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1. Inledning 
 

Sjuksköterskeyrket är idag ett av dem vanligaste yrkena. De som arbetar i detta område har 

alltid setts ner på där de jobbar och kampen för att få bort den nedvärderande synen på yrket 

har varit lång, och fortsätter än idag. Rekryteringen av vilka det var som blev antagna är något 

som är dåligt uppmärksammat. Exempelvis i Karlstad finns det inte mycket att hitta som 

gjorts om sjuksköterskeutbildningens start och genomförande. Var det något som var 

annorlunda i Karlstad eller var det som på alla andra utbildningar i Sverige? Vilka var det som 

fick komma in på denna utbildning och fortsatte de inom yrket eller avslutade de sin 

utbildning? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att följa de kvinnor som antogs till 

sjuksköterskeutbildningen på Karlstads sjukhus 1907–1909. Syftet är att analysera vilken 

social bakgrund eleverna hade och utreda om de fullföljde utbildningen och ev. fortsättning 

inom vårdyrket efter examination. Ämnesområdet avser endast utbildningen i Karlstad. 

 

1.3 Frågeställningar  

▪ Vad hade eleverna i årskullarna 1907–1909 för social barkund? 

▪ Fullföljde de sin utbildning? 

▪ Fortsatte de arbeta inom vårdyrket efter avslutad utbildning? 

 

1.4 Forskningsläge 

 

Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter från sin utbildning och sina tidiga 

yrkesverksamma år. 1920–1930  

I en intervjustudie gjord av Clary Carlson, Barbro Henriksson och Marianne Carlsson har 

sjuksköterskor intervjuats som utbildat sig på Kungliga Akademiska sjukhuset under 1907–
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1909. De förklarar vad de intervjuade berättade om antagningskrav, boendesituation och tiden 

under utbildningen mm. De förklarar också den sociala situationen för sjuksköterskan. Hur 

deras boende var kopplat till sjukhuset, den specifika avdelningen de bodde på eller 

förmedlad bostad av arbetsgivaren. Lönen var låg och svår att leva på trots att mat och logi1 

ingick i utbildningen. På 1930-talet ansågs det av sjuksköterskorna att bilda familj som 

sjuksköterska var av komplicerad natur, förklarade de intervjuade i studien. Det gick inte att 

kombinera de två delarna av livet (jobb och familj), så majoriteten av de sköterskor som 

skulle gifta sig avslutade sin tjänst som sjuksköterska för att fokusera på familjen, men det 

fanns fortfarande gifta sjuksköterskor som fortsatte arbeta.2 En av de intervjuade i studien 

förklarar hur vissa av kvinnorna som gick utbildningen kunde bli kallade till rektorn för 

utbildningen. Där blev deras brosch och armbindeln slets av på grund av kontakt med män 

som ledningen för utbildningen ansåg oanständig och eleven fick då avsluta sin utbildning.3   

Denna avhandling ger en bra insyn på elever och sjuksköterskor runt den tid då denna 

undersökning utreder. Den ger ett perspektiv där man får veta vad eleverna tyckte och tänkte, 

inte bara hur det såg ut utifrån och på papper.  

 

Mina erfarenheter av utvecklingen inom vårdutbildningen under en 30-årsperiod 

Alice Lindström redovisar i denna publikation, gjord för Institutionen för pedagogik på 

Göteborgs Universitet, om vårdutbildningarna under tidsperioden 1951–1981 med hennes 

egna erfarenheter och synpunkter på ämnet med en avgränsning som fokuserar mest på 

Södermanlands län. Hon går igenom utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen under 1951–

1981 och lägger fokus på årsutredningarna. Hon diskuterar inträdesprov, 

korrigeringsstrategier (för att reformera utbildningen), tillvalsämnen som engelska för att 

utveckla förståelse och kunna lära sig mer och införandet av vården i högskolan.4  

Denna avhandling ger inte mycket i förståelse till aktuella ämnet mer än en persons enskilda 

åsikt, vilken kan vara svår att analysera i ett bredare perspektiv.  

                                                             
1 Logi är synonym till mat och husrum. 
2 Carlson, Henriksson & Carlsson (1988). Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter från sin utbildning och 

sina tidiga yrkesverksamma år. 1920–1930. Diss. Uppsala : Vårdhögskolan. 
3 Carlson, Henriksson & Carlsson (1988). S. 13. 
4 Lindström, Alice (1987). Mina erfarenheter av utvecklingen inom vårdutbildningen under en 30-årsperiod. 

Diss. Göteborg : Göteborgs Universitet. 
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Från kall till personlighet. Sjuksköterskans utbildning och arbete under ett sekel 

Iris Erlöv och Kerstin Petersson har beskrivit utvecklingen av sjuksköterskeutbildning som 

skulle ses som ett kall till en personutvecklande utbildning. De följer utvecklingen från att inte 

bli igenkänd för sitt arbete till att yrkeskvinnan hade en plats i samhället. Avhandlingen 

fördjupar sig i frågor om just barnavård, men går också in på den allmänna 

sjuksköterskerollen också. De har i studien studerat kvinnor som under denna tid arbetade och 

utbildade sig till sjuksköterskor och de har analyserat deras sociala ställning, samtida 

utbildningsliv och tiden efter utbildningen då de arbetade som sjuksköterskor. Erlöv och 

Petersson skriver också om den medicinska utvecklingen inom barnavård som t.ex. fyra års 

kontroll och dess införande.5  

Detta är en avhandling som ger väldigt mycket information när det gäller både bakgrund och 

en mer djup information kopplad till sjuksköterskor inom barnavården. En bred bakgrund ger 

en lättare förståelse för övrig litteratur.  

 

Pionjärer i vitt. Professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och 

sjukvårdsbiträden, 1851–1939 

Agneta Emanuelsson skriver i denna avhandling om bakgrunden till de moderna 

sjuksköterskorna. Hon beskriver de olika förutsättningarna för yrkets utveckling i Sverige och 

utbildningens utveckling från slutet av 1800-talet till och med början på 1900-talet. 

Emanuelsson beskriver sjuksköterskeskolor som Röda Korset, Sophiahemmet och går också 

in på en mer generell syn på utvecklingen av sjuksköterskeskolorna och deras status i 

samhället. Den teoretiska utbildningen och dess betydelse jämfört med det praktiska arbetet 

som lärande framgår också. Utbildningen från politiskt historiska händelser, arbetsunioner 

och de vanligare arbetsfrågorna förekommer också i texten. Denna avhandling behandlar 

väldigt många delar av sjuksköterskeyrket och utbildningen då det är en del av historien som 

Emanuelsson anser inte skrivits tillräckligt mycket om.6 

                                                             
5 Erlöv, Petersson (1992). Från kall till personlighet. Sjuksköterskans utbildning och arbete under ett sekel. Diss. 

Lund : Lunds Universitet. 
6 Emanuelsson, Agneta (1990). Pionjärer i vitt. Professionella och fackliga strategier bland svenska 

sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851–1939. Diss. Uppsala : Uppsala Universitet. 
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En avhandling som likt ovanstående ger bra bakgrund och en insyn mer specificerat till olika 

utbildningar, men också fackliga delar tillhörande yrket och utbildningen, vilket inte nämns 

på samma sätt i övrig litteratur.  

 

1.5 Metod och material 

 

I denna undersökning kommer litteratur till forskningsläge och bakgrund främst bestå av 

böcker från Karlstads Universitetsbibliotek i form av avhandlingar och beskrivande böcker 

med granskningar av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Detta för att kunna jämföra 

och få en så noggrann informativ läsning som möjligt för att förstå nästkommande kapitel.  

I undersökningskapitlet har källmaterial från Regionarkivet i Värmland stått i fokus, där 

tillgång via Arkivcentrum Värmland. Undersökningen kommer utgå primärt med material i 

form av elevmatriklar från 1907–1909 som ska undersökas. Dessa matriklar undersöks på 

Arkivcentrum Värmland. Elevmatriklarna kommer att undersökas och användas utifrån de 

med tillräcklig information, fullständiga födelsedata och födelseort, fortsätta undersökningen 

genom att söka i dop och födelseregister. I dessa kommer avläsning av faderns namn och 

förhoppningsvis sociala ställning utgöras. Detta är en kohortstudie som fokuserar på specifika 

personer som ska undersökas på närmre håll under en viss tid. Detta ger en bättre bild av 

personerna som gick utbildningen under den valda tiden utöver bara namn.  

Undersökningskapitlet kommer också delas upp i underrubriker för att bäst kunna besvara 

frågeställningarna, men också för att ge en enkel vägledning genom arbetet som sedan 

diskuteras i analysen.  

Anledningen till valet av elevmatriklar som utgångspunkt är för att det är största källan i den 

lilla mängden material som finns från den valda tiden 1907–1909. Denna källa gör det möjligt 

att utifrån namn och födelsedata gå vidare i undersökningen. Nackdelen med källmaterialet 

till denna undersökning är att det är väldigt begränsat i mängd och kan på så sätt vara svårt att 

hitta allt man behöver i bara arkivmaterialet. Att inte de valda personerna står där de bör i 

födelse- och dopregister kan också vara en problematisk del i undersökningen.   
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1.6 Avgränsningar 

 

Denna undersökning kommer vara geografiskt centrerad till Karlstad och ha fokus på åren 

1907–1909 som var de första tre åren av sjuksköterskeutbildning i Karlstad, då utbildningen 

startade 1907. Tanken bakom dessa avgränsningar är att det inte ska bli en för stor 

undersökning, utan det ska vara en kohortstudie där jag undersöker eleverna i utbildningen 

under tiden av deras utbildning. Men för att få tillräckligt med material för undersökningen 

undersöks inte bara ett år utan tre. Det startade upp flera utbildningar av denna typ runt denna 

tid i Sverige, men anledningen till valet av Karlstad som område för undersökningen var att 

det inte skrivits något om just denna utbildningens startperiod i Karlstad innan och det kan då 

vara intressant att se hur det var där.  
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2. Bakgrund 

Den blivande sjuksköterskan 

Att vårda personer i ens närhet är människans naturliga beteende. Det har under all tidigare tid 

alltid varit ett behov av någon som kan vårda medmänniskorna då sjukdom och skador 

drabbar unga, gamla och allt där emellan. Sökandet efter läkemedel för att lindra sjukdomar 

har pågått lika länge för att kunna förlänga livslängden. Det äldsta kända kvinnoyrket som 

existerar och tillkom under den klassiska antiken är jordemodern. Dessa jordemödrar blev 

detta genom erfarenhet, kvinnor hjälpte kvinnor under bl.a. förlossningar och blev skickliga 

jordemödrar med varje erfarenhet (blev senare kallat barnmorskor). Den första boken om 

förlossningskonsten släpptes år 1513, på senare år fortsatte barnmorskor skriva böcker för att 

förmedla kunskapen de själva besatt.7  

Under medeltiden hade den kristna tron ett stort inflytande på vårdandet. Gud hade nämligen 

bestämt de sjukas förlopp då de med störst sannolikhet hade syndat och då förtjänade straffet. 

När ett samhälle med stark tro hade hoppet om Jesus förmedlande av den läkande gudomliga 

kraften sågs läkekonsten, som inte var bön och tro, som en ond aning. Senare så såg man 

däremot att innanför de kristna väggarna var platsen att läka, och på så sätt styrdes 

medmänniskans behov av att vårda den delen av tron. De som tjänade i detta syfte inom 

kristendomen var diakonerna (kvinnliga medhjälpare), som var av en tjänande och förmögen 

familj, tidigare i det romerska riket kallades hon istället för matrona. På senare år övertog 

istället nunnorna arbetet av diakonerna och matronorna. Nunnorna följde med under korståg 

för att vårda skadade. Kloster var också ett ställe att bli vårdad med munkmedicin som växt 

fram från 500-talet. Där var alla lika i Guds ögon så alla kunde komma dit och få hjälp. På 

1100-talet började man separera kopplingen mellan kristenheten och sjukvårdsplatserna. 

Istället började sjukhus och vårdanstalter byggas på allas gemensamma bekostnad, med andra 

ord en del av skatten användes till detta.8  

1836 startade den första moderna sjuksköterskeskolan Diakonissanstalten i Kaiserwerth. 

Kvinnor följde diakonissorna och studerade farmakologi med en läkare och lärde sig sjukvård 

av en pastors hustru. På 1860-talet började kallet utvecklas till den professionella 

sjuksköterskan tack vare Florence Nightingale. En blyg och bra ställd kvinna som hjälpte till 

                                                             
7 Holmdahl, Barbro (1994). Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till omvårdnadsdoktor. Stockholm: 

Liber Utbildning AB. 
8 Holmdahl, Barbro (1994). 
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under kolerans utbrott i Soho, London, som sedan utbildade sig till sköterska och var med 

under Krimkriget 1856 som sjuksköterska med sin trupp på 38 sköterskor. Hon reformerade 

hygienrutiner som räddade liv och blev världsberömd.9 

 

Sjuksköterskeutbildningens start i Sverige  

Sveriges första sekulariserade sjuksköterskeskola startade Röda Korset med hjälp av en 

annons i Stockholms Dagblad 1867. Alla sökande skulle svara till sjuksköterskan Sofie Rappe 

som jobbade på Akademiska sjukhuset.  Ett kontrakt skrevs mellan de nya eleverna och 

skolan där eleverna skulle gå en utbildning på ett halvår i Uppsala, för att sedan fortsätta 

arbeta inom sjukvården och ställa upp som krigssjuksköterska i tider av krig. I gengäld fick de 

mat och logi10 under sin utbildningstid och klädbidrag på 50 kronor. De första eleverna som 

mottogs 1867 var endast två stycken och en tredje tillkom i början av 1868. De två första 

eleverna tog sig inte igenom hela utbildningen då den ena dog p.g.a. sjukdom och den andra 

gifte sig. Den tredje tog däremot sin examen, men jobbade endast ett år inom yrket innan hon 

med orsak till familjeförhållanden fick flytta och arbeta som sömmerska. 1877 flyttade 

utbildningen till Sahlgrenska sjukhuset, utbildningen blev två månader och eleverna fick 

betala 18 kronor i månaden för att få studera.11  

Sveriges Drottning Sophia gift med Oscar II startade upp en annan sjuksköterskeutbildning på 

10 månader där till en början fyra elever skulle få praktik på Sabbatsbergs sjukhus i 

Stockholm. De fick bo ihop med en sköterska utbildad vid Nightingales utbildning i London 

som föreståndare. Denna skola invigdes 1884 och var väldigt liten i storleken. Efter tre år av 

argumentation med läkare som inte var villiga till att samarbeta för att bygga upp utbildningen 

startade Drottning Sophia och hennes make Kung Oscar II ett eget sjukhus och ett tillhörande 

sjuksköterskehem namngivet ”Sophiahemmet”. Det tog två år till att bygga dessa, men när det 

var färdigt blev det en mycket populär sjuksköterskeskola i hela norden. 1905 var det en 

ovanligt lång, för Sverige, utbildning på 3 år.12 Drottning Sophia var den som gav 

sjuksköterskeyrket status i Sverige med sitt konstanta slit för att förbättra statusen för 

sköterskorna. Hon var påläst och ansåg att yrket skulle vara ett barmhärtighetsyrke för att 

tjäna Gud. Eleverna som sökte till Sophiahemmet och dess utbildning skulle vara bildade 

                                                             
9 Holmdahl, Barbro (1994).  
10 Synonym till logi är mat och husrum. 
11 Holmdahl, Barbro (1994). 
12 Heyman, Sara (2018). Sjukt, Syster! Kärlek och uppror i svensk sjukvård. Stockholm: Verbal förlag. 
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flickor som helst genomgått en utbildning på ett flickläroverk på åtta år. Utbildningen skulle 

inte bara ge medicin och vårdkunskap, utan också en personlighetsanda med kristen 

grundtanke.13 

 

Karlstads sjukhus fram till 1908 

Där domkyrkan idag 2019 står startade 1733 en plats för de sinnessjuka på en herrgård på 

Karl IX order. 1752 brann herrgården ner då den var byggd av trä, men det byggdes en ny 

byggnad på samma plats i sten. Vid denna tid bedrevs ingen omvårdad i byggnaden, utan var 

mer ett hem för fattiga, gamla och de som var kroniskt sjuka. 1775 byggdes en fristående del 

bredvid som blir en lasarettsbyggnad gjord i trä. Sjukhusverksamheten hade vid denna tid 15 

sängplatser som 1799 blev 25 och senare 60 sängplatser. Hospital avdelningen (byggnaden för 

de fattiga, gamla och kroniskt sjuka) flyttas 1831 till Vadstena så att sjukhuset kunde ta över 

det andra husets tomma lokaler. Under kommande år slår det till med flera epidemier i 

Karlstad och många avlider. År 1842 byggs en ny byggnad menad för sjukhusverksamheten 

vid det ”tyggårdsområdet” som ligger norr om fängelset. Sjukhuset i sin nya form hade under 

denna tiden 104 vårdplatser som sedan utökas till 125. 1905 invigs Länslasarettet i Karlstad 

på platsen där det står idag, mellan Sommarro och Kvarnberget i västra Karlstad. Det var ett 

stort lasarett under dessa år i jämförelse med andra lasarett utanför de större städerna i landet. 

Personalstyrkan bestod av 36 personer och vårdplatserna uppgick i 175 platser. Alla anställda 

på lasarettet bodde på sjukhusområdet, förutom prästen.  1908 utökades vårdplatserna till 200 

och de anställda blev 70.14  

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Holmdahl, Barbro (1994). 
14 Regionvarmland. https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/jobb-utbildning-och-forskning/jobba-

med-oss/sjukhus/centralsjukhuset/sjukhushistorik.pdf (2019-04-18). 

https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/jobb-utbildning-och-forskning/jobba-med-oss/sjukhus/centralsjukhuset/sjukhushistorik.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/global/jobb-utbildning-och-forskning/jobba-med-oss/sjukhus/centralsjukhuset/sjukhushistorik.pdf
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3. Undersökning 

 

1907 öppnade sjuksköterskeutbildningen i Karlstad för första gången. De hade åtta elever 

första året och samma antal nästkommande år, 1909 hade de nio elever. 25 elevmatriklar har 

undersökts i denna uppsats, vilket är alla som påbörjade sjuksköterskeutbildningen under 

ovanstående år. 15 elever hade födelsedata och födelseort i dessa dokument som gick att söka 

vidare på via dop och födelseregister för respektive ort. 6 personer kunde hittas under 

sökningen av dessa 15. Bortsett från detta fanns det anteckningar om de fortsatte utbildningen 

eller inte på 13 personer och då 12 utan övriga anteckningar. Faderns yrke var endast ifyllt på 

1 av 25.15  

 

Vad hade eleverna i årskullarna 1907–1909 för sociala bakgrund? 

För att besvara denna fråga har en undersökning av de 6 elever från sjuksköterskeskolan skett, 

där man har letat efter faderns yrke i dem specifika elevernas dop och födelseregister. 

Eleverna kommer redovisas med efternamn, ålder, samt födelseort och utbildningsår. 

 

Tabell 1. Elevinformation om social bakgrund från Sjuksköterskeutbildningen i Karlstad 

1907–1909. 

Namn Födelseort Ålder vid utb. Utbildningsår Faderns arbete 

Svensson, E Viskaholm, Borås 25 år 1908 Verkmästare 

Lind, E Karlstad 27 år 1907 Arbetare 

Andersson, G Strängnäs 25 år 1907 Gårdsarbetare 

Johansson, S Karlstad 21 år 1909 Verkstadsmekaniker 

Brom, E Bro 22 år 1909 Godsägare 

Nilsson, K Sunne 30 år 1909 Ej antecknat 

Elev 7–25  I.u.16 I.u. I.u. I.u. 

17 

                                                             
15Landstings- och regionarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland 

 Matrikel över Sjuksköterskeskolan 1907–1926. 
16 Ingen uppgift.  
17 Dop- och födelseregister.  
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Denna tabell beskriver ett resultat som redovisar 5 av 6 elevers fäders yrke och på så sätt 

sociala bakgrund. Den sjätte av eleverna finns det inte tillräckligt mycket information om 

fadern för att avgöra dess sociala bakgrund. Dessa 6 elever utgör strax över 1/5 av antalet 

elever under 1907–1909. 

 

Fullföljde de sin utbildning? & Fortsatte de arbeta inom vårdyrket efter avslutad 

utbildning? 

Som tidigare nämnt så finns det anteckningar på 13 av 25 elevmatriklar. Där står det ca. en 

mening med information tillhörande elevens betyg vid avlutning. Under kommer resultatet 

redovisat i tabellform likt ovanstående fråga beskriva anteckningarna.  

 

Tabell 2. Antecknings undersökning om eleverna som gick sjuksköterskeutbildningen i 

Karlstad 1907–1909 avslutade utbildningen och fortsatte arbeta inom vårdyrket efter.  

Namn Avslutad 

utbildning 

Gift Vidare utbildning Ny arbetsplats 

Andersson, G Ja.  Röda Korset. Norrtälje lasarett. 

Broberg, S  Ja.   

Brute, I  Ja.   

Grape, H  Ja./Dog 1914.   

Lind, E Ja.   Röda Korset 1 år. Sabbatsberg. 

Sjöberg, L  Ja.   

Vesterlund, E Ja. Ja. Röda-Korset.  

Hallström, I Ja.  Röda Korset 3 år.  

Karlström, E Ja.  Ja.  Stadssjukhuset 

Karlstad 

Svensson, E Ja.  Röda Korset 1,5 år.  

Brau, E Ja.  Röda Korset 1,5 år.  

Hagberg, B Ja.   Östra sjukek. 

förening 

                                                             
Borås (1877–1888), Karlstad (1874–1889), Strängnäs (1871–1894), Bro (1861–1894) och Sunne 

(Sund) (1874–1890). 
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Westrin, F Ja. Ja. Röda Korset 2 år.  

Elev 14–25 I.u. I.u. I.u. I.u. 

18 

7 personer av de 13 nämnda dokumenterades som gifta av skolan någon gång under skolans 

tid. 6 personer gick vidare med Röda Korset och deras utbildningar. 3 personer är noterade att 

ha fått jobb på sjukhus efter utbildningen. 3 av de 13 nämnda är med i ovanstående fråga om 

sociala bakgrund. Detta ger en bild av lite mer än 50 % av de eleverna under tiden 1907-

1909s fortsättning efter utbildningen i Karlstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Diskussion 

 

                                                             
18Landstings- och regionarkivet i Värmland, Arkivcentrum Värmland 

Matrikel över Sjuksköterskeskolan 1907–1926. 
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Resultatets koppling till undersökningens syfte och problemformulering 

Syftet med denna undersökning var att undersöka kvinnorna som gick 

sjuksköterskeutbildningen i Karlstad under de första tre åren. Att se till vad deras sociala 

bakgrund var, om de gick klart utbildningen och om de fortsatte med yrket efter den 

fulländade tiden på skolan. Då sjuksköterskan ingår i ett yrke där en nervärderande syn på 

arbetet alltid varit aktuell, är det ett yrke som är värt att ge mer uppmärksamhet för att 

förändra synen på arbetet. Eftersom Karlstads sjuksköterskeutbildning inte är särskilt utredd 

blev detta ett intressant område att forska om.  

 

Analys av de besvarade frågeställningar 

Av de 25 undersökta kvinnorna fanns bara material för att gå vidare med undersökningen för 

de olika frågorna i mindre antal. Vilket inte ger en fullständig helhetsbild på det som 

undersökts, men det ger en uppfattning om en del av gruppen. Tre år av elever undersöktes 

och 6 personers information i elevmatriklar gav tillräckligt för att undersöka den första 

frågeställningen. Vad hade eleverna i årskullarna 1907–1909 för sociala bakgrund? Utifrån 

denna fråga har, som nämnt i resultatet, dop och födelseregister undersökts för att redovisa 

elevens faders arbete, som i sin tur kan avgöra sociala bakgrund som elevens familj hade.  

Av dem 6 elever som undersökts och faderns yrke angavs på 5 av dem. Verkmästare, arbetare, 

gårdsarbetare av något lag, verkstadsmekaniker och godsägare var de yrken som framkom i 

undersökningen. Den social bakgrunden som eleverna hade under 1907–1909 är alltså relativt 

bred, från högre inkomstfamiljer till en lägre medelklass. Att informationen är så begränsad 

om deras yrke gör det svårt att avgöra hur mycket och/eller hur lite de tjänade inom sitt arbete 

mer än titeln.  

Frågeställning två var: Fullföljde de utbildningen? Och fråga tre var: Fortsatte de arbeta inom 

vårdyrket efter examen? Dessa två frågor redovisas i samma rubrik då svaren visas tydligare 

ihop. I resultatet redovisas det att det finns 13 elevmatriklar som har anteckningar och 

besvarar de ställda frågorna. Man ser i tabellen att det är 9 av de 13 matriklar som tyder på att 

de avslutade utbildningen och 7 elever fortsatte vidare med Röda Korset efter. Att fortsätta 

med kurser efter utbildningen med Röda Korset var inte ovanligt vilket man kan se i 

resultatet, däremot ser vi inte vad de fick för placering efter på alla. Det är 4 elever som gått 

vidare efter utbildningen till olika sjukhus runtom i landet och det besvarar frågeställning 3. 

Ett fullständigt resultat på de 25 elever hade varit bra för bredare och mer fullständig syn på 
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hur många som gick vidare med nya kurser och nya anställningar. Eftersom det endast 

förekom anteckningar på 13 av 25 blir resultatet på 52 % av eleverna från 1907–1909 i de två 

sista frågeställningarna. Detta visar en majoritet, trotts att det är en liten majoritet.  

 

Undersökningens relation till forskningsläget 

Undersökningen visar på likartade typer av resultat som framkommit i forskningsläget, men 

har specificerats mer och har inriktat sig på en stad som inte nämns i avhandlingar och 

undersökningar som har lästs för detta arbete. Inget specifikt fanns i form av färdig forskning 

angående sjuksköterskeutbildningen i Karlstad under 1907–1909 och därav finns det mycket 

nytt att forska om. Majoriteten av avhandlingar inom ämnet, som då primärt inkluderar de 

som redovisas i ovanstående forskningsläge fokuserar inte bara på en specifik del i 

utbildningen eller yrkeslivet, utan de nämner flera delar inom området.  

Undersökningen är som nämnt tidigare väldigt specifikt inriktat och det gör att den inte 

kolliderar med andra undersökningar. Själva resultatet står självständigt utöver det som man 

fått reda på i tidigare forskning. Skribenternas problemformuleringar är lika varandra, vilket 

denna undersökningens problemformulering också är med anledning till att problemet återstår 

än idag inom organisation och fackliga aspekter. Den forskning som främst är kopplad till 

denna undersökning och dess resultat är Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter från sin 

utbildning och sina tidiga yrkesverksamma år. 1920–1930. I denna studie får man en inblick 

på just eleverna och hur det var i utbildningen och utanför utbildningen.19  

Som nämnt tidigare i uppsatsens forskningsläge om denna studie där det nämns hur de 

sjuksköterskor som var utbildare kunde ledningen vara extrema i deras agerande när det kom 

till vad och hur eleverna förde sig socialt. Detta kan vara något som i sin tur är intressant att 

undersöka. Att läsa dagböcker, brev, intervjuer och annat för att se hur elever var behandlade 

av sina utbildare på de olika utbildningsanstalter och på så sätt jämföra hur de behandlades 

med hur många som avslutade utbildningen. 20 

 

Vidare forskning 

                                                             
19 Carlson, Henriksson & Carlsson (1988). 
20 Carlson, Henriksson & Carlsson (1988). 
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När det kommer till vidare forskning om sjuksköterskor så finns det många stenar att vända 

kvar. Yrket har inte varit i fokus för så många forskningsgrupper, så det finns många städer 

och många nya vinklar som kan undersökas. Att gå vidare inom Karlstads 

sjuksköterskeutbildning under 1900-talet kan vara intressant för att se utvecklingen och sedan 

jämföra med andra städer, både stora och små. Något intressant kan vara att jämföra utgifter 

och inkomster för sjuksköterskeelever då det kan skilja sig mycket, vissa fick betala och vissa 

fick betalt beroende på skola och år mm. Detta kan vara intressant att undersöka under en 

längre tid som t.ex. 1900-talet tills året det blev helt kostnadsfritt i hela Sverige. Ett annat 

alternativ kan också vara att undersöka den ogifta och gifta sjuksköterskans ställning i 

samhället, men också undersöka genusperspektiven i yrket samt när yrket öppnade sig för 

män och framåt i tiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis så utgår uppsatsen med källmaterial som refereras nedanför denna 

sammanfattning. Den inleds med en bakgrund om hur sjuksköterskor kom till, när 
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utbildningen till yrket startade i Sverige och bakgrunden om lasarettet i Karlstad, där den 

första sjuksköterskeutbildningen i Karlstad tog plats. Syftet med undersökningen var att 

undersöka eleverna under 1907–1909 under tiden de gick utbildningen utifrån elevmatriklar 

och sedan utgöra deras sociala bakgrund med hjälp av dop- och födelseregister. Utefter detta 

har frågeställningar formats som använts med en kohortstudie där en undersökning utgår ifrån 

att följa en grupp, i detta fallet sjuksköterskeelever, under en specifik tidsperiod. 

Källmaterialet som utgått ifrån regionarkivet i Värmland och litteraturen lånad från Karlstads 

Universitetsbibliotek har kritisk undersökts och redovisats med både för- och nackdelar. 

Resultatet för tre frågeställningar har redovisats i två tabeller där man tydligt ser svaren på 

frågan uppdelad i olika kolumner och har därefter diskuterats i diskussionsdelen.  
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