdare verkar ha en inställning till livet som präglas av 
meningsfullhet. Några av de domäner som Johansson (1988) beskriver 
som allmänmänskliga och som grund för omvårdnadskompetens skymtar 

224 



Ungdomars inställning i livsfrågor 

fram hos respondenterna. Med hennes terminologi skulle vår studie av 
livsfrågor röra sig inom den andliga domänen med samband till de 
sociala och emotionella domänerna. 

Vi har i våra utgångspunkter för panelstudien antagit att den goda 
vårdaren, med andra ord den som har omvårdnadskompetens, vill arbeta 
inom omvårdnad och äldrevård och dessutom har en positiv grundin
ställning. Med det senare menar vi i detta sammanhang att man är intres
serad av etiska frågor, trygg i sitt förhållande till omvärlden och fram
tiden och har förmåga till inlevelse och medkänsla och måhända är 
religiös. 

Jeffner (1988) talar om livsåskådning som en inre process som står i 
ständigt samspel med den omgivande kulturen. Överfört till vår studie 
skulle den omgivande kulturen för undersökningens vårdstuderande 
bland annat utgöras av omvårdnadsvärlden. I exemplen på svåra situatio
ner under praktiken uttrycker flera av ungdomarna en långtgående 
förmåga till inlevelse och medkänsla med vårdtagare och deras anhöriga 
i etiskt svåra situationer. Detta finns till exempel när de beskriver hur 
svårt de upplevde det när någon lämnades att dö ensam eller när de såg 
ett ovärdigt uppträdande av personalen gentemot vårdtagarna. Omvård
nadsområdet är fyllt av etiska konflikter och ställningstaganden. Den 
goda vårdaren måste därför engagera sig i de etiska frågorna eller med 
andra ord vara intresserad av att förstå och finna de bästa lösningarna på 
etiska omvårdnadsproblem där vårdtagarens värdighet sätts i främsta 
rummet. 

Omvårdnadseleverna befinner sig under sin utbildningstid, och då 
särskilt den första tiden, i vad Inglehart (1990) och Pettersson (1988) 
talar om som "den kritiska period då den vuxnes värdesystem och livs
hållning etableras" (1988, s 19). Ungdomarna är omgivna av och lever 
själva i flera sammanhang eller världar. Mellan de världarna som till 
exempel familjen och ungdomsgängen sammanfaller värdesystemen inte 
alltid. I omvårdnadsvärlden blir det vårdpersonalen som ger eleverna de 
goda eller dåliga förebilderna. Under teoriperioderna lär vårdlärarna ut 
hur det bör vara och under praktikperioderna försöker personalen skola 
in eleverna i hur det är i verklighetens omvårdnadsvärld. En vanlig kom
mentar från vårdstuderande är just reflexioner över den diskrepans som 
förekommer mellan dessa två, vad vi kallar, etiska sändare. Båda 
kategorierna utgör signifikanta andra men för eleven så gäller det att 
själv hitta ett personligt mellanläge mellan vårdlärarnas bör och perso
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nålens hur det är. I kommentarerna till svåra situationer finns exempel på 
en redan etablerad etisk grundinställning som tar avstånd från förned
rande behandling av patienterna. 

I enlighet med Inglehart (1990) etableras individens uppsättning av 
centrala värden tidigt i livet. Detta skulle kunna innebära att eleverna 
redan när de kommer till utbildningen har grundläggande värderingar 
som utgångspunkt för sina etiska reflexioner och ställningstaganden. 
Något av detta uttrycks också i kommentarerna till temaundervisningen 
där ytterligheterna måhända kan beskrivas av å ena sidan den som anser 
att "det blev för mycket fjantigt snack" och den som å andra sidan tycker 
att det är "någonting nödvändigt". Bär dessa två elever med sig två 
diametralt motsatta värdesystem eller är deras synpunkter bara uttryck 
för att undervisningen i det ena fallet varit mindre bra och i det andra 
fallet upplevts som värdefull? Noterbart i detta sammanhang är det 
genomslag som orten har och då en speciell ort när det gäller inställning 
till undervisningstemat och andelen religiösa. Ortens betydelse för svaren 
inom undervisningstemat blir sammanfattningsvis att när det gäller 
undervisningstemat och religiös inställning finns ett samband för två av 
orterna. På en ort är man både mer positiv i sin inställning till under
visningstemat och "mer religiös" än vad som är fallet på övriga orter. Vid 
den andra skolan (orten) finns en stark tendens till positiv inställning till 
såväl etiktemat som religiös inställning. 

Vad flera elever lyfter fram, och då inte minst i samband med syn
punkter på temaundervisningen i etik- och livsfrågor, är upplevelsen av 
att ha mognat och utvecklats under utbildningstiden. De använder uttryck 
som till exempel "växer inombords" och "mognat som person". Enligt 
Erikson (1995) skulle det dock dröja ända upp till vuxenåren innan 
individen nått en tillräcklig mognad för att kunna ge omsorg, det vill säga 
som vi tolkar det ha tillägnat sig alla de dimensioner som behövs för den 
goda vårdaren (jfr kapitel fem och tio). 

Kanske går mognadsprocessen eller vad Ziehe (1986) kallar inklusio-
nen snabbare för de ungdomar som genom sin utbildning konfronteras 
med omvårdnadsvärldens etiska dilemman än för deras jämnåriga som 
inte möter den verkligheten. Det kan i alla fall förmodas att i utveck
lingen mot ett yrkesmässigt omvårdnadskunnande trevar sig vårdaren 
fram mot en mer etablerad hållning när det gäller etisk grundinställning. 
Som ett uttryck för detta kan den bitvis ambivalenta hållningen i svars-
mönsten måhända tolkas. Åkerberg (1987) anser att eleverna i hans 
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studie medvetet eller omedvetet undviker sanningen bland annat genom 
att välja mindre ångestladdade mellanlägen i enkätsvaren. Att detta även 
kunde vara en förklaring till fördelningen av vissa av svaren i vår studie, 
till exempel rädsla för döden, förefaller rimligt (se kapitel sju). Däremot 
får andra mindre ångestladdade områden ett helt annat svarsmönster med 
en stor andel positiva svar. 

I kapitel ett har vi redogjort för de vårdstuderandes ställningstagande 
när det gäller att arbeta inom äldrevård. Följande kapitel fokuseras på 
inställning till äldre och mynnar ut i sökandet efter karakteristika hos de 
elever som vill bli äldrevårdare. Vi söker även orsaker till att man inte 
väljer detta arbetsområde. I kapitel tio fortsätter denna analys, bland 
annat genom att vi där prövar sambanden mellan livsfrågor och bered
skap att arbeta inom äldrevården. 
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9 INSTÄLLNING TU,I. GAMLA 

Men han märkte med oro att Skalle-Per undan för undan 
tacklade av alltmera, och han frågade Lovis: 'Vad är det med 
honom, tror Du?' 'Ålderdom', sa Lovis. Mattis tittade ängsligt 
på henne. 'Men det dör han väl inte av?' 'Jo, det gör han', sa 
Lovis. Då brast Mattis i gråt. 'Nä, far åt pipsvängen', skrek han. 
'Det går jag inte med på!' Lovis skakade på huvudet. "Mycket 
bestämmer du, Mattis, men det bestämmer du inte!' (Astrid 
Lindgren, 1981, s 230). 

I detta kapitel fokuseras framställningen på de vårdstuderandes in
ställning till gamla människor. Avsnittet börjar med exempel på attityder 
till äldre utifrån ett historiskt perspektiv och värdemönster i barnlitteratur 
och mytbilder. Därefter följer en genomgång av några studier beträffande 
ungas inställning och kontakter med äldre. Sedan presenteras den empi
riska delen strukturerad i sex områden: Kontakter med äldre, inställning 
till egen ålderdom, hur man ser på äldre, mötet med äldre i omvårdnads
världen, inställning till undervisningen om äldre och beredskap att arbeta 
med äldre. Kapitlet avslutas med uppföljning av fyra frågeställningar, 
sammanfattning och en kortfattad diskussion. Presentationen av resultatet 
följer i princip samma mönster som tidigare, det vill säga först redovis
ning i form av tabeller över svarsprocent, därefter kommer index inom 
respektive område och sedan granskas individuella förändringar när det 
gäller de vårdstuderandes svar över de tre undersökningsåren. Slutligen 
prövas eventuella samband. 

EXEMPEL PÅ HUR ÅLDRINGAR BESKRIVS I LITTERATUR 
OCH FORSKNING 

Åldringarnas plats och värde i vårt samhälle kan beskrivas på olika sätt 
och med skilda utgångspunkter. Historiskt kan vi erinra oss fattigstugor, 
rotegång och andra förnedrande historiska förhållanden (jfr Qvarsell, 
1991). En annan beskrivning som ofta lyfts fram är tregenera-
tionsfamiljen i det tidigare agrara samhället. De äldres situation fram
ställs då ofta som idyllisk. Gamla, barn och barnbarn lever i dessa skild
ringar i en harmonisk gemenskap där de äldre i storfamiljens hägn får 
framleva sin ålderdom i aktning och med för dem anpassade sysslor. Mot 
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denna beskrivning framställs ibland dagens åldringar som ensamma, 
utsatta och eländiga. I mer nyanserade bilder med utgångspunkt från 
statistik och andra undersökningar visar det sig att åldringarnas verk
lighet var och är annorlunda. Så till exempel visar Hansson (1980) att det 
endast undantagsvis har förekommit tregenerationsfamiljer och när det 
förekom var det i regel i de övre skikten av samhället. Det så kallade 
undantag som förekom bland bönderna var inte heller någon allmänt 
idyllisk tillvaro för de äldre. Gaunt (1983, 1991) visar bland annat på hur 
undantagskontrakten utgjorde en källa till antagonism mellan genera
tionerna och hur äldre i dagens mer "primitiva" samhällen där man lever 
i storfamiljer inte på något sätt har det bättre än de äldre som lever i vårt 
moderna samhälle. 

Blom (1987) har i en analys av barnlitteratur från skilda perioder 
under 130 år pekat på rådande värdemönster när det gäller inställningen 
till åldringar. Avsikten med hans analys är att strukturera hur bilden av 
de äldre i dessa böcker förändrats under det 130-åriga perspektivet. 

På 1830- talet framställdes de äldre som fattiga, resurssvaga, beroende 
och tärande. De tillskrevs en hel rad, och då främst åldersrelaterade, 
krämpor och sjukdomar. Framställningarna i den tidens barn- och ung
domslitteratur präglas av beskrivningar av åldringarna som religiösa, 
undergivna mottagare av understöd och allmosor. De är en grupp som 
inte ställer några krav på förändringar. Dessa beskrivningar av de äldre 
menar Blom blir något av didaktiska och moraliska åskådningsexempel 
för fromhet och tålmodighet samtidigt som beskrivningarna gör de äldre 
till lämpliga objekt för välgörenhet. 

På 1890- talet är framtoningen av de äldre i den aktuella litteraturen 
förändrad. Bilden är ljusare men den fattige och beroende åldringen 
skymtar fortfarande fram, men nu domineras framställningen av de äldre 
som några som vill klara sig själva och inte ligga andra till last. Barn och 
barnbarn finns runt omkring dem och de är barnens bästa vänner och 
lekkamrater. I 1890-talets barnlitteratur gäller fortfarande kravet på 
vördnad och respekt för de snälla, tålmodiga och förnöjsamma åld
ringarna. Men vissa mörka inslag finns kvar som att åldringarna är 
ensamma, rädda för att inte klara sig och känner sig övergivna och resig
nerade. Även om detta är nertonat finns fortfarande markanta inslag i 
framställningarna av de gamla som sjuka. Sammantaget är bilden av de 
äldre mer positiv, menar Blom, än vad som är fallet i motsvarande 
litteratur från 1830-talet. 
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I barn- och ungdomsböcker från 1950-talet är bilden av åldringarna 
mindre entydig. I dessa framställningar har andelen äldre minskat betyd
ligt. Fram träder nu resurssvaga och beroende åldringar som ibland beter 
sig som barn. Grundsynen är fortfarande positiv och välvillig men 
präglas av okunskap och ointresse för äldre och deras problem. I det 
barncentrerade perspektivet som finns i 1950-talets barnböcker är de 
äldre inte längre "synliggjorda" (Blom, 1987, s 215-218). Blom menar att 
det finns positiva undantag som till exempel Astrid Lindgren när det 
gäller behandling av de äldre i 1950-talets barnlitteratur. Han menar att 
Lindgren "kan sägas ta upp temat resursfrigörelse hos äldre" (s 182). 

Som exempel tar Blom fram farfar i Bullerbyböckerna. Men det är 
barnen som är den aktiva parten i relationen med farfar som "är en resurs 
därför att han alltid finns till hands, alltid har tid, och alltid är villig att 
lyssna på vad barnen har att berätta" (Blom, 1987, s 154). 

Bloms analys är av intresse och det kan förmodas att en del av de 
klassiker som var 1950-talets barnböcker fortsatt att ge bilder som påver
kat dagens och morgondagens äldrevårdare. Samtidigt som den aktuella 
litteraturen givetvis är en spegling av den allmänna inställningen till 
åldringar och därmed bara en av många "sändare". Om man, vilket Blom 
inte gjort, tar en av de mest spridda barnböckerna som Pippi Långstrump 
(Lindgren, 1945) så finner man att i Pippis värld finns inte några 
"gamlingar". Däremot i en annan bok av samma författare, Ronja rövar
dotter (1981), finns den gamle Skalle-Per som dör, saknas och söijs. Han 
framställs som något avvikande men älskad och behövd i sin krets. Att 
han dör rubbar tillvaron och rövarkungen uttrycker det med orden: "Han 
har funnits jämt! Och nu finns han inte!" (Lindgren, 1981, s 231). 

Även i Bröderna Lejonhjärta (Lindgren, 1973) har åldringen Mattias 
en central plats i berättelsen. Denne Mattias är en stark och klok befriel
seledare som på ett jämställt sätt umgås med de unga men dessutom även 
är den som har auktoritet. 

I Emilböckerna (Lindgren, 1966,1970) framställs huvudpersonen som 
den som tar sig an gamla. Till och med när han går i skolan hinner han 
med att besöka de gamla på sin frukostrast. 

Det var den bästa stu nden på hela da gen, när Emil kom, tyckte 
de i fattigstugan, både Stolle-Jocke och Johan Ett Öre och 
Lillklossan och Kall Spader och allt vad de hette, de stackars 
hjonen (Lindgren, 1970, s 120). 
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När Lindgren (1966) berättar om hur Emil ordnar julkalas för "hjonen i 
fattigstugan" ger hon en historisk tillbakablick i en mästerligt pedagogisk 
dräkt anpassad till barn (se Lindgren, 1966, s 112 -113). 

Om man ser Lindgrens framställning av gamla i kronologisk ordning i 
de fyra citerade böckerna framkommer att frän 1966 till 1981 förändras 
den. I Emil- serien framställs gamla som veliga människor som lever i en 
misär men får del av Emils godhet. I de två böckerna från 1970- och 
1980-talen är framställningen däremot präglad av att de äldre har klokhet 
och finns i en gemenskap där de är respekterade och har viktiga uppgif
ter. Detta gäller till exempel Mattias som befrielseledare och Skalle-Per 
som trots sin ålderdomssvaghet ändå är en viktig rådgivare både när det 
gäller den aktuella situationen och framtiden. Samtidigt som man kan 
instämma i Bloms analys att Lindgren "kan sägas ta upp temat resursfri
görelse hos äldre" (1987, s 182) måste man konstatera att Lindgrens fort
satta framställning (efter 50-talet) av äldre är mångfasetterad. I hennes 
barnböcker finns alltså både orkeslösa och veliga fattighjon och starka 
ledande åldringar. Man kan dock förmoda att i allmänhet tar svenska 
barn del av de flesta av Lindgrens böcker och filmer. Kanske får de 
därmed en bild av både hur det var förr med fattighjon och hur åldringar i 
en annan tid har en helt annan och positivare plats och funktion. 

I den aktuella samhällsdebatten finns exempel på uppfattningar att 
åldringarna har ett mindre utrymme och en lägre uppskattning i vårt 
samhälle i förhållande till andra åldersgrupper. Man kan till exempel 
reflektera över vilken funktion åldersangivelser för personer i varje fram
ställning i pressen hade för några år sedan. Den typen av information är 
numera sällsynt. Samtidigt har andelen äldre i de beslutande försam
lingarna minskat. Så till exempel representeras cirka två miljoner ålders-
och förtidspensionärer av endast sex pensionärer i riksdagen (1995). 

Ulvenstam skriver om detta i en debattartikel i Dagens Nyheter (24 
december 1995). Han rubricerar den "Åldersrasism i Sverige" och menar 
att landets pensionärer rensas ut ur landsting, kommunfullmäktige och 
riksdag. Även bland arbetsgivare och på andra håll i samhället råder en 
ålderssyn som är grym och ekonomiskt riskabel enligt Ulvenstam. 

Tornstam (1993) talar om mytbilder när det gäller inställning till åld
randet. Han menar att dessa mytbilder har präglat såväl den allmänna 
inställningen till äldre som den forskning som bedrivits inom området. 
Han ger därvid exempel både från sin egen och andras studier på vad han 
kallar "eländes- och resursperspektiv". Respondenterna i en av hans 
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undersökningar fick ange dels vilka allvarliga problem de själva hade i 
tillvaron just då, dels vilka allvarliga problem de ansåg att andra 
människor i olika åldersgrupper hade. Han kommenterar sin under
sökning bland annat med följande: 

Det iögonfallan de var att äldre, på ett enda undantag när, till
skrevs problem i betydligt högre utsträckning än vad de själva 
angav sig ha. Den mest dramatiska skillnaden gällde ensam
heten, där 90% menade att detta är ett allvarligt problem för de 
äldre, samtidigt som 27% av de äldre själva angav detta som ett 
problem (Tomstam, 1993, s 147). 

Detta menar Tornstam är ett exempel på "eländesperspektivet" där män
niskor både överskattar de äldres problemtyngd och har "en snedvriden 
bild av de äldres problemprofil" (1993, s 147). Vidare framkom i samma 
studie, som han refererar till 

att ju högre utb ildningsbakgrund desto lägre kunskaper besitter 
man inom detta område . Sak samma gäller beträffand e utbild
ningstidens längd (Tornstam, 1986, s 133). 

Tornstam menar att en möjlig förklaring till att personer med högre 
utbildning vid jämförelse med andra både tenderar att vara mer okunniga 
om åldrandet och dessutom "mer svartmålande i sin okunskap" (s 134) är 
att den kunskap som de högre utbildade får genom sin utbildning, men 
även genom att intensivare tillgodogöra sig massmedias utbud, inte är 
någon rikt ig kunskap utan "snarare handlar om myter eller stereotypier 
som förmedlas i undervisningssituationen" (Tornstam, 1993, s 149). 
Vidare pekar han på att kanske är den högre utbildningen så problem-
orienterad att den leder till att man inte bara ser existerande problem utan 
också de som inte finns. 

Det finns dock i Tornstams (1983) material en liten delgrupp av 
kommunanställda äldrevårdare som uppvisar den allra högsta kunskapen. 
Denna grupp karakteriseras bland annat av att vara över 26 år och ha tio 
års utbildning eller mer. 

Tornstam påpekar vidare i en studie av vuxnas attityder till äldre att 
"när kunskaperna om äldre är goda, lyser ofta den positiva hållningen 
med sin frånvaro" (Tornstam, 1984, s 8). Produktivitet, effektivitet och 
självständighet är några av de ideal som präglar vårt samhälle. Gamla 
människor kan inte eller tillåts inte att leva upp till dessa ideal och där
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med finns det också en grund för ett förakt för gamla, menar Tornstam 
(1993). 

Vi har enligt Tornstam ett behov av att uppfatta gamla som ömkliga 
och skröpliga och då kan vi tycka synd om dem och detta föder den 
falska eländesbilden av de äldre. Myterna får därmed funktionen att lösa 
problemet med förakt för svaghet hos de äldre. Han anser utifrån sina 
studier 

att det som mer än något annat leder till en negativ uppfattning 
om en människa är om man är beroende av andra (Tornstam, 
1993, s 157). 

Tornstam pekar på tre myter som han menar inte bara fått genomslag 
bland allmänheten utan även styrt forskningen. Det han beskriver är 
"myten om moderniseringens negativa effekter" där han bland annat 
säger: 

Med utgångspunkt från kända teoretiker som Durkheim, 
Simmel och Tönnies, har många forskare närmast betraktat det 
som oomtvistliga sanningar att industrialiserings- och urbanise
ringsprocesserna bidragit till att skapa isolerade kärnfamiljer 
och övergivna och ensamma gamlingar (Tornstam, 1993, s 
165). 

Den andra myten gäller myten om de äldres ensamhet. Som tidigare 
framhållits visar studier att uppfattningen om de äldres ensamhet inte 
stämmer med verkligheten. Tvärtom visar Tornstams studie en topp i 
ensamhetens intensitet/ kvantitet i åldersgruppen 20-29 år. Samma 
undersökning pekar på att "ålderns sam variation med ensamhets
upplevelserna är sådan, att ju yngre man är, desto mer ensamhet upplever 
man" (1993, s 176 ). 

Den tredje myten som Tornstam lyfter fram är den som gäller den 
demografiska bomben. Bilden av att antalet "försöijare" per åldring 
skulle minska från fem 1991 till tre 2040 anser Tornstam missvisande 
och felaktig. Han analyserar och argumenterar med hjälp av befolknings
statistik och drar konklusionen "att vi i den industrialiserade världen i 
allt väsentligt har den demografiska transaktionen bakom oss" (1993, s 
190 ). Han menar att den ökning av riktigt gamla som vi i Sverige kom
mer att få efter år 2000 endast är en liten efterdyning av de demografiska 
förändringar som i allt väsentlig är avklarade för vårt land. Tornstam 
anser att myten kan ha ett par möjliga orsaker. Den ena skulle vara att 
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den fungerar som ett hjälpmedel för förstärkning av hälso- och sjuk
vården. Den andra, som han själv betraktar som utmanande, skulle vara 
att det helt enkelt gäller en överspridning av vårt samhälles sätt att se på 
äldre: "Ni är improduktiva och kostar för mycket pengar" (1993, s 197). 

I vårt samhälle betonas arbetets värde. Arbete står för de positiva vär
dena produktivitet och effektivitet. Tornstam pekar på det förhållandet att 
flera gerontologer "har framfört hypotesen om pensioneringens negativa 
effekter, både när det gäller det psykologiska välbefinnandet och hälsan" 
(1993, s 180). I såväl svenska som internationella studier har det 
emellertid visat sig att "pensioneringstraumat är inte något generellt 
fenomen, som vi gärna vill föreställa oss" (1993, s 181). 

Tornstam (1993) talar om "ett alternativt paradigm" (s 231) där han 
antar "att åldrandet, eller levandet, innebär en process där graden av 
transcendens i sättet att definiera verkligheten gradvis ökar efter en viss 
punkt i livet" (s 232). Han menar att transcendensen har ett U-format 
samband med levnadsåldern, så att små barn lever i ett tillstånd där det är 
flytande gränser "mellan jag och du, nu och då, fantasi och verklighet" (s 
232) och att detta i hög grad är ett transcendent tillstånd, vad han kallar 
paedeotranscendens. I växandet etableras sedan gränser i enlighet med 
vad som gäller i den rådande kulturen, men i senare halvan av livet börjar 
gränserna att suddas ut igen och transcendensen ökar och vi kan som 
gamla nå denna gerotranscendens. Tornstam betonar att gerotran-
scendens inte har något att göra med religion eller religiositet. Han menar 
att gerotranscendensen innefattar följande perspektivförskjutningar: 

- en ökad känsla av samhörighet med världsalltet 
- en omdefmition av tids-, rums- och objektuppfattningarna 
- en omdefinition av förhållandet mellan liv och död samt 

en minskande rädsla för döden 
- en ökande känsla av samhörighet med tidigare och kommande 
- generationer 
- ett minskande intresse för ytliga sociala relationer 
- ett minskande intresse för materiella ting 
- en minskande grad av självcentrering 
- mer tid utnyttjad för 'meditation' och 'stilla stunder' 

(Tornstam, 1993, s 234 - 235). 

I sin framställning drar Tornstam (1993) paralleller till Eriksons (1950, 
1995) utvecklingspsykologiska modell med åtta utvecklingsstadier (se 
tidigare framställning i kapitel fem). Efter dessa genomgångna stadier når 
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människan, enligt Erikson, till sist ett åttonde stadium som han kallar 
"ego-integritet". Det är i detta stadium som människan uppnår ett hel
gjutet accepterande av det egna livet, menar han, oavsett om det utifrån 
har uppfattats som ett bra eller dåligt liv. Individen kan nu se tillbaka på 
sitt liv med tillfredsställelse. Om individen, enligt Erikson, däremot inte 
når fram till "ego-integritet" kommer människan att känna förtvivlan och 
dödsfruktan. 

I ovanstående har vi gett exempel på kollektiva föreställningar om 
äldre och hur detta även enligt Tornstam präglar den gerontologiska 
forskningen. Det kan förmodas att dessa föreställningar internaliseras hos 
unga människor under deras uppväxt men även att de förstärks eller för
svagas under omvårdnadsutbildningen. 

UNGAS SYN PÅ OCH KONTAKTER MED ÄLDRE 

En allmän uppfattning är att vårt samhälle är så segregerat mellan 
generationerna att unga människor sällan eller nästan aldrig träffar äldre. 
I framställningen kommer senare att redovisas i vilken utsträckning 
eleverna i panelstudien har äldrekontakter. Man skulle kunna tänka sig 
att täta kontakter med äldre under barn- och ungdomstiden skulle ge 
förståelse och intresse för omvårdnad av gamla. Eller kanske förhåller 
det sig tvärtom så att den som haft mycket äldrekontakter tar avstånd från 
såväl kunskaper som omvårdnad av gamla? 

Hammarström (1986, 1989 och 1993) har studerat barns och barn
barns kontaktmönster, hjälpmönster, värdegemenskap och känslomässiga 
närhet i förhållande till föräldrar och mor- och farmödrar. Kontaktmön
ster har Hammarström studerat genom analys av samtals- och umgänges
frekvensen. Hon har därvid lagt tonvikten på de frekvenser och samtals-
och umgängeskontakter som belyser det innehåll som finns i kontakterna: 
"Samtalskontakterna har studerats genom samtalsfrekvens, utbyte av 
råd, samtal om personliga angelägenheter och gemensamma sam
talsämnen" (Hammarström, 1989, s 37). Vidare tar Hammarström i sin 
studie med deltagande i gemensamma familjehögtider och aktiviteter. 

Hammarström anser med hänvisning till andra studier (bland annat 
Teeland, 1978) att känslomässig närhet mellan den äldsta generationen 
och dess barnbarn inte är en självklar företeelse. Hon menar att: "Något 
ansvar för sin mormor-farmor torde dock inte barnbarnen uppfatta sig 
ha" (Hammarström, 1989, s 101). 
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Enligt Hammarström har 1900-talets förändringar gjort att den äldre 
generationen och dess barnbarn "vuxit upp i skilda världar med olika 
normer, seder och bruk varför deras värderingar om livet torde skilja sig 
åt" (1989, s 118). Hon anser att man kan anta att kontaktmönstren föregår 
och utgör en förutsättning för att känslan av närhet till mor- och far
föräldrarna skall kunna växa fram. Vidare framhåller hon att: 

För barnbarnen har den geografiska rörligheten medfört 
minskade kontakter med mormor-farmor och som en följd 
därav även färre möjligheter att uppfatta sig ha gemensamma 
värderingar med henne och att utv eckla en känsla av närhet till 
henne (Hammarström, 1989, s 136). 

I likhet med Hill m fl (1970) menar Hammarström (1989) att med ökade 
generationsavstånd avtar de ömsesidiga relationerna såväl kvalitativt som 
kvantitativt. Med andra ord har mellangenerationen flera och mera 
omfattande och nära kontakter med sina föräldrar än deras barn har med 
samma personer, det vill säga sina mor- och farmödrar. Likaså har 
mellangenerationen inte oväntat (vår anmärkning) en större överens
stämmelse i uppfattning med den äldre generationen än barnbarnen har i 
förhållande till äldregenerationen. 

För kontaktmönstret redovisar Hammarström (1989) att av barnbarnen 
har 51 procent samtalat med sina mor- och farmödrar inom den senaste 
veckan och 37 procent har utbytt råd under året medan 16 procent uppger 
att de har samtalat om personliga angelägenheter med den äldre 
generationen de senaste 14 dagarna (s 38, 66-68). 

När det gäller barnbarnens umgängeskontakter med sina mor- och 
farmödrar är det i samma studie 43 procent som umgås med de äldre 
minst varje månad och 81 procent som umgås vid familjehögtider under 
året. Gemensamma aktiviteter med de äldre har 37 procent under året 
och initiativ till kontakter under de senaste två dagarna har 19 procent av 
barnbarnen tagit (s 43, 60 och 83). Hammarström (1989) berör endast 
marginellt i sin undersökning några av de platser där mötet sker mellan 
yngre och äldre. För övrigt har vi inte funnit några studier som beskriver 
på vilka platser yngre och äldre träffas. 

Av intresse är eventuella åldersrelaterade mönster när det gäller 
inställning till äldre. Tyvärr har Hammarström (1989) en bred ålders
indelning av sitt material. Hennes yngsta åldersgru pp har en spännvidd 
på 15 till 42 år (medelvärde 24 år). Som vi ser det så skulle det ha varit 
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av intresse att studera de yngre för sig. Helin (1974) har studerat ett 
åldersindelat material men då endast begränsat till 10 - 12-åringar 
avseende deras kontakter med och attityder till gamla människor. Helins 
undersökning visade en "genomgående mer positiv inställning till de 
äldre hos 10- och 12-åringarna än vad tidigare forskning gett vid handen" 
(s 1). I Helins studie framgår att barnens äldrekontakter nästan uteslutan
de var familjebundna och positiva upplevelser av äldrekontakter tycks ha 
större betydelse för en positiv inställning till äldregruppen än täta 
äldrekontakter. 

Vidare redovisar Helin att fördomar och missuppfattningar om äldre 
finns hos de studerade barnen. Helin hänvisar till Schonfield (1970) som 
menar att om barn får kunskaper om de äldres situation kan detta ge 
barnen bättre förståelse för äldre och bekämpa fördomar om äldre och 
åldrandet och dessutom ge individen en självförberedelse för den egna 
ålderdomen. 

I ungdomsvärlden är ett av kapitalen just ungdom. Schonfield (1970) 
menar att vår kulturs ungdomsdyrkan och förnekelse av ålderdom ger en 
obalans som kan leda till en patologisk skräck för att bli gammal. Han 
framhåller, som tidigare påpekats, betydelsen av kunskap om åldrandet 
därför att denna kunskap reducerar oron inför det egna åldrandet. 

Power (1987) har i en studie på Irland frågat gymnasieelever, mellan 
15 och 19 år som gick sitt andra år i gymnasiet, hur de ser på äldre män
niskor och hur de ser på sin egen ålderdom. Syftet med studien var bland 
annat att utveckla ett utbildningsprogram inom ämnet för att höja kun
skapsnivån hos unga människor. Vidare menade man att många av dessa 
ungdomar inom en nära framtid skulle få ta ansvar för äldre människor. 
Power visar att nästan två av tre av de tillfrågade ungdomarna säger att 
de inte har någon äldre vän som inte är släkt, men att elva procent av 
samma grupp säger sig ha tre eller flera vänner bland de äldre. Regel-
bunda sociala kontakter med äldre har 34 procent av ungdomarna i 
studien. 

Eleverna fick i Powers studie även kommentera varför de känner 
rädsla eller ångest för ålderdomen. Cirka en tredjedel anger att de är 
rädda för ensamhet, svaghet och hjälplöshet. Sammanfattningsvis känner 
56 procent av ungdomarna rädsla eller ångest inför att bli gammal. 
Vidare återger Power några av respondenternas kommentarer. Vi har valt 
ut ett negativt och ett positivt citat: "Jag tror att en begränsad form av 
euthanasi skulle introduceras för att klara senila och sjuka gamla 
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människor" (Power, 1987, s 28). Ett annat citat ger en motbild: "Man 
måste komma ihåg att även vi blir gamla och vill då behandlas med 
respekt" (s 28). 

I grundskolan får de elever som är intresserade av ett yrke göra någon 
typ av praktik inom arbetsområdet. Detta gäller även omvårdnads
området. Larsson (1984) ger ett exempel på hur en "pryoelev" i 
omvårdnadspraktik upplevde mötet med en gammal cancersjuk patient 
under sin praktik inom långvård. Den patient som det gäller beskriver 
Larsson med följande: 

De sista 14 dagarna har hon medvetet avskärmat sig. Hon har 
sagt: "Jag vill inte bli störd". En liten lapp satt tejpad på dör
ren: Stör inte Astrid. Hon har legat blundan de med neddragn a 
gardiner. Inte ätit, druckit mycket litet. Hon har bett om och fått 
smärtstillande medicin. Hon har sovit mycket - legat som i 
dvala. Har vi gått in till henne och sagt något eller frågat henne 
om något så har hon inte svarat. Injektionerna har givetvis 
hjälpt henne till ett omedvetenhetens plan. Men vi upplever 
också att hon sagt all t hon vill säga, livsverket är avslutat - det 
finns inget mer att tillägga. Nu får tystnaden tala. Få patienter 
har varit så lite krävande, sagt så litet, och få patienter har gjort 
ett så starkt intryck på alla på avdelningen, genom sin helgjutna 
personlighet behövde hon bara vara, för att alla - unga som 
äldre - skulle få respekt för henne (Larsson, 1984, s 48). 

Den här beskrivningen av patienten och situationen ger relief till 
Larssons korta men innehållsrika beskrivning av "pryoelevens" 
handlande och upplevelse. "Avdelningens lilla pryoelev drogs gång på 
gång till det tysta rummet, till den 97-åriga döende. 'Det känns bra att 
sitta här'" (Larsson, 1984, s 48). 

Denna beskrivning kan jämföras med Lindgren: 

Ronja oroade sej också för Skalle-Per, och allt efter som han 
tynade av satt hon mer och mer hos honom. Nu låg han mest 
och blundade, bara ibland öppnade han ögonen och såg på 
henne. Då log han och sa: 'Min fröjd och glädje, du glömmer 
inte det där du vet?' (Lindgren, 1981, s 230). 

När den unga individen möter en äldre människa och upplever att denna 
har förberett sig för och är lugn inför döden, kan det alltså, inte bara i 
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sagan utan även i verkligheten bli någon som det "känns bra att sitta" 
hos. 

UNGA I ÄLDREVÅRDEN 

Vi har sökt samlade och fördjupade studier om unga vårdares inställning 
till äldre men endast funnit mer fragmentariska undersökningar där in
ställning till äldre i regel är ett sidospår som sällan följs upp. I några 
studier, och framförallt då de som gäller vårdlinjen, finns dock yttranden 
och berättelser som belyser unga vårdstuderandes inställning till äldre. 
Wikström ger exempel på detta i ett citat där en vårdlinjeelev beskriver 
sin upplevelse från långvårdspraktik på följande sätt: 

När jag går hem från avd kl 21 på kvällen eft er att hela dagen 
arbetat med dessa senildementa patienter som jag inte kan få 
någon kontakt med, lyft och vänt deras kroppar utan muskler 
och med vissen hud, känner jag mej senildement och alldeles 
konstig. Jag kan bara inte då gå hem till mitt rum och sova - då 
drömmer jag bara om dem. Jag måste få träffa någon ung, frisk 
och levande männi ska som jag får röra vid och känna muskler 
som ger motstånd. Jag kommer aldrig att kunna arbeta inom 
långvård (Wikström, 1979, s 21). 

Av citatet framgår att eleven upplever de äldre på sin praktikavdelning 
som något av ett senildement kollektiv. (Vid den här tidpunkten fanns 
inte vid den aktuella långvårdskliniken någon avdelning för enbart senil
dementa. Vår anmärkning). I sin beskrivning fäster eleven sig inte vid 
eller ser någon enskild patient. Detta gör däremot den vårdstuderande 
som under sitt andra år på vårdlinjen beskriver mötet med en äldre 
patient som hon ser och engagerar sig i. Denna skildring, liksom pryo-
elevens upplevelse, bildar något av en motbild till det tidigare citatet. 

Aldrig har jag känt mig så liten och ensam ibland så många 
människor som nu. De sitter runt omkring mig i soffor och fåtöljer. 
Radion spelar hurtfrisk morgonmusik. Solen skiner in genom de 
små fönstren och lyser upp glada små rutor på golvet, ibland 
fastnar dess strålar vid ett silverskimrande grått hårsvall, eller 
värmer förtvinade kraftlösa händer. Ja, hela dagrummet tycks 
jubla av vår och glädje, medan vi sitter där och ser rakt ut i 
ingenting med tomma hjälplösa ögon. 

Min blick stannar till vid den enda i rummet som är ny. Fram och 
tillbaka gungar hon, höjer händerna upp i luften, reser sig och 
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sätter sig, växlar ben och cirklar runt, runt i fåtöljen. Hennes 
nacke är bakåtböjd och blickar fästade vid focus. Hennes hår är 
tunt och okammat, klänningen skrynklig och koftan felknäppt. 
Ingen bryr sig om hur hon ser ut, för hon är blind och kan ändå 
inte se sig själv. Ingen bryr sig o m att prata med henne, för hon 
ser ju så skrämmande ut. 

Det första jag gör är att lägga min arm runt henne så att hon 
tvingas stanna till. Mest för att tiden ska gå frågar jag efter hennes 
namn och rycker till av förvåning då hon svarar. Så börjar vi 
prata och hon berättar om sig själv. Försiktigt och lite trevande 
kommer meningarna, och det märks efter varje svar från mig hur 
förvånad hon blir över att jag sitter kvar och lyssnar. 

Anny har varit småskolelärarinna i 40 år och är blind sedan 6 år 
tillbaka. Vi har mycket att småprata om och hinner med det mesta 
från religion till kaffe och limpa. När klockan närmar sig 2 frågar 
jag ö versköterskan om jag får skjutsa ut Anny i rullstol. Hon ser 
lite förvånad ut, men visar mig var jag kan finna rullstol och vin
terkläder. Anny drunknar nästan i den stora sjukhuskappan som 
når henne till fötterna och mössan åker ideligen ner över hennes 
ögon. Men vi ger inte upp och snart är vi ute på vägen. Då blir 
plötsligt Anny alldeles tyst och jag låter tystnaden finnas kvar som 
ett starkt band av trygghet mellan oss. Efter några minuter stannar 
jag upp och njuter av det vinterlandskap av vit snö, solsken och 
vattenpölar som finns runt omkring oss. Det blir Anny som först 
bryter tystnaden. 'Jag känner hur solen värmer', säger hon. 
Hennes ansikte är fullt av små glada rynkor och de grå kinderna 
har redan fått lite färg. Vi åker upp till avdelningen igen och snart 
sitter Anny åter i sin stol, gungar fram och tillbaka, lyfter upp sina 
händer och håller munnen vidöppen. Men det är inte längre en 
Anny som skrämmer mig, utan en vän som jag vill hjälpa. 

På eftermiddagen träffar jag vår lärare. Vi talar om Anny och han 
berättar att hennes ständiga rörelser antagligen är en biverkning 
av den psykofarmaka hon får. En medicin som hon kanske inte 
längre behöver, men som ingen läkare haft tid att stryka ut. Då 
blir jag för första gången på länge både arg och väldigt besviken. 
Min protest tas på allvar och tillsammans med översköterskan 
bestämmer vi att plocka bort medicinen och ersätta den med 
mänsklig kontakt istället. Plötsligt känns uppgiften lite för stor och 
ansvarsfull. Jag ä r ju inte mer än medmänniska, men kanske det 
räcker för att bryta den magiska cirkeln av flykt och bedövande 
psykofarmaka. Nästa vecka ska jag låna bandspelare och band 
med en av Per-Anders Fogelströms romaner från biblioteket. Vi 
ska hjälpas åt att klara bandspelarens åtta knappar och skruvar 
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även om det tar lite tid. Så ska vi gå ut varje dag om vädret är 
vackert. 

Kanske Anny skulle kunna lära sig blindskrift, om jag fick tag på 
en lärobok. Bara jag kan förmå henne att börja ställa krav på sin 
omgivning igen, att vilja uppleva och njuta av livet och de år hon 
har kvar. Kanske misslyckas vi gång på gång. Kanske vi måste ge 
upp. Men jag vill i alla fall försö ka hjälpa henne ut ur tomheten 
(Gunnarsson, 1974). 

I en studie av Hammarberg som fokuseras kring ungdomarnas möte med 
vården, och framförallt då med betoning på att de vårdstuderande i om
vårdnadslinjen är just unga, konstaterar hon: "I valet mellan vård- eller 
omsorg finns preferenser för vård framför omsorgsarbete" (1990, s sam
manfattning). 

Följande två citat från Hammarbergs studie belyser något av omvård
nadslinjens elevers inställning till äldre och arbete inom äldrevården: 

Även fast de kanske inte tycker illa om en direkt, så känner man 
att dom (gamla) tycker det är roligare att prata med dom som är 
äldre. Som en tant som älskar Pavarotti, operasångaren. 'Ska 
jag sätta på ett band med Pavarotti?' säger hon varenda gång 
jag kommer dit. Jag är ganska uttjatad men jag kan inte säga till 
henne att jag inte gillar honom (Hammarberg, 1990, s 31) 

Jättekul på vårdavdelningen även om det var många äldre 
(patienter) där också (Hammarberg, 1990, s 35). 

I Lindberg-Sands (1996) studie av 19 sjuksköterskestuderande bedömde 
dessa sjukhem och långvård som minst attraktiva, när det gällde komm
ande arbetsplats. De studerande angav som skäl bland annat att det är 
långtråkigt med samma patienter och rutiner och att man inte lär sig 
något och att de ansåg att det inom området inte är något "riktigt sjuk
sköterskearbete" (s 191 -192). 

Av intresse när det gäller unga vårdares inställning till äldre och äld
revården är om man genom utbildning kan öka intresset och förståelsen 
för äldre och äldrevård. Frågan är stor och komplex och vi har inte funnit 
några studier som tillnärmelsevis ger ett svar. Däremot finns exempel på 
studier som belyser svårigheter men också glimtar av möjligheter att 
under de vårdstuderandes praktik inom äldrevården involvera och enga
gera dem i individuella aktivitetsprojekt för äldre patienter. 

241 



Inställning till gamla 

I en studie som bland annat resulterade i ett idématerial för gymnasie
skolans vårdutbildningar (Gunnarsson, 1985, Skolöverstyrelsen, 1986) 
fick vårdlinjeelever i uppgift att under sin sjukhemspraktik, i samråd med 
vårdpersonalen, utforma ett individuellt kulturprogram för någon av 
patienterna. Detta innebar att varje elev måste lära känna den aktuella 
patienten och ta reda på hennes/hans speciella intressen och önskemål 
och i nära kontakt med patienten finna och genomföra lämpliga kul
turella aktiviteter. De flesta, men inte alla elever, upplevde att vård
personalen hade svårt att engagera sig och till och med motarbetade dem 
i deras strävan att aktivera patienterna. Trots att inte alla elever upplevde 
personalens stöd genomförde de sina uppgifter och som något av en 
sammanfattning uttrycker en av de vårdstuderande följande: 

Patienten och jag fick väldigt bra kontakt med varandra. Vi prata
de största delen av tiden. Jag tillbringade må nga timmar i hennes 
rum Jag tror nog intresset finns" (det vill säga personalens, 
vår anmärkning). Det gäller bara att få upp ögonen för vad som är 
vettigt här i livet (Gunnarsson, 1985). 

I en vidareutveckling av Gunnarssons studie och idématerial belyser 
Hedly, Wikström, Gunnarsson och Sjöqvist (1994) förändringar i inställ
ning till att arbeta i långvård hos en grupp sjuksköterskeelever som 
deltog i ett aktivitetsprojekt under sin praktik. Projektet hade en pedago
gisk struktur med litteraturgenomgång, gruppdiskussioner, planering, 
genomförande och uppföljning. Syftet var dels att förändra de vårdstude
randes attityder till äldre, dels att reducera hospitaliseringseffekten hos 
patienterna. I studien fanns en kontrollgrupp som under sin långvårds
praktik hade ett program som endast innebar instruktioner och fokusering 
på att följa vårdavdelningens vanliga rutiner. Attitydmätning hos de båda 
elevgrupperna skedde före och efter deras långvårdspraktik. Efter den 
aktuella praktiken uppvisade försöksgruppen en större benägenhet att 
arbeta inom långvård än kontrollgruppen. Skillnaden var signifikant 
(p<.05). När de vårdstuderande kunde observera positiva förändringar 
hos patienterna i samband med de aktivitetsprojekt de var involverade i 
förbättrades deras attityder till de äldre. Men samtidigt reagerade de 
elever som mötte svagheter i ledningen och bristande stabilitet i perso
nalgruppen. Deras positiva inställning till äldre förändrades därvid i 
negativ riktning 

Som framgår av ovanstående, och då speciellt i Hedlys m fl studie 
(1994), finns indikationer på att en strukturerad och väl förberedd under
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visning med anknytning till elevernas praktik bland äldre, där de själva 
får vara med och utifrån fördjupade kontakter med några patienter 
ansvara för kulturella aktiviteter, kan vara ett hjälpmedel för att ge unga 
vårdare en mer positiv syn på äldre. 

Tidigare i framställningen har framhållits att omvårdnadslinjens 
utformning och tillkomst bland annat syftade till att tillföra de fram
växande strukturerna inom äldrevården och sjukvården välutbildad 
personal. Det har därvid betonats att det inom sjukvården finns ett stort 
inslag av gamla patienter. I utbildningen sker medvetet en socialisations-
process som bland annat syftar till att ge eleverna en positiv inställning 
till den stora grupp av äldre vårdtagare som de kommer att möta inom de 
flesta områden av det kommande arbetsfältet. 

En utgångspunkt i panelstudien är alltså att det i utbildningen finns en 
ambition att ge de blivande omvårdarna en så realistisk och positiv håll
ning som möjligt till äldre. Detta menar vi görs kontinuerligt genom 
undervisning i teori och praktik. Varken samhället eller individen är 
betjänt av äldrevårdare som har en negativ inställning till äldre. Detta 
perspektiv utgår från att de blivande omvårdarna skall kunna fungera 
som vårdare för äldre och därvid dels själva känna tillfredsställelse i den 
vårduppgiften, dels kunna ge en omvårdnad som förmedlar respekt och 
förståelse för de äldre. Vi anser att den som inte själv känner tillfreds
ställelse i en vårduppgift inte kan ge bra omvårdnad. De som har en 
negativ grundinställning till äldre blir knappast några bra äldrevårdare. 
Nästan alla de blivande undersköterskorna kommer i princip att bli äldre
vårdare eftersom det i omvårdnadsvärlden finns ett stort inslag av äldre. 

Ibland förekommer kritik mot denna typ av studier. Så menar till 
exempel Frykholm och Nitzler (1989) att kvalifikationsstudier som utgår 
ifrån vad de kallar ett funktionalistiskt perspektiv och till dessa räknar de 
bland annat Johanssons (1984) och Walldals (1986) studier om 
vårdutbildningar 

där det centrala (explicit eller implicit) är att anpassa utbild
ningens innehåll till arbetslivets kvali fikationkrav.... , i veten
skapligt hänseende, inte är hållbar (Frykholm & Nitzler, 1989, s 
71). 

De anser vidare att forskarnas uppgift "är inte att producera lösningar på 
samhälleliga problem, utan att 'avslöja' vad som faktiskt sker" (s 71). I 
stället för det funktionalistiska perspektivet anser sig Frykholm och 
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Nitzler mer befryndade med andra forskningstraditioner samtidigt som de 
konstaterar att denna forskning 

ibland lagt för stor vikt vid teo ri- och metodutveckling, utan att 
'sätta teorierna i rörelse' i empiriska studier där teorier och 
begrepp kommer till konkret anv ändning (Frykholm & Nitzler, 
1989, s 71). 

Vi menar att utan inslag av det funktionalistiska perspektivet i forskning 
kring yrkesutbildningarna och då även omvårdnadsutbildningar kan man 
knappast avslöja vad som faktiskt sker och söka ge förklaringar till att 
det sker. 

Givetvis kan panelstudien inte avslöja allt det som faktiskt sker för 
eleverna under deras tre utbildningsår. Genom att följa elevgruppen 
under deras tre utbildningsår och låta dem redovisa sin inställning inom 
några områden, bland annat vilken inställning de har till äldre och arbete 
inom äldrevården, ges en bild av om och hur denna inställning förändras 
under utbildningen. Vidare söker vi rimliga förklaringar till de vårdstu
derandes inställningar. Så till exempel finns i det föregående redovisat 
några kollektiva föreställningar när det gäller äldre. Som alla andra är 
naturligtvis de vårdstuderande barn av sin tid. De är ingen tabula rasa 
när de böljar omvårdnadslinjen utan har uppfattningar, erfarenheter och 
bilder som gäller de äldre. Kanske söker de sig till området för att de är 
speciellt intresserade av gamla. Eller kanske är de inte medvetna om att 
vårdområdet har så stort inslag av äldre. 

I ovanstående har det allmänt talats om positiv inställning till gamla 
människor. Vad innebär det att vara positiv respektive negativ till gamla? 
Givetvis finns inga självklara värdemätare för att vara positiv till gamla. 
I sin ytterlighet skulle det kunna innebära att man vill arbeta inom äldre
vården. Det kan dock förmodas att exempelvis de vårdstuderandes 
inställning i frågor som gäller hur man ser på gamla och inställning till 
den egna framtida ålderdomen kan visa något om deras positiva respek
tive negativa inställning till äldre. 

Detsamma gäller hur eleverna beskriver mötet med äldre under prak
tikperioderna och den känslomässiga grundinställningen. Blir de till 
exempel deprimerade vid kontakten med äldre? Vilken inställning har 
eleverna när det gäller yrkesrelaterade värderingar såsom empati och 
distans (jfr kapitel sju)? Vidare kan det förmodas att värderingen av 
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påverkan i utbildningen, när det gäller inställningen till äldre, kan vara av 
intresse i sammanhanget. Våra frågeställningar är följande: 

Blir de vårdstuderande under utbildningens gång, när de fått 
erfarenheter av och kunskaper om äldre, alltmer positiva till 
gamla människor? 

Har de som vill arbeta med gamla människor efter sin utbild
ning under sin omvårdnadsutbildning en positivare inställning 
till gamla människor än de som väljer andra arbetsområden 
inom vården? 

Har omvårdnadselever som umgås med äldre en positivare 
inställning till äldre än de som inte umgås med äldre? 

Avbryter vårdstuderande som har en negativ inställning till 
gamla människor sin omvårdnadsutbildning i större utsträck
ning än de som har en positiv inställning till gamla? 

Som tidigare framhållits utgörs den största gruppen vårdtagare i omvård
nadsvärlden av äldre. Inom såväl akutvård i allmänhet som i social om
sorg i synnerhet är det stora flertalet vårdtagare äldre. Eftersom omvård
nadslinjens utbildning syftar till att förbereda för arbete både inom 
sjukvård och social omsorg möter omvårdnadslinjens elever under sin 
utbildning äldrevården både i teoriavsnitt och under praktikperioder. 
Även om de blivande undersköterskorna inte avser att som sin framtida 
arbetsplats välja specifikt äldrevårdande institutioner såsom servicehus 
och sjukhem, kommer de ändå att i sitt kommande omvårdnadsarbete i 
stor utsträckning möta och vårda gamla. 

Samhället har under de senaste årtiondena gjort betydande insatser för 
att förbättra äldrevården. Två exempel på detta är hemsjukvård och en 
högre servicenivå för de äldre som vill och kan vara kvar i sin invanda 
hemmiljö. Servicehus med ett fritt men ändå tryggt äldreboende är ett 
annat exempel på samhällets insatser. En annan betydelsefull åtgärd är 
den reform som strävat efter att kommunen skall ha ett mer samlat ansvar 
för äldre det vill säga ÄDEL-reformen (Äldreomsorg i utveckling, SOU 
1987:21). 

I 1980-talets prognoser över äldrevården framhöll man att "det svå
raste kommer att bli att hitta personal". Under denna period användes 
inte så sällan beskrivningar liknande följande: 
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Olika beräkningar har visat att vårdsektorn fram till sekelskiftet 
i stort sett skulle komma att behöva samtliga nytillk ommande 
personer på arbetsmarknaden dvs alla ungdomar som kommer 
in på arbetsm arknaden och alla inva ndrare (Thorslund, 1991, s 
341). 

Under 1990-talet har nedskärningar och entledigande av personal inom 
vårdområdet även drabbat de sektorer där äldrevården finns. Det svåraste 
är förmodligen inte längre att hitta personal. I dagens situation gör man 
istället neddragningar av personal vilket skapar svårigheter för äldre
vården. Den aktuella elevgruppen startade dock sin utbildning under en 
tidsperiod när man fortfarande prognosmässigt ansåg att de här ungdo
marna behövdes inom omvårdnadsområdet och inte minst då inom äldre
omsorgen. Detta präglade inställningen på olika nivåer och medförde 
förmodligen, medvetet eller omedvetet, att aktörerna (som till exempel 
kommunerna och Svenska Kommunförbundet) inom äldreomsorgen 
försökte locka och rekrytera ungdomar till utbildning och arbete inom 
social omsorg. När undersökningsgruppen genomgick sin utbild ning, var 
det för dem alltså ingen lågkonjunktur och neddragning inom omvård
nadsområdet som var så märkbar att den kastade skugga över deras 
möjligheter att få arbete inom äldrevården. 

Vid kontakter med elevgruppen framkom i stället att de ansåg att de
ras bekymmer över kommande arbete gällde att direkt efter utbildningen 
"bli undersköterska" i stället för att arbeta som vårdbiträde, och att även 
direkt efter utbildningen kunna tjänstgöra inom psykiatriområdet. 

ELEVERNAS KONTAKTER MED ÄLDRE 

När eleverna kommer till utbildningen har de med sig ett betydande 
kapital av erfarenheter. De erfarenheterna kan innebära att de till exem
pel genom mor- och farföräldrar eller andra har haft omfattande 
kontakter med äldre. De kan naturligtvis också ha haft mycket lite och 
endast sporadiska kontakter med äldre. Kontakterna kan för dem som 
barn eller ungdomar ha upplevts både positivt och negativt. 

Kanske kan en kontakt med mor- eller farföräldrar någon eller några 
gånger per år upplevas positivare än en daglig kontakt med samma gene
ration. Detta därför att den mer sporadiska kontakten måhända för
knippas med fest om de till exempel är hos sina far- och morföräldrar 
under jul, sportlov och soliga sommardagar. Medan det för några andra 
unga, som dagligen möter sina äldre släktingar i vardagskontakter, ibland 
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kan upplevas påfrestande. Givetvis kan en sådan daglig kontakt även den 
upplevas positivt. 

Framställningen börjar med att lyfta fram frågeställningen om det 
erfarenhetskapital som äldrekontakter utgör ger utdelning i form av 
förståelse och intresse för omvårdnad av gamla. Den första infallsvinkeln 
blir att söka svaret på hur ofta de vårdstuderande umgås med äldre 
släktingar och andra gamla. 

Tabell 9.1 Umgänge med äldre släktingar eller andra gamla. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Umgänge med äldre släkt
ingar 

Dagligen 8 7 7 
Minst varje vecka 29 26 28 
Minst var 14:e dag 15 17 14 
Minst varje månad 20 19 18 
Några gånger per år 21 19 20 
Aldrig/nästan aldrig 5 7 7 
Kommentarer/Ej svar 2 5 6 

Umgänge med någon över 65 
år och som inte är Din 
släkting 

Dagligen 3 3 3 
Minst varje vecka 17 12 20 
Minst var 14:e dag 15 16 13 
Minst vaije månad 11 18 24 
Några gånger per år 34 31 23 
Aldrig/nästan aldrig 19 17 16 
Kommentarer/Ej svar 1 3 1 

Summa (n) 100 (204) 100(168) 100 (148) 

Om alternativen (tabell 9.1) dagligen, vaije vecka och var 14:e dag sam
manförs är det ungefär hälften som anger att de ofta umgås med äldre 
släktingar. Av respondenterna är det cirka var tredje elev som minst varje 
vecka träffar sina äldre släktingar. Om samma alternativ sammanförs när 
det gäller umgänge med andra äldre umgås ungefår en tredjedel av elev
gruppen ofta med gamla som inte är släktingar. Om alternativen dagligen 
till och med minst varje vecka är utgångspunkten umgås drygt var 15 - 23 
procent av eleverna med äldre icke släktingar. 

I Hammarströms (1989, s 43) undersökning är det 43 procent av barn
barnen som uppger att de umgås med mor- och farmödrar minst vaije 
månad. Motsvarande resultat i panelstudien är att drygt två av tre elever 
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umgås med mor- och farföräldrar minst varje månad. Det är alltså en 
större andel av de vårdstuderande som umgås med äldre släktingar än 
vad som gäller för barnbarnen i Hammarströms studie. Är det kanske så 
att de vårdstuderande har mer kontakter med äldre släktingar än ungdo
mar i allmänhet? För att få svar på denna fråga fordras dock mer 
jämförande studier bland annat utifrån åldersrelaterade respondenter. 

Under de tre år som undersökningen omspänner sker en obetydlig 
nedgång i umgängesfrekvensen med äldre släktingar och en marginell 
uppgång i umgänget med personer som inte är släkt (om vi drar gränsen 
vid minst vaije månad). Fortfarande är det dock en större andel som 
umgås med äldre släktingar än de som träffar äldre som inte är släkt. 

Ett index för umgänge med gamla 

Ett index för umgänge med gamla har skapats med hjälp av de två 
delfrågorna (tabell 9.1). Tre svarskategorier har bildats: De som ofta 
umgås, de som umgås ibland och de som umgås sällan eller aldrig med 
gamla. 

Tabell 9.2 Index för umgänge med gamla människor. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Umgås ofta 35 32 40 
Ibland 40 42 35 
Sällan/aldrig 24 24 24 
Ej svar 1 1 1 
Summa (n) 100 (204) 100 (168) 100 (148) 

Av tabell 9.2 framgår att gruppen som ofta umgås med gamla människor 
ökar något mellan årskurs ett och tre, medan de som umgås sällan eller 
aldrig är konstant under utbildningstiden. Siffrorna tyder på att en stor 
del av ungdomarna har någon el ler till och med stor erfarenhet av äldre. 
För gruppen som helhet sker inga stora förändringar mellan årskurserna. 

Individuella förändringar i umgänge med äldre 

I umgänget med gamla är det 59 procent av eleverna som uppvisar 
förändringar i sina svarsalternativ under de tre utbildningsåren (index). 
De byter alltså mellan alternativen att umgås ofta, ibland och sällan eller 
aldrig (tabell 9.2). Mellan årskurs ett och två är det 37 procent som för
ändrar sina svar och mellan årskurs två och tre är rörligheten 40 procent. 
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När det gäller individuella förändringar i umgänge med äldre sker 
alltså en betydande rörelse över de tre åren. Det är en förhållandevis liten 
grupp; sex procent mellan årskurs ett till två och tre procent mellan års
kurs två till tre, som tar stora steg i sin förändring. Det vill säga dessa 
elever byter mellan svarsalternativen att umgås ofta till att umgås sällan 
eller aldrig eller tvärtom. Övriga respondenter tar små steg, det vill säga 
de skiftar i sina svar mellan närstående alternativ. 

Förändringarna i individernas umgänge med äldre kan ha flera förkla
ringar. En förklaring kan vara att kontakten gäller just gamla människor 
vars hälsotillstånd kan förväntas förändras tillfälligt eller mer permanent, 
vilket kanske innebär vistelse på institutioner där de unga måhända inte 
så ofta eller gärna gör besök. Likaså kan flera av dessa gamla ha dött. En 
annan förklaring kanske är byte av bostadsort för barnbarnen eller deras 
far- och morföräldrar. Detta påverkar givetvis hur ofta det är möjligt att 
umgås. 

Förändringarna måste alltså tolkas inte bara som en förändring i 
umgänge utan även som ett resultat av faktiska förutsättningar att umgås 
med äldre. En annan förklaring kan vara att det inte är alldeles lätt att 
ange exakt hur ofta man umgås. 

Finns det skillnader i umgänge med gamla bland elever med olika 
bakgrund? 

Mellan index för umgänge med gamla och variablerna linjeval, skolort, 
elevernas sociala bakgrund har vi prövat eventuella signifikanta samband 
för årskurs tre. Inga signifikanta samband finns mellan de angivna 
variablerna och index för umgänge med gamla. 

Är det samma individer som umgås med äldre släktingar och icke släkt? 

Inom årskurs två finnas ett starkt samband (p<.01) mellan ungdomarnas 
umgänge på fritiden med äldre släktingar och äldre som inte är släkt. 
Med andra ord, de som umgås med äldre släktingar umgås även i regel 
med andra äldre. Ett sådant samband återfinns även mellan årskurs två 
och tre (p<.05). Man kan förmoda att de som umgås med äldre släktingar 
gör det därför att de uppskattar de äldre. Givetvis kan kontakten även 
bero på praktiska omständigheter som till exempel att de ger de gamla 
viss hjälp. Kanske umgås de ungdomar som har ett genuint intresse av 
äldre både med äldre släktingar och äldre som inte är släkt. 

249 



Inställning till gamla 

I det följande prövas utifrån samband och frekvens om det är samma 
individer som umgås med äldre släktingar och andra gamla. 

Tabell 9.3 Umgänge med äldre släktingar och andra gamla. Årskurs 
tre. Radprocent. 
Umgänge med Umgänge med gamla som inte är släkt 
släkt 

Ofta* Varje Några Aldrig, nästan 
månad ggr/år aldrig 

Ofta* 73 12 9 6 100 (52) 
Varje månad 48 23 26 3 100 (35) 
Några ggr/år 26 21 35 18 100 (34) 
Aldrig, nästan 36 20 16 28 100 (25) 
aldrig 
Ej svar (2) 
Summa (n) 100 (148) 
p= .0004 

*1 ofta ingår dagligen, minst vaije vecka samt minst var 14:e dag . 

Av tabell 9.3 framgår att det i studien finns en grupp ungdomar som har 
en mycket hög umgängesfrekvens. Det är 38 elever (73 procent av 52) 
som träffar såväl äldre släktingar som andra äldre så ofta som dagligen 
till minst var 14:e dag. Givetvis kan man förmoda att när ungdomarna 
träffar sina mor- och farföräldrar kan detta även innebära att de hos dem 
även träffar andra äldre. Den diametralt motsatta gruppen, det vill säga 
de som aldrig eller nästan aldrig träffar äldre, utgör endast sju elever (28 
procent av 25) i årskurs tre. Sammanfattningsvis är det var fjärde elev i 
undersökningsgruppen som umgås ofta med både äldre släktingar och 
andra gamla. 

Hur nära är kontakten med gamla? 

Frågan om hur nära kontakten med gamla är kan inte besvaras full
ständigt, men man får ändå förmoda att de som anser sig kunna att tala 
med far- och morföräldrarna om allt har stort förtroende för dessa. 

Tabell 9.4 Andel som har uppgett att de kan tala om nästan allt både 
bekymmer och glädjeämnen med mor- och farföräldrar. Procent. 

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 
Farfar/morfar 11 (n= 22) 
Farmor/mormor 37 (n= 75) 

12 (n= 20) 
33 (n= 55) 

16 (n= 24) 
37 (n=55) 
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Av tabell 9.4 framgår att av dem som umgås med mor- och farföräldrar 
kan mellan 11 och 16 procent tala med farfar och eller morfar om allt och 
mellan 33 eller 37 procent har samma nära kontakt med farmor och eller 
mormor. Den höga andelen kontakter med farmor och mormor kan ha sin 
förklaring i att majoriteten av eleverna är flickor. 

I Hammarströms (1989, s 68) studie var det 16 procent av barnbarnen 
som hade samtalat om personliga angelägenheter med äldre generationen 
de senaste 14 dagarna. De båda studiernas frågeställningar och därmed 
resultat skiljer sig dock genom att Hammarström redovisar samtal som 
skett och vår studie redovisar samtal som kan tänkas genomföras. För att 
avge det senare svaret måste det ändå förmodas att respondenterna har 
erfarenheter av mer förtroendefulla samtal med sina mor- och farföräld
rar. 

INSTÄLLNING TILL EGEN ÅLDERDOM 

Man kan förmoda att för unga människor, som de vårdstuderande, är den 
egna ålderdomen något avlägset. Därför kanske de inte alls eller mera 
sällan reflekterar över att de själva skall bli gamla och hur deras liv då 
kan bli. Under sin utbildningstid möter de dock många åldringar i vård 
och omsorg. Detta leder måhända till att de under utbildningens gång 
upplever det som en realitet att även de själva med tiden kommer att bli 
åldringar. De goda eller dåliga bilder de fått av åldringarna i omvård
nadsvärlden kan förmodas påverka den bild de själva gör av sin egen 
ålderdom. Givetvis har de andra bilder med sig som till exempel 
upplevelsen av egna äldre släktingar, barnböckernas framställning och 
den allmänna inställningen till äldre. Det är bilder och upplevelser som 
kommer att prägla deras tankar på den egna ålderdomen. 

Tänker eleverna själva på att de skall bli gamla och vilken känsla har 
de inför sin egen ålderdom? I enkäten ställdes tre frågor kring elevernas 
syn på sin egen ålderdom (tabell 9.5). 
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Tabell 9.5 Hur ungdomar ser på sin egen ålderdom. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Tänker Du någon gång på att Du 
ska bli gammal? 

Ofta 7 13 10 
Ibland 81 79 81 
Aldrig 11 6 10 
Kommentarer/Ej svar 1 2 

Om Du tänker på Din ålderdom, 
vilken känsla får Du oftast då? 

Ser fram mot att bli gammal 2 5 5 
Det kan nog bli rätt bra 71 61 68 
Det är något nödvändigt ont 11 11 11 
Känner förtvivlan 14 16 11 
Kommentarer/Ej svar 2 7 5 

Tycker Du att det är viktigt att prata 
om hur det känns att bli gammal? 

Mycket viktigt 32 35 40 
Ganska viktigt 51 49 48 
Ganska oviktigt 14 11 10 
Helt oviktigt 2 1 1 
Kommentarer/Ej svar 1 4 1 

Summa (n) 100(204) 100 (168) 100 (148) 

Som framgår av tabell 9.5 är det cirka 90 procent av eleverna som anger 
att de ofta eller ibland tänker på att de själva skall bli gamla. Över 70 
procent ser på den egna ålderdomen som något rätt positivt, det vill säga 
svarar "ser fram mot att bli gammal" eller "det kan nog bli rätt bra". 
Nästan 90 procent av eleverna tycker att "det är viktigt att prata om hur 
det känns att bli gammal". Det finns alltså hos gruppen en förhållandevis 
positiv och stabil inställning när det gäller hur man ser på sin egen ålder
dom under utbildningen. 

Ett index för hur ungdomar ser på sin egen ålderdom 

Liksom tidigare har index skapats med hjälp av delfrågorna (tabell 9.5). I 
index för hur ungdomar ser på sin egen ålderdom har tre svarskategorier 
bildats: Respondenter som är positiva, de som är ambivalenta och de som 
ser negativt på sin egen ålderdom. I svaret på frågan "tänker du någon 
gång på att du skall bli gammal" har i den positiva svarskategorin endast 
ingått svaret "ibland". Man får förmoda att de flesta unga inte så "ofta" 
eller "aldrig" tänker på att bli gamla. Därför har svaret "ofta" ingått i den 
ambivalenta kategorin och svaret "aldrig" i den negativa svarskategorin. 

252 



Inställning till gamla 

Man kan naturligtvis anse att denna fråga inte passar in i index. Vi har 
därför undersökt sambanden. 

Det finns samband såväl inom årskurserna som mellan årskurserna för 
de flesta enskilda frågorna (p<.05). Sambanden blir allt starkare under de 
tre åren. Detta innebär att de flesta som tänker på sin egen ålderdom gör 
det i positiv bemärkelse och tycker dessutom att det är viktigt att som 
ung få prata om hur det känns att bli gammal. 

Tabell 9.6 Index för hur ungdomar ser på sin egen ålderdom. Procent. 
Årskurs 1 

& 

Årskurs 2 Årskurs 3 
Positiv 60 60 61 
Ambivalent 36 36 36 
Negativ 4 4 3 
Ej svar 1 
Summa (n) 100 (204) 100(168) 100(148) 

Som framgår av tabell 9.6 har de flesta vårdstuderande en positiv inställ
ning till hur de ser på sin egen ålderdom. Mer än en tredjedel har dock en 
ambivalent inställning medan endast tre procent av eleverna är helt nega
tiva i sin syn på sin egen ålderdom i årskurs tre. 

En liten andel av eleverna ser alltså negativt på sin egen ålderdom. 
Det kan dock förmodas att ungdomarna upplever ålderdomen som något 
mycket avlägset och därför inte reflekterar över om det innebär något 
negativt. En förklaring till den övervägande positiva synen kanske är att 
man utifrån sin vårdarroll uppfattar att gamla har det bra och så kommer 
det nog att bli för dem själva när de blir gamla. De ambivalenta ser 
kanske både åldringar som har det bra och andra åldringar som har det 
mindre bra. 

Individuella förändringar i inställning till sin egen ålderdom 

Vad händer med den förhållandevis stabila bilden när det gäller gruppens 
inställning under utbildningen (tabell 9.5) om man ser till de individuella 
förändringarna. Utifrån index är det hälften av de vårdstuderande som 
förändrar sin inställning under de tre åren (tabell 9.6). Drygt en av tre 
elever anger olika svarsalternativ i årskurs ett och två. Från årskurs två 
till tre byter nästan var tredje respondent inställning. 

Sammanfattningsvis innebär förändringen att var femte elev går mot 
en ambivalent eller negativ inställning och sjutton procent mot en positiv 
inställning mellan årskurs ett och två. Mellan årskurs två och tre är det 
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femton procent som går mot en positiv respektive ambivalent eller 
negativ inställning. Det är noterbart att när det gäller elever med 
genomgående negativ inställning utgör de endast ett fåtal. 
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Årskurs 1 

Positiv 
122 
(60 %) 

Årskurs 2 

Årskurs 3 Positiv 
101 
(60%) 

Positiv 

Ambiva
lent 

Ambiva
lent Ambiva

lent 
(36 %) 

(36 %) 
(36 %) 

NogativQf/ 
1 

n= 204 elever 

Nb?uuliv 4— 
(3%) 
n= 148 elever 

(4%) 
n= 168 elever 

Figur 

4 årskurs ett och två var 13 respektive 36 elever inte med vi d enkättillfället på 
grund av att de avbrutit utbildningen eller hade annan frånvaro. I årskurs tre var 
det 20 elever som inte var med av sam ma anl edning och en elev som inte 
besvarade alla i index ingående frågor. 
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Sammanfattningsvis visar gruppens förändringar (tabell 9.5) ett 
svarsmönster som ger vid handen att det finns en förhållandevis stor sta
bilitet i svaren under de tre åren. Av figur 9.1 framgår dock att när man 
granskar de individuella förändringarna framträder en annan bild, det vill 
säga varannan respondent förändrar sina svar. Det är lika stor andel som 
under de tre åren förändrar sina svar både i ambivalent och positiv rikt
ning vilket innebär att gruppen till synes har en stabil inställning. Som vi 
framhållit tidigare kan man förmoda att de vårdstuderande upplever sin 
egen ålderdom som något avlägset. Förändringarna i svaren beror kanske 
på att de upplevt olika situationer i mötet med åldringar och att detta har 
påverkat hur de svarat vid de olika enkättillfällena. Eller att de upplevt de 
olika svarsalternativen som närstående. Konklusionen måste dock bli att 
det fortfarande är en positiv bild som majoriteten av de vårdstuderande 
har när det gäller hur de ser på sin egen ålderdom. 

Finns det skillnader i hur elever med olika bakgrund ser på sin egen 
ålderdom? 

Mellan variablerna linjeval, skolort, elevernas sociala bakgrund och 
index för hur ungdomar ser på sin egen ålderdom har vi prövat eventuella 
signifikanta samband för årskurs tre. Inga signifikanta samband finns 
mellan de angivna variablerna och index för hur ungdomar ser på sin 
egen ålderdom. 

Även om inget signifikant samband uppträder finns det andra intres
santa informationer i resultatet. Mer än hälften av ungdomarna som är 
positiva till sin ålderdom har en far som är arbetare. Kanske har de från 
arbetargruppen upplevt att deras far- och morföräldrar har en bra å lder
dom. Man kan till exempel förmoda att om dessa äldre släktingar haft 
"tunga" yrken upplever de pensioneringen med större tillfredsställelse än 
de som har haft mer "lättsamma" tjänstemannayrken. Dessa äldre släk
tingar i tjänstemannagruppen har måhända haft meningsfulla och 
intressanta arbeten, men efter sin pensionering kanske de har svårt att 
finna en ny identitet. Givetvis kan även de från tjänstemannagrupperna 
ha haft arbeten som varit mindre bra. Dessa olika upplevelser hos de 
äldre släktingarna kanske har förmedlats till barnbarnen som tagit intryck 
och påverkat dem när det gäller inställningen till sin egen ålderdom. 
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INSTÄLLNING TILL GAMLA I ALLMÄNHET 

Hur ser de vårdstuderande i allmänhet på gamla? Det är kanske i olika 
aspekter av samtalet med de gamla som en del av inställningen till äldre 
tar sig uttryck. Likaså kan vissa värderingar av de äldres förmåga som till 
exempel intelligens och om de har något att lära yngre ge indikationer på 
hur man ser på äldre. Även här är det givetvis olika erfarenheter av och 
möten med äldre som sätter sin prägel på de vårdstuderandes svar. I 
tabell 9.7 redovisas svaren på en rad frågor som belyser elevernas 
inställning till gamla under de tre utbildningsåren. 

Tabell 9.7 Hur ungdomar ser på gamla. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Det är jobbigt att lyssna till alla gamla 
minnen som de gamla vill prata om. 

Stämmer precis 2 4 1 
Stämmer ganska bra 10 5 8 
Stämmer ganska dåligt 35 32 32 
Stämmer inte alls 51 55 58 
Kommentarer/Ej svar 2 4 1 

Det gamla har att säga är lika viktigt som 
det unga har att säga 

Stämmer precis 66 68 70 
Stämmer ganska bra 29 25 28 
Stämmer ganska dåligt 3 3 1 
Stämmer inte alls 1 2 0 
Kommentarer/Ej svar 1 2 1 

Det är roligt att samtala med gamla... 
Stämmer precis 48 52 54 
Stämmer ganska bra 47 39 43 
Stämmer ganska dåligt 3 4 2 
Stämmer inte alls 1 1 0 
Kommentarer/Ej svar 1 4 1 

Det är viktigt att veta något om hur gamla 
människor hade det som unga 

Stämmer precis 39 39 50 
Stämmer ganska bra 52 53 46 
Stämmer ganska dåligt 7 5 3 
Stämmer inte alls 1 2 1 
Kommentarer/Ej svar 1 1 0 
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Jag tycker jag skulle behöva veta mer om 
hur det var förr 

Stämmer precis 14 15 11 
Stämmer ganska bra 44 44 44 
Stämmer ganska dåligt 32 32 39 
Stämmer inte alls 7 7 4 
Kommentarer/Ej svar 3 2 2 

Gamla är lika intelligenta som yngre 
Stämmer precis 30 33 40 
Stämmer ganska bra 41 44 43 
Stämmer ganska dåligt 22 12 11 
Stämmer inte alls 1 4 3 
Kommentarer/Ej svar 6 7 3 

Gamla människor glömmer fort 
Stämmer precis 5 2 1 
Stämmer ganska bra 51 39 36 
Stämmer ganska dåligt 37 44 50 
Stämmer inte alls 5 5 8 
Kommentarer/Ej svar 2 10 5 

Gamla har mycket att lära yngre 
Stämmer precis 35 40 51 
Stämmer ganska bra 48 46 36 
Stämmer ganska dåligt 14 7 10 
Stämmer inte alls 1 2 1 
Kommentarer/Ej svar 2 5 2 

Med gamla människor kan man prata om 
allt 

Stämmer precis 8 10 9 
Stämmer ganska bra 51 47 47 
Stämmer ganska dåligt 31 31 38 
Stämmer inte alls 6 7 3 
Kommentarer/Ej svar 4 5 3 

Summa (n) 100 (204) 100(168) 100 (1A 

Av tabell 9.7 framgår att under utbildningen tenderar de vårdstuderande 
att på de flesta frågorna få en alltmer positiv inställning i sin syn på 
gamla. I de enskilda frågorna som gäller samtalet eller kommunikationen 
med de äldre (lyssna till gamla minnen, viktigt vad de gamla har att säga, 
roligt att samtala och viktigt veta hur gamla hade det som unga) är 
majoriteten av de vårdstuderande positiva. 

Däremot är det en lägre andel och något krympande som tycker att de 
skulle behöva veta mer om hur det var förr. Den senare frågan och den 
om hur gamla hade det som unga kan tolkas som likartade. Detta har 
dock inte eleverna gjort, utan det är ungefår 40 procentenheter fler som 
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är positiva till att få veta hur de gamla hade det som unga än de som 
anser att de skulle behöva veta mer om hur det var förr. Kanske talar 
denna skillnad för att de unga intresserar sig mest för det som de kan 
identifiera sig med. Eller att eleverna har svårt att tänka sig att de äldre 
som de möter varit unga som de själva och därför vill de genom de äldres 
berättelser ha bekräftelse på de gamlas ungdomstid. En annan tolkning är 
givetvis att man mycket väl kan anse det väsentligt att veta hur det var 
förr men ändå inte tycker att man själv behöver veta mer. De unga tycker 
kanske till och med att de vet rätt mycket. 

En med åren allt större majoritet av eleverna och mer än hälften 
tycker inte att det stämmer att de gamla inte är lika intelligenta som 
yngre och att gamla glömmer fort. Andelen som svarat att gamla glöm
mer fort minskar med nitton procent under utbildningstiden. De flesta 
elever anser att gamla har mycket att lära yngre. Denna positiva 
inställning förstärks även i gruppen under utbildningstiden. En svag 
tendens till en mer negativ inställning i årskurs två finns i svaren på 
frågorna om det är roligt samtala med gamla och om det gamla har att 
säga är lika viktigt. I årskurs tre sker dock en förstärkning av den positiva 
inställningen. 

Om svaren i tabell 9.7 grupperas efter andelen av dem som har en 
positiv inställning, ger frågorna om känslan inför att prata med gamla och 
vikten av kontakter mellan äldre och yngre ett mönster där drygt fyra av 
fem elever och på vissa frågor över 90 procent har en positiv inställning 
till gamla. Att andelen som anser att man kan prata med gamla om allt är 
något lägre verkar rimligt med tanke på generationsskillnader, men 
samtidigt är det måhända förvånansvärt att mer än hälften av 
ungdomarna tycker att de kan prata med gamla om allt. 

Ett index för hur ungdomar ser på gamla människor 

Ett index för hur ungdomar ser på gamla människor har skapats med 
hjälp av de nio delfrågorna (tabell 9.7). Fyra svarskategorier har bildats: 
Respondenter som är mycket positiva, som är positiva, som är ambiva
lenta och som ser negativt på gamla människor. 
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Tabell 9.8 Index för hur ungdomar ser på gamla. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Mycket positiv 5 6 10 
Positiv 49 50 51 
Ambivalent 44 40 39 
Negativ 1 1 0 
Ej svar 1 3 0 
Summa (n) 100(204) 100(168) 100(148) 

Av tabell 9.8 framgår att över hälften av eleverna är positiva i sin syn på 
äldre och att andelen mycket positiva ökat med fem procentenheter under 
de tre åren. Nästan två av fem elever tillhör dock den ambivalenta 
gruppen. Denna skillnad mellan resultaten på svaren för de enskilda 
frågorna och index beror framför allt på att index mer uttrycker indivi
dernas inkonsekvens eller variationer vid besvarandet. Så till exempel 
kan en respondent markera att det "stämmer precis" på någon fråga men 
på svaret på en annan fråga välja alternativet "stämmer ganska dåligt". 

Individuella förändringar i hur ungdomar ser på gamla 

Om individernas förändringar i svaren på några enskilda frågor granskas 
visar sig följande: Rörligheten hos de vårdstuderande som i årskurs ett 
anser att man kan prata med gamla om allt är större än för de som tycker 
tvärtom (18 procent respektive 14 procent). Med andra ord blir något fler 
elever negativa under utbildningen gång när det gäller att prata med 
gamla om allt. Det är tjugo procent av de vårdstuderande som hela 
utbildningstiden håller fast vid den negativa inställningen att gamla 
glömmer fort, medan däremot 26 procent behåller sin positiva inställ
ning, det vill säga anser att det inte stämmer att gamla människor glöm
mer fort. En stor rörlighet mellan negativ och positiv inställning under de 
tre utbildningsåren finns när det gäller de som i årskurs ett anser att 
gamla inte är lika intelligenta som yngre. Av dessa har 79 procent i 
årskurs tre gått över till att anse att gamla är lika intelligenta som yngre. 
Av de som i årskurs ett ansåg att intelligens hos gamla och yngre var lika 
kvarstår 54 procent i årskurs två och tre. Endast 10 procent av eleverna 
har ändrat uppfattning i negativ riktning i årskurs tre. 

Om mycket positiv och positiv inställning sammanförs utifrån index 
är det 45 procent som förändrar sin inställning under de tre åren. I årskurs 
två är det 29 procent av eleverna som väljer ett annat svarsalternativ än 
de valde i årskurs ett. I årskurs tre är det 24 procent av respondenterna 
som väljer ett annat svarsalternativ än de valde i årskurs två. Som fram
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går av figur 9.2 innebär förändringarna att de vårdstuderande varierar 
mellan en positiv och ambivalent inställning. Det är endast någon enstaka 
elev som i årskurs två övergår till en negativ inställning för att i årskurs 
tre återvända till en ambivalent hållning. 
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Årskurs 1 

Årskurs 2 Positiv 
110 
(54%) 

Årskurs 3 

Positiv 
94 (56 %) 

Positiv 
90 (61 %) 

Ambiva
lent 
89 (44%) 

Ambiva
lent 
67 (40 %) Ambiva

lent 
58 (39 %) 

Neçntiv 3 / 1 
•trö—' 
n= 204 elever n= 168 elever n= 148 elever 

Figur 9.2 Individuella förändringar i hur ungdomar ser på gamia.2 

2Not. I årskurs ett och två va r det 13 respektive 36 elever inte med vid enk ät-
tillfållet på grund av att de avbrutit utbildningen eller hade anna n frånvaro. I 
årskurs ett och två var det två respe ktive sex elever som inte besvar ade alla i 
index ingående frågor. I årskurs tre var 20 elever inte med vid enkättillfäilet. 
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Sammanfattningsvis framgår av figur 9.2 att cirka var fjärde elev byter 
svarsalternativ mellan årskurserna. Från att ha varit negativa eller ambi
valenta i årskurs ett blir femton procent positiva i årskurs två. Tvärtom 
byter fjorton procent från en positiv inställning i årskurs ett till en ambi
valent eller negativ inställning i årskurs två. Mellan årskurs två och tre 
blir fjorton procent av de ambivalenta eller negativa positiva. Tvärtom 
byter nio procent av de positiva till en ambivalent inställning mellan 
samma årskurser. Det är noterbart att det finns få helt negativa elever i 
årskurs ett och två. I årskurs tre har dessa negativa övergått till att bli 
ambivalenta i sin inställning till gamla. 

Finns det skillnader i hur ungdomar med olika bakgrund ser på gamla? 

Mellan index för hur ungdomar ser på gamla och variablerna linjeval, 
skolort, elevernas sociala bakgrund, har vi prövat eventuella signifikanta 
samband för årskurs tre. 

Linjeval 
årskurs 3 

/MammansN 
klasstill

hörighet . 

Skolort 
årskurs 3 

Hur ungdomar 
ser på gamla 

Frågor årskurs tre 

1 

Figur 9.3 Samband mellan hur ungdomar ser på gamla och 
variablerna skolort, linjeval och föräldrarnas klasstillhörighet (**= pc.Ol). 

Av figur 9.3 framgår att endast orten uppvisar ett signifikant samband 
med index för hur man ser på gamla (p=.005) i årskurs tre. Vid en ort, det 
vill säga vid en skola, har 82 procent av respondenterna en positiv 
inställning till gamla. Vid en annan skola är det däremot endast 25 
procent av eleverna som ser positivt på gamla. En tänkbar förklaring kan 
vara att eleverna vid orten där man är mycket positiv har en hög 
umgängesfrekvens med äldre och tvärtom att eleverna vid orten med den 
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lägre andelen positiva har en låg umgängesfrekvens med äldre. När man 
prövar detta visar de sig dock att på skolan där 25 procent av eleverna ser 
positivt på gamla är det cirka fem procent fler som har en hög umgänges
frekvens med äldre än vårdstuderande vid skolan där 82 procent är 
positiva till gamla. 

Sammanfattningsvis kan inställningen till gamla i vissa frågor under 
utbildningens gång ibland vara positiv och förändras till ambivalent/ne
gativ eller tvärtom. Överskådligt beskrivet skulle något mer än 60 
procent av eleverna uppvisa en positiv tendens när det gäller inställning 
till gamla. Den individuella rörligheten i svaren kan givetvis vara en 
indikator på att eleverna ibland under sin utbildning i omvårdnadsvärlden 
mött de gamla i besvärliga situationer som svår sjukdom, dödsfall e ller i 
en allmänt krävande patientroll. Om detta då legat nära i tiden eller stan
nat kvar som en stark upplevelse har det kanske färgat deras svar vid ett 
enkättillfälle. Eller tvärtom, att eleverna just då mött något positivt i 
samband med äldre och att de då påverkats av detta i sina svar. Kanske 
kan variationen i svaren även tolkas som en effekt av teoriundervisningen 
om äldre och att den för eleverna varierat när det gäller intresse och 
meningsfullhet. Eftersom förhållandevis många av eleverna har 
äldrekontakter privat, kan det även tänkas att upplevelser i samband med 
dessa färgat svaren och påverkat ungdomarna till olika uppfattningar vid 
olika enkättillfällen. 

MÖTET MED ÄLDRE UNDER PRAKTIKEN 

I elevernas beskrivning av svåra situationer under praktiktiden är, som 
tidigare framhållits under avsnittet mötet med omvårdnadsvärlden, det 
allt överskuggande elevernas möte med döendet, döden och allt som för
knippas med detta (se kapitel sju). Eftersom de flesta dödsfall gäller äldre 
är detta indirekt en beskrivning av de vårdstuderandes upplevelser av ett 
svårt område inom äldrevården. Förhållandevis få elever sammankopplar 
för övrigt svåra situationer med äldre, men kommentarer förknippade 
med äldre förekommer och i det följande ges endast några exempel. 

I vår studie finns ett fåtal kommentarer i likhet med den som vi citerat 
från Wikströms undersökning (1979) och som gällde ett uttalat motstånd 
eller skräck för att vårda gamla. Till undantagen hör följande kommentar: 
"Stå ut med alla gamla". De flesta kommentarer ger en positiv motbild 
som tyder på engagemang för och medkänsla med de äldre patienterna. 
Ett urval från elevernas beskrivningar av vad de upplevt som svåra 
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situationer visar att det de vårdstuderande i första hand lyfter fram i sina 
kommentarer är medkänsla och förståelse när det gäller äldre vårdtagare: 

"När gamla vantrivs och vill bo hemma". 
"Gamla människor som är tystlåtna". 
"När man säger adjö till någon äldre man vårdat". 
"När en äldre berättar något och böljar grina". 
"Svara på senildementas frågor". 
"När en gammal människa frågar vad dom har för fel". 
"När någon äldre är ledsen". 

I andra hand ger eleverna kommentarer som tyder på att de reagerar på 
brister i omvårdnaden, när till exempel personalen inte tar sig an de äldre 
patienterna, eller utsätter dem för förnedrande behandling. 

"Då en personal stod och åbäkade sig över hur illa det luktade 
då vi skulle hjälpa en farbror". 
"När äldre säger att de vill ha någon att älska, att ingen bryr sig 
om dom". 
"När de vill prata om 'förr i tiden', men personalen bara suckar". 

Dessa exempel och tidigare skildring från en annan elevgrupp, "Anny", 
liksom "Annas" berättelse (kapitel sju) visar ett djupt engagemang och en 
klar blick för brister i omvårdnaden, vid mötet med gamla under den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. 

I gymnasieinspektörsrapporten för omvårdnadslinjen läsåret 1989/ 
1990 skriver Broberg följande: 

Eleverna upplever den arbetsplatsfö rlagda utbild ningen även i 
årskurs två som den mest posit iva delen av sin utbildning, men 
är i allmänhet kritiska till den arbetsplatsf örlagda utbildningen 
inom social service (Broberg, 1990, s 12). 

Även när det gäller de vårdstuderande i panelstudien framhåller de flesta 
den arbetsplatsförlagda utbildningen som det mest positiva med utbild
ningen. Ett fåtal elever gör därvid en uppdelning i olika praktikområden 
som exempelvis åldringsvård. En elev framhåller variationen av 
praktikplatser som positivt: "Att man får pröva så mycket olika vård i 
praktiken". En annan elev anser att det är "tråkiga uppgifter inom äldre
vården". 

I mötet med äldre under praktik får eleverna pröva sin egen förmåga 
att kunna balansera sitt engagemang så att de inte upplever det psykiskt 
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allt för tungt att arbeta med äldre. Följande citat får representera den 
känsla som vissa elever kan ha när de möter äldrevården. 

"Att allt med att arbeta med äldre ska vara så bra och fint och 
lätt -men det är faktiskt tungt. Jag tar åt mig och grubblar". 

Det som denna elev upplever som tungt och något som hon grubblar över 
är kanske svårt att finna en adekvat benämning för. För henne kan 
"tungt" avse både fysiskt och psykiskt påfrestande arbete. Att hon 
grubblar och tar åt sig kanske kan vara uttryck för att hon funderar över 
om hon orkar arbeta med äldre. Eller att hon upplevt det nästa avsnitt 
skall handla om, nämligen att bli "deprimerad" av gamla. 

"DEPRIMERAD" AV GAMLA 

När vi använder uttrycket "deprimerad" av gamla gör vi det med 
citationstecken. "Deprimerad" som uttryck finns dock i en direkt 
enkätfråga (tabell 9.9) vilken är hämtad från Tornstams (1983) studie av 
landstingsanställd och kommunanställd vårdpersonal inom äldrevården. 

Tabell 9.9 "Deprimerad" av gamla människor. Procent 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Brukar Du bli deprimerad av 
att alltid ha med gamla 
människor att göra? 

Ja i hög grad 2 3 4 
Ja i viss mån 24 33 25 
Nej knappast 38 39 43 
Nej inte alls 33 22 27 
Kommentarer/Ej svar 4 4 1 

Summa (n) 100 (204) 100(168) 100(148) 

Av tabell 9.9 framgår att en dryg fjärdedel av de vårdstuderande "i viss 
mån" blir deprimerade av gamla i årskurs tre. En mycket liten andel 
elever upplever att de "i hög grad" blir deprimerade av att alltid ha med 
gamla människor att göra. Sammantaget utgör de som säger sig bli 
deprimerade av gamla 29 procent i årskurs tre. I Tornstams (1983) studie 
var den andelen 24 procent av de landstingsanställda och 20 procent av 
de kommunanställda. 

Under utbildningstiden slutade 35 procent (18 av 52 elever) av de som 
uppgav sig bli deprimerade av gamla (både "i hög grad" och "i viss 
mån"). Av de som inte blev deprimerade av gamla slutade 26 procent (37 
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av 144 elever i årskurs ett). Det finns alltså inga indikationer på att fler 
av de vårdstuderande som säger sig bli deprimerade av gamla avbryter 
utbildningen än de som inte blir deprimerade. I Tornstams (1983) studie 
finns däremot en samvariation mellan vårdpersonalens upplevelse av att 
bli deprimerade av gamla och önskan att byta arbete. 

Individuella förändringar 

Under de tre utbildningsåren förändrar 44 procent av eleverna sina svar 
på frågan om de brukar bli deprimerade av gamla människor. I årskurs 
två är det 30 procent av eleverna som väljer ett annat svarsalternativ än 
de valde i årskurs ett. I årskurs tre är det 22 procent av respondenterna 
som väljer ett annat svarsalternativ än de valde i årskurs två. 

Vi kan notera att det sker en förändring mot fler deprimerade elever i 
årskurs två (tabell 9.9). Det individuella rörelsemönstret i årskurs tre 
innebär mot en något positivare attityd i förhållande till årskurs två, det 
vill säga det är en mindre andel som blir deprimerade av gamla. 

Finns det då några karakteristika som är av intresse hos de som blir 
deprimerade respektive icke deprimerade av gamla? I tabell 9.10 har vi 
diktomiserat svaren på ett antal frågor i årskurs tre och ställt dessa i 
relation till att bli deprimerad av gamla. 
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Tabell 9.10 "Deprimerad" av gamla människor. Årskurs tre. Rad procent 
Brukar Du bli deprimerad av Procent 

oo ä Signifikanta 
gamla människor? skillnader 

Andel i a n 
29 147 

Skolort 
p= .0005 

"Kustskolor" 17 65 
"Ådalsskolor" 23 26 
"Inlandsskola" 18 11 
"Storstadsskolor" 52 46 

Kön ej sign 
Pojkar 22 18 
Flickor 30 130 

Föräldrarnas klasstillhörighet 
Far ej sign 

Tjänstemän 29 52 
Arbetare 29 72 
Övriga 33 18 

Mor ej sign 
Tjänstemän 35 62 
Arbetare 28 71 
Övriga 8 13 

Föräldrar inom vård/ej vård 
Far inom vård 0 7 II b

 
oo

 
Far ej inom vård 30 141 
Mor inom vård 25 52 ej sign 
Mor ej inom vård 31 96 

Religiös p= .039 
Ja 15 39 
Ambivalent 46 13 
Nej 35 92 

Skäl till yrkesval ej sign 
Äldre/åldringsvård 20 25 
Övrigt 32 123 

Arbete efter utbildning ej sign 
Äldrevård 13 16 
Akutvård 35 71 
Annat vårdområde 23 47 

Rätt linjeval p= .0002 
Ja 19 91 
Vet ej 38 34 
Nej 61 23 

Av tabell 9.10 framgår att det finns ett signifikant samband mellan 
uppfattningen att man blir deprimerad av gamla och skolort (p=.0005). 
"Storstadsskolorna" har en högre andel elever som säger sig bli deprime-
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rade av gamla i förhållande till skolorna på landsorten. Det är framför allt 
vid en skolort som man uppvisar en mindre andel respondenter (två 
elever) som blir deprimerade av gamla. Därnäst kommer "kustskolorna" 
med sjutton procent. Kanske tyder sambandet mellan att bli deprimerad 
av gamla och skolorten på att eleverna på vissa skolor fått en för dem 
bättre anpassad praktik inom äldrevården. Den kan till exempel ha varit 
längre eller kortare än vid andra skolor eller kommit vid andra tidpunk
ter. En annan förklaring kan kanske vara att det finns skillnader mellan 
orter beträffande vad ungdomar tillåter sig att säga. Givetvis måste det i 
tolkningen vägas in fördelningen av eleverna på de olika skolorna. 

Ett samband finns mellan att inte bli deprimerad av gamla och elever 
som har sina fäder inom vård (p=.08). Av de fem procent av eleverna 
som har sina fäder inom vård blir ingen deprimerad av gamla. Resultatet 
måste dock tolkas utifrån att de som har fäder inom vård endast är sju 
elever. 

Likaså finns samband mellan att inte bli deprimerad av gamla och att 
vara religiös (p=.04). Sambandet mellan att inte bli deprimerad av gamla 
och religiös inställning är intressant. Kanske möter de religiösa vid sina 
eventuella kyrkobesök flera äldre än vad andra ungdomar gör som inte 
går i kyrkan. Eller är det så att religiösa ungdomar i större utsträckning 
än andra jämnåriga förstår åldringarnas gerotranscendens? Måhända ser 
dessa elever att de gamla har uppnått en del av vad som i religiös inställ
ning uppfattas som viktigt, till exempel fridfullhet, minskad grad av 
självcentrering, meditation, minskat intresse för materiella ting, inåt
vändhet, känsla av samhörighet med världsalltet och minskad rädsla för 
döden (jfr Tornstam, 1993). Även om dessa elever själva inte uppnått 
något eller endast litet av detta är det värderingar som i religionen be
traktas som eftersträvansvärda. Kanske kan de religiösa eleverna därför 
respektera och förstå dessa inslag hos åldringar bättre än andra unga som 
har andra värderingar. 

Ett fjärde signifikant samband finns mellan elevernas uppfattning om 
att de gjort ett rätt linjeval och att inte bli deprimerad av gamla 
(p=.0002). Det är åtta av tio av de som tycker att de gjort ett rätt linjeval 
vilka inte anser sig bli deprimerade av gamla. Av de som inte tycker de 
gjort ett riktigt linjeval, är det sex av tio elever som blir deprimerade av 
gamla. Är det kanske så att de som blir deprimerade av gamla och tycker 
att de inte gjort ett rätt linjeval upptäcker att det inom vårdområdet finns 
många äldre? Förmodligen har de inte varit medvetna om detta. När de 
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sedan konfronteras med verklighetens omvårdnadsvärld där många äldre 
finns, svarar detta inte mot deras föreställningar om vilka de skulle möta 
inom vården. Vid kontakter med elevgruppen framkom till exempel att 
vissa av eleverna hade föreställt sig, när de sökte till omvårdnadslinjen, 
att det var en utbildning som innebar mycket av barnavård och inte 
äldrevård. 

Man kunde förvänta sig att vårdstuderande som blir deprimerade av 
gamla genomgående skulle ange andra skäl till sitt yrkesval än äldrevård. 
Av tabell 9.10 framgår dock att 20 procent (fem elever) som anger att de 
vill hjälpa gamla som skäl till yrkesvalet blir deprimerade. Ser man 
däremot på de som väljer att arbeta inom äldrevård efter utbildningen är 
det endast två av de elever som uppger sig bli deprimerade som ändå 
planerar att arbeta inom äldrevården. 

INSTÄLLNING TILL UNDERVISNINGEN OM ÄLDRE 

På omvårdnadslinjen förekom undervisning om äldre och äldreomsorg 
framförallt inom ämnet social servicekunskap (Läroplaner 1988:32, 
Skolöverstyrelsen, se bilaga 2). Ämnet fick i den senare alternativa kurs
planen benämningen social omsorgskunskap (Läroplaner 1991: 4-5, 
Skolöverstyrelsen, se bilaga 3). Även inom ämnet omvårdnadskunskap 
förmedlades kunskaper om äldre, till exempel i avsnitten i geriatrisk och 
psykogeriatrisk vård. Delar av utbildningen inom social service alterna
tivt social omsorgskunskap genomfördes i form av det som benämndes 
arbetsplatsförlagd utbildning, eller förenklat uttryckt, praktik. Denna 
praktik genomfördes bland annat på sjukhem, servicehus eller inom 
hemtjänsten. Även inom modulerna vårdpraktik fanns praktik inom 
äldrevård till exempel omvårdnadsarbete inom långtidssjukvård. 

På en fråga som ställdes alla tre åren svarade eleverna om man upp
levt att man i utbildningen försökt påverka deras attityder till gamla. 
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Tabell 9.11 Attityd till gamla. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Upplever Du att man under Din 
utbildning försökt påverka Din 
attityd till gamla? 

Ja 35 55 53 
Vet inte 32 23 24 
Nej 32 19 23 
Kommentarer/Ej svar 1 3 0 

Summa (n) 100 (204) 100 (168) 100 (148) 

Av tabell 9.11 framgår att i årskurs ett anger drygt en tredjedel av 
eleverna att de upplevt påverkan och i årskurserna två och tre svarar över 
hälften ja på samma fråga. 

Om omvårdnadseleverna upplevt at t de påverkats i sina attityder till 
gamla, ombads de utveckla detta i en kommentar. I kommentarerna som 
eleverna ger skiljer sig svarens karaktär mellan å ena sidan årskurs ett 
och å andra sidan årskurs två och tre. I årskurs ett är kommentarerna i 
princip genomgående positiva eller neutrala såtillvida att man säger att 
man genom utbildningen fått förståelse för och användbara kunskaper 
om äldre: 

"Förr tänkte jag att när dom är 65 år är dom gamla men jag tän
ker annorlunda nu". 
"Att man ska försöka att behandla dem som man vill att ens 
egen mormor vill bli behandlad". 
"De försöker få en att förstå hur de äldres situation är". 
"Man får lära sej mer po sitivt om gamla och om hur vär defulla 
de är, förut tänkte man inte så mycket på dem som nu". 
"Man får mer förståelse över deras beteende till exempel 
klagomål vid smärtor". 
"Till det bättre. Att gaml a inte är skrumpna och orkeslösa utan 
glada och trevliga". 
"Att dom faktiskt är människor dom också. Dom är värda 
mycket dom med". 

I årskurs två och tre blir kommentarerna mer varierande på så sätt att 
utöver det som kan kallas "förståelse för äldre och användbara kunskaper 
om äldre" uttrycker vissa elever en närmast aggressiv hållning till 
undervisningen och ämnesområdet. Man anser till exempel att 
undervisningen om äldre fått för stort utrymme och att lärarna idealiserat 
gamla och arbetet inom äldreomsorgen: 
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"Meningen med den här linjen verkar vara att vi ska jobba inom 
hemtjänsten -titta bara på dina egna frågor". 
"Allt prat om gamla har blivit så uttjatat och överdrivet, till slut 
tror man att alla gamla är senila, bittra och väntar bara på att få 
dö". 
"Man ska vara så positiv och alla vill att man ska arbeta inom 
åldringsvården". 
"Som om det vore väldens roligaste att jobba med äldre 
människor". 
"Att allt med äldre är rosenrött och sött, inga onda ryggar och 
tunga lyft - det räknas inte". 
"De har tjatat om att det behövs folk inom äldreomsorgen". 
"De har vridit alla situationer till att det är positivt med äldre". 

Som tidigare påpekats finns dock även i årskurs två och tre andra mer 
positiva och nyanserade synpunkter: 

"Att man skall respektera dem och ha tålamod, att de har 
mycket att lära oss unga". 
"Tolerans, förr kände jag mest bara mor- och farföräldrar". 
"Försökt få mig att förstå dom gamla på rätt sätt, ta hand om 
dem, förstå dom". 
"Lärarna har låtit oss jobba mycket med gamla och försökt få 
oss att förstå att gamla är lika mycket värda som unga". 

En parallell utveckling från årskurs ett till årskurserna två och tre, när det 
gäller inställningen till äldre, skymtar alltså vid jämförelsen mellan 
"inställning till undervisningen om äldre" och vad man anger vara skäl 
till yrkesval. Närmare en tredjedel av eleverna i årskurs ett angav att de 
valt utbildningen för att de var intresserade av att hjälpa gamla, medan 
endast något över sexton procent i årskurs två och femton procent i års
kurs tre uppger att de valt linjen av samma skäl. Likaså övergår elevernas 
positiva eller mer neutrala kommentarer till undervisningen om äldre i 
årskurs ett till att i årskurserna två och tre bli allt mera negativa och 
kritiska. 

BEREDSKAP ATT ARBETA MED ÄLDRE 

Som vi tidigare framhållit torde den yttersta konsekvensen av att vara 
positiv till gamla kunna leda till att de vårdstuderande vill arbeta inom 
äldrevård. Givetvis kan det finnas en tidsaspekt i elevernas svar, såtill
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vida att de fastän de är positiva till att arbeta inom området först vill 
prova någon annan vårdspecialitet för att sedan bli äldrevårdare. 

Tabell 9.12 Beredskap att arbeta med äldre. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Jag är intresserad av att få hjälpa 
gamla människor (delsvar). 

Andel Ja-svar 33 
Jag kan alltid få arbete inom 
åldringsvården (delsvar). 

Andel Ja-svar 3 
Brukar Du bli deprimerad av att alltid 
ha med gamla människor att göra? 

Andel Nej-svar 71 
Vill Du arbeta inom äldrevården efter 
omvårdnadslinjen ?* 

Andel Ja-svar 
Summa (n) 100 (204) 

*Frågan ställdes endast i årskurs tre. 

I tabell 9.12 har de frågor sammanförts som gäller beredskap att 
arbeta med äldre. Även frågan om man blir deprimerad har använts här. 
Vi menar att denna fråga är relevant därför att man kan förmoda, att den 
som blir deprimerad av gamla inte har förutsättningar att arbeta inom 
äldrevården. 

Svaren på frågorna om att hjälpa gamla som skäl till yrkesvalet och 
om arbete inom äldrevården efter utbildningen avviker märkbart från den 
tidigare positiva bilden när det gäller inställning till gamla. I böljan av 
årskurs ett, när den första enkätinsamlingen gjordes, hade de flesta elever 
liten erfarenhet av äldre i omvårdnadssammanhang. En tredjedel av 
eleverna uttryckte med den utgångspunkten att de valt omvårdnadsyrket 
därför att de ville arbeta med äldre (tabell 9.12). Efter ett år och därmed 
mer konkreta kontakter med äldre under praktikperioderna är det hälften 
så många, det vill säga sexton procent, som anger samma skäl, och efter 
ytterligare ett år minskar skaran med ytterligare någon procent. Alltefter
som ungdomarna får erfarenhet av äldre i omvårdnadssammanhang och 
även teoretiska kunskaper om gamla tycks alltså intresset att hjälpa 
gamla minska, eller snarare vill man inte längre se detta som ett skäl till 
att man valt yrkesområdet. När ungdomarna efter tre år i utbildning har 
samlat erfarenheter och kunskaper om äldre och väljer kommande 

16 15 

5 2 

61 70 

11 
100 (168) 100 (148) 
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arbetsfält är det endast elva procent som har en handlingsberedskap att gå 
till äldrevården (tabell 9.12). 

Ett index för beredskap att arbeta med gamla 

Ett index för beredskap att arbeta med äldre har bildats av frågorna om 
att hjälpa gamla och om att få arbete inom åldringsvården som skäl till 
yrkesval, blir "deprimerad" av gamla och val av arbetsområde efter 
utbildningen (årskurs tre). Vi menar att dessa frågor tillsammans ger 
uttryck för en beredskap att arbeta eller inte arbeta med äldre. Vi har 
alltså förutsatt att de som anger andra alternativ som skäl till yrkesvalet 
och även väljer att arbeta med annat område än äldrevården och 
dessutom blir deprimerade av gamla har en negativ beredskap för att 
arbeta med äldre. 

Tabell 9.13 Index för beredskap att arbeta med äldre. Procent. 
Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Positiv 30 17 11 
Ambivalent 40 46 11 
Negativ 18 31 78 
Kommentarer/Ej svar 12 6 -

Summa (n) 100 (204) 100(168) 100(148) 

Av tabell 9.13 framgår att mer än tre av fyra elever i årskurs tre har en 
negativ inställning när det gäller beredskap att arbeta med äldre. De som 
har en vacklande inställning till arbete inom äldrevården utgör elva 
procent av eleverna och de som är genomgående positiva är också elva 
procent i årskurs tre. Detta innebär att det är sexton elever som har hand
lingsberedskap att arbeta inom äldrevården. Andelen negativa i årskurs 
tre måste dock ses i relation till att det är först i årskurs tre som eleverna 
besvarat frågan om vilket konkret arbetsområde de vill arbeta inom efter 
utbildningen. Även om flera frågor sammanförs i ett index blir det alltså 
samma andel som på den enskilda frågan om de vill arbeta inom äldre
vården. Det index däremot tydliggör är att det finns en grupp ambivalen
ta. Utifrån detta är det av intresse att granska de individuella föränd
ringarna. 

Individuella förändringar i beredskap att arbeta med gamla 

Om man går till index ger det en bild av att 89 procent av eleverna 
förändrar sin inställning till beredskap att arbeta med gamla under de tre 
utbildningsåren. Nästan hälften av eleverna byter svarsalternativ från 
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årskurs ett till två och från årskurs två till tre väljer sex av tio responden-
ter ett annat svarsalternativ. 

En mindre andel, cirka, sex procent av eleverna, förändrar, sin inställ
ning radikalt, det vill säga går från positivt till negativt eller tvärtom 
mellan årskurs ett och två. Motsvarande andel mellan årskurs två och tre 
är elva procent. Övriga elever rör sig med mindre steg i sin inställning. 

När elevgruppen började sin utbildning angav 3 3 procent av eleverna 
att deras skäl till att välja omvårdnadslinjen i första hand var att hjälpa 
gamla människor (tabell 9.12). Endast fem elever kvarstod vid detta skäl 
till val av utbildning under alla tre årskurserna. Gruppen som anger att 
skälet till yrkesvalet är att hjälpa gamla minskar i princip med hälften 
mellan årskurs ett och två och ytterligare någon procent i årskurs tre. Det 
är i och för sig anmärkningsvärt att det sker en så stor minskning i grup
pen under utbildningens gång. Men ännu mer värt att notera är att endast 
fem elever håller fast vid det ursprungliga skälet till yrkesvalet. 

Noterbart är att på flera frågor i panelstudien finns tendenser till 
förändringar av svaren i negativ riktning mellan årskurs ett och två. På de 
flesta frågor återgår dock elevgruppen i årskurs tre till mer likartade svar 
som de angav i årskurs ett. Detta indikerar kanske att de två första åren 
varit påfrestande för de vårdstuderande. Detta gäller förmodligen både 
socialisationen till omvårdnadsvärlden och utvecklingen in i vuxen
världen. I årskurs tre däremot kanske de unga uppnått en större säkerhet 
såväl som vårdare som i den påböijade vuxenrollen. Även i svaren på 
frågor som gäller beredskap att arbeta inom äldrevården sker föränd
ringar i negativ riktning mellan årskurs ett och två. Till skillnad från de 
flesta andra negativa trender i årskurs två förstärks dock den negativa 
inställningen under tredje året. Konklusionen blir att förhållandevis få av 
de vårdstuderande vill arbeta inom äldrevården. 

De vårdstuderande uppvisar alltså en minskad benägenhet att arbeta 
med äldre ju mer kunskaper om och desto mer praktiska erfarenheter av 
äldre de får. Det finns förmodligen flera förklaringar till detta. En förkla
ring kan vara att eleverna helt enkelt gjort en realistisk bedömning att 
arbetet inom äldrevård för dem skulle bli alltför tungt fysiskt och 
psykiskt. De vårdstuderande kanske ser så påtagliga brister inom äldre
vården att de utifrån sin empatiska inställning (som de flesta ger uttryck 
för) inte orkar arbeta inom äldrevården. Eller lyckas man inte i under
visningen förmedla de kunskaper och den beredskap som behövs for 
detta vårdområde? 
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Vi kommer i det följande, både i detta kapitel och i kapitel tio, att 
återkomma till diskussionen om varför d e vårdstuderande blir allt mer 
negativa till att arbeta inom äldrevården. 

Finns det skillnader i beredskap att arbeta med gamla bland elever med 
olika bakgrund? 

En prövning av eventuella signifikanta samband mellan index för bered
skap att arbeta med gamla och variablerna, linjeval, skolort, elevernas 
sociala bakgrund visar följande: 

/Mammans\ 
klasstill-

, hö righet , 

kappans ""N 
klasstill-

L hörighet j 

Linjeval 
årskurs 3 

Beredskap att 
arbeta med 
äldre 

Frågor årskurs tre 

Figur 9.4 Samband mellan beredskap att arbeta med gamla och 
variablerna skolort, linjeval och föräldrarnas klasstillhörighet (**= p<.01). 

Som framgår av figur 9.4 finns det ett signifikant samband mellan index 
för beredskap att arbeta med gamla och skolort i årskurs tre (p =.012). 
Det är i första hand vid en ort som eleverna uppvisar ett större intresse att 
arbeta med äldrevård. På tre av skolorna är det ingen av de vårdstuderan
de som vill arbeta inom äldrevården. Vid övriga skolor är det endast en
staka elever som väljer äldrevård. Föräldrarnas klasstillhörighet och om 
eleverna anser att de gjort ett riktigt linjeval har däremot inget signifikant 
samband med deras beredskap att arbeta med äldre. 

Samband mellan index gällande erfarenhet av och inställning till gamla 

För att kunna belysa om det finns några relationer mellan de olika aspek
terna på ungdomarnas inställning till äldre kan man studera samband 
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mellan de olika indexen. Prövas samband mellan de index som presen
terats i det föregående framträder följande bild. 

CUmgänge med ^"\ 
gamla 

( Hur ungdomar ser på } 
X^sin egen ålderdom^' 

Hur ungdomar ser 
^på gamla 

/Beredskap att arbetaN 
\med gamla 

Figur 9.5 Samband mellan index gällande erfarenhet av och 
inställning till gamla 

Av figur 9.5 framgår att samband finns mellan hur de vårdstuderande ser 
på sin egen ålderdom och hur de ser på gamla (p=.001). Med andra ord 
har man en positiv inställning till egen ålderdom har man också en 
positiv inställning till gamla och tvärtom. Däremot finns som framgår av 
samma figur inga övriga signifikanta samband. 

En positiv inställning till gamla, egen ålderdom eller umgänge med 
gamla ger alltså inga samband med beredskap att arbeta med gamla. Som 
vi tidigare konstaterat är det två av tre elever som umgås ganska ofta med 
äldre, över hälften som har en genomgående positiv inställning till äldre 
och lika många ser positivt på sin egen ålderdom. Detta borde ge 
förutsättningar, kan man tycka, för beredskap att arbeta med gamla. Även 
här finns en paradox liksom när det gäller att kunskaper och praktik 
bland äldre inte tycks påverka elevernas beredskap att arbeta inom 
äldrevården. Det vill säga varken positiv i nställning till gamla eller sin 
egen ålderdom eller erfarenheter av äldre ökar benägenheten att arbeta 
inom området. Kanske är det så att även här har eleverna en realistisk 
inställning såtillvida att de utifrån sina kontakter med äldre ser det alltför 
tungt att arbeta inom området. Eller att eleverna inte anser att 
äldrevården ger dem förutsättningar att förmedla den vård som de tycker 
att de äldre borde ha rätt till. Exempel på den senare inställningen finns i 
Annas berättelse och en del andra elevkommentarer. Även här åter
kommer vi i den senare framställningen till en fortsatt diskussion. 
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UPPFÖLJNING AV NÅGRA FRÅGESTÄLLNINGAR 

I utgångspunkten för den empiriska delen av framställningen om de 
vårdstuderandes inställning till gamla människor finns fyra fråge
ställningar. I det följande kommer ett avsnitt som söker svaren på dessa 
frågeställningar. För att återknyta till dessa centrala frågeställningar 
berörs delar av tidigare beskrivna resultat. 

Ökar de vårdstuderandes positiva inställning till äldre under utbild
ningens gång? Vi börjar med att fråga: Blir de vårdstuderande under 
utbildningens gång, när de fått erfarenheter av och kunskaper om äldre, 
alltmer positiva till gamla människor? Det svar som studien ger redovisas 
utifrån de sex delområdena: hur ungdomar ser på gamla, inställning till 
egen ålderdom, deprimerad av gamla, inställning till undervisningen om 
äldre, skäl till yrkesval och beredskap att arbeta inom äldrevården. 

Under de tre utbildningsåren tenderar de vårdstuderandes syn på 
gamla enligt tabell 9.7 att bli något mer positiv. När det gäller uppfatt
ningen att gamla inte glömmer fort och är lika intelligenta som yngre har 
andelen positiva ökat med arton respektive tolv procentenheter under de 
tre åren. Fem procentenheter fler av de vårdstuderande tycker det är 
viktigt att veta hur gamla hade det som unga. Elevgruppen som anser att 
gamla har mycket att lära yngre och de som inte tycker det är jobbigt att 
lyssna till gamla minnen har ökat vardera med fyra procentenheter. För 
övrigt är förändringarna, när det gäller de enskilda frågorna, endast 
marginella och den övervägande positiva inställningen består alltså under 
de tre utbildningsåren, men förstärks inte heller i någon större utsträck
ning. Söker man utifrån index (tabell 9.8) en mer sammanfattande bild 
blir konklusionen att sju procent av elevgruppen har blivit positivare i sin 
syn på äldre under utbildningens gång. 

Inställningen till egen ålderdom förändras inte utan fortfarande är det 
i årskurs tre liksom i årskurs ett över 70 procent som ser fram emot den 
egna ålderdomen som något som de tror kan bli rätt bra (tabell 9.5). 
Förändringar i positiv riktning med fem procentenheter sker under 
utbildningens gång på frågan hur viktigt man anser det är att som ung få 
prata om hur det känns att bli gammal. 

Andelen vårdstuderande som blir "deprimerade" av gamla är 
tämligen konstant mellan årskurserna ett och tre men med en viss ökning 
i årskurs två. 
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Under de tre åren ökar den procentuella andelen, och då mest i årskurs 
två (20 procentenheter), av dem som anser att man under utbildningen 
försökt påverka deras attityder till äldre (tabell 9.11). I de uppföljande 
kommentarerna om inställningen till undervisningen om äldre sker 
förändringen i negativ riktning under årskurserna två och tre. 

Men den största förändringen och då i negativ riktning sker när det 
gäller att man anger som skäl till yrkesvalet att man vill hjälpa gamla. 
Från att en av tre elever i årskurs ett väljer detta skäl minskar andelen 
som anger det till sexton procent i årskurs två. Av respondenterna i års
kurs tre är det femton procent som anger samma skäl. I den uppföljande 
frågan, som endast ställdes i årskurs tre, är det bara elva procent, det vill 
säga sexton elever som vill arbeta inom äldrevården (se tabell 9.12). 

Sammanfattningsvis har alltså omvårdnadslinjens elever under utbild
ningens gång i princip inte (utifrån de redovisade sex delområdena) 
genomgående ökat sin positiva inställning till äldre utom när det gäller 
uppfattningar om äldres minne och intelligens. De har till och med blivit 
mer negativa när det gäller värderingen av undervisningen om äldre, och 
att ange som skäl till yrkesvalet att de vill hjälpa gamla. Samtidigt måste 
det dock framhållas att eleverna under alla tre åren bibehåller sin för
hållandevis positiva inställning till äldre men få har viljan eller bered
skapen att arbeta inom äldrevården vid utbildningens slut. I ovanstående 
redovisning över de tre åren är det gruppens inställning som beskrivits. 
Ser vi däremot på de individuella förändringarna i positiv respektive 
negativ riktning under samma period finns vissa förändringar. Detta 
åskådliggörs bland annat i figurerna 9.1 och 9.2. 

Går man till de enskilda frågorna visar det individuella svarsmönstret 
förändringar i både positiv och negativ riktning (se tidigare redovisning). 

Bilden av gruppens stabilitet blir alltså mindre entydig när fokuserin
gen sker på den individuella förändringen i stället för förändringar i 
gruppen som helhet. 

Är de unga som vill arbeta inom äldrevården mer positiva till gamla än 
sina kamrater? Den andra av våra frågeställningar är: Har de som vill 
arbeta med gamla människor efter sin utbildning, under sin omvårdnads
utbildning en positivare inställning till gamla människor än de som väljer 
andra arbetsområden inom vården? Eftersom det endast är sexton elever 
som säger sig vilja arbeta inom äldrevården går det inte att dra några 
långtgående slutsatser av jämförelsen. Vid okulärbesiktning av "16-
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gruppens" och i jämförelse med övriga respondenter uppvisar "äldre
vårdarna" inte någon speciellt positiv inställning till gamla. Undantag är 
dock att de anser att man kan prata med gamla om allt och frågorna om 
närhet, där de flesta menar att det inte är nödvändigt a tt vara en aning 
opersonlig i förhållande till dem man vårdar och att det inte är opassande 
att komma dem man vårdar för nära in på livet (jfr kapitel sju). För övrigt 
är det till och med tvärtom så att "16-gruppen" är mer negativ i sin 
inställning till gamla människors minne och intelligens, det vill säga just 
de frågor där det i övriga gruppen skedde en förändring i positiv riktning. 

Sammanfattningsvis kanske de blivande äldrevårdarnas svar indikerar 
att dessa ungdomar har lätt att kommunicera med äldre och har ett nära 
förhållande till dem. För övrigt har inte denna grupp någon positivare 
inställning till äldre än de kamrater som väljer andra vårdområden. 

Har omvårdnadselever som umgås med gamla en positivare inställning 
till gamla än de som inte umgås med äldre människor? Som framgår av 
figur 9.5 finns inga signifikanta samband mellan index för umgänge med 
äldre och index för inställning till gamla. 

Inte heller, om man går till de enskilda frågorna, finner man några 
signifikanta samband mellan de vårdstuderandes umgänge med gamla 
(index) och frågor som gäller: deras tilltro till gamlas minne och intelli
gens, att man kan prata med gamla om allt, veta mer om hur det var förr, 
inte jobbigt att lyssna till gamla minnen, det gamla har att säga är lika 
viktigt som det unga har att säga, gamla har mycket at t lära yngre och 
önskan att veta något om hur gamla hade det som unga. 

Däremot finns signifikanta samband mellan index för umgänge med 
äldre och index för närhet och distans (p=.09). Prövas index för umgänge 
med gamla mot svaren på enskilda frågor uppträder följande samband: 
De som umgås med äldre anser att det nog kan bli rätt bra när de blir 
gamla (p=.06) och de tycker dessutom att det är viktigt att prata med 
äldre (p=.08) och att det är roligt att samtala med gamla (p=.04). 

Går man till de enskilda frågorna uppträder två signifikanta samband 
med svaren från ungdomar som umgås med äldre släktingar. Dessa sam
band gäller de som svarar att de inte blir deprimerade av gamla (p=.03) 
samt de som anser att det nog kan bli rätt bra med den egna ålderdomen 
(p=.001). Något signifikant samband finns däremot inte när det gäller 
svaren på frågorna att inte bli deprimerad av gamla och umgänge med 
äldre som är inte släkt. 
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Sammanfattningsvis framgår av ovanstående att det inte finns någon 
genomgående positivare inställning till äldre hos de som umgås med 
gamla än hos de som inte umgås. Utom att de i större utsträckning anser 
att det är roligt och viktigt att prata med gamla och att de uttrycker närhet 
i relationen till patienter och i stö rre utsträckning tycker att det nog kan 
bli rätt bra med den egna ålderdomen. Dessutom blir de flesta vård
studerande som umgås med äldre släkt inte deprimerade av gamla. 

Avbryter vårdstuderande som har en negativ inställning till gamla 
människor sin omvårdnadsutbildning i större utsträckning än de som har 
en positiv inställning till gamla? Inte heller när det gäller svaren på den 
fjärde frågeställningen är bilden entydig. Det är till och med så att de som 
har en positiv inställning i vissa frågor, när det gäller äldre, avbryter 
utbildningen i större utsträckning än de som har en negativ inställning. 
Exempel på detta utgörs av frågorna som att prata med gamla om allt, 
inställning till egen ålderdom, vikten av att unga får prata om hur det är 
att bli gammal. I samtliga exempel avbryter fler elever med en positiv 
inställning än vad som är fallet för de elever som har en negativ 
inställning. Om man ser på gruppen som är" deprimerad" av gamla (26 
procent i årskurs ett) slutar 35 procent av eleverna. Av gruppen som inte 
blir deprimerad av gamla (71 procent i årskurs ett) slutar 26 procent av 
eleverna. Det finns alltså inga indikationer på att fler av de vård
studerande som säger sig bli deprimerade av gamla avbryter utbildningen 
än de som inte blir deprimerade av gamla. 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I panelstudien har vi mött en grupp ungdomar av vilka de flesta har en 
positiv inställning till äldre. Två av fem elever umgås ofta med äldre 
(släktingar eller andra) under tredje året av utbildningen. En förhåll
andevis nära relation till mormor eller farmor har drygt en tredjedel. De 
flesta anser att det känns tryggt med gamla och tycker att det gamla har 
att säga är viktigt. Över hälften av undersökningsgruppen anser att de kan 
prata med äldre om allt. Men samtidigt blir mer än en fjärdedel av 
gruppen (men inte konstant samma individer) i viss mån "deprimerade" 
av att alltid ha med gamla människor att göra. 

Det finns ett samband mellan hur ungdomar ser på gamla och deras 
inställning till sin egen ålderdom (figur 9.5). Däremot påverkas inte 
genomgående deras syn på gamla av i vilken utsträckning de umgås med 
äldre (figur 9.5). Hur man ser på gamla har endast samband med en 
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bakgrundsvariabel nämligen orten (figur 9 .3). Det finns dock några sam
band mellan umgänge med gamla (index) och svaren på enskilda frågor 
om huruvida det är roligt och viktigt att prata med gamla och huruvida 
det kan bli rätt bra med den egna ålderdomen. Dessutom uppträder sam
band mellan index umgänge med gamla och index för närhet och distans. 

Hur ungdomar ser på gamla förändras så tillvida att under utbild
ningens gång finns en tendens till en alltmer positiv inställning. Ungdo
marna uppvisar bland annat en allt större tilltro till gamlas intelligens och 
förmåga att minnas. De största förändringarna under utbildningens gång, 
och då i negativ riktning, sker i inställningen till undervisningen om äldre 
och benägenheten att arbeta inom äldrevården. 

Under första årskursen är man relativt positiv till den teoretiska under
visningen om äldre. De flesta tycker sig då få värdefulla kunskaper om 
gamla och förståelse för äldre. I årskurserna två och tre förändras grup
pens inställning i negativ riktning. Ett flertal elever anser då att under
visningen om äldre får för stort utrymme och att lärarna idealiserar äldre 
och arbetet inom äldrevården. När det gäller svåra situationer under 
praktikperioderna är det endast enstaka elever som direkt berör mötet 
med äldre men däremot uttrycker flera det svåra i att möta döende 
patienter. 

I vår studie finns exempel på individuella förändringar när det gäller 
vissa svarsmönster i bemärkelsen att eleverna varierar mellan positivt 
och negativt vid de tre enkättillfällena. Exempel på detta finns i indivi
duella förändringar i synen på egen ålderdom (figur 9.1) och individuella 
förändringar hur ungdomar ser på gamla (figur 9.2). En möjlig förklaring 
är givetvis att eleverna verkligen ändrar inställning på ett djupare plan. 
Det finns även andra aspekter som till exempel att frågorna har varit så 
många och kanske ibland så nära varandra att det varit svårt att 
konsekvent välja endast ett alternativ. Samtidigt kan det förmodas att 
vissa av frågorna genom att ha ett fåtal svarsalternativ tvingat fram ett val 
i positiv eller negativ riktning. Den individuella förändringen kan ha 
många orsaker. 

Den i särklass största och viktigaste förändringen gäller dock elever
nas vilja och benägenhet att arbeta inom äldrevården. Vid slutet av 
utbildningen är det elva procent, det vill säga sexton elever, som planerar 
att arbeta inom äldrevården. När de började utbildningen var det en 
tredjedel som uppgav sig ha valt utbildningen därför att de ville hjälpa 
gamla. Men endast femton procent anger samma skäl vid slutet av 
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utbildningen. Även om svarsmönstret förstärks genom att flera frågor 
förs samman i ett index, beredskap att arbeta med äldre, kvarstår den 
negativa attityden att arbeta med äldre med undantag av att det 
framträder en ambivalent grupp på elva procent. 

Endast en av de ungdomar vars far hör till högre tjänstemannagruppen 
vill arbeta inom äldrevården. Bland övriga elever från tjänstemanna
gruppen är det flera som är negativa till att bli äldrevårdare än vad som är 
fallet bland elever vilkas far är arbetare. 

Om man söker samband i studien för de som vill arbeta med äldre 
framträder endast orten. Det är endast vid en ort (lika med en skola) där 
en större andel, det vill säga en fjärdedel av ungdomarna, vill arbeta 
inom äldrevården. På tre av skolorna är det ingen av de vårdstuderande 
som vill arbeta inom området. Vid övriga skolor är det några eller endast 
enstaka elever som önskar bli äldrevårdare. De blivande äldrevårdarna 
har inte, i förhållande till sina kamrater, någon positivare inställning till 
äldre utom i frågor som indikerar närhet och lätthet att kommunicera 
med äldre. Däremot tenderar deras tilltro till de gamlas intelligens och 
minne tenderar att vara lägre än hos dem som inte vill arbeta inom 
äldrevården. I det föregående har vi ko nstaterat att gruppens inställning 
till äldre tenderar att bli något positivare under utbildningstiden. Men 
attityden till kunskapsområdet och benägenheten eller handlingsbered
skapen att arbeta med äldre har däremot förändrats i negativ riktning. 

Sammanfattningsvis kanske slutsatsen kan bli att de flesta i den här 
elevgruppen i princip tycker om gamla människor men ingen av dem vill 
utbilda sig vidare inom äldrevården och ett fåtal vill arbeta inom 
området. Varför vill då de flesta elever inte arbeta inom äldrevården? 
Vad har då hänt under deras treåriga utbildning som kan ha påverkat dem 
att välja eller inte välja äldrevården? Är det mötet med de äldre under 
praktikperioderna som påverkat så att benägenhet att arbeta inom 
äldrevården minskat? Förmodligen finns det inte bara ett svar på den 
frågan utan en rad faktorer som samverkar och gör att vissa individer inte 
vill välja äldrevården som arbetsområde. 

Ungdomskulturen med den snabba pulsen (Ziehe, 1986, 1992) kanske 
är helt oförenlig med de äldres kultur och med det som Tornstam (1993) 
talar om som gerotranscendens. Runt omkring åldringarna är det kanske 
för lite liv och rusch. Måhända tror de vårdstuderande att deras kamrater 
inte kommer att vilja arbeta inom området och då blir det inte längre 
attraktivt. Enligt resultatet av en undersökning som Institutionen för 
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framtidsstudier (Andersson m fl, 1993) utförde kom kamraterna på första 
plats när det gällde vad som var viktigt för ungdomarna. Då väljer man 
givetvis inte ett område som man tror att kamraterna inte vill arbeta 
inom. Man kan tänka sig att det bland omvårdnadselever har utvecklats 
något som gör det tufft att säga att man inte vill arbeta med åldringar 
utan i stället med till exempel akutvård som kanske uppfattas som mer 
spännande och omväxlande. Såväl ungdomskulturen som de äldres kultur 
innehåller givetvis många olika områden av värderingar som inte är 
förenliga. Undersökningsgruppen i panelstudien uppvisar, som vi tidigare 
sett, inte något speciellt avståndstagande till de äldre. Vid jämförelse 
med Hammarströms studie (1989) av tre generationer visar sig de 
vårdstuderande i undersökningsgruppen ha en större likhet med den äldre 
generationen i vissa värderingsfrågor än vad som var fallet med barn
barnen i Hammarströms undersökning. 

Kanske upplever de vårdstuderande de äldre som alltför hjälp-
behövande. Det är fysiskt och psykiskt tungt att arbeta inom äldrevården 
och detta har eleverna konkret kunnat uppleva under sina praktik
perioder. I enlighet med resultatet i sin studie pekar Tornstam på "att det 
som mer än något annat leder till en negativ uppfattning om en människa 
är om man är beroende av andra" (1993, s 157). 

Samtidigt som man inte vill arbeta inom äldrevården är många av de 
blivande vårdarna intresserade av arbete bland utvecklingsstörda. Detta 
framkom mycket tydligt vid de muntliga kontakterna med eleverna. Det 
kan tyckas som att hjälpbehovet bland utvecklingsstörda skulle kunna 
upplevas som ännu större än bland de äldre och därför skulle eleverna 
även ta avstånd från det området i enlighet med Tornstams "tes". Kanske 
skiljer sig dessa båda områden utifrån ungdomarnas uppfattning på några 
väsentliga punkter. Man kan nämligen förmoda att när det gäller äldre 
kan man inte styra och ställa och bestämma som vårdare, vilket däremot 
kanske kan ske i större utsträckning med utvecklingsstörda. Eller kanske 
är det så att bland utvecklingsstörda finns många unga människor vars 
intressen de unga omvårdarna kan dela, rörande till exempel musik, 
filmer och kläder. Finns det måhända däremot, som tidigare framhållits, 
hos de äldre en gerotranscendens (se Tornstam, 1993) som gör att de 
unga har svårt att förstå de äldre? 

Det kan förmodas att undervisningen om äldre inte i alla lägen varit 
tillräckligt anpassad till den unga målgruppen. Kanske sysslar man med 
andra områden i undervisningen och underförstått blir undervisningen 
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om äldre inte så viktig. Mot detta talar dock elevkommentarer om att det 
blev tjatigt. Måhända står det för att lärarna inte engagerade sig 
tillräckligt eller hade för låg nivå på sin undervisning. För detta talar 
kanske de elevkommentarer som säger att äldre framställs i undervisnin
gen som söta, gulliga och rara. Eller blir tvärtom nivån för hög och 
undervisningen därmed alltför högskoleaktig? Resultatet i det senare 
fallet kan då bli det som Tornstam talar om som "problemlösning" i 
undervisningen så att man ser problem där de inte finns. Kanske visar 
detta även vad han konstaterar i sin studie: "När kunskaperna om äldre är 
goda, lyser ofta den positiva hållningen med sin frånvaro" (Tornstam, 
1984, s 8). 

Eller ger lärarnas framställning en falsk bild av de äldres verklighet? 
När eleverna då under sin praktik träffar äldre stämmer det inte med 
lärarnas undervisning om de äldre. Kanske speglas detta i förhållandet att 
eleverna vid en skolort är genomgående positiva till undervisningen om 
äldre men ingen av dem vill arbeta inom äldrevården. Man kan ju tänka 
sig att de vårdstuderande anser att lärarna beskriver en idealsituation som 
finns någon annanstans. 

Är elevernas inställning till äldrevården en kopiering av den allmänna 
inställningen? Speglar personalen denna kollektiva uppfattning om att 
äldre inte är produktiva och effektiva så att den slår igenom i vården? 
Eller betraktas äldrevården i det totala omvårdnadssammanhanget som 
mindre viktig och får därför låg status? 

Kanske är det centrala för rekryteringen till äldrevården det som 
Erikson (1995) säger, nämligen att man med åren måste uppnå en sorts 
"omsorgsmognad" för att kunna arbeta inom omsorgens olika områden. 
Vi menar att omsorgerna i sin yttersta konsekvens kan vara äldrevård. 

Om man vänder på frågan om varför man inte vill arbeta med gamla 
och i stället ser på dem som vill arbeta med gamla, framträder konturerna 
av en grupp ungdomar av vilka de flesta finns på en skola, det vill säga 
en ort, och dessutom oftast har sitt ursprung i arbetarklassen. Dessa 
elever tycks ha lätt att kommunicera med äldre och anser det naturligt att 
ha en personlig och nära kontakt med dem de vårdar. Men de har inte 
någon överdriven tro på äldres förmåga när det gäller minne och 
intelligens. En intressant fråga är dock; varför vill de här ungdomarna bli 
äldrevårdare? Vad är det speciella vid den ort, det vill säga den skola, där 
de flesta blivande äldrevårdarna finns? En förklaring kan vara att under
visningen om äldre vid denna skola upplevts som särskilt positiv. 
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Elevernas synpunkter ger dock inte entydigt uttryck för detta. Det är till 
och med så, som tidigare framhållits, att det är vid en annan skola (den 
mest positiva till undervisningen om äldre) där majoriteten av eleverna är 
positiva till äldreundervisningen, men ingen av eleverna vill arbeta inom 
äldrevården. 

Är arbetarbakgrund ett bra utgångsläge för äldrevårdare? Enligt 
Lindgren (1992) rekryteras vårdbiträden från arbetargruppen. I panel
studien är det framför allt elever från andra socialgrupper än arbetare 
som avbryter utbildningen. Kanske genomgår barn i arbetarhem en 
socialisation som gör dem mer benägna eller kanske till och med mer 
kompetenta att arbeta inom äldrevården. Eller måhända kan det uttryckas 
så att flickor från arbetarhem snabbare än de som har en annan social 
bakgrund uppnår en omsorgsmognad och tidigt har en realistisk inställ
ning till att omvårdnadsarbete alltid innebär stora inslag av äldrevård. 
Samtidigt måste det noteras att arbetarhem i det här fallet innebär att 
pappan är arbetare. Detta för vidare till reflexionen om det i dessa hem 
finns tendenser till att just flickorna tidigt lär sig att ta ansvar för prak
tiska göromål som kommer väl till pass i äldrevården. Mot detta talar att 
inte alla med fäder som är arbetare vill bli äldrevård are och att det även 
finns några av de presumtiva äldrevårdarna som har en annan social 
bakgrund. 

Kanske är det så att för att de unga skall ha beredskap att arbeta med 
äldre behövs en kombination av flera goda förutsättningar. En sådan 
förutsättning kan vara en viss mognad. Andra förutsättningar är måhända 
att man som ung i hemmet lärt sig ett visst omsorgsarbete och att äldre
undervisningen är tillräckligt anpassad och realistisk. Eftersom kam
raterna är viktiga (Andersson m fl, 1993) måste det dessutom finnas 
andra bland de jämnåriga som vill gå in i äldrevården. Detta innebär 
förmodligen att det i vårdstuderandegrupper är viktigt att uppmärksamma 
och ge stöd till dem som kan tänka sig bli äldrevårdare under 
förutsättning att några av kamraterna vill välja området. Med andra ord 
är det kanske så att om unga får uppleva att andra vill gå till äldrevården 
vågar de välja området. Måhända skulle äldrevården när den anställer 
unga anställa "goda kompisar" och på så sätt ge ungdomarna en 
"kompistrygghet" som gör att de vill gå över tröskeln till omvårdnad
världens äldreomsorg. 

Kanske har Tornstam nyckeln till hur ungdomar socialiseras in i 
äldrevården när han sammanfattar en studie med följande: 
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Vårt sätt att veta, känna och handla i förhållande till äldre 
måste kanske förändras samtidigt (Tornstam, 1983, s 64) 
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1 A PÅ TRÖSKELN TILL 
J- " OMVÅRDNADSVÄRLDEN 

Livet är kort, kon sten är lång, rätta tillfallet 
flyktigt, erfarenheten bedräglig och om
dömet svårt (Hippokrates, 400 f Kr). 

I detta kapitel summerar vi några av panelstudiens viktigaste resultat och 
prövar i vilken utsträckning analysen kan fördjupas. Vi har därvid utgått 
från fyra aspekter. Först presenteras en sammanfattning av samband 
mellan undersökningsgruppens värderingar på olika områden. Dessa 
samband sätts i relation till antaganden om karakteristika hos den goda 
vårdaren. För det andra granskas några påtagliga gruppvisa- och 
individuella förändringar. För det tredje fortsätter diskussionen, utifrån 
den övergripande sambandsanalysen och resultatet i övrigt, från kapitel 
nio om beredskap att arbeta med gamla. För det fjärde lyfter vi fram 
några reflexioner över vad som kan möta omvårdarna från panelstudien 
när de går in i 2000-talets omvårdnadsvärld. 

Under tre år har vi följt en grupp vårdstuderande på deras väg mot att 
bli omvårdare. De har berättat en del om sig själva och sina upplevelser 
vid mötet med omvårdnadsvärlden. Samtidigt som de stått på tröskeln 
till omvårdnadsvärlden har de varit på väg in i vuxenvärlden. De 
vårdstuderandes utbildningshistoriska rötter finns i utvecklingen av två 
kvinnokollektivs kompetensområden. Dessa två kvinnokollektiv, det vill 
säga sjuksköterskor och undersköterskor, uppvisar under olika perioder 
både särskiljande och samordnad utbildning. Det finns både samspel och 
tendenser till konflikter mellan de två kvinnokollektiven. Det finns tradi
tioner, karakteristika och symboler som förenar men även särskiljer de 
två grupperna. I detta kraftfält utbildas de vårdstuderande och sociali
seras därmed till undersköterskeyrket. Historien tickar vidare och ung
domsgruppen kommer att vara bland dem som skall möta utmaningarna i 
2000- talets omvårdnadsvärld. 
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NÅGRA VÄRDERINGSDIMENSIONER HOS DEN GODA 
VÅRDAREN 

I kapitlet som behandlar livsfrågor (kapitel åtta) talar vi om egenskaper 
hos den goda vårdaren. I det följande prövas några värderings
dimensioner hos den goda vårdaren. Dimensionerna utifrån och mellan 
vilka samband prövas är erfarenhet, allmänna grundvärderingar, existen
tiella värderingar, specifika värderingar, yrkesrelaterade värderingar och 
handlingsberedskap att arbeta med gamla (figur 10.1). 

Individen bär alltid med sig erfarenheter av olika slag. Vaije individ 
har en unik kombination av sådana. Att fånga och beskriva alla dessa 
erfarenheter är inte möjligt, men vi har försökt få med några viktiga 
aspekter i vår undersökning. En erfarenhet kan vara umgänge med 
gamla, det vill säga om och hur ofta man umgås med äldre (se kapitel 
nio). Allmänna grundvärderingar omfattar trygghetsrelaterade inställ
ningar som tillit och i vilken utsträckning man uppfattar livet som 
meningsfullt och har framtidstro (se kapitel åtta). I dimensionen existen
tiella värderingar ingår religiositet och rädsla för döden (se kapitel sju 
och åtta). Specifika värderingar omfattar hur man ser på gamla och 
inställning till egen ålderdom (se kapitel nio). I de yrkesrelaterade 
värderingarna, det vill säga förhållningssättet till den man vårdar och till 
ens arbete, ingår empati respektive närhet och distans (se kapitel fyra och 
sju). Den sjätte dimensionen utgör handlingsberedskap, det vill säga 
beredskap att arbeta med gamla (se kapitel nio). 

I den tidigare framställningen finns en detaljerad redovisning av de 
vårdstuderandes värderingar inom vissa områden. Elevernas svar på flera 
frågor har där i de flesta fall sammanförts i index. De aktuella värde
ringarna och erfarenheterna har i figur 10.1 inordnats i de sex huvud
grupperna eller dimensionerna. 
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Erfarenhet Allmänna 
grund-
värderingar 

Specifika 
värderingar 

Handlings
beredskap 

Existentiella 
värderingar 

Yrkesrelaterade 
värderingar 

Figur 10.1 Några värderingsdimensioner hos den goda vårdaren med 
inriktning mot äldrevård. 

Utgångspunkten är att erfarenheter av umgänge med gamla och en 
positiv inriktning i värderingsdimensionerna för fram till en vilja, det vill 
säga en handlingsberedskap, att arbeta med gamla. Utifrån detta skulle 
man kunna tänka sig att det genomgående skulle finnas samband mellan 
de positiva respektive negativa uttrycken för inställning inom de sex 
olika områdena (figur 10.1). När dessa dimensioner tar sig positiv a 
uttryck kunde de förmodas karakterisera den goda vårdaren. Beredskap 
att arbeta med äldre kunde då kanske vara en kumulativ effekt av de 
positiva inställningarna i de övriga dimensionerna. 

Givetvis krävs även kunskaper och andra egenskaper hos den goda 
vårdaren. Vår analys och diskussion i detta kapitel har alltså inte ambi
tionen att gälla omvårdnadskompetens i en vidare mening. 

FÖRHÅLLANDET MELLAN VÄRDERINGARNA 

De empiriska resultaten i panelstudien analyseras och diskuteras utifrån 
karakteristika för den goda vårdaren. Det är framförallt bivariata signi
fikanta samband mellan några värderingsdimensioner i panelstudiens 
empiriska resultat som står i fokus för framställningen. 
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I avsnittet om livsfrågor, i kapitel åtta, diskuterar vi några värderingar 
som berör den goda vårdaren och konstaterar, följande när det gäller de 
vårdstuderandes inställning i livsfrågor: Majoriteten av dessa unga 
omvårdare uppvisar en inställning till livet som präglas av menings
fullhet. När det gäller framtidstro och tillit har cirka en tredjedel av de 
vårdstuderande en positiv hållning och övriga har en mer ambivalent 
hållning. I de yrkesrelaterade värderingarna har majoriteten en positiv 
inställning i värderingen empati och över hälften uttrycker närhet. I 
exemplen på svåra situationer under praktiken (jfr kapitel sju) uttrycker 
flera av de vårdstuderande en långtgående förmåga till inlevelse och 
medkänsla med vårdtagare och deras anhöriga i etiskt svåra situationer. I 
avsnittet om inställning till gamla människor, kapitel nio, framhåller vi 
att de flesta i elevgruppen tycker om gamla, men få av dem vill utbilda 
sig vidare eller arbeta inom äldrevården. Av de som vill bli äldrevårdare 
finns de flesta vid en skola. På tre av skolorna är det ingen av de 
vårdstuderande som vill bli äldrevårdare. 

Eftersom bilden blir komplex, sker analysen i två steg. I det första 
steget beskrivs de inbördes sambanden mellan olika aspekter i vaije 
värderingsdimension. I det andra beskrivs de yttre sambanden gällande 
värderingsdimensionerna sinsemellan. Det uppträder totalt elva bivariata 
samband. 

Inbördes samband mellan värderingarna 

De inbördes samband mellan olika aspekter på värderingarna som 
finns i materialet åskådliggörs i figur 10.2. 

Allmänna grundvärderingar 

Meningsfullhet Framtidstro 

Existentiella värderingar 

Religiositet Rädsla för döden 

Specifika värderingar 

Inställning 
till egen ålderdom 
Figur 10.2 Positiva inbördes samband. 

Syn på gamla 
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Tre av de elva sambanden är alltså inbördes. För det första finns som 
väntat inbördes samband mellan de allmänna grundvärderingarnas 
aspekter: framtidstro och livets meningsfullhet. I kapitel åtta redovisas 
detta positiva samband mer i detalj. Ser man vidare på konstellationerna 
innebär det att nästan nio av tio vårdstuderande upplever livet menings
fullt, och var tredje har dessutom en ljus framtidstro. I panelstudien finns 
alltså en relativt stor grupp ungdomar som har en ljus och positiv syn på 
livet och dessutom har denna grupp en framtidstro på sin egen plats i 
tillvaron. 

För det andra uppträder inbördes samband mellan existentiella 
värderingar, där ett positivt samband finns mellan religiös inställning och 
frånvaro av rädsla för döden. Detta samband har diskuterats ingående i 
kapitel sju. Det är nästan tre av fem av de religiösa respondenterna som 
inte är rädda för döden. Det är en förhållandevis liten grupp ungdomar 
som är uttalat religiösa och inte rädda för döden. En dubbelt så stor 
grupp av respondenterna som inte är religiösa har en ambivalent 
inställning till döden. Av de religiösa eleverna är det femton procent som 
är rädda för döden och för de inte religiösa är det nästan var fjärde elev 
(jfr kapitel sju, tabell 7.6). När det gäller rädsla för döden kan det 
förmodas att de vårdstuderande mött olika situationer vid dödsfall och 
detta kan ha påverkat deras syn på döden och kanske gett dem en 
ambivalent inställning. 

För det tredje finns ett inbördes samband mellan specifika värde
ringar: mellan hur man ser på gamla människor och inställning till egen 
ålderdom. Detta redovisas i kapitel nio. Nästan två av tre elever har en 
positiv syn på gamla och samtidigt har de en positiv inställning till den 
egna ålderdomen. Med andra ord: har ungdomarna en positiv inställning 
till egen ålderdom har de också en positiv inställning till gamla och 
tvärtom. 

Yttre samband mellan de olika värderingsdimensionerna 

Resultatredovisningen av de yttre sambanden i figur 10.3, omfattar de 
olika dimensionerna som beskrivits i figur 10.1. Liksom tidigare i figur 
10.1 håller vi fast vid samma antaganden om sambandens riktning, det 
vill säga att positiva värderingar i dimensionerna sammantaget leder 
fram till en handlingsberedskap att arbeta med äldre. Vi har alltså utgått 
från en tänkt ordning. Detta skulle kunna innebära att om man har 
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erfarenhet av umgänge med gamla så skulle man också kunna uppleva 
livet meningsfullt. Naturligtvis kan det även som framgår vara tvärtom. 

De positiva samband som finns mellan de olika värderingsdimen
sionerna, det vill säga de yttre, sammanfattas i figur 10.3. Eftersom dessa 
inte redovisats i detalj i tidigare kapitel kommer de bivariata sambandens 
signifikansnivå efter chi-två test att återges i figuren. 

Värderingar 

Meningsfullhet 

Närhet 

Värderingar 

Empati 

Syn på gamla 

Erfarenhet 

Umgänge med gamla 

Allmänna grundvärderingar 

Meningsfullhet 

Tillit 

P=.03 

P=.04 

Existentiella värderingar 

Religiositet 

Rädsla för döden 

p=.003 

JOsLM_ 

Värderingar 
Inställning till 
egen ålderdom 

Beredskap att 
arbeta med gamla 

Närhet 

Specifika värderingar 

Inställning till egen 
ålderdom 

n= (13 

Värderingar 

Närhet 

Figur 103 Positiva "yttre" bivariata samband gällande erfarenheter, 
värderingsdimensioner och handlingsberedskap. 

Erfarenhet av umgänge med gamla har två signifikanta sambandskon
stellationer. Dessa gäller meningsfullhet och närhet. De flesta elever 
(cirka 90 procent) upplever livet meningsfullt och av den gruppen umgås 
fyra av tio elever ofta med gamla människor. Var fjärde av de som ofta 
umgås med gamla upplever närhet i patientrelationen. 

I allmänna grundvärderingar uppvisar meningsfullhet samband med 
empati. Nästan nio av tio elever upplever livet meningsfullt och är 
empatiska. Dessutom finns ett samband mellan tillit och positiv syn på 
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gamla. Cirka sexton procent av eleverna som har tillit och nästan 50 
procent av de som är ambivalenta ser även positivt på gamla människor. 

Den existentiella värderingen religiositet har två sambandskonstella
tioner: positiv inställning till egen ålderdom och beredskap att arbeta 
med gamla. Var femte elev av de som är religiösa har även en positiv syn 
på sin egen ålderdom. Och var sjunde elev av de som är religiösa är även 
positiv till att bli äldrevårdare. Samma dimension, det vill säga 
existentiella värderingar, uppvisar ett samband mellan orädd för döden 
och närhet. Drygt var femte elev av de som var orädda för döden upp
levde även närhet till patienterna. 

I dimensionen specifika värderingar finns e tt samband mellan positiv 
inställning till egen ålderdom och närhet. Var tredje elev av de som är 
positiva till sin egen ålderdom upplevde även närhet till patienterna. 

Sammanfattningsvis framgår av både figur 10.2 och 10.3 att varken 
erfarenheten umgänge med gamla eller allmänna grundvärderingar eller 
specifika värderingar eller yrkesrelaterade värderingar styr mot bered
skap att arbeta med gamla. Däremot tycks det finnas en påverkan från 
den existentiella värderingen religiositet när det gäller handlingsbered
skap att arbeta med gamla. 

Av detta framgår att de studerade värderingarna i panelen inte tycks 
påverka beredskapen att arbeta med äldre, med ett undantag, nämligen 
att en religiös inställning i större utsträckning än en icke religiös 
inställning ger en handlingsberedskap för att bli äldrevårdare. 

Även om man är tillitsfull, tycker att livet är meningsfullt, är empatisk 
och har närhet i sina patientrelationer, vill man ändå inte bli 
äldrevårdare. Till och med om man umgås ofta med äldre och är positiv 
till dem vill man ändå inte arbeta inom äldrevården. Inte heller om man 
är orädd för döden tycks det påverka benägenheten. 

I panelstudien framträder alltså ingen grupp som har alla de antagna 
egenskaperna för den goda vårdaren. En förutsättning uppfyller dock 
majoriteten av eleverna, nämligen att man vill arbeta inom omvård
nadsområdet. Av dessa är det en mindre grupp som vill arbeta med 
gamla människor. Man får dock inte glömma att de värderingar som 
uttrycks i indexresultaten visar att majoriteten av ungdomarna har en 
positiv inställning i frågor som gäller till exempel empati, meningsfullhet 
och hur man ser på gamla. 
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Den analys som hittills gjorts är en prövning av bivariata samband 
utifrån chi-två test. En sammanfattande bild av detta åskådliggörs i figur 
10.4 där relationerna mellan inbördes och yttre samband redovisas. Den
na bild visar alltså endast de prövade bivariata sambanden mellan och 
inom de valda värderingsdimensionerna. 
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deringar 

Specifika 
värderingar 

Hur man ser 
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arbeta med 
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Figur 10.4 Förhållandet mellan och inom värderingsdimensionerna. 
En sammanfattning utifrån bivariata samband. 
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Som framgår av figuren finns inget entydigt mönster för förhållandet 
mellan värderingsdimensionerna. Om inställning till gamla sätts i fokus 
(jfr kapitel nio), i betydelsen att man söker huruvida allmänna grundvär
deringar, existentiella värderingar och yrkesrelaterade värderingar har 
samband med inställning till gamla framträder alltså ingen entydig bild. I 
kapitel nio söker vi karakteristika för de vårdstuderande som har bered
skap att arbeta med äldre men har endast funnit samband med en skolort. 
Elva av sexton äldrevårdare med sådan beredskap finns vid en skola. De 
blivande äldrevårdarna har inte, i förhållande till sina kamrater, någon 
positivare inställning till äldre utom i enskilda frågor rörande närhet och 
lätthet att kommunicera med äldre. Deras tilltro till de gamlas intelligens 
och minne tenderar däremot att vara lägre än hos dem som inte vill 
arbeta inom äldrevården. Vid en bivariat sambandsanalys utifrån alla 
förekommande index i den empiriska delen ger förutom skolorten endast 
religiös inställning ett positivt samband med beredskap att arbeta med 
äldre. 

Den tänkbara goda vårdaren i panelen framträder alltså inte i karak
teristika som kontakter med gamla, allmänna grundvärderingar, yrkes-
relaterade värderingar eller specifika värderingar. Förmodligen fordras 
flera andra indikatorer för att ringa in verklighetens goda vårdare. 

GRUPPVISA OCH INDIVIDUELLA FÖRÄNDRINGAR 

Ungdomstiden är en period av förändringar. Under gymnasieåren mellan 
16 och 19 år händer mycket i en ung människas liv. Exempel på föränd
ringar är att under dessa år blir gymnasieeleverna myndiga, skaffar sig 
som regel ett eget boende och får inblick och utveckling inom ett yrkes
område. För ungdomarna blir det också andra och flera sändare som ger 
nya impulser och värdemönster. Dessa värdemönster kanske är andra än 
de som funnits i familjen (jfr kapitel fem). De vårdstuderande kan för
väntas pröva en del värderingar som de tar till sig eller förkastar. 
Någonstans blir några människor signifikanta andra för eleverna. Kanske 
är dessa en del av de undersköterskor de möter under sin praktik i 
omvårdnadsvärlden, medan andra personer som är betydelsefulla finns i 
helt andra sammanhang, till exempel bland kamrater eller i föreningsliv. 

Även om individerna i sig själva är stabila händer så mycket av 
förändringar runt omkring dem under dessa tre år, som på ett eller annat 
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sätt kan förmodas påverka dem. Allt detta innebär att de vårdstuderande 
under de tre åren kan förväntas förändra sin inställning när det gäller 
olika frågor. Detta bör ge utslag i deras svar. 

Gruppvisa förändringar 

Genomgående uppvisar panelen förändringar i svaren mellan årskurs ett 
och två. I svarsmönstret finns dock i de flesta fall en tendens att i årskurs 
tre närma sig samma värderingar som i årskurs ett. Det som utmärker 
förändringarna i årskurs två är i de flesta fall något mera negativa attity
der. Det finns dock påtagliga förändringar i negativ riktning som kvarstår 
i årskurs tre. Mest framträdande av dessa är att hjälpa gamla som skäl till 
yrkesvalet, beredskap att arbeta inom äldrevården och inställningen till 
undervisningen om äldre (se kapitel ett och nio). I årskurs ett är 
kommentarerna till undervisningen om äldre i princip genomgående 
positiva eller neutrala såtillvida att man säger att man genom utbildnin
gen fått förståelse för och användbara kunskaper om äldre. I årskurs två 
och tre däremot blir kommentarerna mer varierande och negativa. 

För gruppen som helhet finns enstaka exempel på att eleverna går mot 
positivare attityder mellan årskurserna. Detta gäller andelen vilka anger 
att de vill bli undersköterskor (jfr kapitel ett). Samma tendens till positiv 
gruppförändring finns i attityden tillit och inställning till undervisnings
temat etik- och livsfrågor. 

Individuella förändringar 

Om man ser på de individuella förändringarna framträder delvis en 
annan bild än om fokuseringen sker på gruppen. I samtliga svarsmönster 
finns betydande individuella förändringar. En del av dessa förändringar 
sker dock mellan närstående svarsalternativ. Det gäller alltså små steg av 
värderingsförskjutningar. Detta redovisas i detalj i kapitlen åtta och nio. I 
det följande ges exempel på några förändringar. I figur 10.5 utgår vi från 
respektive index. Beträffande religiös inställning finns den största 
andelen, i förhållande till andra värderingar, som håller fast vid ett klart 
ställningstagande alla tre åren. Det finns dock individuella förändringar 
även i religiös inställning. 
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sS 50 

3 år åk 1-2 åk 2-3 

Figur 10.5 Individuella förändringar i religiös inställning (1), hur man 
ser på gamla (2) ,och handlingsberedskap att arbeta med gamla(3a, 3b och 
3c). 

Religiositeten tycks vara förhållandevis stabil under alla tre åren om man 
ser till förändringen mellan årskurs ett till två respektive två till tre (se 
kapitel åtta). Ser man däremot till hur stor andel som har samma inställ
ning alla tre åren är det drygt en av fyra vårdstuderande som förändrar 
sin religiösa inställning under utbildningstiden. När det gäller fasthet i 
religiositet rör det sig om ett klart ställningstagande, det vill säga antin
gen religiös eller inte religiös. Här finns endast två elever som är ambi
valenta alla tre åren. 

Nästan var tredje elev förändrar sin inställning i hur man ser på gamla 
från årskurs ett till två. Mellan årskurs två och tre är det nästan var fjärde 
elev som avger andra svar. Under de tre utbildningsåren är det 45 
procent av respondenterna som förändrar sin syn på gamla. Förändrin
gens riktning är att eleverna rör sig mot en alltmer positiv inställning (se 
kapitel nio). 

I figur 10.5 framgår att nästan nio av tio elever förändrar, sin hand
lingsberedskap att arbeta med gamla under de tre utbildningsåren. I tidi
gare framställning har framgått att förändringen sker i negativ riktning. 
Eftersom förändringen är så omfattande belyser vi rörligheten utifrån 
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några olika tidsaspekter. Nästan hälften av eleverna förändrar sin hand
lingsberedskap från årskurs ett till två och från årskurs två till tre föränd
rar sex av tio respondenter sin handlingsberedskap (se kapitel nio). Ser 
man på den enskilda frågan som gäller att hjälpa gamla som skäl till 
yrkesvalet är det endast fem elever som väljer det svaret konsekvent alla 
tre åren. 

Sammanfattningsvis framgår av de tre exemplen att det finns 
individuella förändringar i inställning till olika frågor under de tre åren. 
Som framgår av figur 10.5 finns skillnader mellan olika värderings
områden. Även om förändringar finns i religiös inställning är rörligheten 
betydligt mindre än vad som gäller handlingberedskap att arbeta med 
gamla. I det föregående har vi diskuterat några tänkbara orsaker till att 
man förändrar sin inställning. Bland annat kan man förmoda att vissa av 
frågorna genom att ha ett fåtal svarsalternativ tvingat fram ett val i 
positiv eller negativ riktning. Givetvis måste förändringarna i svaren 
tolkas med försiktighet eftersom en upprepning av frågorna i en panel
undersökning alltid kan rymma felsvar av olika slag. Den individuella 
förändringen kan ha många orsaker. En möjlig förklaring är givetvis att 
eleverna verkligen ändrar inställning på ett djupare plan. Men det finns 
även andra aspekter som till exempel att frågorna har varit så många och 
kanske ibland så nära varandra att det varit svårt att konsekvent välja 
endast ett alternativ. Den stora förändringen när det gäller handlings
beredskap att arbeta med äldre för dock fram till den följande fråge
ställningen. 

VARFÖR VILL SÅ FÅ AV DE UNGA VÅRDARNA ARBETA 
MED ÄLDRE? 

I kapitel nio för vi en diskussion om varför m an inte vill arbeta inom 
äldrevården. Vi pekar därvid på att de äldres kultur, hjälpbehov och 
gerotranscendens kanske inte är förenligt med ungdomskulturens snabba 
puls och beroende av kamrater. Vidare reflekterar vi över vilken 
betydelse social bakgrund, undervisningen om äldre och elevernas 
mognadsnivå kan ha för valet av äldrevården som arbetsplats. 

Den mest påtagliga förändringen som gäller inställningen till äldre
vården är nedgången mellan årskurs ett och två av andelen elever som 
säger sig valt utbildningen därför att de vill hjälpa gamla människor. Det 
är alltså någonstans i mötet med omvårdnadsvärlden och utbildningen 
som de vårdstuderande förmodligen ändrar sin inställning. Detta kan 
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indikera att unga träffat på förhållanden som de anser kommer att ge 
dem en negativ arbetsmiljö om de går till äldrevården. I Annas berättelse 
finns ett exempel på en sådan upplevelse, li kaså i elevernas exempel på 
svåra situationer under praktiken. Centralt i dessa framställningar är 
dock att man reagerar på omvårdnadspersonalens bemötande och åsido
sättande av de äldre patienterna. Unga människor har klara ögon och en 
känslighet. Har dessa ögon sett för mycket av bristande omhänder
tagande och dålig vård av gamla och tar de unga därför avstånd från 
äldrevården? I så fall är elevernas avståndstagande från att bli äldre
vårdare en viktig signal om att äldrevården behöver förbättras. Eller är 
det kanske det som lyfts fram i tolkningen av Annas berättelse, nämligen 
att de unga inte förstår eller inte vill finna sig i beteenderegler och 
symboler som finns i omvårdnadsvärlden? Måhända blir en del av dessa 
beteenderegler och symboler alltför styrande inom äldrevården. 

Inom äldrevården har undersköterskekollektivet varit större och 
starkare än inom de flesta andra vårdformer. Detta borde ha tilltalat de 
blivande undersköterskorna, men måhända har det varit tvärtom så att de 
upplevt en inbyggd kamp mellan de två kvinnokollektiven och att detta 
har gjort dem negativa. 

Kanske är den viktigaste orsaken till att man inte vill arbeta inom 
äldrevården att man känner sig negativ till äldres beteende och begräns
ningar. Det händer kanske för lite inom äldrevården och man förväntar 
sig inte att kamraterna som betyder s å mycket kommer att arbeta med 
äldre. 

Förändringen från årskurs ett i inställning till att hjälpa gamla kan 
dock ha flera olika orsaker. I och för sig är den aktuella ungdomsperio
den en tid av förändringar, osäkerhet och prövande. Den identitet som 
håller på att växa fram, när det gäller personlighet, yrke och plats i 
tillvaron, är inte färdig. Konfrontationen med vuxenlivets och omvård
nadsvärldens verklighet kan innebära omvärderingar. Drömmen om att 
hjälpa andra, framför allt äldre, blir måhända till en påträngande verklig
het där det är både tyngre, tri stare och mer krävande än man föreställt 
sig. Omvårdnadsvärldens outtalade och tysta lagar ger nybörjaren en 
maktlös roll i en hierarki där den som är elev, trots en många gånger 
omfattande arbetsinsats, inte riktigt kan bli fullvärdig medlem i arbets
laget och därför inte får känna kamratskap, delaktighet och accepterande. 
Måhända är detta särskilt påtagligt inom äldrevården. 
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PÅ TRÖSKELN TILL TJUGOHUNDRATALETS OMVÅRD
NADSVÄRLD 

I fokus för studien finns en grupp vårdstuderande i en treårig omvård
nadsutbildning till undersköterskor. De socialiseras in i omvårdnads
världen. I denna värld liksom i andra världar råder förhållanden, symbo
ler och spelregler som man måste lära sig att behärska för att på ett 
accepterat och ändamålsenligt sätt kunna fungera som fullvärdig 
medlem. Under sin utbildning och även senare, när de skall utöva sitt 
yrke, lever de vårdstuderande i ett spännings- men samtidigt ett samver-
kansfält mellan två kvinnokollektiv: sjuksköterskor och undersköterskor. 
Spänningen och samverkan mellan dessa två kvinnokollektiv uttrycks 
bland annat genom deras periodvis särskiljande och samordnade utbild
ning. De två kvinnogrupperna har, vid ett ytligt betraktande, ett gemen
samt kulturellt och symboliskt kapital. Vid närmare betraktande visar det 
sig dock att det går tydliga skiljelinjer mellan sjuksköterskors och 
undersköterskors tillgång till och uttryck för dessa kapital. 

Exempel på en gemensam symbol är hygien och renlighet. Detta 
förmedlas i alla vårdutbildningar på olika nivåer. För sjuksköterskorna 
kommer det i det dagliga vårdarbetet att vara en fråga om att kunna till-
lämpa sina något djupare kunskaper om smittämnen och för undersköter
skorna att kunna rengöra, men för båda att aldrig sprida smitta. Den stora 
vattendelaren mellan kollektiven går dock i utbildningen och då inte bara 
vid utbildningslängd och kunskapernas djup och omfattning, utan 
framförallt mellan hur man ser på och efterfrågar kunskap. 

Det höjs röster för att undersköterskor skall ersättas av sjuksköter
skor. Som vi ser det behövs både undersköterskor och sjuksköterskor 
inom vårdområdet, men det är angeläget att undersköterskorna får en 
mer väl definierad plattform för sin funktion. Sjuksköterskorna måste i 
sin tur gå mot en tydligare men ändå differentierad profession. Detta är 
en process som bäst sker i samverkan mellan de två kvinnokollektiven, 
men den måste både ske i ett övergripande och större sammanhang och 
nå ut till omvårdnadsvärldens "gräsrötter". 

I det föregående har getts några inblickar i omvårdnadsvärlden med 
dess speciella kultur av symboler, relationer och attribut. Vi har dess
utom följt de två kvinnokollektivens utbildningshistoria. De flesta av 
ungdomarna i panelstudien vill gå över tröskeln till den världen för att 
bli verksamma som undersköterskor. Med sig har de ett betydande 
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kapital av kunskaper, vilja och känsla. De flesta kommer in i omvård
nadsvärlden med något av den goda vårdarens förutsättningar. Om de 
stannar kvar i den världen kommer de att vara en del av tjugohundra
talets omvårdare. 

Omvårdnadsvärlden är både traditionell och snabbt föränderlig: tradi
tionell med sina symboler, hierarkier och sin kvinnokultur, föränderlig i 
takt med nya medicinska landvinningar, omvårdnadskunskaper, behand
lingsformer och omvårdnadsstrategier. Liksom detta präglat vårdområdet 
hittills kommer det förmodligen även att prägla tjugohundratalets 
omvårdnadsvärld. I dagsläget finns även andra förändringar som kan för
modas påverka vårdområdet på ett mycket påtagligt sätt, nämligen spar
krav och neddragning av resurser för samhällets offentliga verksamhet. 

Det finns många frågetecken inför vad som kommer att hända i 
tjugohundratalets omvårdnadsvärld. Det finns till exempel tendenser till 
att privata entrepenörer kommer in. Hur kommer det att påverka vård
området och dess personal? De äldre äldre kräver ökade insatser från 
vården. Medborgare som fostrats i en demokratisk anda kommer att i allt 
större utsträckning kräva medbestämmande och inflytande när de blir 
patienter och pensionärer. Exempelvis kommer fyrtiotalisterna som 
pensionärer förmodligen att ha helt andra fordringar än dagens pensio
närer. Samtidigt kan man förmoda att med krympande resurser blir 
anhörigvård och patientutbildning sådant som sätter sin prägel på delar 
av vården. Detta kan innebära att tjugohundratalets omvårdare i större 
utsträckning än vad som nu är fallet måste göra insatser inom hem
sjukvården och dessutom vara utbildare för anhöriga och patienter. 

Personalminskningar inom vårdområdet har hittills framförallt 
drabbat undersköterskekollektivet. Detta medför att unga vårdare kanske 
inte får arbeta inom omvårdnadsvärlden. De som får arbete inom 
området kommer kanske in i en otrygg värld där konverteringen av 
underskötersketjänster till sjukskötersketjänster så småningom ställer 
dem utanför arbetslivet. Inför tjugohundratalet står de båda kvinno
kollektiven inför stora utmaningar. Dessa utmaningar har sin grund i 
både positiva och negativa förändringar. Vårdens utveckling med ny 
kunskap tillhör det positiva medan neddragningar och sparkrav som 
regel rymmer det negativa. I dag uppvisar de två kvinnokollektiven 
skilda strategier inför krav och förändringar inom omvårdnadsområdet. 
Uttryck för detta är till exempel undersköterskornas Kom An-projekt och 
sjuksköterskornas arbete med kvalitetsutveckling och omvårdnads
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forskning. Detta innebär även att sjuksköterskorna i stor utsträckning har 
börjat dokumentera sitt yrkesområde och sina omvårdnadsåtgärder. 
Därmed skapar de en kumulativ kunskap som blir synliggjord och kan 
vidareutvecklas. Undersköterskornas insatser för utveckling dokumen
teras däremot inte och därmed blir de mer osynliga. Till detta kommer 
den särskiljande utbildningen som differentierar de två kvinnokollek
tiven allt mer. 
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11 SAMMANFATTNING 

I det följande sker en sammanfattning av varje kapitel. Det övergripande 
syftet med arbetet är att undersöka en grupp undersköterskestuderandes 
inställning till livsfrågor, äldre och omvårdnad och hur dessa inställ
ningar förändras under de tre utbildningsårens socialisering till 
omvårdnadsvärlden. I detta syfte ingår också att placera in undersök
ningsgruppen i dess utbildningshistoriska kontext. 

I kapitel ett ges en första identifikation när det gäller de vård
studerande och några väsentliga variabler som ålder, kön, social 
bakgrund, linjeval och dessutom elevernas preferenser för olika framtida 
arbetsområden. I anslutning till dessa variabler har några teoretiska 
ansatser och jämförelser med andra studier berörts. I den fortsatta fram
ställningen sker ytterligare teorianknytningar till exempel i avsnitten om 
reproduktion och inställning till äldre. 

Insamlingen av data i panelstudien har skett genom enkäter och 
gruppvisa samtal. Undersökningsgruppen omfattade 148 personer för
delade på sju skolor. När utbildningen böljade var de flesta 16 år. 

När det gäller social bakgrund kommer nästan hälften av eleverna 
från arbetarhem. Detta är färre än för andra yrkesinriktade linjer, men 
jämförbart med tidigare undersökningar av social bakgrund för elever i 
gymnasieskolans vårdlinje. Som väntat är flertalet flickor och cirka en 
tredjedel har mödrar som arbetar inom vårdområdet. I årskurs ett är det 
cirka en tredjedel som anger som skäl till yrkesvalet, att de vill hjälpa 
gamla människor. I årskurs två och tre minskar den andelen till sexton 
respektive femton procent. Det dominerande för alla tre åren i förvänt
ningar på utbildningen är det konkreta yrkesmålet undersköterska. I 
årskurs tre anser femton procent av eleverna att de skulle valt en annan 
utbildning, medan fler än sex av tio elever skulle göra samma linjeval. 

Av de vårdstuderande anger fler än åtta av tio elever i årskurs tre att 
de vill arbeta inom vårdområdet efter utbildningen. Detta stämmer väl 
med andra undersökningar om i vilken utsträckning man efter 
vårdutbildning arbetar inom utbildningsområdet. 
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I kapitel två fokuseras framställningen på omvårdnadspersonalens 
utbildningshistoriska rötter. Detta görs i syfte att placera in undersök
ningsgruppen i dess utbildningshistoriska kontext. Dessa rötter finns 
bland annat i sjuksköterskeutbildningens utveckling och sjuksköter
skornas agerande för utbildning av hjälppersonal. Från att ha varit en 
utbildning endast för sjuksköterskor växer det även fram utbildning för 
andra grupper av vårdpersonal. 

Omvårdnadsutbildningens framväxt beskrivs med utgångspunkt från 
att det från mitten av 1700-talet, då Serafimerlasarettet tillkom, och cirka 
hundra år framåt endast fanns outbildade så kallade sjukvakterskor som 
omvårdnadspersonal i sjukvården. När bakteriologin och andra medi
cinska landvinningar utvecklades omkring mitten av 1800-talet blev 
läkarna allt mer beroende av en utbildad assistentgrupp. Kvinnor med 
sitt omsorgskunnande och "den borgerliga k lassens renlighetsideal" blev 
då en viktig tillgång i den fortsatta utvecklingen av sjukvården. Florence 
Nightingales insatser i Krimkrigets sjukvård visade konkret på vad en 
förbättrad omvårdnad kunde åstadkomma. Hon kunde därmed få 
auktoritet att tillskapa en sjuksköterskeutbildning som skulle visa sig bli 
mönsterbildande. Florence Nightingale, liksom så många andra som 
utgjorde drivkraften i utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen, var 
kvinnor från högre sociala skikt. De medverkade till att skapa ett nytt 
kvinnoyrke för vilket det krävdes både allmän skolning och specifik 
utbildning. Första sjuksköterskutbildningen i Sverige startade 1851. 

Samtidigt med detta växte det också fram en skiljelinje mellan 
utbildad och icke utbildad vårdpersonal och det som så småningom 
skulle bli professionell och icke professionell omvårdare. År 1946, 
omkring hundra år efter det att sjuksköterskeutbildningen växte fram i 
vårt land, kom den första undersköterskeutbildningen. Genom bland 
annat utbildningsreformer och demokratiseringssträvanden hade utveck
lingen cirka 30 år senare fört fram till en gemensam grundutbildning för 
undersköterskor och sjuksköterskor, det vill säga en etappvis utbildning 
från vårdbiträde/undersköterska till sjuksköterska. Man hade med andra 
ord fått en samordnad utbildning för omvårdnadspersonalen. Från 1971 
anordnades även den tvåårig vårdlinjen i gymnasieskolan. Denna 
utbildningsväg vände sig till blivande undersköterskor som sedan efter 
erfarenhet av vårdarbete kunde fortsätta i en till vårdlinjen anpassad 
sjuksköterskeutbildning. I samband med utvecklingen med treåriga 
yrkesutbildningslinjer i gymnasieskolan inrättades parallellt med vård
linjen den treåriga omvårdnadslinjen. 
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Panelstudiens undersökningsgrupp tillhörde omvårdnadslinjen. Denna 
linje kom 1993 att övergå i gymnasieskolans omvårdnadsprogram. 
Samtidigt med att omvårdnadsprogrammet startade upphörde vårdlinjen 
och en ny sjuksköterskeutbildning anordnades i högskolan och därmed 
upphörde också det utbildningsmässiga samband som fanns mellan 
sjuksköterskeutbildningen och undersköterskeutbildningen. 

I kapitel två beskrivs något om framväxten av utbildningarna inom 
psykiatri och social omsorg. Dessa två utbildningsområden kom allt mer 
att integreras och samordnas med de gymnasiala omvårdnads
utbildningarna. Sammanfattningsvis beskriver vi historien om två 
kvinnokollektiv, sjuksköterskor och undersköterskor som under en 
period har en gemensam utbildningsgrund, det vill säga en samordnad 
utbildning. Senare sker en återgång till en särskiljande utbildning. 

I kapitel tre fokuseras framställningen kring några milstolpar och 
faktorer som påverkat utvecklingen av en samordnad och särskiljande 
utbildning för de två kvinnokollektiven sjuksköterskor och under
sköterskor. 

Här ges exempel på de två kvinnokollektivens samspel med och 
beroende av varandra. Samtidigt finns det andra exempel som visar på 
ett spänningsförhållande mellan grupperna. Samspelet, beroendet och 
konflikterna måste ses i historiens ljus. Av denna historia är särskiljande 
och samordnad utbildning en del. Undersökningsgruppen kommer när de 
genomgått sin utbildning till undersköterska att tillhöra det ena av de två 
kvinnokollektiven i omvårdnadsvärlden men samtidigt samspela med 
och vara beroende av det andra kvinnokollektivet. 

En kortfattad beskrivning av utvecklingen av den samordnade och 
särskiljande utbildningen är denna: På 1940-talet väcktes tanken på en 
viss samordning av olika vårdutbildningar. Betydelsefulla utredningar 
för det som senare ledde fram till samordnad utbildning var sjuk
sköterskekommittén 1948 och Thapperska utredningen 1964. Ingen av 
dessa utredningar nådde dock ända fram. Den samordnade utbildningen 
förverkligades dock 1967 när Skolöverstyrelsen fick regeringens uppdrag 
att utforma en tre terminers sjuksköterskeutbildning för den som hade 
tidigare sjukvårdsutbildning och sjukvårdserfarenhet. Likaså blev 
vårdlinjen i gymnasieskolan när den tillkom 1971 en första etapp i en 
samordnad utbildning. Genom omvårdnadsprogrammet 1993 och en 120 
poängs sjuksköterskeutbildning, som startade samma år, frigjordes sjuk
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sköterskeutbildningen från sambandet med undersköterskeutbildningen 
och det blev återigen en särskiljande utbildning för omvårdnadspersona
len. 

Ibland beskrivs relationerna mellan sjuksköterskorna och under
sköterskorna som ett kampförhållande Eller också betonas teoretiska 
perspektiv som stängning. Det kan tyckas att sjuksköterskekollektivet 
uppvisar en stängningsstrategi i sin utveckling av särskiljande utbildning 
och omvårdnadsforskning medan det andra kollektivet genom sitt 
agerande tillämpar usurpation. Betraktelsesättet tenderar dock att bli 
alltför ytligt eftersom det inte tillräckligt söker orsaker och faktorer i det 
som sker. 

I fyra periodindelningar av åren 1910 - 1993 beskrivs några milstolpar 
och faktorer som påverkat utvecklingen av en samordnad och 
särskiljande utbildning för de två kvinnokollektiven. Den första perioden 
1910 - 1945 präglades av framväxten av en stark facklig organisation för 
sjuksköterskorna och att deras utbildning utvecklades och kom under 
statlig kontroll. En annan betydelsefull faktor under perioden var att 
representanter för sjuksköterskorna fanns i riksdagen. 

Undersköterskekollektivet däremot var under perioden splittrat i två 
konkurrerande fackliga organisationer och hade ännu ingen etablerad 
omvårdnadsutbildning. Gruppens representanter i fackliga sammanhang 
utgjordes av män. Sjuksköterskorna fortsatte under den andra perioden 
1946 - 1966 att stärka sina positioner bland annat genom införandet av 
legitimation och ytterligare utveckling av utbildningen. Samhälls
utvecklingen, utredningar och sjuksköterskornas agerande för hjälp
personal banade väg för undersköterskekollektivet som fick sin första 
utbildning 1946. 

Under den tredje perioden 1967 - 1982 skedde en samverkan mellan 
de två kvinnokollektiven. Sjuksköterskeutbildningen etablerades 1977 
inom högskolan och omarbetades och ställdes under UHÄ: s 
ansvarsområde 1982. För undersköterskekollektivet anordnades en om
fattande utbildning och från 1967 utformades flera varianter av samord
ning mellan undersköterske- och sjuksköterskeutbildningarna. Under
sköterskornas fackliga organisation bevakade och stärkte gruppens 
positioner inom omvårdnadsområdet. Man gjorde inbrytningar på sjuk
sköterskornas revir bland annat genom utbildning inom läkemedels
området. 
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Den fjärde perioden 1983 - 1993 präglades för sjuksköterskorna av en 
allt tydligare högskolebetoning med bland annat disputationer och 
professurer i omvårdnad. Samtidigt tog allt flera män över ledningen av 
vårdutbildningarna. Det fackliga engagemanget hos sjuksköterskorna 
stod i samklang med integrationen med EU och europasjuksköterskan. 
Detta ledde till att sambandet mellan undersköterske- och sjuksköterske
utbildningarna upphörde och 1993 skapades på nytt en särskiljande 
utbildning för de två kvinnokollektiven. Undersköterskornas konsoli
dering under förra perioden gav dem nu tillfälle att vid sjuksköterskebrist 
vikariera på vissa sjukskötersketjänster. Deras lönenivå hävdade sig väl 
vid jämförelse med sjuksköterskorna. Samtidigt skedde en nedgång när 
det gällde att bevaka utbildningsfrågorna på samma sätt som tidigare. 

I kapitel fyra beskrivs dagens situation för de två kvinnokollektiven 
och vissa karakteristika som både belyser skillnader och gemensamma 
drag lyfts fram. Bland annat är profession och kunskapstraditioner en 
viktig infallsvinkel. 

Profession belyses framförallt genom sjuksköterskeyrkets skilda 
karakteristika i förhållande till undersköterskorna. Profession är inte 
något helt entydigt. Dels sker ibland en sammanblandning mellan det 
vetenskapliga begreppet och ordets vardagsbetydelse, dels finns inte 
någon absolut överensstämmelse mellan olika definitioner. Vissa forska
re framhåller att det finns en överensstämmelse mellan olika egenskaper 
som utmärker professionen. Andra menar att uppräkningen av specifika 
attribut, vilka komponerar idealtypen av en profession, kan variera, men 
att det finns en överensstämmelse när det gäller vad som är de allmänna 
dimensionerna. Dessa är dels den kognitiva dimensionen som är central 
för en samling kunskaper och tekniker, dels den normativa dimensionen 
som omfattar serviceorientering och denna orienterings distinkta etik. 
Vidare finns en utvärderande dimension som gör att professionen kan 
jämföras med andra yrken och understryker professionens unika karak
teristika av autonomi och prestige. Däremot hävdar vissa forskare att det 
inte finns någon absolut gräns mellan professionella och andra yrkes
grupper. I litteraturen om professioner lyfter vissa författare fram att det 
rör sig om en process med olika faser. 

Vi menar att kanske kan man i Sverige dela in sjuksköterskegruppen i 
fyra kategorier, nämligen visionärer, professionella, semiprofessionella 
och generalister. I dagsläget finns det en förhållandevis begränsad grupp 
av sjuksköterskor i Sverige som uppfyller kriterierna för att vara profes
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sionella. Bland annat beroende på att lärarna inte själva haft den veten
skapliga skolningen som krävs för att förändra utbildningen. Däremot 
byggs det nu upp förutsättningar för att göra sjuksköterskorna alltmer 
professionella. Enligt vissa forskare kan det skönjas tendenser till 
negativa följder av sjuksköterskornas professionella utveckling. Bland 
annat nämner man avpersonalisering, revirtänkande och konfliktför
nekande. 

I diskussionen om huruvida sjuksköterskorna är professionella 
fokuserar vi oss på en beskrivning och analys av sjuksköterskornas 
utveckling mot en profession. Utifrån detta görs en jämförelse med 
undersköterskekollektivet. Bland annat betonas betydelsen av en stark 
yrkesorganisation, statlig reglering, betoning om kollektiv orientering 
och vetenskapliggörandet av kunskapsbasen. Samtidigt med denna 
utveckling är hörnstenarna en etikkod, förbättrad utbildning och inter
nationella kontakter under alla stadier av utvecklingen inom sjuk
sköterskeprofessionen. 

I kapitlet presenteras olika infallsvinklar på sjuksköterskornas, och 
vårdbiträdenas/undersköterskornas kunskapsfält. Det som förenar de 
båda grupperna är att de finns i "ett professionellt kraftfält" och att den 
medicinska kunskapstraditionen både präglar deras utbildning och 
värderas som den i särklass viktigaste kunskapen. Det som inte kan 
beskrivas i medicinska termer blir något obestämt vilket i stället beskrivs 
som förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap. Sjuksköterskorna, menar 
vi, är bland annat genom fastare högskoleanknytning och omvårdnads
forskning på väg att allt mer intellektualisera sin kunskap. På detta sätt 
fortsätter sjuksköterskorna sin långa tradition att kontinuerligt förbättra 
sin utbildning. Det andra kvinnokollektivet inom omvårdnad tycks gå en 
helt motsatt väg. Detta kommer bland annat till uttryck genom att Svensk 
Kommunalarbetarförbundet avvecklat sin utbildningsavdelning och 
engagerat medlemmarna i förnyelseprojektet Kom An. 

Den stora vattendelaren mellan de två kvinnokollektiven är synen på 
och efterfrågandet av kunskaper. De två yrkesgrupperna skiljer sig när 
det gäller att själva skaffa sig verktyg för att bevaka, utveckla och 
artikulera sin kunskap. Den betydelse man tillmäter kunskap och hur 
kollektiven genom framförallt den fackliga organisationen blir bärare 
och förvaltare av den traditionen speglar delaktighet i en större och 
vidare kulturtradition. 
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I framställningen ges några exempel på egenskaper och förhållnings
sätt som brukar bedömas som viktiga för dem som skall vara vårdare. 
Uttryck som är förknippade med detta blir ofta något av honnörsord. 
Även om dessa exempel är från olika tider med olika utgångspunkter har 
de ett gemensamt, nämligen att framställa ett positivt förhållningssätt till 
patienten. Den gyllene regeln, empati, omvårdnadskompetens, yrkesetik, 
the nursing spirit och helhetssyn är i grunden det goda mötet mellan 
vårdare och patient. Kanske är det så att olika tider kräver olika språk
dräkter för detta medan det i själva verket är något basalt i omvårdnaden 
som bara beskrivs på olika sätt. Återigen b lir det dock skillnader i hur 
olika grupper kan artikulera sin yrkesfunktion. Det talas till exempel om 
sjuksköterskeetik och sjuksköterskornas helhetssyn, men vem talar om 
undersköterskeetik och undersköterskornas helhetssyn? 

I kapitel fem sker en kortfattad genomgång av olika synsätt på ung
domar, värderingar och värderingsförändringar samt några teorier om 
socialisation och reproduktion. 

I den tidigare framställningen har vi beskrivit några processer i 
omvårdnadsutbildningens framväxt och de två kvinnogruppernas 
karakteristika. Dessa processer och karakteristika har påverkat och 
präglar den omvårdnadsvärld till vilken de vårdstuderande skall sociali
seras. Yrkesutbildningens yttersta mål är att socialisera eleverna in i ett 
kommande yrke. Målet är att de skall bli fullgoda yrkesutövare. 
Samtidigt finns det en för alla utbildningar övergripande målsättning för 
personlig utveckling och rollen som samhällsmedborgare. Detta gällde 
även omvårdnadslinjen. 

Fokuseringen i kapitlet gäller socialisation som begrepp och företeel
se. Det rör dels hur ungdomarnas värderingar förändras i allmänhet dels 
vilka faktorer som påverkar socialisation. Framställningen avser bland 
annat att ge några exempel på faktorer som har betydelse för elevernas 
val av utbildning och yrke. 

Det finns centrala värden, det vill säga föreställningar om vad som är 
gott eller ont, önskvärt eller icke önskvärt i familjen, gruppen och sam
hället. Dessa föreställningar överförs medvetet och omedvetet mellan 
generationerna. De ungdomar som skall fostras in i dessa värderingar 
kan beskrivas utifrån olika utgångspunkter. Så till exempel talar en 
forskare om åtta olika stadier som människan kan genomgå och att vaije 
ung individ måste skaffa sig perspektiv på sig själv och finna sam
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manhang mellan det egna jaget och andras förväntningar. Med andra ord 
kan det här uppstå identitetskriser. 

En annan forskare pekar på den nya socialisationstypen av ungdom 
som präglas av både tidig integrering i vuxenvärlden, inklusion, och 
utestängning från arbetsmarknaden, exklusion. Dagens ungdom lever i 
ett samhälle med snabba förändringar där värderingar, relationer, musik 
och föremål förbrukas i en allt snabbare takt. 

Socialisationsbegreppet kan föras tillbaka till talet om det över
väldigande samhället där individen i allt väsentligt är en produkt av 
samhället. Därvid menar man att för att samhället skall fungera på ett bra 
sätt måste människor skolas in till olik a positioner och arbetsuppgifter. 
Och att det är genom undervisning i skolor och på arbetsplatser som 
samhällets gemensamma normsystem institutionaliseras och att uppfost
ran står i samhällets tjänst. Olika forskare betonar att familjen och skolan 
är viktiga institutioner för socialisering. Vi väljer själva att definiera 
socialisation som en social process som resulterar i att en grupps eller ett 
samhälles värderingar inplanteras eller internaliseras i medlemmarnas 
personligheter. 

Reproduktionsbegreppet är svårt att komprimera i en definition men 
bland annat står begreppet för "hur samhällets sociala och kulturella 
ordning återskapas, framför allt genom den vuxna generationens 
socialisering av barn och ungdomar. 

Flera författare lyfter fram att både barnen och föräldrarna vill 
upprätthålla utbildningstraditionen inom familjen. Högutbildade föräld
rar har även en mängd kunskaper om hur gymnasier och högskolor 
fungerar. De kan därför hjälpa barnen vid olika val och "navigera" dem i 
utbildningssystemet. Ju längre upp i den obligatoriska skolan eleverna 
kommer desto mer kommer de att socialt skiktas. Exempelvis framgår av 
en studie att tre Värdedelar av barnen till högre tjänstemän, akademiker 
efter årskurs nio fortsatte till gymnasieskolans längre teoretiska linjer 
jämfört med en Ijärdedel av barnen till arbetare. I gymnasieskolans vård
linje visar tidigare undersökningar att färre elever, än vad som är fallet 
för övriga yrkesutbildningar, kommer från arbetarhem Detta innebär att 
för vårdlinjen liksom för undersökningsgruppen är mönstret för elever
nas sociala bakgrund mer liknande det som gäller för gymnasiets 
teoretiska linjer. 
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I kapitel sex fokuseras framställningen på omvårdnadsvärlden med 
dess två kvinnokollektiv. Denna värld är den konkreta platsen för elever
nas socialisering. Där finns de historiska trådarna, rollerna, symbolerna, 
samspelet och värderingarna som styr socialiseringen till vårdare. Några 
exempel på definitioner av omvårdnadsbegreppet och interaktionen 
mellan de olika rollinnehavarna i omvårdnadsvärlden lyfts fram. Av 
framställningen framgår att omvårdnad inte är något entydigt begrepp. 
Med en vidare innebörd står omvårdnad för flera yrkesgruppers verk
samhet inom hälso- och sjukvård (caring), medan begreppet i andra sam
manhang används endast för sjuksköterskans arbete (nursing). Omvård
nad är även beteckningen for ett speciellt kunskaps- och forsknings
område. 

Individerna finns och har roller i olika världar där de är medborgare. 
Alla dessa roller bildar de enskildas persona. I omvårdnadsvärlden har 
individerna roller och positioner som exempelvis patient eller sjuk
sköterska eller undersköterska. I interaktionen mellan de olika rollinne
havarna formas mönster av ömsesidigt orienterade beteenden och för
hållningssätt. Detta gäller inte bara mellan patienter och vårdpersonal 
utan även mellan sjuksköterskor och undersköterskor liksom mellan 
olika falanger inom varje grupp. Fastän patienten borde ha huvudrollen 
därför att han/hon upprätthåller alla andra roller är patientrollen ändå 
ingen ledande roll i bemärkelsen av hög auktoritet. I stället är det läkaren 
som har den ledande rollen. 

Omvårdnadsvärlden är komplex och låter sig inte beskrivas med 
några enkla schabloner. Med utgångspunkt från forskarrapporter finns 
exempel på både gemensamma och skilda karakteristika för omvård
nadsvärldens personal. 

En meningsfull utgångspunkt för att beskriva omvårdnadsvärlden är 
begreppet fält. Specifika fält kan gälla till exempel företag, utbildning 
och vård. Varje system av sociala relationer som fungerar enligt en egen 
logik, en logik som man måste ta hänsyn till för att kunna förklara 
systemets utveckling. I fältet finns relationer mellan positioner. Vidare 
finns inom varje område vissa förhållanden av makt och maktkamp sam
tidigt som det existerar en tillräcklig grad av autonomi. Fälten finns 
strukturerade i rummet av sociala positioner och rummet av livsstilar. 
Varje grupps position bestäms av en samling egenskaper. Vidare finns 
"habitus" och kapitalbetingelser inom de olika fältens livsstilar. 
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Undersköterskegruppen beskrivs som bärare av den traditionella 
kvinnorollen vilken påverkar deras yrkesroll. Vissa forskare talar om 
gruppen som en förhållandevis enhetlig grupp som ställer upp för andra 
och har en inbördes gemenskap. 

Sjuksköterskekollektivet däremot beskrivs som mindre enhetligt. Man 
talar till exempel om tre grupper: en falang som liknar "flickorna" 
(undersköterskegruppen) och gärna är "ute", andra som söker sig uppåt i 
karriären och en tredje äldre traditionell sjuksköterskegrupp. Likaså finns 
beskrivningar av olika grupper av sjuksköterskor när det gäller 
inställning till omvårdnadsforskning. 

Omvårdnadsvärlden är ett symbolladdat fält såväl när det gäller ting 
som språk. Utrymmen i omvårdnadsvärlden bildar olika symbolladdade 
revir för patienter och personal. "Ute" är hos patienten i vårdrummet och 
"inne" i andra lokaler på vårdavdelningen. Renhet och sterilitet har 
viktiga symbolvärden och ingår i omvårdnadshabitus som upprätthålls av 
rollinnehavarna. En av de viktigaste symbolerna, en mastersymbol, är 
sängen. Den har blivit ett medel för att bestämma över patienten. Genom 
att bestämma över när en patient skall inta sängläge eller inte och genom 
att hjälpa patienter som inte kan klara sig själva ur och i sängläge har 
vårdpersonalen en maktposition i förhållande till patienterna. Omvård
nadsvärldens symbolspråk fungerar både som koncentrerade och ratio
nella koder mellan personalen men även som sekretessbarriärer gentemot 
patienten. 

Ett delfält i omvårdnadsvärlden är utbildningsvärlden. Den har sin 
historia när det gäller de två kvinnokollektiven. En historia av såväl 
särskiljande som samordnad utbildning. I framställningen görs endast 
några nedslag i gymnasieskolan som exempel på den yttre ramen och 
några förutsättningar för de vårdstuderande. Den aktuella utbildnings
världen är delvis en omvårdnadsvärld i miniatyr där de vårdstuderande 
skolas in i uppgifter, samarbete och patientorientering. 

De vårdstuderande är socialiserade i och till olika sammanhang när de 
kommer till utbildningen. Denna utbildning i vilken praktik i omvård
nadslinjen ingår utgör ytterligare en socialisationsprocess. Med sig in i 
denna socialisationsprocess bär dock eleven med sig det specifika och 
sammantagna av alla andra socialisationsprocesser. Genom dessa har en 
del av samhällets och olika gruppers värderingar redan inplanterats eller 
internaliserats i de vårdstuderandes personligheter när de kommer till 
omvårdnadsvärlden. I sitt möte med omvårdnadsvärlden skall de vård
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studerande socialiseras in så att de medvetet och omedvetet förstår hur 
man förhåller sig till rollerna, symbolerna och värderingarna. De måste 
för att kunna fungera i en vårdarroll förstå samspelet och gränserna 
mellan de två kvinnokollektiven. Vissa riktlinjer har eleverna fått i den 
teoretiska utbildningen. Det är dock individen själv som genom sin 
erfarenhet skall lära sig hur kunskaperna kan tillämpas. 

I kapitel sju finns exempel på händelser och reaktioner vid elevernas 
möte med omvårdnadsvärlden. Framställningen har först fokuserats på 
en händelse som tolkats med utgångspunkt från att nybörjaren Anna 
ännu inte har tillägnat sig tillräckligt symboliskt kapital för att förstå den 
roll och betydelse som en arbetsuppgift (att ansvara för rena textilier) 
kan ha. I denna elevs berättelse har ett sådant exempel på ett påtagligt 
sätt konkretiserats. Det som händer är att eleven Anna, utan att ha till
delats arbetsuppgiften, lägger in rena textilier i ett förråd. Hon gör det 
tillsammans med en patient som hon bedömer behöver kontakt och 
sysselsättning. När det ansvariga vårdbiträdet, kommer tillbaka från sin 
ledighet, reagerar hon mycket negativt både på att eleven tagit arbets
uppgiften och hur den blivit utförd. 

I kapitlet presenteras också uppgifter från enkätdelen kring elevernas 
inställning när det gäller yrkesrelaterade värderingar definierade som 
närhet och empati. Under de tre åren är det något fler elever (nästan tre 
av fyra elever) som inte ser vårdyrket som vilket yrke som helst och vill 
engagera sig för dem de vårdar och därmed indikerar de flesta vård
studerande att de önskar ha en närhet till sina patienter. 

Svaren på frågorna om att tänka sig in i hur det känns att vara 
vårdtagare och att ofta bli god vän med dem, tyder på en empatisk 
inställning hos de flesta eleverna (mer än 90 procent). I de situations
anknutna kommentarerna finns åtskilliga exempel på empatisk förmåga 
men få, om ens några, exempel på distanstagande. Ett sådant exempel på 
distans kanske indirekt finns hos den vårdstuderande som talar om 
"tråkiga uppgifter inom äldrevården", men kanske är det tvärtom så att 
yttrandet står för att hon til ldelats arbetsuppgifter som förhindrat henne 
att få kontakt med patienterna och därmed få utlopp för sin empati. 

Givetvis finns det ingen given balanspunkt mellan vad som är 
"lagom" empati respektive närhet och distans. Kanske anser elever som 
svarat "i viss mån", på de yrkesrelaterade frågorna om närhet och 
distans, (engagera sig i dem man vårdar, vara opersonlig och opassande 
att komma för nära) att det är en balanspunkt som är nödvändig för att 

314 



Sammanfattning 

orka med vårdyrket. Det är framförallt i omvårdnadsvärldens alla små 
och stora händelser som berör patienten som de yrkesrelaterade värde
ringarna kan uttryckas i konkreta vårdhandlingar. 

De studerande ger ibland beskrivningar som visar att den etablerade 
personalen inte kunnat sätta sig in i patientens situation. En sådan 
händelse reagerar en elev på när hon beskriver hur personal rörde sam
man "gröt med juice och smörgås i en salig röra och sedan matade 
patienten. Inte konstigt att de får dålig aptit!" Eller i den stora vård
händelsen som en elev beskriver när hon inte fick sitta hos en döende 
patient och med ömsinthet konstaterar att " ingen satt med. Hon dog 
ensam". De vårdstuderande berörs av mötet med döende patienter och 
deras anhöriga. För eleverna tycks det inte vara en fråga om att komma 
undan de svåra situationerna utan istället att lära sig att fungera på ett bra 
sätt i omvårdnadssituationerna. Under utbildningens gång minskar 
elevernas rädsla för döden. I gruppen religiösa vårdstuderande är det 
färre som är rädda för döden än vad som är fallet i gruppen icke 
religiösa. Däremot uppvisar panelstudien inga samband mellan rädsla för 
döden och de som avbryter utbildningen. 

Vi har i tidigare kapitel talat om elevernas socialisation till omvård
nadsvärlden. En indikation på socialisation är att de vårdstuderande 
lyfter fram praktik som något positivt. Förmodligen är detta ett tecken på 
att man börjar känna sig hemma i omvårdnadsvärlden liksom att de 
flesta vill arbeta inom området. Nybörjarnas svårigheter finns dock. 
Detta visar bland annat Annas berättelse. Man kan ju tänka sig att det 
även skett en negativ socialisation av eleverna under praktiken. Detta i 
betydelsen att de tagit över eventuellt dåliga manér av omvårdnads
personalen. I de vårdstuderandes kommentarer finns inga påtagliga 
indikationer på en sådan negativ socialisation. Tvärtom finns exempel på 
hur eleverna reagerar när vårdpersonalen brister i omvårdnadsrollen. 
Samtidigt kan givetvis en negativ socialisering döljas eller kanske till 
och med uttryckas av de elever som säger att de inte upplevt några svåra 
situationer. Kanske har de vårdstuderande som inte upplevt detta genom
gående fått ett bra omhändertagande och en föredömlig inskolning på 
sina praktikplaceringar. Eller har dessa vårdstuderande socialiserats så 
att de inte reagerar på det som deras kamrater påpekar som flagranta 
övergrepp? 

När det gäller exempel på svåra situationer är det ju eleverna själva 
som valt ut vad de ansett viktigt. Samtidigt kanske en del upplevelser 
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varit för svåra och onda för att formulerats i enkätens kommentarer. I 
dessa kommentarer finns dock åtskilliga exempel på att de unga har fina 
känselspröt och inte låtit sig socialiseras i negativ riktning. Har de unga 
socialiserats till att se skillnader men även samverkan mellan de två 
kvinnokollektiven? Kommentarer om sjuksköterskorna saknas men 
däremot finns en del påpekanden om handledarna och andra ifrån under
sköterskekollektivet. Kanske är detta ett uttryck för att eleverna känner 
samhörighet med den gruppen. Måhända är denna samhörighet det 
väsentliga för dem. I så fall kan man förmodligen tala om att det finns 
tecken på att de vårdstuderande börjat få hemortsrätt i omvårdnads
världen. 

Kapitel åtta handlar om ungdomars inställning i livsfrågor. De vård
studerandes beskrivningar av händelser och situationer vid mötet med 
omvårdnadsvärlden tyder på en engagerad ungdomsgrupp. Detta 
motiverar att vi genom data från enkäten fortsätter söka efter några ytter
ligare karakteristika hos ungdomsgruppen. Syftet är att förstå deras 
reaktioner och inställning som framtidens vårdare. Skiljer sig dessa 
ungdomar från andra unga när det gäller livsfrågor? Vilken inställning 
har de till undervisningstemat etik- och livsfrågor? 

De flesta av eleverna har en stark framtidstro men samtidigt finns 
inslag av oro inför framtiden. Likaså har en tredjedel av eleverna tillit till 
andra och sig själva. Mest framträdande är dock att majoriteten av dessa 
unga omvårdare verkar ha en inställning till livet som präglas av 
meningsfullhet. Vid jämförelse med andra studier är det dubbelt så 
många i panelstudien som tror på Guds existens. 

Vi har i våra utgångspunkter för panelstudien antagit att den goda 
vårdaren vill arbeta inom omvårdnad och äldrevård och dessutom har en 
positiv grundinställning. Individens uppsättning av centrala värden etab
leras tidigt i livet. Detta skulle kunna innebära att eleverna redan när de 
kommer till utbildningen har grundläggande värderingar som utgångs
punkt för sina etiska reflexioner och ställningstaganden. Något av detta 
uttrycks också i kommentarerna till temaundervisningen där ytterlig
heterna måhända kan beskrivas av å ena sidan den som anser att "det 
blev för mycket Q an tigt snack" och å andra sidan den som tycker att det 
är "någonting nödvändigt". Bär dessa två elever med sig två diametralt 
motsatta värdesystem eller är deras synpunkter bara uttryck för att 
undervisningen i det ena fallet varit mindre bra och i det andra fallet 
upplevts som värdefull? Noterbart i detta sammanhang är det genomslag 
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som orten har och då en speciell ort när det gäller inställning till under
visningstemat och andelen religiösa. Där är man både mer positiv i sin 
inställning till undervisningstemat och "mer religiös" än vad som är 
fallet på övriga orter. Vid en annan skola (ort) finns ävenså flera 
religiösa elever och en stark tendens till positiv inställning till etiktemat. 

Vad flera elever lyfter fram är upplevelsen av att ha mognat och 
utvecklats under utbildningstiden. De använder uttryck som "växer 
inombords" och "mognat som person". Enligt vissa fo rskare skulle det 
dock dröja ända upp till vuxenåren innan individen nått tillräcklig 
mognad för att kunna ge omsorg, det vill säga som vi tolkar det, ha 
tillägnat sig alla de dimensioner som behövs för den goda vårdaren. 
Kanske går mognadsprocessen eller vad som kallas inklusionen snabbare 
för de ungdomar som genom sin utbildning konfronteras med omvård
nadsvärldens etiska dilemman än för deras jämnåriga som inte möter den 
verkligheten. 

I kapitel nio presenteras först några exempel på hur åldringar beskrivs 
i barnlitteratur och forskning. Framställningens tyngdpunkt gäller dock 
uppgifter från panelstudien om de vårdstuderandes inställning till äldre, 
undervisning om äldre och beredskap att arbeta med gamla. 

Två av fem elever umgås ofta med äldre (släktingar eller andra) under 
tredje året av utbildningen. En förhållandevis nära relation till mormor 
eller farmor har drygt en tredjedel. De flesta anser att det känns tryggt 
med gamla och tycker att det gamla har att säga är viktigt. Över hälften 
av undersökningsgruppen anser att de kan prata med äldre om allt. Men 
samtidigt blir mer än en fjärdedel av gruppen (men inte konstant samma 
individer) i viss mån "deprimerade" av att alltid ha med gamla 
människor att göra. Det finns samband mellan hur ungdomar ser på 
gamla och deras inställning till sin egen ålderdom. Däremot påverkas 
inte genomgående deras syn på gamla av i vilken utsträckning de umgås 
med äldre. Hur man ser på gamla har samband med en bakgrunds
variabel, nämligen orten. 

I panelstudien finns individuella förändringar när det gäller vissa 
svarsmönster i bemärkelsen att eleverna varierar mellan positivt och 
negativt vid de tre enkättillfällena. När de började utbildningen var det 
en tredjedel som uppger sig ha valt utbildningen därför att de ville hjälpa 
gamla. Men endast femton procent anger samma skäl vid slutet av 
utbildningen. Den i särklass största och viktigaste förändringen gäller 
dock elevernas vilja och benägenhet att arbeta inom äldrevården. Vid 
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slutet av utbildningen är det elva procent, det vill säga sexton elever, 
som planerar att arbeta inom äldrevården. Även om svarsmönstret för
stärks genom att flera frågor förs samman i ett index, beredskap att 
arbeta med äldre, kvarstår den negativa attityden att arbeta med äldre. 

Om man söker samband i studien för de som vill arbeta med äldre 
framträder studieorten. Det är endast vid en ort där en större andel, det 
vill säga en Värdedel av ungdomarna, vill arbeta inom äldrevården. På 
tre av skolorna är det ingen av de vårdstuderande som vill arbeta inom 
området. Vid övriga skolor är det några eller endast enstaka elever som 
önskar bli äldrevårdare. De blivande äldrevårdarna har inte, i förhållande 
till sina kamrater, någon positivare inställning till äldre utom i frågor 
som indikerar närhet och lätthet att kommunicera med äldre. Deras tilltro 
till de gamlas intelligens och minne tenderar däremot till och med att 
vara lägre än hos dem som inte vill arbeta inom äldrevården. 

Sammanfattningsvis kanske slutsatsen kan bli att de flesta i den här 
elevgruppen i princip tycker om gamla människor men endast två 
procent av dem vill utbilda sig vidare inom äldrevården och ett fåtal vill 
arbeta inom området. Varför vill då de flesta elever inte arbeta inom 
äldrevården? Vad har hänt under deras treåriga utbildning som kan ha 
påverkat dem att inte välja äldrevården? Är det mötet med de äldre under 
praktikperioderna som gjort att benägenheten att arbeta inom äldre
vården minskat? Förmodligen finns det inte bara ett svar på den frågan 
utan en rad faktorer samverkar och gör att vissa individer inte vill välja 
äldrevården som arbetsområde. 

I kapitel nio för vi en diskussion om varför man inte vill arbeta inom 
äldrevården. Vi pekar därvid på att de äldres kultur, hjälpbehov och 
gerotranscendens kanske inte är förenliga med ungdomskulturens snabba 
puls och beroende av kamrater. Vidare reflekterar vi över vilken betydel
se social bakgrund, undervisningen om äldre och elevernas mognadsnivå 
kan ha för valet av äldrevården som arbetsplats 

Det kan förmodas att undervisningen om äldre inte i alla lägen varit 
tillräckligt anpassad till den unga målgruppen. Kanske sysslar man med 
andra områden i undervisningen och underförstått blir undervisningen 
om äldre inte så viktig. Mot detta talar dock elevkommentarer om att det 
blev tjatigt. Måhända står det för att lärarna inte engagerade sig tillräck
ligt eller hade för låg nivå på sin undervisning. För detta talar kanske de 
elevkommentarer som säger att äldre framställs i undervisningen som 
söta, gulliga och rara. Eller blir tvärtom nivån för hög och undervisnin
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gen därmed alltför högskoleaktig? Eller ger lärarnas framställning en 
falsk bild av de äldres verklighet? När eleverna då under sin praktik 
träffar äldre stämmer det inte med lärarnas undervisning om de äldre. 
Kanske speglas detta i förhållandet att eleverna vid en skolort är genom
gående positiva till undervisningen om äldre men ingen av dem vill 
arbeta inom äldrevården. 

Är elevernas inställning till äldrevården en kopia av den allmänna 
inställningen? Speglar personalen denna kollektiva uppfattning om att 
äldre inte är produktiva och effektiva så att den slår igenom i vården? 
Eller betraktas äldrevården i det totala omvårdnadssammanhanget som 
mindre viktig och får därför låg status? 

Kanske är det centrala för rekryteringen till äldrevården nämligen att 
man med åren måste uppnå en sorts "omsorgsmognad", för att kunna 
arbeta inom omsorgens olika områden. 

Måhända är det så att för att de unga skall ha beredskap att arbeta 
med äldre behövs en kombination av flera goda förutsättningar. En sådan 
förutsättning kan vara en viss mognad. Andra förutsättningar är måhända 
att man som ung i hemmet lärt sig ett visst omsorgsarbete och att äldre
undervisningen är tillräckligt anpassad och realistisk. Eftersom kamra
terna är viktiga måste det dessutom finnas andra bland de jämnåriga som 
vill gå in i äldrevården. 

I kapitel tio summerar vi några av panelstudiens viktigaste resultat 
och prövar i vilken utsträckning analysen kan fördjupas. I framställ
ningen presenteras en sammanfattning av samband mellan undersök
ningsgruppens värderingar på olika områden. Dessa samband sätts i 
relation till antaganden om karakteristika hos den goda vårdaren. Sedan 
granskas några påtagliga gruppvisa och individuella förändringar. 
Därefter fortsätter, utifrån den övergripande sambandsanalysen och 
resultaten i övrigt, diskussionen från kapitel nio om beredskap att arbeta 
med gamla. Slutligen lyfter vi fram några reflexioner över vad som kan 
möta omvårdarna från panelstudien när de går in i 2000-talets omvård
nadsvärld. 

Det är framförallt signifikanta samband mellan några värderings
dimensioner i panelstudiens empiriska resultat som står i fokus för 
framställningen. I en grafisk framställning åskådliggörs förhållandet 
mellan olika värderingar. Vi har därmed utgått ifrån värderingsdimen
sionerna: erfarenhet, allmänna grundvärderingar, existentiella värderin
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gar, specifika värderingar, yrkesrelaterade värderingar och handlings
beredskap att arbeta med gamla. 

För dessa värderingsdimensioner prövas inbördes och yttre samband. 
För det första finns inbördes samband mellan de allmänna grund
värderingarnas aspekter: framtidstro och livets meningsfullhet. För det 
andra uppträder inbördes samband mellan existentiella värderingar, där 
ett positivt samband finns mellan religiös inställning och frånvaro av 
rädsla för döden. För det tredje finns ett inbördes samband mellan 
specifika värderingar: mellan hur man ser på gamla människor och 
inställning till egen ålderdom 

Resultatredovisningen av de yttre sambanden, omfattar de olika 
värderingsdimensionerna som beskrivits. Vi håller fast vid samma 
antaganden om sambandens riktning, det vill säga att positiva värderin
gar i dimensionerna sammantaget leder fram till en handlingsberedskap 
att arbeta med äldre. 

Erfarenhet av umgänge med gamla har två sambandskonstellationer. 
Dessa gäller meningsfullhet och närhet. I allmänna grundvärderingar 
uppvisar meningsfullhet samband med empati. Dessutom finns ett 
samband mellan tillit och positiv syn på gamla. Den existentiella värde
ringen religiositet uppvisar två sambandskonstellationer: positiv inställ
ning till egen ålderdom och beredskap att arbeta med gamla. För samma 
dimension, det vill säga existentiella värderingar, föreligger samband 
mellan orädd för döden och närhet. Dimensionen specifika värderingar 
uppvisar samband mellan positiv inställning till egen ålderdom och 
närhet. 

Sammanfattningsvis framgår att varken erfarenheten umgänge med 
gamla eller allmänna grundvärderingar eller specifika värderingar e ller 
yrkesrelaterade värderingar styr mot beredskap att arbeta med gamla. 
Däremot tycks det finnas en påverkan från den existentiella värderingen 
religiositet mot handlingsberedskap att arbeta med gamla. 

En förutsättning för den goda vårdaren uppfyller dock majoriteten av 
eleverna, nämligen att man vill arbeta inom omvårdnadsområdet. Men 
av dessa är det en mindre grupp som vill arbeta med gamla människor. 
Man får dock inte glömma att de värderingar som uttrycks i 
indexresultaten visar att majoriteten av ungdomarna har en positiv 
inställning i frågor som gäller till exempel empati, meningsfullhet och 
hur man ser på gamla. I kapitel nio söker vi karak teristika för de vård
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studerande som har beredskap att arbeta med äldre, men vi har endast 
funnit samband med skolort. Elva av sexton äldrevårdare med sådan 
beredskap finns vid en skola. Vid en bivariat sambandsanalys för alla 
förekommande index ger förutom skolorten endast religiös inställning ett 
positivt samband med beredskap att arbeta med äldre. 

Den tänkbara goda vårdaren i panelen framträder alltså inte i karak-
teristika som kontakter med gamla, allmänna grundvärderingar, yrkes-
relaterade värderingar eller specifika värderingar. Förmodligen fordras 
flera andra indikatorer för att ringa in verklighetens goda vårdare. 

Genomgående uppvisar elevgruppen förändringar i svaren mellan års
kurs ett och två. I svarsmönstret finns dock i de flesta fall en tendens att i 
årskurs tre närma sig samma värderingar som i årskurs ett. Det som 
utmärker förändringarna i årskurs två är i de flesta fall något mera 
negativa attityder. Det finns dock påtagliga förändringar i negativ 
riktning som kvarstår i årskurs tre. Mest framträdande av dessa är att 
hjälpa gamla som skäl till yrkesvalet, beredskap att arbeta inom äldre
vården och inställningen till undervisningen om äldre. 

I kapitel tio åskådliggör vi tre exempel på individuella förändringar i 
inställning till olika frågor (religiös inställning, hur man ser på gamla 
samt handlingsberedskap att arbeta med gamla). Under de tre utbild
ningsåren tenderar de vårdstuderandes syn på gamla att bli något mer 
positiv. Nästan nio av tio elever förändrar sin handlingsberedskapen att 
arbeta med gamla, medan endast drygt var fjärde elev förändrar sin 
religiösa inställning. Även om förändringar finns i religiös inställning är 
rörligheten alltså betydligt mindre än vad som gäller handlingberedskap 
att arbeta med gamla. Givetvis måste förändringarna i svaren tolkas med 
försiktighet eftersom en upprepning av frågorna i en panelundersökning 
alltid kan rymma felsvar av olika slag. Den individuella förändringen 
kan ha många orsaker. En möjlig förklaring är givetvis att eleverna 
verkligen ändrar inställning på ett djupare plan. 

Den grupp vårdstuderande som står i fokus för studien befinner sig i 
en process där de socialiseras in i omvårdnadsvärlden. Om de stannar 
kvar i den världen kommer de att vara en del av tjugohundratalets 
omvårdare. 

Det finns många frågetecken inför vad som kommer att hända i 
tjugohundratalets omvårdnadsvärld. Det finns till exempel tendenser till 
att privata entrepenörer kommer in. Hur kommer det att påverka 
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vårdområdet och dess personal? De äldre äldre kräver ökade insatser från 
vården. Medborgare som fostrats i en demokratisk anda kommer att i allt 
större utsträckning kräva medbestämmande och inflytande när de blir 
patienter och pensionärer. Exempelvis kommer fyrtiotalisterna som 
pensionärer förmodligen att ha helt andra fordringar än dagens pensionä
rer. Samtidigt kan man förmoda att med krympande resurser blir 
anhörigvård och patientutbildning sådant som sätter sin prägel på delar 
av vården. Detta kan innebära att tjugohundratalets omvårdare i större 
utsträckning än vad som nu är fallet måste göra insatser inom hem
sjukvården och dessutom vara utbildare för anhöriga och patienter 

Inför tjugohundratalet står de båda kvinnokollektiven inför stora 
utmaningar. Dessa utmaningar har sin grund i både positiva och negativa 
förändringar. Vårdens utveckling med ny kunskap tillhör det positiva 
medan neddragningar och sparkrav som regel rymmer det negativa. I dag 
uppvisar de två kvinnokollektiven skilda strategier inför krav och 
förändringar inom omvårdnadsområdet. 

322 





REFERENSER 

Alaszewski, A. (1995). Restructuring health and welfare professio ns in the 
United Kingdom i Johnson, T., Larkin, G. & Saks, M. (eds) Health profes
sions and the state in Europe. London: Routledge. 

Aldskogius, M., Appelberg, B. & Olausson, B. (1991). Behov av förändring 
av de medellånga vårdutb ildningarna - en probleminventering. Stockholm: 
UHÄ-rapport 1991:9. 

Allen, G. (1986). Professionalism, Occupational Segregation by Gender and 
Control of Nursing. Women and Politics, 6. 

Allport, B. (1985). The Historical Background of Modern Social Psychology 
i Linzey, G. & Aronson. E. The Handbook of Social Psyhchology. New 
York: Random House. 

Alvsåg, H. (1985). Har sykepleien en fremtid? - et opgjör med den teore-
tiske sykepleien. Oslo: Universitetsförlaget. 

Andersson, Å., Fürth, T. & Holmberg, I. (1993). 70-talister: om värderingar 
förr, nu och i framtiden. Stockholm: Natur och Kultur. Institutionen för 
framtidsstudier. 

Angelöw, B. & Jonsson , T. (1990). Introduktion till socialpsykologi. Lund: 
Studentlitteratur. 

Askling, B. (1987). Vårdutbildning i förändring. Slutrapport från UHÄ:s 
uppföljning av Vård 77-reformen. Stockholm: UHÄ-rapport 1987:8. 

Asplund, J. (1987). De t sociala livets elementära former. Göteborg: Bok
förlaget Korpen. 

Axelsson, R. & Wallin, E. (1984). Sjuttiotalets gymnasieskola inför 
nittiotalet. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Axelson, S. & Pettersson, T. (red). (1992). Mot denna framtid. Stockholm: 
Carlsson Bokförlag. 

323 



Referenser 

Barber, B. (1963). Some Problems in the Sociology of the Professions. 
Daedalus (fall). 

Barrett - Lennard, G. T. (1981). The empathy cycle: refinement of a nuclear 
concept. Journal of Counseling Psychology, 28, 91, 

Bel Habib, H. (1989). Biofenomenologisk psykologi. Ett nytt paradigm för 
tvärvetenskap. Stockholm: Liber. 

Benner, P. (1993). Från novis till expert - mästerskap och talang i 
omvårdnadsarbetet. Lund: Studentlitteratur. 

Berglin, H. & Pettersson, U. (1980). Omsorg som yrke eller omsorg om yrke 
-en studie av omsorgens professionalisering. Stockholm: Sekreteriatet för 
framtidsstudier. 

Bergman, E. (1941). Medicinska emblem och symboler. Karlshamn: Ragnar 
Lagerblads boktryckeri. 

Bergman, B. & Marklund, S. (1989). Being a physiotherapist. Umeå: 
Rapport No 7, Vårdhögskolan (s 43 - 51). 

Bergman, G. (1994). Sjuksköterskors yrkeskarriärer och fortsatta utbild
ning. (Avhandling för licentiatarbete, Linköpings Universitet) Linköping: 
Institutionen för pedagogik och psykologi. 

Bibeln. (1917 års svenska översättning). 

Björvell, C. & Renman-Åberg, L. (1995). Gerd Lindgre n generaliserar om 
kompetens i omvårdnaden. Vårdfacket. (9: 1995, s 41). 

Blom, C. (1987). Bilden av de äldre. Proje ktet "Äldre i samhället -Förr, Nu 
och i Framtiden". Arbetsrapport 26. Uppsala Universitet: Sociologiska 
institutionen. 

Blomdahl Frej, G. (1988). Mot en existentiell relationistisk helhetssyn. 
(Avhandling för doktorsexamen, Göteborgs Universitet). Göteborg: 
Kompendietryckeriet - Kållered. 

Bohm, E. (1961). Okänd, godkänd, legitimerad. Stockholm: Svensk Sjuk
sköterskeförenings Förlag. 

324 



Referenser 

Bonniers lexikon. (1964). 

Borgenhammar, E. (1993). Att vårda liv: Organisation, etik, kvalitet. 
Stockholm: SNS Förlag. 

Bolinder, G. (1995). Läkarna mest rädda för döden. Dagens Nyheter. (1995, 
15 februari). 

Bourdieu, P. (1993). K ultur sociologiska texter. Stockholm/Skåne: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion AB. 

Brante, T. & Fasth, E. (1982). Termer i sociologi. Innebörd och samma-
hang. Stockholm: Liber. 

Bremer, F. (1986). Hertha. Hungary: Bokförlaget Minerva. Första utgåvan 
1856. 

Broberg, S. (1989). Utvärderingsrapport. (R89:42). Stockholm : Skolöver
styrelsen. 

Broberg, S. (1990). Utvärderingsrapport. (88: 1313 P) Stockholm: 
Skolöverstyrelsen. 

Canter, F. & Westman, A. (1985). se Westman. 

Caplow, T. (1966). The Sociology of Work. Minneapolis: Minnesota Press, 
3rd printing, 

Carlsson, M. & Bergknut, E. (1988). Manliga sjusköterskors syn på sitt 
yrke. Stockholm: Landstingsförbundet, SHSTF. FoU rapport 26. 

Chaggaris, M. & Lester, D. (1989). Fear of death and religious belief. 
Psychological Reports, 64, s 274. 

Chua, W. F. & Clegg, S. (1990). Professional Closure. The Case of British 
Nursing, Theory and Society, 19. 

Colnerud, G. & Granström, K. (1989). Läraryrkets professionalisering. 
Stockholm: Planerings- och Samordningsavdelningen, Skolöverstyrelsen. 

325 



Referenser 

Cooligan, M. B., Stark, J., Doka, K. J. & Corr, C. A. (1994). Education 
About Death, Dying, and Bereavement in Nursing Pr ograms. Nurse Educa
tor. Volym 19, Nummer 6 November/December 1994. 

Cwejman, S. & Fürst, G. (1991). Tonårsflickors framtidsbilder. I Ganetz, H. 
& Lövgren, K. (red): Om unga kvinnor. Lund: Studentlitteratur. 

Dahl, T. (1973). När jag var sjuk. Uddevalla: Författarförlaget. 

Dahlberg, K. (1992). Helhetssyn i vården - en uppgift för sjuksköterskeut
bildningen. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Dahlin, B. (1989). Religionen, själen och livets mening. En fenomenografisk 
och existensfilosofisk studie av religionsundervisningens villkor. (Avhand
ling för doktorsexamen, Göteborgs Universitet) Göteborg: Acta Universi
tatis Gothoburgensis. 

Davis, B. D. & Ternulf-Nyhlin, K. (1981). The Assessment of Training in 
Social Skills in Nursing with Particular Reference to the Patient Profile 
Interview. A paper presented at the annual conference of the RCN Research 
Society, University of Kent, Canterbury, 3-5 April. 

Dickens. C. (1915). Martin Chuzzlewits. Stockholm: Beijers Bokförlags 
aktiebolag. 

Dillner, E. (1962). Åtta decennier och en del år därtill. Några data och fakta 
kring sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Stockholm: Svensk Sjukskö
terskeförenings förlag. 

Dreyfus, H. L. (1979). What computers can't do: the limit of artifical 
intelligence. Ney York: Harper & Row. 

Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S. E. (1981). Mind over Machine. New York: 
MacMillian The Free Press. 

Durkheim, E. (1975). Opdragelse, uddannelse og sociologi. Danmark: 11 x 
18/samfund. Carit Andersens Forlag & Finn Suenson Forlag. 

Durkheim, E. (1984). The division of Labour in Society. London: Mac
millan. Första gången publicerad som De la division du travail social. Paris: 
Alcan, 1893. 

326 



Referenser 

Eigidius, H. & Norberg, A. (1983). Teorier i omvårdnadsarbete. Stockholm: 
Norstedts tryckeri. 

Eidem, C. & Halsius, G. (1994). Bland primadonnor och strömkarlar. 
Stockholm: Liber. Skolverkets rapport nr 48. 

Eliasson, R. (1988) i Solfeldt, M. F. Tyvärr, jag hinner inte ... Om inskol
ning till vårdbiträde vid servicehus. Hägersten: Socialtjänsten. Forsknings-
och Utvecklingsbyrån. FoU-rapport 89. 

Elzinga, A. (1989). Kunskapsanalys och klassanalys- med fokus på omvård
nadsforskning, s 125 - 145 i Selander, S. (red) i Kunskapens villkor. Lund: 
Studentlitteratur.. 

Emanuelsson, A. (1990). P ionjärer i vitt. (Avhandling för doktorsexamen, 
Uppsala universitet). Stockholm : Svenska hälso- och sjukvårdens tjänste
mannaförbund, FoU rapport 34. 

Erfeldt, F. (1995/96). UngdomsBarometern. Stockholm: Universum A B. 

Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society. New York: W W Norton. 

Erikson, E. H. (1970, 1988). Insikt och ansvar. Stockholm: Natur och 
Kultur. 

Erikson, E. H. (1995) se Homburger. Den fullbordade livscykeln. 2:a 
utgåvan. Stockholm: Natur och kultur. 

Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Eriksson, K. (1988).Vårdproccesen. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Erikson, R. & Jonsson, J. O. (1993). Ursprung och utbildning. Social 
snedrekrytering till högre studier. Stockholm: Norstedts Tryckeri AB. SOU 
1993:85. 

Erlöv, I. & Petersson, K. (1992). Från kall till personlighet. (Avhandling för 
doktorsexamen, Lunds Universitet) Lund: Studentlitteratur^ printing-office. 

Fagerberg, H., Bischofberger, E., Jacobsson, L. & Lindmark, G. (1992). 
Medicinsk etik och människosyn. Uddevalla: Almqvist & Wiksell. 

327 



Referenser 

Feigenberg, L. (1979). Döden i sjukvårde n. Psykisk Hälsa, monografiserien 
nr 3. 

Fornäs, J., Lindberg, U. & Sernhede, O. (1988). Ungdomskultur: Identitet 
och motstånd. Stockholm: Akademilitteratur. 

Fornäs, J., Ganetz, H. & Holmqvist, T. (1989). Tecken i tiden. 
Stockholm/Stehag: Symposion Bokförlag & Tryckeri. 

Foshay, A. W. (1970). The professional as Educator. New York : Teachers 
college Press, Columbia University. 

Foshay, A. W. (1977). I Torshen, K. P. (1977). The Mastery Approac h to 
Competency-based Education. New York: Academic Press. 

Foshay, A. W. (1980). Considered Action for Curriculum improvement. 
Alexandria, Viriginia: Association for Supervision and Curriculum 
Development. 

Foucault, M. (1979). Governmentality. Ideology and cousciousness. 6: s 5-
22. 

Frykholm, C.U. & Nitzler, R. (1989). Blå dunster - korn av sanning. 
(Avhandling för doktorsexamen, Umeå Universitet) Kungälv: Goterna. 

Furåker, B. & Lindqvist, R. (1992). Arbetsrätt och offentlig sektor. Lund: 
Arkiv, (s 149 - 187) 

Gardell, B. & Westlander, G. (1968). Om industriarbe te och mental hälsa. 
Stockholm: PA-rådets meddelande nr 56. 

Ganetz, H. & Lövgren, K. (1991). Om unga kvinnor. Lund: Studentlitteratur. 

Gaunt, D. (1983). D en pensionerade jordbrukaren: Dennes egendom och 
familjeförhållanden sedan medeltiden: Norra och centrala Europa. Odén, 
B., Svanborg, A. & Tornstam, L. Äldre i samhället - Förr, Nu och i Framti
den. Stockholm: Liber. 

Gaunt, D. (1991). Det förlorade paradiset eller paradisets förlorare -
gamlingarnas status i olika kulturer. Socialmedicinsk tidskrift nr 2 - 3 1991. 

328 



Referenser 

Gerhardsson, B. (1990). Vår dutbildningsprojekt. Unga elever i vårdutbild
ning. En studie av gymnasieelevers möte med vården i praktiken. Slut
rapport. Landstinget i Östergötland, Birgittaskolan i Linköping. 

Gerth, H. & Mills, C. W. (1969). Character and Social Strukture. London: 
Routledge & Kegan Paul. 

Giddens, A. (1993). Sociologi. Lund: Studentlitteratur. 

Glaser, B. & Strauss, A. (1965). Awaereness of dying. London: Weidenfeld 
and Nicolson. 

Goode. W. (1960). Encroachment Charlatanism, and the Emergina 
Profession: Psychology, sociology and Medicine. American Sociological 
Review 25:1960. 

Goffman, E. (1973). Totala institutioner. Stockholm: Tema Rabén & 
Sjögren. 

Greenwood, E. (1962). Attributes of a Profession . I Nosow, S. & Form, W. 
(eds). Man, Work and Society. New York: Basic Books Inc. 

Gunnarsson, E. (1974). Vårdlinjeelevers upplevelse av praktik. Opublicerat 
material. 

Gunnarsson, E. (1975). Material från gymnasieinspektion. Stockholm: 
Skolöverstyrelsen. Opublicerat material. 

Gunnarsson, E. (1981). Intervjuer av patienter på sjukhem. Opublicerat 
material. 

Gunnarsson, E. (1985). Individuellt kulturprogram. Opublicerat material. 

Gunnarsson, E. (1986). Individuellt kulturprogram -en del av omvå rdnaden. 
S 86:8/. Servicematerial. Skolöverstyrelsen. 

Gunnarsson, E., Hedly, V., Wikström, B. M. & Sjöqvist, K. (1994). S e 
Hedly, V. 

Gustafsson, R. Å. (1987). Traditionernas ok. Den svenska sjukvårdens 
organisering i historie-sociologiskt perspektiv. (Avhandling för doktors
examen, Stockholms Universitet). Falköping: Esselte studium AB. 

329 



Referenser 

Gustafsson, B. (1988). Socialt stöd och hälsa hos gymna sister. Vårdläraren 
2. 

Gyllensköld, K. (1977a). Statens offentliga utredningar (SOU) 1977:81. 
Vård i livets slutskede: Vårdpersonal, utbildning och attityder. 

Gyllensköld, K. (1977b). Att vårda döende. Samtal med sjukvårdspersonal. 
Stockholm: Liber. 

Hammarberg, L. & Heyman, I. (1988). Vårdlärares arbete-möjligheter och 
hinder. En fallstudie vid två gymnasieskolor. Stockholm: HLS Förlag. 

Hammarberg, L. (1990). Unga i vården. Stockholm: Rapport från 
Institutionen för vårdlärarutbildning. 

Hammarström, G. (1986). Solida ritetsmönster mellan generationer. Projek
tet "Äldre i samhället -Förr, Nu och i Framtiden". Arbetsrapport 27. Uppsala 
Universitet, Sociologiska institutionen: Reprocentralen HSC. 

Hammarström, G. (1989). Möten mellan generationer: En analys av 
urbaniseringens och den geografiska rörlighetens inverkan på relationer 
mellan äldre kvinnor och deras barnbarn. Projektet "Äldre i samhället -
Förr, Nu och i Framtiden". Arbetsrapport 31. Uppsala Universitet: 
Sociologiska institutionen. 

Hammarström, G. (1993). Vä rdeförändring och kontinuitet i tre genera
tioner. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis Studia Sociologica 
Upsaliensia 37. 

Hansson, A., Hoffman, E., Lundberg, L. & Windelhed, S. (1992). 
Känslomässig mognad en utbildningsfråga. (Examensarbete). Umeå: Umeå 
Universitet, Vård- och Yrkespedagogiska institutionen. 

Hansson, S. O. (1980). Var det bättre förr? Stockholm: Prisma. 

Hartman, S. G. (1990). Etik, fostran och livsfråg or. Dokumentation från ett 
seminarium i Sigtuna den 24-26 september 1990. 

Hedly, V. (1993). I dödens närhet. (Avhandling för doktorsexamen, 
Institutionen för psykosocial miljömedicin Karolinska institutet.) 
Stockholm: Graphic systems. 

330 



Referenser 

Hedly, V., Wikström, B. M., Gunnarsson, E. & Sjöqvist, K. (1994). 
Individualized Activities as a Motivating Factor in Long-term Caring. 
Geriatric Nursing Volym 15, nr 5 s 246 - 249. 

Heitlinger, A. (1995). Post-communist reform and the health professions: 
medicine and nursing in the Czech Republic. Edited by Johnson, T., Larkin, 
G. & Saks, M. (1995). Health professions and the state in Europe. London: 
Routledge. 

Helin, K. (1974). 10- och 12-åringars kontakter med och attityder till ga mla 
människor. Jönköping: Rapport sékreteriatet för Gerontology. 

Hellberg, I. (1978). S tudier i professionell organisation. (Avhandling för 
doktorsexamen, Göteborgs Universitet) Monograph from the Department of 
Sociology University of Gothenburg. No 20. 

Hendersson, V. (1982). G rundprinciper för patientvårdande verksamhet. 
Stockholm: Liber Tryck. 

Heyman, I. (1995). Gånge hatt till. (Avhandling för doktorsexamen, 
Stockholms Universitet) Göteborg: Daidalos. 

Hill, R. (1970). Family development in three generations. Cambridge, 
Mass., USA: Schenkman Publishing Co., Inc. 

Hillborg, I. (1981). Från Collegium Medicorum till Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen 1982/83. Petitanummer. 

Hodges, S. A. (1991). An experiment in the development of empathy in 
student nurses. Journal of Advanced Nursing 16, s 1296 -1300. 

Holm, U. (1988). Empati: att förstå andra människors känslor. Lund: Natur 
och Kultur. 

Holm, U. (1991). Kan empatisk förmåga mätas? Socialmedicinsk tidskrift nr 
9-10, 1991. 

Holmdahl, B. (1994). Sjuksköterskans historia. Stockholm: Liber. 

Homburger - Erikson, E. (1995). Den fullbordade livscykeln. Lund: Natur 
och Kultur. 

331 



Referenser 

Inglehart, R. (1977). The silent revolution. Changing values and political 
styles among western publics. New Jersey. Princeton University Press. 

Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. New 
Jersey: Princeton University Press. 

Jansson, L. (1993). Ethical reasoning among experienced registered nurses 
in relation to communication with severely ill patients. (Avhandling f ör 
doktorsexamen, Umeå, Universitet) Umeå: Umeå University medical 
dissertations, New Series No 380. 

Javette, B. (1995, 28 september). Personlig intervju. 

Jeffmar, C. (1983). Modern utvecklingspsykologi från foster till vuxen 
människa. Lund: Studentlitteratur. 

Jeffner, A. (1981). Att studera livsåskådningar. I Aktuella livsåskå dningar, 
del 1. Existensialism och marxism. Bråkenhielm, C-R. (red). 

Jeffner, A. (1988). Livsåskådningar i Sverige. Uppsala: Uppsala universitet. 
Tros och livsåskådningsvetenskap. 

Johansson, B. (1979). Kunskapsbehov i omvårdnadsarbete och kunskaps
krav i vårdutbildning. (Avhandling för doktorsexamen, Göteborgs Universi
tet) Göteborg: Acta univ. Gothoburgensis. Göteborg studies in educational 
sciences 30. 

Johansson, B. (1983). Konsten att kunna vårda. Stockholm: Liber. 

Johansson, B. (1984). Att bli kvalificerad arbetare i omvårdnad. Göteborg: 
Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen. (Rapport nr 1984:7). 

Johansson, B. & Pilhammar, E. (1985). Omvårdnadsarbete. Innehåll och 
kunskapsbehov. Göteborg: Institutionen för pedagogik. Göteborgs Universi
tet. (Rapport nr 1985:20). 

Johansson, B. (1987). Vård och vårdutbildning i förändring. Lund: Student
litteratur. 

Johansson, B. (1988). Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnads
kompetens. Stockholm: HLS Förlag. (Rapport nr 1988:03). 

332 



Referenser 

Johansson, B. (1989). Omvårdnaden och dess villkor. En studie av 
kunskapsanvändning i förhållande till determinerande faktorer. 
Vårdpedagogik - Omvårdnad. Götebor g: Göteborgs Universite t, Institutio
nen för vårdlärarutbildning. (Rapport nr 1989:1). 

Johnson, T., Larkin, G. & Saks, M. (1995). Health professions and the state 
in Europe. London: Routledge. 

Jones, F. (1952). Reed College Brochure, i Gerth, H. & Mills, C. W. (1969). 
Character and Social Strukture. London: Routledge & Kegan Paul. 

Josefsson (1991). Kunskapens former. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Jönsson, I., Trondman, M., Amman, G. & Palme, M. (1993). Skola - fritid -
framtid. Lund: Studentlitteratur. 

Kallenberg, K. (1987). Livsåskådning i kris. (Avhandling för teologie 
doktorsexamen, Uppsala Universitet.) Lund: Doxa AB. 

Kallenberg, K. (1992). Vä xande intresse för livsåskådningens betydelse vid 
traumatisk kris. Läkartidningen. Volym 89, nr 43, 3588-3589. 

Kastenbaum, R. (1967). Multiple perspectives on a geriatric "de ath valley". 
Community Mental Health Journal, 3, (1), 21 - 29. 

Kastenbaum, R. & Aisenberg, R. (1979). Dödens psykologi. Helsingborg: 
Forum. 

Kincade, J. (1982-83). Attitudes of physicians, housestaff and nurses on care 
for the terminally. Omega, 13, (4), 333 - 334. 

Kingma, R. (1994). Spotlight On. Nurse Educator. Volym 19, Number 5, p 
p 15-16. 

Knapp Gaaserud, M. (1991). Den osynliga omvårdnaden. (Avhandling för 
Lic. uppsats, Högskolan för lärarutbildning, Stockholm.) Stockholm: 
Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund. 

Kock, W. (1955). Medicinhistoriens grunddrag. Stockholm: Bokförlaget 
Natur och kultur. 

333 



Referenser 

Komanco HB. (1995). Kom An-projekt. Svenska Kommunalarbetarförbun
det. 

Komanco HB. (1995). Kom An-projekt. Västebottens Kuriren. (12 juni 
1995). 

Komanco HB. (1995). Kom An-projekt. Nyhetsbrev 2, och 4. 

Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Landstingsförbundet. (1987). Den vårdinriktade kompletteringskursen -en 
bro till vårdhögskolan? Stockholm: Landstingsförbundet. Dnr LfA 766/87. 

Larson Sarfatti, M. (1977). The rise of professionalism a sociological 
analysis. Berkely, Los Angeles, London: University of California Press. 

Larsson, R. (1984). En hand att hålla i. Stockholm: Bonnier Fakta Bok
förlag AB. 

Larsson, S. (1989). A rbeterskan i vården. (Vårdpedagogik - Omvårdnad) 
Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdlärarutbildning. 
(Rapport nr 1989:2). 

Lindberg-Sand, Å. (1996). Spindeln i klistret. (Avhandling för doktorse xa
men, Pedagogiska institutionen, Lunds Universitet) Göteborg: Kompendiet. 

Lindblad, I. (1960). Svenska Kommunalarbetarförbundet 1910 - 1960. 
(Avhandling för doktorsexamen Götebo rgs Universit et) Stockholm: Tidens 
förlag. 

Lindblom, M. (1972). Öppet brev till en medpatient. Stockholm: Alb. 
Bonniers boktryckeri. 

Lindholm, S. (1990). Kunskap från fragment till helhetssyn. Helsingborg: 
Allmänna Förlaget. 

Lindgren, A. (1945). Pippi Långström. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Lindgren, A. (1966). Nya hyss av Emil i Lönneberga. Stockholm: Rabén & 
Sjögren. 

334 



Referenser 

Lindgren, A. (1970). Än lever Emil i Lönneberga. Stockholm: Rabén & Sjö
gren. 

Lindgren, A. (1973). Bröderna Lejonhjärta. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Lindgren, A. (1981). Ronja rövardotter. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Lindgren, G. (1992). Doktorer systrar och flickor. Stockholm: Carlsson 
Bokförlag. 

Lindgren, G. (1995). Krönika. Vårdfacket, (5: 1995, s 35), (11: 1995, s 25). 

Linkola, A. (1981). Saattajat. Sairaalan henkilökunta kuolevan potilaan 
hoitajana. (The accompaniers: A study of the hospital staff in the care of 
dying patient, Summ ary). Oulu: Acta Universitatis Ouluen sis. (Akademisk 
avhandling). 

Lindström, A. (1978). Vårdutbildningens historia. Lund: Skolöverstyrelsen, 
Byrå S5 och Esselte Studium AB. 

Lindström, A. (1987). Min a erfarenheter av utvecklingen inom vårdutbild
ningen under en 30- årsperiod. Göteborg: Instituti onen för pedagogik och 
Vasastadens bokbinderi. 

Lindström, A. (1995, 25 juni). Personlig intervju. 

Lindqvist, R. (1992). Se Furåker, B. 

Martinsen, K. & Waerness , K. (1979). Ple ie uten omsorg? Norsk sykepleie 
mellom patient og profesjon. Oslo: Pax Forlag A/S. 

Medicinska Forskningsrådet. (1982). Teorier och metoder i omvårdnads
forskningen - Rapport från en arbetsgrupp. Stockholm: Medicinska 
forskningsrådet. 

Meitzer, N. B., Petras, J. W. & Reynolds, L. T. (1975). Symbolic 
interactionism. Genesis, varieties and critism. Boston: Routledge & Kegan 
Paul Ltd. 

Millerson, G. (1964). The Qualifying Associations. A study in Professiona-
lization. London: Routledge & Kegan Paul. 

335 



Referenser 

Momeyer, F. (1958-86). Fearing death and caring for the dying. Omega, 16, 
(1), 1-9. 

Nationalencyklopedin, femte bandet. (1991). Höganäs: Bra Böcker. 

Nationalencyklopedin, fjortonde bandet. (1994). Höganäs: Bra Böcker. 

Nightingale, F. (1989). Anteckningar om sjukvård. Stockholm: SHSTF, FoU 
rapport 31. Första gången publicerad som No tes on nursing Wh at it is, and 
what it is not (1859). London: Harrison. 

Norberg, A. (1987). Hela människa n. Etik, fostran och livsfrågor. Upps ala: 
Dokumentation från ett seminarium i Sigtuna den 24 - 26 september 1990. 
Stockholm: SÖ. 

Norberg, A., Axelsson, K., Hallberg, I., Lundman, B., Athlin, E., Ekman, S., 
Engström, B., Jansson, L. & Kihlgren, M. (1992). Omvårdnadens mosaik. 
Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

Norberg, A., Engström, B. & Nilsson, L. (1994). God omvårdnad. 
Falköping: Bonniers Utbildning. 

Något om anpassning till sjuksköterskans yrke. (1953). Stockholm: 
Allkopias Offsettryckeri AB. Författare anges ej. 

Odén, B., Svanborg, A. & Tornstam, L. (1983). Äldre i samhället Förr, Nu 
och i Framtiden. Del 2: Probleminventeringar. Stockholm: Liber Förlag. 

Odén, B., Svanborg, A. & Tornstam, L. (1993). Att åldras i Sverige. Borås: 
Natur och Kultur. 

Parkin, F. (1979). Marxism and class theory: A bourgeois critque. London: 
Tavistock Publications. 

Parsons, T. (1959). The school class as a social system: Some of its 
functions in American society. Harvard Educational Review, 29 (4) Fall. 

Parsons. T . & Bales, R. F. (1966). Family, Socialization and Interaction 
Process. New York: The Free Press. 

336 



Referenser 

Pettersson, T. (1982). "Anonym religiositet. En teoretisk diskussion och 
några svenska resultat". Forskningsrapport 170 - 171. Stockholm: 
Religionssociologiska institutet. 

Pettersson, T. (1988). Bakom dubbla lås. Stockholm: Herzog & Budtz AB 
Enskede Offset. 

Pettersson, T. (1992). Mot denna framtid. Stockholm: Carlssons Bokförlag. 

Pettersson, T. (1993). "Value shift and population generational replacement" 
i T Pettersson och O Riis (eds), Scandinavian value systems. Religion and 
morality in the Nordic countries, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 
Psychologia et sociologia religionum. 

Pettersson, T. (1994). Ungdomars välfärd och värderingar. SOU 1994:73. 
Stockholm: Norstedts Tryckeri AB. 
Polanyi, M. (1958). Personal knowledge. London: Routledge & Kegan Paul. 

Polyanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. London: Routledge & Kegan 
Paul. 

Power, B. (1987). Attitudes of young people to ageing and the elderly. 
Dublin: John Augustine limited. 

Quint, Benoliel, J. (1970). Talking to patients about death. Nursing Forum, 
(3), 255 - 268. 

Quint, Benoliel, J. (1982). Death influence in clini cal practice: a course for 
graduate students. Death Education, 5, (4), 328 - 346. 

Qvarsell, R. (1991). Vårdens idéhistoria. Helsingborg: Carlssons Bokförlag. 

Rasmussen, K. (1977). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand. 

Reiss, P. (1966). Individual Backgrounds and Professional careers. I Vollmer 
& Mills (eds). 

Renander, A. (1962). Kortfattad lärobok i medicinens historia. Uppsala: 
Almqvist & Wiksell. 

337 



Referenser 

Ricoeur, P. (1978). The problem of foundation of moral philosophy. 
Philosophy Today 22: 175 - 192. 

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: 
The Free Press. 

Rolf, B. (1991). Profession, tradition och tyst kunskap. Lund: Bokförlaget 
Nya Doxa. 

SCB. (1989). Etablering på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan. Örebro: 
SCB-Tryck, Örebro. 

SCB. (1989). Fyra år efter gymnasieskolan. Örebro: SCB-Tryck, Örebro. 

SCB. (1993). Fyra år efter grundskolan. Örebro: SCB-Tryck, Örebro. 

Schonfield, D. (1970). Family life education study: The late adult years. 
Gerontologist, 115-118. 

Selander, S. (1989). Kunskapens villkor. Lund: Studentlitteratur. 

Sernhede, O. (1984). Av drömmar väver man. Malmö: Ubildningspro-
duktion A B. 

Shusterman, L. & Sechrest, L. (1973). Attitudes of registered nurses toward 
death in general hospital. Psychiatry in Medicine, 4 (4), 411-426. 

SKAF, (1986). Bättre vård genom lagarbete - ett handlingsprogram om 
vårdens inre organisation. Stockholm: SKAF. 

SKAF, (1989). Kom vidare i vården. Kommunals utvecklingsprojekt för 
omvårdnad. Stockholm: SKAF. 

Skandinavisk opinion ab. (1992). Rapport till Kyrkans Ungdom. 

Solsjenitsyn, A. (1970). Cancerkliniken. Helsingfors: Frenckellska 
Tryckeriet. 

Staberg, E. M. (1992). OLIKA världar skilda VÄRDERINGAR. (Avhandling 
för doktorsexamen, Pedagogiska institutionen, Umeå.) Umeå: Umeå 
Universitets tryckeri. 

338 



Referenser 

Stiftelsen för sjuksköterskeutbildning. Docks, L. L., Stewart I. M. & 
Seymers, L. verk. (1952). Sjuksköterskan genom tiderna. Helsingfors: 
Söderström & C:o förlagsaktiebolag. 

Svenska Akademins ordbok (1952 ). Ordbok över svenska språket. Svenska 
Akademin nittonde bandet. Lund: Perodica. 

Tallberg, M. (1991). Den sekulära sjuksköterskan i Finland från 1700- talet 
till den enhetliga utbildningens början. (Avhandling för doktorsexamen, 
Kuopio, Finland.) Kuopio: Kuopion yliopiston painatuskeskus. 

Teeland, L. (1978). Keeping in touch. (Avhandling för doktorsexamen, 
Göteborgs Universitet.) Monograph from the Department of Sociology 
University of Gothenburg. No 16. 

Thorslund, M. (1991). Äldrevården i dag och i framtiden. Soc iamedicinsk 
tidskrift, 1991, nr 7-8 1991. 

Tornstam, L. (1983). Kunskaper och okunskaper om äldre. (Sociologiska 
institutionen, Projektet, Äldre i samhället -Förr, Nu och i Framtiden, 
Arbetsrapport 13). Uppsala: Repro-C HSC. 

Tornstam, L. (1984). Sociala attityder till äldre. (Sociologiska institutionen, 
Projektet, Äldre i samhället -Förr, Nu och i Framtiden, Arbetsrapport 19). 
Uppsala: Repro-C HSC. 

Tornstam, L. (1986). Åldrandets socialpsykologi. (2:a rev uppl). 
Kristianstad: Rabén & Sjögren. 

Tornstam, L. (1993). Se Odén, B. 

Ulvenstam, L. (1995). Dagen s Nyheter, 24 december, 1995. Åldersrasism i 
Sverige. 

UngdomsBarometern. (1995/96). Stockholm: Universum A B. 

Waerness, K. (1983). Kvinnor och omsorgsarbete. Ett kvinnoperspektiv på 
människovård och professionalisering. Stockholm: Prisma. 

Walldal, E. (1986). Studerande vid gymnasieskolans vårdlinje. Förväntad 
yrkesposition. Rollpåverkan. Självuppfattning. (Avhandling för doktorsexa
men, Göteborgs Universitet) Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

339 



Referenser 

Watson, J. (1993). En teori för omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

Ye, H. ( 1978). Samhället och arbetarklassen. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand. 

Ye, H. (1987). Ansvar och protest. I Kristiansen, T & Schou Wetlesen, 
(red). Familien i endring. Oslo: J W Cappelens Forlag A S. 

Westman, A., Canter, F. & Boitos, T. (1984) . Denial of fear of dying or af 
death in young and elderly populations. Psychological Reports, 55,413-414. 

Westman, A. & Canter, F. (1985). Fear of death and the concept of extended 
self. Psychological Reports, 56,419-425. 

White, R. (1984). Altruism is not enough: Barriers in the development of 
nursing as a profession. Journal of Advanced Nursing, 9: 555 - 562. 

Wikström, G. (1979). Diplomatuppsats vis S:t Lukasstiftelsen. 

Wilensky, H. (1964). The Professionalization of Everyone? American 
Journal of Sociology, vol LXX, nr 2. 

Willis, P. E. (1983). Fostran till lönearbete. Göteborg: Röda bokförlaget. 

Vogel, J. (1994). Ungdomars välfärd och värderingar. SOU 1994:73. 
Stockholm: Norstedts Tryckeri A B. 

Vårdförbundet: SHSTF. (1987). SHSTF och utbildningsfrågorna. R apport 
och för slag. Stockholm: Arkiv. 

Vårdförbundet: SHSTF. (1991-04-17). Uppvak tning på utbildningsdeparte
mentet. Förläng sjuksköterskeutbildningen och garantera specialistutbild
ningarna. Stockholm: Arkiv. 

Vårdförbundet: SHSTF. (1994). Högskoleutbildning efter 1 juli 1993. 
Stockholm: Vårdförbundet. 

Zetterberg, H. L. (1993). Sociologins följeslagare. Falun: Scand Book. 

Ziehe, T. (1986). Ny ungdom. Malmö: Norstedts. 

340 



Referenser 

Ziehe, T. (1992). Kulturanalyser. Stockholm Skåne: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion. 

Zingmark, D. (1991). Att ha blick för-: kunskapsbehov hos vårdbiträden för 
att tillgogose omsorg. (Avhandling för Licentiatuppsats, Institutionen för 
socialt arbete och institutionen för vårdlärarutbildning) Umeå: Umeå 
Universitets Tryckeri. 

Åhgren, C-E. (1986). Förlamningen. Dagboksanteckningar. Växjö: LIC 
förlag och Landstingsförbundet. 

Åkerberg, H. (1984). Noo gena och privatreligiösa attityder: Evaluering av 
en serie pilotstudier utförda på elever inom gymnasieskolans årskurs 1 
(1980 -1982). Lärarhögskolan i Malmö, Nr 433, Lunds Universitet. 

Åkerberg, H. (1987). Livet som utmaning. Existentiell ångest hos svenska 
gymnasieelever. (Avhandling för doktorsexamen, Lunds Univ ersitet) Lund: 
Norstedts. 

Högskoleverkets rapportserie. (1996:7). Vårdutbildningar i högskolan. 
Stockholm: Högskoleverkets rapportserie 1996:7 R. 

Kungl. Maj:ts kungörelse (1920: 233). Med bestämmelser angående statens 
godkännande av sjuksköterskeskolor och sjuksköterskebyråer. 

Kungl. Maj:ts kungörels e (1922: 49). Ändring i vissa delar av kungörelse 
den 30 april (nr 233), med bestämmelser angående statens godkännande av 
sjuksköterskeskolor och sjuksköterskebyråer. 

Kungl. Maj:ts kungörelse (nr 431/1935). Med bestämmelser angående 
statens godkännande av sjuksköterskeskolor. 

Kungl. Maj:ts kungörelse (1967-05-12, 120:0). Till Skolöverstyrelsen 
angående avkortad studiegång för grundutbildning av sjuksköterskor 
(sjukskötare). 

Kungl. Maj:ts beslut den 12 maj 1967 angående avkortad studiegång för 
grundutbildning av sjuksköterskor (sjukskötare). 

Kungliga Medicinalväsendet (1931). Nr 13. Kungligt brev angående vissa 
bestämmelser beträffande avlöningsförmåner m. m. för befattningshavare 
vid statens sinnessjukhus. 

341 



Referenser 

Kungliga Medicinal väsendet (1931). Nr 77. Beklädningsreglemente för 
befattningshavare vid statens sinnessjukhus. 

Kungliga Medicinal väsendet (1931). Nr 89 angående anordnande av 
undervisningskurser för sjuksvårdspersonal vid statens anstalter för 
sinnesjuka och sinneslöa m m. 

Kungliga Medicinalvä sendet cirkulärskrivelse till samtliga direktioner för 
statens sinnessjukhus (1931). Nr 101. Plan för utbildningskurser för 
sjukvårdspersonal. 

Kungliga Medicinalvä sendet cirkulärskrivelse till samtliga direktioner för 
statens sinnessjukhus (1931). Nr 125. Angående inskränkning av arbetstiden 
för sjukvårdspersonalen. 

Kungliga Medicinalväsendet skrivelse till direktionen för Frösö sjukhus vid 
Östersund (1931). Nr 128. Angående vissa förhållanden rörande den icke 
ordinarie sjukvårdspersonalens anställning; 

Föreskrifter rörande undervisningsplan och arbetsordning för av staten 
godkänd sjuksköterskeskola med treårig utbildning av medicinalstyrelsen 
meddelande den 28 februari 1933. Tryckt i Svensk Sjukskötersketidning 
1933: 8-9. Sid. 32,40,41,42, 46. 

Kungliga Medicinalväsendet (1936). Normalinstruktion, sjuksköterske
utbildningen 3-årig. 

Kungliga Medicinalväsendet (1949). Utbildning av personal vid statliga 
sinnessjukhus. 

Kungliga Medicinalstyrelsens (MF 1952: 129) cirkulär medföreskrifter och 
anvisningar rörande undervisningen vid godkända sjuksköterskeskolor, den 
11 november 1952. 

Kungliga Medicinalstyrelsens cirkulär den 14 maj 1964 (MF nr 28) 
angående förordnanden av vikarier å sjukskötersketjänster inom långtids
vården. 

Kungliga Medicinalst yrelsen (nr 12, 1966). Normalinstruktion för under
sköterska vid vårdavdelning på sjukhus. 

342 



Referenser 

Landstingsförbundet styrelseprotokoll, 25/9 1948, bilaga 2. 

Medicinalförfattning (1951: 123). No rmalreglemente för av staten godkänd 
sjuksköterskeskola; fastställd av Medicinalstyrelsen den 15 november 1951. 

Medicinalförfattning (1955:2). Kungliga Medicinalstyrelens cirkulär med 
normalplaner för den teoretiska undervisningen vid sjuksköterskeskolor. 
Stockholm: Kungl. Boktr. P. A. Norstedt & Söner. 

Motion i andra kammaren nr 289 (6 februari 1911). Av herr Carl Lindhagen, 
om med sjukvård sysselsatta kvinnors arbetsförhållanden m m. 

Proposition 1957: 38. Statsutskottets uttalande nr 170. 

Proposition 1965: 161. Omläggning av utbildningen av sjuksköterskor m. m. 

Proposition 1978/79: 197. Om vårdutbildning inom högskolan. 

Proposition 1983/84: 116. Översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen. 

Proposition 1987/88: 102. Utveckling av yrkesutbildning i gymnasieskolan. 

Riksdagens protokoll (1949). Statsverksproposition. 

Riksdagens protokoll. Andra kammaren. (1952). Paragraf 23. Interpellation 
angående framläggande för 1953 års riksdag av principförslag om utbild
ning av sjukvårdsbiträden och hemvårdarinnor. Tredje bandet Nr 18 - 23. 

SFS 1957: 656. Kungl Maj:ts reglemente för sjuksköterskor, den 22 
november 1957. 

SFS 1982: 763. Hälso- och sjukvårdslagen. 

SFS 1984: 624. Förordning om intagning till grundskoleanknutna studie
vägar i gymnasieskolan. 

SFS 1984: 1018. F örordning om ändring i förordningen om intagning till 
grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan. 

Skolöverstyrelsen. (1981). Utvärdering av försöksverksamhet med tvåårig 
social servicelinje i gymnasieskolan. 

343 



Referenser 

Skolöverstyrelsen. (1983). Erfarenheter från verksamhet med tvåårig social 
servicelinje. 

Skolöverstyrelsen. (1986: 56). Ef fekter av prioriteringen av 16- 17 åringar 
vid intagningen till gymnasieskolan. Kjörling, L. Olsson, G. 

Skolöverstyrelsen. (R 89: 3). Gymnasieskolan hösten 1988. Förstahands-
sökande Intagningsplatser Intagna Elever Lediga platser Rapporter -
planering, uppföljning, utvärdering. 

Skolöverstyrelsen. (R 89: 42). Gymnasieskolan hösten 1989. Broberg, S. 
Utvärderingsrapport. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Skolöverstyrelsen. (R 89: 47). Gymnasieskolan hösten 1989. Statistikinsam
ling. 1989-09-15. 

Skolöverstyrelsen. (1965). Läropla n för yrkesskola. Kurs för grundutbild
ning av sjukvårdsbiträden. (Nr UY 2 65: 13). Stockholm: Skolöverstyrelsen 
och Svenska Landstingsförbundet, utbildningsavdelningen. 

Skolöverstyrelsen. (1965). Läroplan för yrkesskola. Kurs för grundutbild
ning av sjukvårdsbiträden med viss praktisk erfarenhet inom yrket. (Nr UY 
2 65: 14). Stockholm: Skolöverstyrelsen och Svensk a Landstingsförbundet, 
Utbildningsavdelningen. 

Skolöverstyrelsen (1965). Utbildning av undersköterskor till vårdavdelning, 
operationsavdelning och mottagningsavdelning. (UY 2. 65: 15). 

Skolöverstyrelsen (1965). Grundutbildning för vårdbiträden till ålderdoms
hem, 23 veckor. (UY 2. 65: 23). 

Skolöverstyrelsen. Läroplaner för grundutbildning av sjuksköterskor 
(sjukskötare). (UY 2. 1966:3, UY 2. 1967:4, UY 2. 1968:2). (5-terminer och 
3-terminer). 

Skolöverstyrelsen. Läroplan för sjuksköterskeutbildning i anslutning till 
gymnasieskolans vårdlinje. (S5, 1973:1) 

Skolöverstyrelsen, Ärendets gång. (1976-05-12; 1979-12-10). Komplette
ringskurs i läkemedelsadministration för skötare i psykiatrisk vård och 
undersköterskor. 

344 



Referenser 

Skolöverstyrelsen (1976). Försöksverksamhet med utbildning till under
sköterska/underskötare, (S 5, 76: 5). 

Skolöverstyrelsen (1977). Kompletteringskurs i läkemedelsadministrering 
för skötare i psykiatrisk vård. (S5 77:2). 

Skolöverstyrelsen/Universitets- och höskoleämbetet. (1981). Utbildnings
plan för hälso- och sjukvårdslinjen. (SÖ dnr 80: 820); UHA reg nr 211-
2099-81) Stockholm: Universitets- och högskoleämbetet. 

Lgy 70. (1975). Läroplan för gymnasieskolan. Allmän del. Stockholm: 
Liber. 

Lgy 70. (1970). Läroplan för gymnasieskolan. Supplement 16. Tvåårig 
vårdlinje, Gren för hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. 

Lgy 70. (1977). Utbildning till vårdbiträde inom sjukvård och social service 
(specialkurs). Supplement 29. 

Lgy 70. (1977). Utbildning för vårdbiträden med yrkeserfarenhet inom 
sjukvård och social service (specialkurs). Supplement 30. 

Lgy 70. (1982). Lä roplan för gymnasieskolan. Tvåårig vårdlinje, gren för 
hälso- och sjukvård. Supplement 83. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Lgy 70. (1982). Tvåårig social servicelinje. Läroplan för gymnasieskolan. 
Supplement 84. 

Lgy 70. (1982). Läroplan för gymnasieskola. Vårdinriktad komplet
teringskurs för särskild behörighet till vissa linjer inom högskolan. 
Supplement 129. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Skolöverstyrelsen. (1988: 32). Lärop lan för gymnasieskolan. Omvårdnads
linje. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 

Skolöverstyrelsen. (1991). Omvårdnadslinjen, projekt: 5030-88 170. 

Skolöverstyrelsen. (1991). Läroplan 1991:4-5. Treårig omvårdnadslinje, 
alternativa tim- och kursplaner. Kommentarer. Stockholm: Allmänna 
Förlaget. Gotab. 

345 



Referenser 

Universitets- och högskoleämbetet. (1988: 32). Ny utbildningsplan för social 
omsorgslinje. 

GyVux 1993: 15. Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxen
utbildning. Omvårdnadsprogrammet. Programmål, kursplaner och kommen
tarer. Stockholm: Skolverket och Fritzes AB, Allmänna förlag. 

SOSFS (M) 1988: 5. Särskilda föreskrifter om dispens för kravet på 
legitimation för vikarie på tjänst som sjuksköterska inom psykiatri och 
somatisk långtidssjukvård under 1988 och 1989. 

SOSFS 1993: 17. (M och S). Omvårdnad inom hälso- och sjukvård. Social
styrelsens allmänna råd. 

Betänkande angivet av D e för utredning angående personlens vid statens 
anstalter för sinnessjuka uppförande på ordinarie stat m. m. (1913) Enligt 
nådigt bemyndigande den 29 juni 1912. Stockholm: Kungl. Boktryckeriet. P. 
A. Norstedt & Söner. 

Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och 
arbetsförhållanden. (1916). Stockholm: Kungl. civildepartementet. 

SOU 1948: 17. Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor och 
annan sjukvårdspersonal 1. 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildning. 
Stockholm: Emil Kihlströms A.-B, Inrikesdepartemenet. 

SOU 1962: 4. Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjukvårdspersonal. 
Betänkande av utredning ang vissa sjuksköterskornas och undersköter
skornas arbetsuppgifter m m. Stockholm: Inrikesdepartementet. 

SOU 1964: 45. S juksköterskeutbildning I. Grundutbildning. Betänkande av 
1962 års utredning angående sjuksköterskeutbildningen. Stockholm: Esselte 
AB. 

SOU 1964: 46. Sjuksköterskeutbildningen II. Vissa grundläggande 
undersökningar. Betänkande av 1962 års utredning angående sjuksköter
skeutbildningen. Stockholm: Esselte AB, Socialdepartementet. 

SOU 1977: 81. / livets slutskede I. Vårdpersonal. Utbildning och attityder. 
Stockholm: Socialdepartementet. 

346 



Referenser 

SOU 1978: 50. Ny vårdutbildning. Betänkande av utredningen om vissa 
vårdutbildningar i högskolan/Vård 77. Stockholm: Utbildningsdeparte
mentet. 

SOU 1979: 59.1 livets slutskede. Stockholm: Socialdepartementet. 

SOU 1979: 78. Hälso- och sjukvårdsutredningen. 

SOU 1973: 2. Högskolan. 1968 års utbildningsutredning. Stockholm: 
Utbildningsförlaget. 

SOU 1981: 96. En reformerad gymnasieskola. Stockholm: Utbildnings
departementet. 

SOU 1986: 2. En treårig yrkesutbildning. Stockholm: Liber Tryck AB. 

SOU 1986: 3. En treårig yrkesutbildning. Stockholm: Liber Tryck AB. 
(ÖGY) 

SOU 1987: 21. Betänkande av äldreberedningen. Stockholm: Allmänna 
förlaget. 

SOU 1990: 75. Utvärdering av försöksverksamheten med 3- årig yrkes
utbildning i gymnasieskolan. ÖGY, rapport 2. Stockholm: Regerings
kansliets offsetcentral. 

SOU 1993: 12. Vårdhögskolor -kvalitet -utveckling -huvudmannaskap. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 1993: 085. Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre 
studier. Erikson, R. & Jonsson, J. O. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

SOU 1994: 73. Ungdomars välfärd och värderingar. Stockholm: Norstedts 
tryckeri AB. 

Utbildningsdepartementet. (Ds 1991: 81). Sjuksköterskeutbildningen mot 
2000-talet. 

347 





SUMMARY 

Chapter one takes up the general background and outlin e of the study. 
This is a panel study of 148 students between the ages of 16 and 19 who 
are enrolled in a three year practical nursing education programme. The 
aim of the study is to investigate the youths' attitudes and changes in 
attitudes towards nursing and the elderly as well as to study the youths' 
way of looking at life during the three year long socialization process 
into the nursing world. Another aim is to show this group's position in 
the nursing education context. 

A short explanation of the development of the Swedish nursing 
education programme as well as a chronology over the milestones that 
influenced the development of a coordinated and a separate training 
route for registered and practical nurses is presented in chapter one. 
Data for the panel study were collected every year by questionnaires 
and groups discussions. Answers to individual questions were 
summarized into indices of various dimensions of attitudes. Compar-
sons between proportions and chi-square are carried out. 

The female students constitute approximately 85 percent of the 
study's sample. The fathers of less than half of the students have non-
blue collar worker occupations and about 30 percent of the students' 
mothers have occupations in the nursing field. Roughly one third of the 
first year students indicate helping elderly as the reason for entering the 
practical nursing programme. After one year in the programme that 
number drops to 16 percent (and during the last year has dropped to 15 
percent). 

Chapters two and three describe the development of the education 
programs for nursing and related occupations in Sweden. The focus is 
on the milestones and factors that shaped the development of the 
coordinated and separate education programs for the two collectives of 
women - practical and registered nurses. The period between 1910 and 
1945 was characterised by the growth of a strong registered nurses' 
union and by the establishment of the programme as state controlled. 
Registered nurses were represented in parlament. The practical nurses 
however where divided into two competing unions during this period 
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and had not yet established the nursing education programme. The 
group's union representatives were men. During the period 1946 to 1966 
the registered nurses continued to strengthen their position by, among 
other things, the establishment of nursing licenses and the further 
development of the education programme. Changes in Swedish society 
opened up new possibilities for practical nurses and the first programme 
was established in 1946. This contributed to making the group more 
visible. 

The two collectives of nurses established some degree of cooperation 
during the period between 1967 and 1982. The registered nursing 
programme was established within the university system in 1977. After 
further development of the programme it was eventually placed under 
the responsibility of the National Board of Universities and Colleges 
(UHÄ) in 1982. 

An extensive education programme was established for practical 
nurses. From 1967 several different combinations of education 
programs co-ordinating registered and practical nursing programs were 
developed. The practical nurses' union looked after and strengthened the 
group's position within the nursing field. Some overlapping into the 
registered nurses' territory took place in the area of medicine, among 
others. 

For registered nurses, the period between 1983 and 1993 was 
characterised by a stronger affiliation with universities which is 
demonstrated by doctoral theses and professorships in nursing. During 
this time, more and more leadership positions in the education programs 
were taken over by men. The registered nurses' interest in the union's 
activities was expressed by their desire to see a development of their 
profession that corresponded to the societal developments in the 
European Union and the situation for other European registered nurses. 
This led to the end of the association between the education programs 
for registered and practical nurses. In 1993, new separate education 
programs for the two women's collectives were once again established. 
The consolidation of the practical nurses during the previous period 
made it possible for them to step in as substitutes for certain registered 
nurses during nursing shortages. Their wage development compared 
favorably with that of registered nurses. At the same time, however, 
ground was lost in the area of education and training. 
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Chapter four provides a review of some of the diversifying 
characteristics of the two collectives of women. The term and concept 
"profession" is discussed from primarily the perspective of registered 
nurses and what it is that distinguishes them from practical nurses is 
also addressed. To date, there is a relatively small group of registered 
nurses that fulfil the requirements for being regarded as professionals. 
This is primarily due to the fact that the nursing teachers have not had 
the scientific competency necessary to revise the education programme. 
However, efforts are currently being made to facilitate a professional 
status for registered nurses. 

The major dividing line between the two collectives of women is the 
view of and demand for knowledge. The two groups differ in regard to 
their acquisition of the necessary tools to oversee, develop and 
articulate their knowledge. It seems as though the registered nurse 
collective demonstrates a closing stategy (see Parkin, 1979, 
Emanuelsson, 1990) in their development of nursing education and a 
separate education programme while the other group applies a 
usurpation strategy. This view however tends to be too superficial in 
that causes and factors relating to what appears to happen are not sought 
to a satisfactory degree. Participation in a broader cultural tradition is 
reflected in the importance of knowledge and in how primarily the 
union becomes the bearer of this tradition. The resume presents 
examples of characteristics and attitudes that are usually regarded as 
important for future carers. The golden rule: empathy, nursing 
competency, occupational ethics, the nursing spirit and a holistic 
perspective are in effect the successful encounter between nurse and 
patient. Perhaps different periods are characterised by different trends in 
the language used to describe nurse-patient re lations. Perhaps they are 
instead different ways of describing basic requirements and elements of 
caring. 

Chapter five presents a summary of different ways of regarding 
youths, values and changes in values. In addition, a few theories about 
socialization and reproduction are discussed. Values are transferred 
consciously or unconsciously from one generation to the next. The 
youths that are subject to this socialization can be described from 
different aspects. Erikson (1995) discusses the eight different stages of 
human development. 
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These youths are characterised by early integration into adulthood -
inclusion while at the same time being excluded from the labour market 
- exclusion (Ziehe, 1986). They live in a society characterised by rapid 
changes in values, relationships, music and consumption in an ever 
increasing tempo. Durkheim (1984) and Parsons (1959, 1966) regard 
school and the family as important institutions for socialization. We 
choose to define socialization as a social process which results in one 
group's or society's values being implanted or internalised in the 
members' personalities. Erikson and Johnson (1993) emphasise that 
both children and parents want to maintain the trainingal tradition in the 
family. Parents with higher trainingal levels have an understanding for 
how secondary schools and post-secondary training are set up. This 
allows them to help their children in making decisions and "navigate" 
them through the trainingal system. 

Chapter six provides a few examples of definitions of the nursing 
term and the interaction between the different characters in the world of 
nursing. It could be assumed that the patient would have the major role 
since (s)he supports all of the other roles. Despite this, however, the 
patient does not have a leading role in the sense of having authority. It is 
instead the physician that has the leading role in the sense of having the 
most authority. 

The personnel in the nursing world exhibit both similar and differing 
characteristics. Gustafsson (1987) discusses the "bourgeoise cleanliness 
ideal that the registered nurses have brought with them into nursing". 
This cleanliness ideal has become common to all nurses and has 
developed into a habitus that characterises the actions of both registered 
and practical nurses. Johansson (1989) demonstrates the existence of an 
affinity between the two collectives of women in regard to their patterns 
of communication. Among other things, she describes the cues that are 
used in the reports on patients. Both Johansson (1987) and Lindgren 
(1992) describe practical nurses as carriers of the traditional women's 
role, which affects their occupational role. Both of these researchers 
refer to this group as relatively tightly knit and whose members are 
always willing to put others' needs first and share a sense of community. 
The registered nurses collective on the other hand is characterised as 
less tightly knit. Lindgren (1992) for example discusses three groups: 
one whose members resemble practical nurses and who enjoy working 
directly with patients, one whose members want to climb the career 
ladder and one that consists of older traditional registered nurses. 
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Elizinga (1989) also discusses different groups of registered nurses in 
regard to their attitudes towards research on nursing. The world of 
nursing is loaded with symbols for names, things as well as language. 
Symbol-saturated areas develop for both nurses and patients. One of the 
most important symbols is the bed. This has become a means by which 
to rule over the patient. By deciding when a patient should be 
bed-ridden and by helping a more immobile patient in and out of bed, 
the nursing personnel acquire a power position over the patient. The 
language of symbols in the world of nursing ac ts as concentrated and 
rational codes between the personnel as well as acting as barriers of 
confidentiality towards the patient. 

Chapter seven provides examples of events and reactions associated 
with the students' meeting with the world of nursing. The trend during 
the three year training period is that an increasing percentage of the 
students (three out of four) indicate feelings of closeness towards 
patients. The empathy dimension is also dominant for most of the 
students (more than 90 percent). A capacity for empathy is 
demonstrated in several of the situational comments by the students. 
They are moved by their meeting with dying patients and their relatives. 
For the students, it seems that learning how to cope with and function 
well in different nursing situations seems to be more important than 
avoiding difficult situations. In general, the students' fear of death and 
dying seems to decrease during the education programme. Fewer 
students who have a religious belief are afraid of death than those 
without a religious belief. The data do not show any correlation between 
fear of death and termination of training. 

Chapter eight presents the students' attitudes towards vital questions 
concerning life. Almost half of them regard their future prospects as 
bright. However, traces of worry are also found. Although a majority 
exhibit faith in people, over 50 percent express a lack of faith in the 
promises of others. Over half of the students do not feel that they are 
given enough personal responsibility. The strongest attitude among the 
students is their feeling that life is meaningful. Compared to other 
studies, twice as many in this panel study believe in God. In our study, 
we have assumed that "the good carer" is one who desires to work with 
nursing and the elderly and who also has a basically po sitive attitude. 
According to Ingelhart (1977), individuals' basic values are established 
early in life. This view suggests that the students already have basic 
values as a basis for their ethical reflections and positions when they 
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enter the education programme. This is also suggested in some of the 
comments regarding the courses in ethics and life questions included in 
the training me. Many students emphases that they feel that they have 
matured and grown during their time in the . They use expressions such 
as "inner growth" and "mature as a person". According to Erikson 
(1995) however, an individual has not acquired the maturity necessary 
to provide care until adulthood. We interpret this as meaning that it 
takes this long before an individual has acquired and assimilated all of 
the dimensions necessary to be a "good carer". It is possible that the 
maturity process, or what Ziehe (1986) calls inclusion, takes place faster 
for those students who through their training are confronted with the 
ethical dilemmas present in the world of caring than for their peers who 
are not exposed to these realities. 

Chapter nine describes the students' attitudes towards elderly and 
working with elderly. The majority are positive towards elderly. Two 
out of five associate often with elderly during the third year of the 
education programme and about one third have a relatively close 
relationship with their grandmothers. Most respondents experience a 
sense of security from the elderly and feel that what they have to say is 
important. Over half of the students feel that they can talk freely with 
elderly about everything. However, more than one fourth of the group 
(not necessarily always the same individuals) also feel depressed as a 
result of their constant contact with elderly. During the first year, the 
students have a relatively positive attitude towards the theoretical part 
of the training. During the second and third years, their attitudes 
become more negative. By the end of the training, 15 percent of the 
students say that they chose a nursing career because they waned to help 
elderly, compared with about 33 percent during the first year. By the 
end of the third year of the education programme, only about 11 percent 
of the students plan to work with caring for elderly. The students' 
attitudes towards elderly do not seem to changed much during the 
course of the training. However, their attitudes towards the area as a 
discipline and their capacity and willingness to work with elderly 
become more negative. 

Why do the majority of students not want to work with elderly? 
Perhaps youth cultures, as described by Ziehe (1986, 1993), with their 
high tempo are incompatible with the culture of elderly. Similarly, 
Tornstam (1993) discusses gerotranscendence. Perhaps the students 
perceive elderly as too needy and helpless. It can be assumed that the 
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training curriculum focusing on elderly has not been sufficiently 
adapted to the youths. Another possibility is that the information they 
have received regarding the situation of the elderly has been false and 
misleading. The reality that the students experience in their meeting 
with the elderly does not correspond to the picture they have reviewed 
from their teachers during their training. Perhaps the students' attitudes 
towards care of the elderly are a reflection of the view of society at 
large, that regards elderly as ineffective and unproductive. 

In chapter ten we attempt to characterise "the good carer", that is, 
individuals that are best suited to work with elderly. The analyses show 
that only religious beliefs are associated with suitability to work with 
elderly. The strongest correlation is between the degree a students 
regards life as meaningful and their outlook on the future (p< .001). The 
individual responses in the date provide a somewhat different picture 
than if the group as a whole is studied. The degree to which the 
individual respondents give the same answer for the questions for each 
of the three years varies. About half of them answer consistently on the 
question regarding religious belief. Only three students (2%) responded 
that they wanted to work with elderly care all three years. Those 
practical nursing students that are on the threshold of the Twenty-first 
Century will see major changes taking place in among other things 
economic and personnel cut backs for practical nurses, increased 
demands from patients and retirees regarding increased patient 
influence, patient training and in-home care. 
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Bilaga 1 

Du är nu på Ditt tredje år i omvårdnadslinjen. 
Din inställning i olika frågor och Din uppfattning om 
utbildningen är viktig, inte minst med tanke på att 
det är försöksverksamhet. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Du är alltså garanterad 
fullständig anonymitet. 

Vi som har gjort enkäten är Elly Gunnarsson och Helén Eriksson. 
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DELA 

De första avsnittet av frågorna rör anledningen 
till att Du valde Omvårdnadslinjen, Dina för
väntningar på utbildningen och Din uppfattning 
om kommande arbete. 

Kryssa för det svarsalternativ som stämmer för Dig. 

1. Tycker Du i dag att Du gjorde ett lämpligt val 
när Du valde omvårdnadslinjen? 

- Ja, jag skulle göra om samma val i dag. 

Nej, jag tycker nu att jag skulle valt en 
annan utbildning. 

- Vet inte 

- Om Nej vilken annan utbildning skulle 
Du valt? 

2. Vilken var anledningen till att du valde den 
här utbildningen, som bl a för till arbete 
inom åldringsvården? Var det huvudsakligen 
för att Välja ett första och andra alter
nativ (sätt 1 för första alternativ och 
2 för andra alternativ). 

Jag är intresserad av att få hjälpa gamla 
människor 
Jag vill ha ett arbete där man träffar 
mycket folk 
Jag vill ha ett yrke som ger bra betalt 

Jag kan alltid få arbete inom åldrings
vården 
Jag tror att det är en bra och omväx
lande utbildning 
Jag har själv varit sjuk/haft sjuka 
anhöriga 
Annat 
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3. Vad förväntar Du Dig att utbildningen på 
omvårdnadslinjen ska ge Dig? Välj 1 för 
första, 2 för andra och 3 för tredje 
alternativ. 

att bli en bra och skicklig undersköterska 

att bli en bra och skicklig social servicevårdare 

jag mognar som person 

jag intresserar mig mera för andra 
människor 
jag får ett intressant yrke 

jag förbereder mig för högskolestudier 
till sjuksköterska 
jag förbereder mig för högskolestudier 
till social omsorg 

lära mig hur man ger bra vård 

lära mig hur man ger bra social service 

4. Vill Du arbeta inom omvårdnadsområdet efter 
omvårdnadslinjen? 

ja 
nej 

om Du svarat Ja på frågan vilket omvårdnads
område skulle Du vilja arbeta inom ? 
Välj 1 för första, 2 för andra och 3 för tredje 
alternativ. 

medicinsk sjukvård 

kirurgisk sjukvård 

sjukhem 

servicehus 

hemtjänst 

annat omvårdnadsområde 

vilket? 

om Du svarat Nej på frågan vilket annat område 

skulle Du vilja arbeta inom?, 

skulle Du vilja studera inom ? 

357 



Kryssa för vaije fråga för det svarsalter
nativ som ligger närmast Din uppfattning 

Brukar du tänka Dig in i hur det skulle 
kännas att vara en av dem Du vårdar? 

Bör man se Ditt yrke som vilket annat so 
helst, och inte engagera sig känslomässigt 
för dem man vårdar? 

Brukar Du bli deprimerad av att alltid ha 
med gamla människor att göra? 

Är det i vårdarbete nödvändigt att vara 
en aning opersonlig i förhållande till dem 
man vårdar? 

Är det opassande att komma dem man 
vårdar för nära in på livet ? 

Blir Du ofta god vän med dem Du vårdar? 
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DEL B 

Här kommer några frågor om Dig själv och din inställning till vissa s k livsfrågor. Kryssa för 
det svarsalternativ som stämmer bästöverens med Dig själv. 

Ja Ja Nej Nej 
i hög i viss knappast inte 
grad mån alls 

Har livet lärt Dig att man skall akta OOOO 
sig att lita på andra människors löften? 

Brukar Du önska att få göra sådant som 0 0 0 0 
kräver mer personligt ansvar än Du har nu? 

Blir Du missmodig när Du tänker på Din 0 0 0 0 
framtid? 

Brukar Du oroa Dig för hur Du ska klara upp 0 0 0 0 
saker och ting? 

Har Du en känsla av att människor förstår 0 0 0 0 
och respekterar Dig? 

Brukar Du vara den som tar första steget för 0 0 0 0 
att göra en ny bekantskap? 

Känns det som om andra människor inte 0 0 0 0 
angår Dig fast de finns runtomkring Dig? 
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Ringa in den siffra i anslutning till vart o ch ett av nedanstående påståenden som närmast 
motsvarar Din uppfattning om ifrågavarande sak. Lägg märke till att påståendena alltid 
sträcker sig från en ytterlighet och till dess motsats. "Neutral" innebär att man är utan bestämd 
uppfattning i ifrågavarande sammanhang. Försök om möjligt att använda denna senare 
markering så sällan som möjligt. 

7. Jag uppfattar min möjlighet att finna en 7 6 5 4 3 2 1 
mening, en avsikt eller en uppgift i 
livet som mycket (neutralt) praktiskt 

stor taget obe
fintlig 

8. Jag betraktar mina dagliga uppgifter 7 6 5 4 3 2 1 
som 

en källa (neutralt) en besvärlig 
till glädje och uttråkande 
och till- sak 
fredsställelse 

9. Mitt liv är 1 

10. Om jag skulle dö idag, skulle jag känna 
att mitt liv har varit 

tomt, en- (neutralt) överfyllt 
dast fyllt av spännande 
med hopp- goda saker 
löshet 

mycket (neutralt) helt värde-
värdefullt löst 

11. Beträffande människans frihet att göra 7 
sina egna val, tror jag att människan är 

absolut fri (neutralt) helt bunden 
att göra av arv och 
alla val miljö 
i livet 

12. Temastudierna i etik och livs
frågor har för mig varit 

mycket 
värdefulla 

(neutralt) helt 
värde
lösa 
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13. Tycker Du att temastudierna i etik och livsfrågor hjälpt Dig att klara a v svåra situationer 
under Din praktik? 

nej O 

vet ej O 

14. Är Du religiös? 

i mycket hög grad O 

i ganska hög grad O 

i ganska liten grad O 

inte alls O 

15. Tror Du att det finns en Gud? 
ja, det finns en Gud O 

jag vet inte om det finns en Gud men O 
jag vill heller inte förneka möjlig
heten 
nej, det finns ingen Gud O 

frågan är för mig helt ointressant O 

16. Är Du rädd för döden? 
mycket rädd O 

ganska rädd O 

varken rädd eller orädd O 

ganska orädd O 

helt orädd O 

17. Ber Du? 
vaije dag O 

då och då O 

sällan O 

aldrig O 
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18. Du som inte tror på Gud, skulle Du vilja 
ha en gudstro? 

ja, absolut O 

ja, kanske O 

någon enstaka gång O 

aldrig O 

19. Är Du orolig för framtiden? 

mycket orolig O 

ganska orolig O 

varken orolig eller lugn O 

ganska lugn O 

mycket lugn O 

DEL C 

De följande frågorna berör ålderdomen. 

20. Tänker Du någon gång på att Du ska bli 
gammal? 

ofta O 

ibland O 

aldrig O 

21. Om Du tänker på Din ålderdom, vilken 
känsla får Du oftast då? 

ser fram mot att bli gammal O 

det kan nog bli rätt bra O 

det är något nödvändigt ont O 

känner förtvivlan O 
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22. Hur ofta brukar Du på Din fritid träffa 
och umgås med någon person som är över 
65 år och som inte är Din släkting? 

dagligen 

minst vaije vecka 

minst var 14:e dag 

minst vaije månad 

några gånger per år 

aldrig eller nästan aldrig 

23. Hur ofta brukar Du vanligen träffa och 
umgås med någon av Dina far eller 
morföräldrar eller andra gamla släkt
ingar? 

dagligen 

minst vaije vecka 

minst var 14:e dag 

minst vaije månad 

några gånger per år 

aldrig eller nästan aldrig 

24. Är det någon av Dina föräldrar, far eller 
morföräldrar, som Du står så nära, att 
Du kan tala om nästan allt både bekymmer 
och glädjeämnen? Kryssa för den eller 
dem det gäller. 

far 

mor 

farfar 

farmor 

mormor 

morfar 

ingen av dessa 
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15. Här nedan och på följande sidor följer en 
rad påståenden. Tänk hela tiden: 

Hur stämmer det med vad jag vet eller 
tycker? Kryssa i lämpligt alternativ. 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
precis ganska ganska inte alls 

bra dåligt 

En gammal person som inte kan 
prata har små möjligheter 
att göra sig förstådd 

Jag tycker jag skulle behöva veta 
mer om hur det var förr 

Nuförtiden finns det väldigt lite 
generationsskillnader 

Med gamla människor kan man 
prata om allt 

Det är svårare att prata med 
gamla"tanter" än med "farbröder" 

Det är roligt att samtala med gamla 
människor 

Det känns tryggt att prata med 
gamla människor 

Det är jobbigt att lyssna till 
alla gamla minnen som de 
gamla vill prata om 

Det gamla har att säga är lika 
viktigt som det unga har att 
säga 

Gamla människor har inte sämre 
minne än yngre 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
precis ganska inte så inte alls 

bra bra 

Jag vet en hel del om hur det var 
förr 

Gamla människor glömmer fort 

Gamla människor har mycket att 
lära yngre 

Generationsskillnader är svåra 
att överbrygga 

Gamla människor är lika intelli -
genta som yngre 

De flesta gamla människor hör 
och ser dåligt 

Det är viktigt att veta något om 
hur gamal människor hade det 
som unga 

Jag pratar sällan om mig själv 
med en gammal människa 

Jag har under utbildningens gång 
upplevt att mina svåra frågor 
är samma som mina kamraters 

Jag har under utbildningens gång 
blivit intresserad av etik och 
livsfrågor och läser gärna mer 

Ämnet etik och livsfrågor har 
berikat mitt språk så att jag 
har flera ord att uttrycka 
svåra situationer 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

Ämnet etik och livsfrågor har 0 0 0 0 
påverkat mitt sätt att bemöta 
människor 
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mycket ganska ganska helt 
viktigt viktigt oviktigt oviktigt 

26. Tycker Du att det är viktigt att OOOO 
barn har regelbunden kontakt 
med gamla människor? 

Tycker Du att det är viktigt att 0 0 0 0 
man som ung får prata om hur 
det känns att bli "gammal"? 

27. Upplever Du att man under Din 
utbildning försökt påverka Din 
attityd till gamla? 

ja O 

nej O 

vet ej O 
Om ja Hur? 

28. Sätt ett kryss på det ställe som Du tycker 
motsvarar Din uppfattning. 

Vad är lätt respektive svårt att prata med 
gamla om 

Mycket lätt Neutralt Mycket svårt 
7 6 5 4 3 2 1 

religion 0 0 0 0 0 0 0 

personliga problem 0 0 0 0 0 0 0 

hobbies 0 0 0 0 0 0 0 

sexualitet 0 0 0 0 0 0 0 

politik 0 0 0 0 0 0 0 

musik 0 0 0 0 0 0 0 

förr i tiden 0 0 0 0 0 0 0 

djur och natur 0 0 0 0 0 0 0 

barnuppfostran 0 0 0 0 0 0 0 

sjukdomar 0 0 0 0 0 0 0 

ångest och oro 0 0 0 0 0 0 0 

framtiden 0 0 0 0 0 0 0 

väder och vind 0 0 0 0 0 0 0 

366 



Gör på samma vis som vid föregående fråga. 

29. Vad tror Du är viktigt repektive oviktigt för gamla människor att få prata om? 

Mycket viktigt Neutralt Mycket 
oviktigt 

7 6 5 4 3 2 1 

religion 0 0 0 0 0 0 0 

personliga problem 0 0 0 0 0 0 0 

hobbies 0 0 0 0 0 0 0 

sexualitet 0 0 0 0 0 0 0 

politik 0 0 0 0 0 0 0 

musik 0 0 0 0 0 0 0 

förr i tiden 0 0 0 0 0 0 0 

djur och natur 0 0 0 0 0 0 0 

barnuppfostran 0 0 0 0 0 0 0 

sjukdomar 0 0 0 0 0 0 0 

ångest och oro 0 0 0 0 0 0 0 

framtiden 0 0 0 0 0 0 0 

väder och vind 0 0 0 0 0 0 0 

DELD 

Övriga frågor 

30. Ge tre exempel på sådana situa
tioner som Du tycker har varit 
svåra under Din praktik 

31. Beskriv i några korta meningar 
Din uppfattning om temastudierna 
i etik och livsfrågor i utbild
ningen 
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32.För mig har utbildningen i 7 6 5 
omvårdnadslinjen varit mycket 

värdefall 

4 3 2 
(neutralt) 

1 
helt värde
lös 

33. Ange vad som varit positivt och 
negativt med omvårdnadslinjen 

Ge tre exempel på det som varit 
positivt 

Ge tre exempel på det som varit 
negativt 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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Din anomymitet är fullständigt skyddad. 
På Enkäten sidan 1 anger Du endast ett kodnummer. 
Skriv sedan detta kodnummer och Ditt namn på det 
särskilda bladet och lägg det i kuvertet som skickas 
runt och klistras igen av den som får kuvertet sist. 

Tack för hjälpen. 

Elly och Helén 
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Bilaga 2 

Läroplaner 1988:32 

Läroplan för gymnasieskolan 

1988-03-15 

SÖ fastställer med bemyndigande i Förordning med provisoriska 
föreskrifter om försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade 
linjer i gymnasieskolan (SÖ-FS 1988:47) 8 S del av läroplan för 
gymnasieskolan avseende 

OMVARON ADSL IN JE 

GREN FÖR OMVARDNAD 

Nordisk yrkesklassificering nr: 154 

Studievägs- och ansökningskod: 0M0M 

Kurslängd: tre läsår 

Klasstorlek: högst 30 alternativt högst 16 elever 

GREN FÖR SOCIAL SERVICE 

Nordisk yrkesklassificering nr: 

Studievägs- och ansökningskod: 

Kurslängd: 

Klasstorlek: högst 30 alternativt 

GREN FÖR HÀLS0- OCH SJUKVÅRD 

Nordisk yrkesklassificering nr: 154 
Studievägs- och ansökningskod: OMHS 
Kurslängd: tre läsår 
Klasstorlek: högst 30 alternativt högst 16 elever 

I Läroplan för gymnasieskolan, allmän del, anges mål och riktlinjer 
fastställda av regeringen samt allmänna kommentarer till gymnasie
skolans verksamhet utfärdade av SÖ. 

154 

OMS S 

tre läsår 

högst 16 elever 



GREN FÖR OMVÅRDNAD 

Mål 

Undervisningen på grenen skall bygga på den gemensamma utbild
ningen på linjen och ge fördjupade kunskaper inom området 
omvårdnad. 

GREN FÖR HÀLSO- OCH SJUKVÅRD 

Mål 

Undervisningen skall bygga på den gemensamma utbildningen på 
linjen och ge fördjupade kunskaper inom området hälso- och 
sjukvård. 

Arbetsformer 

Eleven skall aktivt deltaga i planering och genomförande av under
visningen och ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter. 

En helhetssyn på utbildningen skall prägla arbetet och komma till 
uttryck i samverkan mellan linjens olika ämnen. 

Undervisningen skall utformas så att den ger lika goda förutsätt
ningar för alla elever och därmed skapa likvärdiga valalternativ 
för flickor och pojkar. 

Undervisningen skall planeras så att elever med olika förutsätt
ningar kan använda olika lång tid för de enskilda modulerna. 

KURSPLANER 

SVENSKA, ENGELSKA, SAMHÄLLSKUNSKAP, PSYKOLOGI, 
IDROTT OCH TILLVALSÄMNE 

Mål och huvudmoment enligt Lgy 70, allmän del . 

Karaktärsämnena är indelade i moduler. Mål och innehåll anges för 
varje modul. 



OMVÅRDNADSLINJE 

Hål 

Utbildningen skall följa Mål och riktlinjer i Läroplan för gymna
sieskolan. 

Utbildningen skall ge sådana kunskaper och färdigheter att eleven 
kan utföra de arbetsuppgifter som åligger vårdbiträde/gruppledare 
inom socialtjänst och undersköterska inom sluten och öppen hälso-
och sjukvård. Utbildningen skall ge eleven förmåga att ensam och i 
samverkan med andra ta ansvar för sitt arbete. 

Utbildningen skall ge färdighet att utföra de beräkningar som är 
nödvändiga inom arbetsområdet. 

Elevens kunnande skall utgå från en helhetssyn på den enskilda 
människan grundad på förståelsen för sambanden mellan den enskildes 
livssituation-hälsotillstånd och ekonomiska, sociala, kulturella 
och andra bakomliggande förhållanden. 

Utbildningen skall ge kunskaper i såväl övergripande som yrkes
specifika miljövårdsfrågor. 

Utbildningen skall ge förmåga att utföra yrkesarbetet på ett från 
skydds- och miljösynpunkt säkert sätt och att inhämta erforderlig 
information ur lagar och föreskrifter. 

Därutöver skall utbildningen ge 

- språkliga färdigheter för såväl yrkesverksamhet som samhällsliv 
samt kunskaper om kultur och samhälle, 

- kunskaper och färdigheter för egen personlig utveckling och för 
aktivt deltagande i samhällslivet, 

- grund för fortsatta studier. 

GREN FÖR SOCIAL SERVICE 

Mål 

Utbildningen på grenen skall bygga på den gemensamma utbildningen 
på linjen och ge fördjupade kunskaper inom området social serivce. 



Försöksverksamhet med omvårdnadslinje, 
gren för omvårdnad 

TIMPLAN 

Ämne Antal veckotimmar Antal lektioner 
åk 1 - 3 åk 1 - 3 

Svenska 7 238 
Samhällskunskap 5 170 
Engelska 6 204 
Idrott 4 136 
Tillvalsämne 6 204 
Timme till förfogande 1 34 

Karaktärsämnen : 

Anatomi och fysiologi 1.5 51 
Barn- och ungdomskunskap 1.5 51 
Farmakologi 2 68 
Hushållning 5,5 187 
Hälsokunskap 3 102 
Mikrobiologi och hygien 2 68 
Omvårdnadskunskap 15 510 
Psykologi 2,5 85 
Sjukdomslära 2 68 
Social servicekunskap 9 306 
Social servicepraktik 16 544 
Vårdpraktik 20 680 
Yrkesmatematik, teknik och 
datalära 2 68 
Specialarbete åk 3 3 102_ 
Summa 114 3 876 

Föreskrifter till timplan 

Skolstyrelse/utbildningsnämnd beslutar om fördelning av lektioner på 
årskurser. Det totala antalet veckotimmar i skolförlagd utbildning 
skall uppgå till högst 40 per årskurs. 

Omfattningen av allmänna ämnen i årskurs 1 utöver idrott får ej över
stiga 7 vtr eller 238 lektioner. 

Obligatoriska tillvalsämnen är matematik, bild och musik samt de ämnen 
skolstyrelse/utbildningsnämnd fastställer för tillval inom utbudet av 
existerande ämnen/kursplaner inom gymnasieskolan. 



I utbildningen ingår två obligatoriska teman 

- etik och livsfrågor 
- kulturkunskap 

Dessa temastudier planeras lokalt varvid beslutas vilka ämnen 
(karaktärsämnen och allmänna ämnen) som skall vara värdämnen. 

Temastudierna skall omfatta 40 undervisningstimmar per läsår. 

Den arbetsplatsförlagda delen av yrkesutbildningen skall i åk 1 
och 2 omfatta minst 10 procent av den totala studietiden under 
dessa årskurser. Under åk 3 skall normalt 60 procent av den totala 
studietiden förläggas till arbetsplatser. För utbildning som är 
förlagd till arbetsplats meddelas undervisningen av handledare. 
Arbetsplatsens arbetstider skall tillämpas vilket innebär att 
lektionstidens längd är 60 minuter. 

Undervisningen i social servicepaktik och vårdpraktik skall 
bedrivas som arbetsplatsfÖrlagd utbildning. Härutöver skall om 
möjligt vissa delar av undervisningen i social servicekunskap och 
omvårdnadskunskap bedrivas som arbetsplatsfÖrlagd utbildning. 

De yrkesinriktade ämnena indelas i utbildningsavsnitt moduler, som 
är pedagogiskt avgränsade och kompetensrelaterade så att de mot
svarar ett behov inom arbetslivet. 

Utbildningen i varje modul skall inledas med en genomgång och tolk
ning av målen och bakomliggande motiveringar. Detta är en förut
sättning för att eleven skall känna medansvar för utbildningen. 

Arbetsformerna bör varieras och bestå av projekt- och temastudier, 
undervisning i helklass, individuellt arbete och arbete i grupp. 
Eleverna skall fortlöpande tränas i aktivt kunskapssökande, kri
tiskt tänkande och problemlösningsförmåga. Detta är ett viktigt led 
för att uppnå den handlingsberedskap som fordras i ett föränderligt 
arbetsliv. 

Möjligheter till ämnessamverkan underlättas genom undervisning i 
lärarlag. 



OMVARDNADSLINJE rnea grenar 

ca 200 lekt ca 310 lekt 

ca 340 lekt ca 40 lekt ca 70 lekt 
Modul Psykiatrisk 
vård och reha- |  
bilitering 

Allmänna ämn en 
specialarbete 

ca 120 lekt gren för 
omvårdnad 

ca 230 lekt 

Modul 
Hälsa -  miljö 

Modul 
Hemmet; vårdplats» 
bostad, arbetsplats 

Modul 
Omvårdnad 

Modul 
Praktik i hemtjänst III 

Modul 
Yårdprakfik III 

Modul 
Praktik 

ca 170 lekt ca 200 lekt 

i hemtjänst II 

ca 60 lekt 
Modul Psykiatriskt 
arbete och reha
bilitering 

AK 2 < ca 40 lekt *»4*4 
Matematik, 
teknik och 
datalära II 

ca 30 lekt 
.Modul 
Hälsa; 
1 i vsrai 1 jö 
och li f'S-

Modul 
Vårdpraktik II 

r* ca 70 lekt 

ca 70 lekt ca 70 lekt 
Modul Social servicje; 
facBil jeomsorg och 
individuell service-
planering 

Modul Kosten 
son häl so- och 
trivselfaktor 

ca 110 lekt 
Modul 
Sjukdomar; synton, 
behandling och vård 

ca 150 lekt 

kvalitet 

Modul Omvårdnad; 
människokroppen -
individuell vårdplanering 

, I 
Allmänna 
ämnen 

AK 1 < 

ca 200 lekt 

ca 100 lekt 
Modu 
Hush«.Ilning i 
hemmiljö 

ca 30 lekt 
Modul ) 
Matematnk, 
teknik och 
da ta lärfe I 

ca 140 lekt 
Modul 
Social service; 
åldrande och handikapp I 

L. 

ca 30 lekt 
Modul 
Hälsa; 
attityd ir 

ca 200 lekt 

Modul 
Vårdpraktik I 

Modul 
Praktik i hemtjänst I 

ca 70 lekt 

Allmänna ämnen 

ca 150 lekt 
Modul Omvårdnad; 
personlig omvårdnad och 
dagliga vårduppgifter 

b ri ngar 



Bilaga 3 

C Läroplaner 1991:4 

Läroplan för gymnasieskolan 

1991-04-02 
Sö fastställer med bemyndigande i Förordning om försöksverksamhet 
med treåriga yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan (SÖ-FS 19 88:84) 20 
och 21 §§ 

Tim- och kursplanen får från och med den 1 juli 1991 inom försöks
verksamheten användas istället för tidigare för linjen fastställda. 

SÖ har 1988-03-15 fastställt tim- och kursplaner med mål och innehåll 
för moduler i omvårdnadslinjens två första årskurser samt för årskurs 
3 på grenarna för omvårdnad, social service och hälso- och sjukvård 
(Läroplaner 1988:32). Mål och innehåll för moduler avseende grenen 
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (desamma som för den treåriga 
vårdlinjens variant med samma namn) har kungjorts i Läroplaner 
1989:24. Tim- och kursplaner för omvårdnadslinje årskurs 3, gren för 
psykiatri, har kungjorts i Läroplaner 1989:138. 

1 läroplan för gymnasieskolan, allmän del, anges mål och 
riktlinjer fastställda av regeringen samt allmänna kommen
tarer till gymnasieskolans verksamhet utfärdade av SÖ. 

Sonja Hjorth 

Alternativ tim- och kursplan för treårig 

Omvårdnadslinje 

Nordisk yrkesklassific ering nr: 
Studievägs- och ansökningskod: 
Kurslängd: 

154 
OM 

tre läsår 

Elly Gunnarssson 



Försöksverksamhet med omvårdnadslinje, 
alternativ kursplan 

Timplan 

Ämne Antal veckotimmar Antal lektioner 
åk 1-3 åk 1-3 

Svenska 7 238 
Samhällskunskap 5 170 
Engelska 6 204 
Idrott 4 136 
Tillvalsämne 6 204 
Timme till förfogande 1 34 

K a r a k t ä r s ä m n e n  82 2 788 
Medicinsk baskunskap 5 - 7 170 - 238 
Omvårdnadskunskap 38 - 40 1 292 - 1 360 
Social omsorgskunskap 36 - 38 1 224 - 1 292 
Specialarbete åk 3 3 102 

Summa 114 3 876 

Föreskrifter till timplan 
Linjen är inte grendeiad men valbara moduler ger möjlighet till 
profilering mot yrkes- och kunskapsområden. 
I utbildningen ingår obligatoriskt temastudier inom områdena 
- etik och livsfrågor 
- kulturkunskap 
De obligatoriska temastudierna skall omfa tta minst 120 lektione r och 
planeras lokalt varvid beslutas vilka ämnen (karaktärsämnen och 
allmänna ämnen) som skall vara värdämnen. 
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Temastudier, 
Etik och livsfrågor i vård utbildning/omsorgsutbildning 

Omtryck efter Läroplaner 1988:32 

m\ 

Eleverna skall genom temastudier om etik och livsfrågor få kunskap om olika åskåd
ningarnas innehåll och sätta sig in i moraliska och religiösa problem i syfte att förs tå 
sin roll som människa och vårdare av patient/servicetagare. 

Innehåll 

Bioetik 
Livets början och slut 
Olika religioners uppfattning om liv och d öd 
Dödsbegre^pet 
Abortfrågor 
Transplantation 

Blod - från givare till motta gere 
Humoraipatologi och andra historiska föreställningar om blod 
Hemoterapi och religioner 

Livsmönster och livsstil 
Religiösa kulturformer och symbolvärden 
Samlevnadsformer 
Värderingsfrågor och identitet 
Klädstilar 
Musikstilar 

Livsmod eller självmord 
Frågor om livets mening 
Självmord 
Läkaretik 
Eutanasi 
Etisk dagbok 

Olika synsätt på botande 
Vetenskapliga utgångspunkter 
Religiösa utgångspunkter 
Alternativ medicin 



DOCTORAL THESES AT THE DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

D 1 Cerha, Jarko 
Selective Mass Communication. vt - 68 

D 2 Boethius, Inga 
Individuellt och socialt betingande faktorer vid olika 
grupprocesser. vt -70 

D 3 Cottino, Amedeo 
Slavmarknad - eller om lagens effektivitet. En studie av 
den grå arbetskraften. vt -73 

D 4 Åberg, Rune 
Changes in work conditions as a result of changes in 
economic structure. vt -73 

D 5 Sahlman-Karlsson, Siiri 
Finska studenter i Umeå. Språkfärdighet och studie
framgång. vt -74 

D 6 Hedman, Eva 
Boende och samhällsförändring. vt -74 

D 7 Pettersson, Lars-Göran 
Hushållens inkomst- och konsumtionsförhållanden 
regionala skillnader och urbaniseringseffekter. vt -75 

D 8 Marklund, Staffan 
Living Conditions and Social Policy in Rural Change. vt -75 

D 9 Cigéhn, Göran 
Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier. vt -76 
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