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Abstract 
 
This dissertation is focused on the concept of caring and its historical devel-
opment. The aim is to examine the meaning making processes involved in 
shaping the caring practice in the twentieth century by pointing out and ana-
lysing conceptions of caring in texts. 

The study is based on analyses of union publications, textbooks and texts 
produced by Swedish governmental committees. Theoretically and method-
ologically this study is inspired by Norman Fairclough, his critical discourse 
analysis and his views on meaning, language, change and power relations. 

The analysis shows that two separate constructions of meaning have 
dominated the twentieth century. During the first half of the twentieth cen-
tury, medical science was the chief influence on caring, the idea being that 
caring should be supplementary to medical practice. Both nurses and nurse’s 
assistants have contributed to this concept of meaning. In the sixties, how-
ever, something happened. Old and predominant views on caring are being 
rejected and questioned by the nurses. The dominant medical discourse is 
being problemized. Ideas from discourses formally marginalized are being 
employed by nurses and the governmental committees. The importance of 
satisfying needs, not just medical ones, and a holistic view on caring are now 
being stressed. The patient, not the doctor, is thereby focused in the caring 
practice. The meaning of caring changes from a doing with the body into a 
special attitude to the patient. “Omvårdnad” (nursing) is more and more the 
term around which meaning is evolving.  

 
 
 

Keywords: Social practice, caring, nursing, health- and medical care, nursing 
staff, history, meaning making, discourse, critical discourse analysis, gender  
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Förord 

När jag i nionde klass stod inför att välja gymnasielinje frågade min teck-
ningslärare vad jag hade tänkt välja. Mitt för mig då självklara svar blev; 
vårdlinjen. Min teckningslärares omedelbara respons blev en fråga; men 
Helena, vill du verkligen ägna ditt liv åt att tömma bäcken? Jag har tänkt på 
hans svar många gånger under mitt yrkesverksamma liv. Idag kan jag kon-
statera att hans svar förmodligen speglade att vård som yrke – och då speci-
ellt den vård som utförs av yrkesgrupperna längst ner i hierarkin - generellt 
inte är så högt värderat i vårt samhälle. Men vad svaret också visar på är en 
stor okunskap om den mångfacetterade praktik som vårdandet utgör. Mina 
egna erfarenheter av att tömma bäcken är exempelvis högst begränsade trots 
många års arbete inom hälso- och sjukvården. Däremot har jag många erfa-
renheter av att ge cancersjuka patienter omvårdnad och en högteknologisk 
behandling.   

När det nu blivit dags att sätta punkt för den här avhandlingen kan jag 
dock konstatera att den aldrig hade blivit av om mitt gymnasieval blivit ett 
annat och min förhoppning är att studien kan bidra till att synliggöra och 
problematisera föreställningar om vad vård är.  

Även om avhandlingsskrivande till stor del är ett ensamarbete är det i mö-
tet med andra människor som den här studien tagit sin form och sin slutliga 
riktning. Den som följt mig hela vägen från skrivandets början och till dess 
slut och som därför haft en stor betydelse för textens utveckling är min hand-
ledare Boel Englund. Till dig vill jag rikta ett stort och varmt tack för att du 
lotsat mig genom avhandlingsskrivandets ibland svåra konst. I slutskedet har 
du varit en ovärderlig läsare av mina texter, där du hjälpt till med såväl 
struktur som att lyfta fram underliggande innebörder samt göra texten mer 
läsvänlig. 

Jag vill också rikta ett stort tack till alla er andra som läst avhandlingsma-
nuset i dess olika faser och skick och bidragit med viktiga synpunkter och 
infallsvinklar. Speciellt vill jag tacka Birgitta Sandström för dina upprepade 
läsningar och ständigt lika inspirerande kommentarer. Det var du som fick 
mig att tycka att det var spännande att uppmärksamma hur det skapats me-
ning om vårdandets innehåll. Ett stort tack även till Ingrid Heyman som med 
stor kunnighet i ämnet oförtröttligt läst och kommenterat manuset ett flertal 
gånger under skrivprocessen. Tack också till Ulf Olsson och Göran Berg-
ström som gav kloka kommentarer på slutseminariet.  



 

Jag har även haft förmånen att ingå i två forskningsgrupper, den kulturve-
tenskapliga och den vårdpedagogiska. Till deltagarna i dessa två grupper vill 
jag rikta ett tack för att ni tagit er tid att läsa mitt manus och dela med er av 
era kunskaper och synpunkter. I slutskedet av arbetet ställde Eva Trotzig upp 
med att granska alla fotnoter och litteraturlistan vilket jag vill uttrycka min 
tacksamhet för. Bibliotekarierna på Lärum vill jag också rikta min tacksam-
het mot. Ni har under årens lopp hjälpt till med att snabbt ta hem böcker och 
artiklar vilket varit till en värdefull hjälp. Jag vill även rikta ett stort tack till 
Tove Frisch som trots ett eget pressat schema hjälpt till med engelskan i 
abstract och summary.  

Vad hade väl doktorandtiden varit utan er som jag haft förmånen att dela 
rum Q 307 med och som befunnit er i samma situation. Jag vill till Tomas 
Neidenmark uttrycka min uppskattning över ett gott kamratskap under min 
doktorandtid. Eva Eliasson, Agneta Törnquist, Tove Frisch och Lars Kåre-
klint, gemenskapen med er har varit ovärderlig och gjort doktorandtiden till 
så mycket mer än ett ensamarbete. Det har varit ett nöje att umgås med er 
och få del av er vänskap och klokskap.  

När en avhandling skrivs pågår livet runtomkring och det har inte alltid 
varit lätt att få det att gå ihop med avhandlingsarbetet. Ett stort, stort tack vill 
jag rikta till Inga-Lisa och Magnus Rehn som alltid lika beredvilligt ställt 
upp som barnvakter. Tack även till min pappa Gösta Johansson som, ofta 
med kort varsel, hämtat på förskolan eller ställt upp som barnvakt. Ni har 
alla bidragit till att den här avhandlingen blivit klar. Jag vill även rikta ett 
tack till släkt och vänner som brytt sig om mitt skrivande och frågat hur det 
går. Till sist, tack till min familj Bengt och Simon för att ni har funnits där 
och påmint mig om livet utanför avhandlingsskrivandet.  
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1. Inledning   

Vårdaren måste också kunna känna omvårdnad. Det innebär att man som 
vårdare också måste utveckla en känslomässig förståelse för vad omvårdnad 
är och för den vårdbehövandes behov (jämför med begreppet empati). På det-
ta sätt kan omvårdnaden vara en konst som bygger på att tänka, känna och 
handla omvårdnad.1 

Citatet är hämtat från en lärobok som vänder sig till gymnasiets omvård-
nadsprogram och de unga kvinnor och män som vill söka sig ett yrke inom 
sjukvård och omsorg. Genom det som sägs i citatet produceras och förmed-
las föreställningar om vad vård innebär och vad som förväntas av den som 
ska vårda. Att kunna vårda beskrivs här, i samband med begreppet omvård-
nad, involvera något mer än att besitta kunskaper och färdigheter som kan 
inhämtas under en utbildning. Det framställs en förväntan om att kunskapen 
om vad vård innebär måste växa fram inifrån individen. Vad texten gör och 
vill göra är att skapa specifika representationer av vård som en praktik som 
innebär empati och inlevelse i vårdtagaren, och skapa ”goda” och föredömli-
ga vårdande subjekt.   

Jag vill understryka att det här citatet inte på något sätt är unikt. Liknande 
påståenden om omvårdnad går att finna i en mängd andra läroböcker från 
speciellt 1980-talet och framåt. Vård har dock inte alltid beskrivits i dessa 
termer. Det måste betraktas som ett relativt nytt sätt att ge vård betydelser, 
som ger konsekvenser för hur vi ser på och uppfattar vård som praktik, och 
som hänger ihop med omvårdnadsbegreppets lansering. Begreppet används 
idag som en gemensam benämning för yrkeskompetensen hos undersköters-
kor och sjuksköterskor. Sedan 1982 utgör omvårdnad karaktärsämnet på 
sjuksköterskeutbildningen. På gymnasieskolan anordnas sedan 1990-talet ett 
treårigt omvårdnadsprogram som ersatt vad som tidigare kallades för vård-
linjen. Likaså används begreppet som benämning på en ny gren inom veten-
skaperna. Idag utgör omvårdnad både en yrkeskompetens, ett utbildnings-
ämne och ett forskningsområde. Det är med andra ord ett begrepp som på 
relativt kort tid fått stor genomslagskraft och som haft betydelse inte bara för 
hur vård ges betydelser utan också för yrkesgruppers identitet liksom utbild-
ningars innehåll.   

                               
1 Håkan Nunstedt, Omvårdnadskunskap A (Stockholm: Liber, 1998), 7. 
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Bakom den här avhandlingens tillblivelse ligger ett eget intresse för hur 
omvårdnad blivit ett framträdande begrepp inom sjukvården och reflektioner 
kring hur jag som deltagare i ett vårdande sammanhang påverkats av rådande 
föreställningar om vad ett möte med patienten bör innebära. Det finns, menar 
jag, ett behov av att lyfta fram och reflektera kring etablerade föreställningar 
om vårdandet. Men för att kunna reflektera kring det som upplevs självklart, 
behöver vi bli medvetna om vilka föreställningar och diskurser som inverkar 
på de innebörder vi idag ger vårdandet, de som nu uttrycks genom begreppet 
omvårdnad. Ett sätt att synliggöra det nu självklara är att belysa de nutida 
innebörderna av vårdandet historiskt.  

Mot bakgrund av detta är avhandlingens kunskapsintresse riktat mot hur 
meningsskapandet kring vård historiskt har sett ut. I vilket historiskt sam-
manhang har de nutida innebörderna hos vårdandet vuxit fram? Hur har tan-
kespåret om omvårdnad som ett viktigt begrepp inom sjukvården vuxit fram, 
och vilken betydelse har det tankespåret haft för hur den praktik som vår-
dandet utförs inom har tillskrivits ett innehåll? Meningsskapande om vård 
inverkar på vår förståelse av vad det innebär att vårda och vad det innebär att 
vara en som utövar vård. Utifrån det ser jag belysningen av detta menings-
skapande som en viktig uppgift.  

Min utgångspunkt i studien är att vårdandets praktik upprätthålls av struk-
turer som byggts upp historiskt och som bidrar till nutida förgivettaganden. 
Runt och inom praktiken har det över tid pågått kamp mellan olika intressen 
om hur praktiken ska ges mening. De olika sätt på vilka aktörer har sett på 
vårdandets praktik och dess roll i sjukvården, dvs. vilka innebörder som har 
lagts i praktiken, har utgjort förutsättningar för hur praktiken skapats och 
formats över tid. Jag utgår med andra ord från att etablerade föreställningar 
om vårdandet är ett resultat av meningsskapande processer vilka i sin tur 
bidragit till att forma den sociala praktik som vårdandet utgör. Det är detta 
meningsskapande som står i centrum för avhandlingen.  

För att belysa meningsskapandet analyserar jag texter om vårdandets 
praktik – hur den ser ut och hur den bör vara utformad – från hela 1900-talet. 
Vårdandets praktik ser jag som en social praktik, en relativt stabil form av 
mänsklig aktivitet – att vårda – som bedrivs av avgränsade grupper av (yr-
kes) utövare och där det över tid utvecklats erfarenheter, kunskaper, värde-
ringar och relationer.2 Inom och runt denna praktik produceras, reproduceras 
och transformeras föreställningar och diskurser av aktörer som bidrar till hur 
praktiken ges mening och formas. Med diskurs menar jag här ett specifikt 
sätt att tala om en aspekt av världen – vårdande – utifrån ett visst perspektiv. 
Olika diskurser bidrar med skilda perspektiv på vårdandet.  

                               
2 Lilian Chouliaraki och Norman Fairclough, Discourse in late modernity (Edinburgh: Uni-
versity Press, 1999). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att granska de meningsskapande processer som 
bidragit till att forma vårdandets praktik under 1900-talet genom att syn-
liggöra och analysera föreställningar om vårdande som framträder i texter. 
Avhandlingen omfattar sex frågeställningar. 

 
• Vilka föreställningar om vårdandets innehåll framträder i texterna? 
• Vilka föreställningar om hur aktiviteter inom sjukvårdens område 

bör fördelas mellan skilda utförare framträder i texterna? 
• Vilken värdering av olika vårdande aktiviteter framträder i texter-

na? 
• Vilka relationer etableras mellan utövare av praktiker på sjukvår-

dens område? 
• I vilken mån reproduceras dessa föreställningar och relationer och i 

vilken mån utmanas och förändras de? 
• Hur bidrar skilda aktörer till meningsskapandet om vårdandets 

praktik? Vilka bidrar till att nya föreställningar ersätter tidigare så-
dana och vilka till ett återskapande av befintliga? 

Avgränsningar 

I studien har jag avgränsat vårdandets praktik till att omfatta den praktik som 
delas av sjukvårdsbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Avgräns-
ningen är gjord utifrån att dessa yrkesgrupper enligt min mening har samma 
mål med sina vårdande aktiviteter – att ansvara för den patientnära vården 
under dygnets alla timmar. Ytterligare en avgränsning är att den vårdande 
praktik som är föremål för mitt intresse är den som finns representerad på 
vårdavdelningarna på våra somatiska lasarett och sjukhus.  

Jag vill också betona att det är utsagor om praktiken på en övergripande 
nivå som står i fokus. Jag är medveten om att praktiken kan brytas ner i 
mindre lokala enheter – som en medicinsk eller kirurgisk vårdande praktik – 
men det är inte mitt intresse i denna studie. Det är min förvissning att det 
finns ett tal om praktiken som bidrar till ett meningsskapande som är gemen-
samt för både vårdutövare, yrkesverksamma inom sjukvården i bredare me-
ning och en mer övergripande samhällelig nivå. Det är detta bredare me-
ningsskapande som studien vill undersöka.   

Varje historisk studie behöver avgränsningar tidsmässigt. Jag har valt att 
undersöka texter med utsagor om vårdandets praktik under hela 1900-talet. 
Valet grundar sig på en insikt om att seklets början och arvet från det tidiga-
re seklet utgör en viktig grund för att förstå den nutida vårdande praktiken. 
Seklets början innebar bland annat en tid av formering för den då relativt nya 
yrkesgruppen sjuksköterskor. Medicinens utveckling och välfärdsstatens 
framväxt gör även de det intressant att belysa hela seklet. Nackdelen med att 
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undersöka texter från ett helt sekel är bland annat att det försvårar möjlighe-
terna att göra djupare analyser av texterna, vilket i sin tur påverkar slutsatser. 
Fördelarna är möjligheten att följa utvecklingen över tid och därigenom 
identifiera när det sker förändringar och förskjutningar i meningsskapandet. 
Mitt mål är därför inte att göra en heltäckande historisk analys, utan min 
strävan är att synliggöra olika diskursers medverkan till både förändring och 
kontinuerlighet i ett pågående meningsskapande. Slutligen har jag i studien 
valt att söka efter och analysera såväl dominerande som mer marginaliserade 
föreställningar om den vårdande praktiken. Detta för att kunna se om före-
ställningar, ”tankespår”, meningsinnehåll, ersatts eller återkommit över tid.  

Forskningsläget 
Det ämnesområde som avhandlingen berör, vårdområdet, har studerats av en 
mängd olika discipliner som behandlat olika frågeställningar. För att i någon 
mån beskriva detta breda fält, kan man säga att en forskningsinriktning är 
den som på något sätt bidrar med anvisningar för praktiken. Sådan forskning 
kan till exempel syfta till att förbättra vårdpersonalens omhändertagande av 
patienter med en speciell diagnos. Denna forskning ryms ofta inom det vård-
vetenskapliga forskningsfältet.3 En annan inriktning är den som studerar 
yrkesgrupper och där man vill förstå bland annat vad det innebär att vara 
sjuksköterska i mötet med svårt sjuka patienter, eller hur vårdpersonal upp-
lever sina psykosociala arbetsförhållanden.4 Andra studier har belyst hur 
blivande yrkesutövare lärt sig sitt yrke. Utmärkande för denna forskning är 
att den utförts som longitudinella studier där grupper av studerande följts 
under sin utbildningstid.5 Inom forskningsfältet ryms även undersökningar 
om den nutida ekonomistyrningens betydelse för arbetsvillkoren för vårdan-
de yrkesgrupper, liksom undersökningar som belyser vad som påverkar 
vårdutbildningarnas utformning eller sjuksköterskans pedagogiska funktion.6  

Den forskning som är av speciell relevans för min studie och som jag på 
olika sätt förhållit mig till är emellertid annan forskning som gjort historiska 
betraktelser av vårdområdet. En del av denna forskning utgör en viktig bak-

                               
3 Se t ex Lena Sharp, Aspects of nursing care with head and neck cancer receiving radiation 
therapy (Diss., Stockholm: Karolinska institutet, 2006). 
4 Se t ex Marja Schuster, Profession och existens (Diss., Göteborg: Daidalos, 2006); Anna 
Hertting, The health care sector: a challenging or draining environment (Stockholm: Karo-
linska institutet, 2003). 
5 Eva Pilhammar, Det är vi som är dom. Sjuksköterskestuderandes föreställningar och per-
spektiv under utbildningstiden (Diss., Göteborgs universitet, 1991); Helén Eriksson & Elly 
Gunnarsson, På tröskeln till omvårdnadsvärlden (Diss., Umeå universitet, 1997). 
6 Maria Blomgren, Pengarna eller livet? Sjukvårdande professioner i mötet med en ny eko-
nomistyrning (Diss., Uppsala Universitet, 1999); Inger Ahlgren & Annalisa Gummesson, 
Utbildningsplaner och reformimplementering (Diss., Uppsala universitet, 2000); Birgitta 
Gedda, Den offentliga hemligheten (Diss., Göteborgs universitet, 2001). 
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grund och jämförelse till mina egna resultat. Inom den historiskt inriktade 
vårdforskningen ryms ett flertal studier som rör sjuksköterskeyrket och då 
framförallt yrkets tillkomst och utveckling under senare delen av 1800-talet 
och tidigt 1900-tal. Undersökningar som fokuserar på sjukvårdsbiträdets 
yrke är betydligt mer sparsamt förekommande. Ett undantag är Märta Knapp 
Gaseruuds Den osynliga omvårdnaden. Knapp Gaseruud har undersökt hur 
sjukvårdsbiträdets arbetsvillkor förändrats historiskt.7 Detta illustreras ge-
nom nedslag i tre olika decennier – 1860-, 1910- samt 1940-talet. Resultatet 
visar att sjukvårdsbiträdets arbetsvillkor förändrats i liten utsträckning under 
perioden samt att yrket präglades av underordning, låg lön och monotona 
arbetsuppgifter. En annan oföränderlighet som lyfts fram är att aktörer med 
inflytande inom sjukvården inte ansåg att det behövdes utbildning för att bli 
sjukvårdsbiträde. Sociologen Rolf Å Gustafsson studerar i sin avhandling 
Traditionernas ok framväxten av den moderna sjukvården och berör där 
även sjukvårdsbiträdets roll i den sjukvårdande organisationen liksom sjuk-
sköterskeyrkets tillkomst och utveckling.8 Gustafsson skildrar sjukvårdsbi-
trädena som sjukvårdens händer och fötter och menar att de utgjort den vik-
tiga men dåligt värdesatta basen i den sjukvårdande verksamheten, som i låg 
utsträckning tillerkänts någon kontroll inom organisationen.  

Av den forskning som främst fokuserat på sjuksköterskeyrkets historia 
kan nämnas Iris Erlöv och Kerstin Peterssons avhandling som skildrat yrkets 
historia genom att beskriva sjuksköterskeutbildningens historia.9 I Från kall 
till personlighet visar författarna hur utbildningen varit föremål för översyn 
och förändring vid fyra tillfället fram till 1977 till följd av utbildningspolitis-
ka beslut och hur detta i sin tur påverkat framförallt barnsjuksköterskans 
arbetsinnehåll. Erlöv och Petersson har även utkommit med en omarbetad 
uppföljning av sin avhandling, där de ger en förlängd belysning av seklet där 
även perioden efter 1993 tas upp.10 

Ett annat historiskt arbete är Eva Bohms Okänd, godkänd och legitimerad 
som beskriver svensk sjuksköterskeförenings första femtio år men även hur 
sjuksköterskeyrket en gång skapades. I boken lyfts avgörande händelser i 
föreningens historia fram liksom för föreningen centrala personer.11  

Det har också gjorts historiska undersökningar av männens inträde i sjuk-
sköterskeyrket. Henrik Eriksson framställer i Den diplomatiska punkten med 
hjälp av ett genusperspektiv och Foucaultinspirerade analyser männens in-

                               
7 Märta Knapp Gaseruud, Den osynliga omvårdnaden. Sjukskötsel, sjukvård, dess utveckling 
under 1960-1910- och 1940-talen (Lic. Stockholm: SHSTF, 1991). 
8 Rolf Å Gustafsson, Traditionernas ok. Den svenska hälso- och sjukvårdens organisering i 
historie- sociologiskt perspektiv (Diss., Solna: Esselte Studium, 1987). 
9 Iris Erlöv och Kerstin Petersson, Från kall till personlighet. Sjuksköterskans utbildning och 
arbete under ett sekel (Diss., Lunds universitet, 1992). 
10 Iris Erlöv och Kerstin Petersson, Från kall till akademi. Ideologiska förändringar i sjukskö-
terskeutbildningen under 1900-talet (Diss., Lund: Studentlitteratur, 1998). 
11 Eva Bohm, Okänd, godkänd, legitimerad. Svensk sjuksköterskeförenings första 50 år 
(Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, 1961/1995). 
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träde i yrket genom att visa vad som hände när män började söka sig till 
sjuksköterskeutbildningen.12 Studien visar bland annat hur de första män som 
sökte sig till sjuksköterskeutbildningen i skiftet mellan 1940- och 50- talet 
tillskrevs egenskaper som ansågs feminina och hur de särbehandlades i för-
hållande till sina kvinnliga kollegor. Eriksson pekar på hur det inte enbart är 
en fördel att vara en man i vården utan att männen tvingas balansera mellan 
olika manlighetsideal.  

Historikern Sune G Dufwa intresserar sig också för männens intåg i sjuk-
sköterskeyrket med hjälp av feministisk teoribildning i Kön, lön och karri-
är.13 Han belyser bland annat hur Svensk sjuksköterskeförening präglats av 
feministiska idéströmningar och hur föreningen agerat i frågor som rör mäns 
inträde i yrket. Det Dufwa framförallt intresserat sig för är hur kvinnliga och 
manliga sjuksköterskors karriär- och löneutveckling skilt sig åt över tid. 
Sammanfattningsvis finner han att manliga sjuksköterskor inte längre privi-
legieras löne- och karriärmässigt.  

Vid en genomgång av den vårdhistoriska forskningen är det också tydligt 
att sjuksköterskeyrkets historia ofta belysts i ett professionsteoretiskt per-
spektiv. Ibland har även genusteorier använts för att komplettera det förra 
perspektivet. En studie som behandlar framförallt sjuksköterskornas men 
även, om än i mindre mån, sjukvårdsbiträdets professionella och fackliga 
strategier under perioden 1851-1939 är Agneta Emanuelssons Pionjärer i 
vitt. 14 Där visar Emanuelsson hur sjuksköterskor med borgerlig bakgrund 
under början av 1900-talet slöt sig samman i Svensk sjuksköterskeförening – 
SSF – och hur det som SSF kom att arbeta för var mångfacetterat. Dels ville 
de ledande sjuksköterskorna inom föreningen höja yrkets status genom att 
plädera för yrkets särart och betydelsen av en god teoretisk och praktisk ut-
bildning. Dels ville de utesluta medlemmar ur den egna yrkeskåren som inte 
hade samma utbildningsmässiga eller sociala bakgrund som medlemmarna i 
SSF. Därutöver ville de särskilja sig gentemot den yrkesgrupp som de såg 
som sina underställda, sjukvårdsbiträdena. Emanuelsson pekar även på att 
SSF under perioden stödde sjuksköterskans ställning som underlydande lä-
karen. Föreningen kom att föra sjukvårdsbiträdets talan i politiska samman-
hang och kom på så vis att påverka även deras arbetsvillkor. Först under 
1920-talet, när sjukvårdsbiträdena började organisera sig fackligt, avtog 
SSF:s makt över denna yrkeskår.  

                               
12 Henrik Eriksson, Den diplomatiska punkten. Maskulinitet som kroppsligt identitetsskapan-
de projekt i svensk sjuksköterskeutbildning (Diss., Göteborgs universitet, 2002). 
13 Sune G Dufwa, Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-talet 
(Diss., Växjö universitet, 2004). 
14 Agneta Emanuelsson, Pionjärer i vitt. Professionella och fackliga strategier bland svenska 
sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden 1851-1939 (Diss., Stockholm; SHSTF, 1991). 
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En annan infallsvinkel på professionella strider har sociologen Lena Lan-
nerheim i Syster blir till.15 Avhandlingen syftar till att klargöra hur yrkes-
grupper inom sjukvården och då framförallt sjuksköterskor och läkare relate-
rat sig till varandra och hur de strävat efter att utvidga respektive kontrollera 
sina kompetensområden. Tidsmässigt har studien ett fokus på 1980-talet,  
men det ges även en historisk tillbakablick i syfte att belysa de historiska 
förutsättningarna för aktuella förhållanden. En stor del av undersökningen 
ägnas åt att belysa hur relationen mellan läkare och sjuksköterskor på 1980-
talet präglades av en kamp om ledningsansvaret till följd av en lagändring 
som möjliggjorde denna kamp. Lannerheim fokuserar på med vilka argu-
ment som sjuksköterskorna respektive läkarna förde sin talan för att utvidga 
respektive bevara ett ledningsansvar. I den historiska tillbakablicken skildras 
förutsättningarna för utvecklingen av sjuksköterskeyrket och hur yrket suc-
cessivt sökt sig positioner i sjukvården. En av de slutsatser som lyfts fram i 
studien är att när företrädare för en yrkesgrupp söker nya arbetsuppgifter är 
det alltid uppgifter som kan ge status åt innehavaren som eftersöks. Som 
exempel pekar Lannerheim på att sjuksköterskorna under en lång period 
innan omvårdnad blev deras område sökte sig till läkaruppgifter till följd av 
att omvårdnad inte hörde till sjukvårdens högstatusområden. Eftersom det 
just då inte var rationellt för läkarna att utestänga sjuksköterskorna från des-
sa uppgifter kunde de utvidga sina arbetsuppgifter. Ytterligare en slutsats i 
studien är att yrkesgrupperna inom sjukvården ökat den egna professionens 
makt antingen genom att utveckla det egna yrkesinnehållet inom en nisch 
eller genom infiltration av andra gruppers områden inom attraktiva delar. 

Välfärdspolitik och kvinnoyrken av Lars Evertsson är en studie som 
sträcker sig från 1900-talets början och fram till 1960-talet.16 I likhet med 
Emanuelsson och Lannerheims studier är det yrkesgruppers professionella 
strategier som står i centrum för undersökningen men delvis ur ett annat 
perspektiv. Avhandlingen söker med hjälp av både professions- och organi-
sationsteori belysa förhållandet mellan den svenska välfärdspolitikens ut-
formning och framväxten och utvecklingen av tre kvinnliga välfärdsyrken – 
sjuksköterskor, hemvårdarinnor och arbetsterapeuter. Evertsson visar hur 
sjuksköterskeyrket skiljer sig från de andra två undersökta yrkesgrupperna 
genom att yrket inte växte fram i en välfärdsstat och dessutom organiserade 
sig tidigt. Resultatet belyser hur detta förhållande bidrog till att Svensk sjuk-
sköterskeförening framstod som en expertorganisation i sjukvårdsfrågor 
vilket borgade för att föreningen fick tillträde till kommittéarbetet för offent-
liga utredningar. Det i sin tur möjliggjorde för SSF att driva professionella 
frågor även på den legala arenan i ett tidigt skede av historien. De två övriga 

                               
15 Lena Lannerheim, Syster blir till. En sociologisk studie om sjuksköterskeyrkets framväxt 
och omformering (Diss., Göteborgs universitet, 1994). 
16 Lars Evertsson, Välfärd & kvinnoyrken. Organisation, välfärdsstat och professionalisering-
ens villkor (Diss., Umeå universitet, 2002). 
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studerade yrkesgrupperna – hemvårdarinnan och arbetsterapeuten – menar 
Evertsson skapades utifrån välfärdspolitiska ambitioner och intressen. Yr-
kesgrupperna tilldelades sin jurisdiktion som också förbands mer till väl-
färdspolitiken än sjuksköterskorna. Detta förhållande har i sin tur påverkat 
yrkenas vidare utveckling inom välfärdsstaten.  

En annan form av historisk studie om professionalisering kommer från 
idéhistorikern Åsa Andersson.17 I Kalltankens betydelse för sjuksköterskeyr-
kets formering 1850-1930 analyseras hur kalltanken fungerade som ett red-
skap för de borgerliga sjuksköterskorna att bygga sin yrkesidentitet kring 
under 1900-talets början. Studien visar att kalltanken inte enbart hade en 
religiös underton utan också användes för att hjälpa yrkesgruppen att uppnå 
status och respekt. Bland annat användes kallbegreppet för att markera en 
åtskillnad mellan olika kvinnliga grupper inom sjukvården, sjukvårdsbiträdet 
hade ett arbete och sjuksköterskan ett kall. Via kalltanken formulerades idéer 
om hur en god sjuksköterska borde vara och vad sjuksköterskeyrket innebär. 
Andersson illustrerar hur kalltanken inom yrket under 1930-talet tonades ned 
och en bidragande orsak till det var att SSF ombildades och alltmer tog for-
men av en fackföreningsliknande organisation som drev frågor om lön och 
arbetsvillkor. 

Sjukvårdspersonals och då speciellt sjuksköterskans historia har givetvis 
även studerats internationellt. I USA och England har till exempel en speci-
ell inriktning kallad Nursing history vuxit fram. Exempelvis har historikern 
Susan Reverby i Ordered to care. The dilemma of American Nursing 1850-
1945 undersökt framväxten och utvecklingen av den utbildade sjuksköters-
kan i USA.18 Studien visar hur sjuksköterskeyrket i USA, i likhet med i Sve-
rige, växer fram som ett yrke för borgerskapets kvinna och med den centrala 
utgångspunkten att det är en kvinnlig plikt att vårda. Vad Reverbys studie 
även ger en inblick i är hur den amerikanska sjuksköterskan liksom den 
svenska tog form inom en patriarkal hierarki men även inom en kvinnlig 
hierarki med olika grupper av kvinnor med skilda sociala bakgrunder. En 
annan nordamerikansk studie som belyser sjuksköterskans historia är Sandra 
Beth Lewensons Taking charge. Nursing, suffrage & feminism in America 
1873-192019. I denna studie beskrivs sjuksköterskans historia genom skild-
ringar av hur ledande amerikanska sjuksköterskor med olika medel kämpade 
för att nå kontroll över sjuksköterskeelever, sjuksköterskeskolor och sjuk-
sköterskornas praktik. Den historia som berättas är med andra ord de utbil-
dade, borgerliga, sjuksköterskornas kamp för status, rättigheter och autonomi 
och har flera likheter med de svenska sjuksköterskornas kamp i formerings-

                               
17 Åsa Andersson, Ett högt och ädelt kall. Kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets for-
mering 1850-1930 (Diss., Umeå universitet, 2002). 
18 Susan M. Reverby, Ordered to care. The dilemma of American nursing 1850-1945 (New 
York: Cambridge University Press, 1987). 
19 Sandra Beth Lewenson, Taking charge. Nursing, suffrage & feminism in America 1873-
1920 (New York: NLN Press, 1996). 
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skedet av yrket. Lewenson konstaterar i sin studie att genom etablerandet av 
speciella sjuksköterskeskolor och organiseringen av sjuksköterskeorganisa-
tioner kunde sjuksköterskorna både formulera sina professionella mål och 
politiskt kämpa för att uppnå målen. 

I den nordiska historiska forskningen om sjuksköterskor märks Kari Mar-
tinsens avhandling Freidige og uforsagte diakonisser. Et omsorgsyrke vokser 
fram 1860-1905.20 I studien söker hon efter sjuksköterskeyrkets traditioner 
och idémässiga grund genom att studera diakonissornas sjukvårdsutbildning 
och utvecklingen av deras sjukvårdande uppdrag. En annan norsk studie värd 
att nämna är Kari Melbys Kall og kamp. Norsk sykepleieforbunds historie.21 
Hennes framställningar om den norska sjuksköterskeföreningens tillkomst 
och utveckling under perioden 1912-1987 utgör ett intressant studium av hur 
ledande sjuksköterskor agerat över tid och vilken yrkesmässig utveckling 
som prioriterats. 

En nordisk studie som i likhet med den här avhandlingen har en diskurs-
teoretisk ansats och även behandlar samma tidsperiod är Kirsten Beedholms 
avhandling om det danska sjuksköterskeyrket under 1900-talet.22 I Forand-
ring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs görs en Foucaultinspirerad 
analys av utsagor från sjuksköterskors läroböcker och tidskrifter. Resultatet 
uppvisar hur det på den diskursiva nivån under 1900-talets mitt kan skönjas 
ett brott i hur sjuksköterskorna talar om sig själva, patienten och läkaren. 
Sjuksköterskans vårdande riktas under första halvan av seklet mot att hjälpa 
den vetande, värderande och beslutande läkaren samt att stödja patientens 
kropp i dennes kamp mot sjukdom. Under andra halvan av seklet visar Be-
edholm hur utsagorna präglas av att både patientens kropp och läkaren som 
huvudperson försvinner och ersätts med patienten som en individ med psy-
kologiska behov som ska uttolkas av sjuksköterskan. Denna förändring me-
nar Beedholm kan ses som en effekt av att psykologins diskurs ersätter lä-
karnas diskurs som legitimeringsgrund för sjuksköterskorna. En av slutsat-
serna i undersökningen är att även om utsagorna på den diskursiva nivån 
förändras under andra halvan av seklet är det ändå samma regler som styr 
sjuksköterskediskursens arkeologiska nivå genom hela seklet. Denna bestå-
ende regel handlar enligt Beedholm om att höja yrkets status.  

Den här avhandlingens resultat har vissa likheter med Beedholms. Det är 
sannolikt en följd av att vi undersöker samma tidsperiod med ett likartat 
teoretiskt perspektiv och delvis studerar samma texttyper, men också av att 
utvecklingen sett liknande ut i de två länderna. Det finns emellertid också 
avgörande skillnader. Beedholm undersöker specifikt sjuksköterskornas 

                               
20 Kari Martinsen, Sykepleiens historie. Freidige of uforsagte diakonisser. Et omsorgsyrke 
vokser fram 1860-1905 (Diss., Tanum-Norli: Aschehoug, 1984). 
21 Kari Melby, Kall og kamp. Norsk sykepleierforbunds historie  (Oslo: Cappelens forlag, 
1990). 
22 Kirsten Beedholm, Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs (Diss., Viborg: 
PUC, 2003). 
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textkorpus. Den här studien har ett bredare anslag och syftar till att undersö-
ka meningsskapande om och av en praktik. Det innebär att jag även studerar 
andra aktörers föreställningar om vad vårdande är och att jag inte begränsat 
studien till att belysa enbart sjuksköterskornas vårdande och hennes relation 
till läkare och patient. Dessutom fokuserar jag, till skillnad från Beedholm, 
på hur praktiken getts ett innehåll genom att skriva fram vilka aktiviteter och 
handlingar som framträtt under olika perioder samt vem som förväntas göra 
vad. 

Ytterligare en dansk historisk studie med en Foucaultinspirerad analys är 
Kirsten Frederiksens Uddannelse till ordentlighed, där hon undersöker före-
ställningar om den goda sjuksköterskan mellan åren 1800 och 2000 och hur 
det gick till när vården av sjuka blev ett självständigt yrkes- och kunskaps-
område. Det gör hon genom att undersöka sjuksköterskeutbildningens ut-
veckling och förändring.23 Avhandlingen visar hur sjuksköterskan över tid 
ständigt utbildats till ordentlighet vilket inrymt system för att uppföra sig rätt 
och lyda order. En av slutsatserna i studien är att även om formerna för hur 
denna fostran förändrats över tid är den en väsentlig del av utbildningen 
även under 1900-talets avslutande årtionden. Den skillnad som lyfts fram är 
att lydandet av order är nedtonat och att undervisningen beskrivs som en 
vägledning av den blivande sjuksköterskan med målet att nå fram till önsk-
värda personliga kvalifikationer. Frederiksen visar också på hur de beskriv-
ningar av önskvärda egenskaper hos sjuksköterskan som fanns vid 1900-
talets början vid seklets slut ersätts av beskrivningar av sjuksköterskans 
kompetenser. Det gemensamma för dessa beskrivningar, menar Fredriksen, 
är dock att de syftar till samma sak; att problematisera sjuksköterskans per-
sonlighet och ge anvisningar om det rätta sättet att vara. 

Sammanfattningsvis visar forskningsgenomgången att den vårdhistoriska 
forskningen beskrivit såväl sjuksköterskeutbildningens utveckling som yr-
kens, och då speciellt sjuksköterskeyrkets formering och utveckling – där 
männens inträde är ett skede som specifikt granskats – och yrkets professio-
nella strategier. Historien har granskats utifrån olika teoretiska perspektiv. 
Framförallt har ett professionsteoretiskt perspektiv använts i den svenska 
forskningen.  

Min studie skiljer sig från de ovanstående på flera sätt. Till skillnad från 
tidigare svensk forskning syftar studien till att överbrygga tiden före om-
vårdnadsbegreppets lansering och tiden efter. Vi vet idag inte närmare hur 
utvecklingen gick till i Sverige fram till dess att begreppet började lanseras 
och inte heller vilka krafter som verkat för eller emot. Vilka centrala tankar 
som bidrog till att omvårdnad framstod som ett område för speciellt sjukskö-
terskan har inte undersökts. Andra historiska studier har som vi sett ofta 
också undersökt en speciell yrkesgrupps strategier under ett visst historiskt 

                               
23 Kirsten Frederiksen, Uddanelse til ordentlighed. At lære sygepleje genom 200 år (Diss., 
Viborg: OYC,  2005). 
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skeende, vilket vi därför vet en hel del om. Även min studie har ett aktörs-
perspektiv. Men jag har då ambitionen att täcka in ett något bredare urval av 
aktörer, även om jag inte gör anspråk på att vara heltäckande. Slutligen vill 
jag med min studie bidra med en diskursteoretisk ansats för att kunna belysa 
de historiska skeendena på ett annat sätt än vad som varit vanligt inom spe-
ciellt svensk forskning av vårdområdet.  

Studiens disposition 
Avhandlingen har följande disposition. I det första kapitlet presenteras en 
kortfattad beskrivning av vad som föranleder studiens uppkomst och intres-
seområde. Där redogörs även för tidigare forskning samt studiens syfte och 
avgränsningar. I det efterföljande kapitlet presenteras studiens teoretiska 
perspektiv, material och metod. 

Fortsättningsvis är avhandlingen organiserad i tre delar: Del I som inne-
fattar kapitel tre till sex, Del II som infattar kapitel sju och åtta samt Del III 
som innehåller kapitel nio till tolv. I del I undersöker och analyserar jag me-
ningsskapandet om och av den vårdande praktiken under första hälften av 
seklet. I kapitel tre undersöker jag vilka de dominerande föreställningarna 
om vårdandets innehåll är och därmed hur praktiken ges innehåll. I kapitel 
fyra undersöks hur relationerna mellan utövare av praktiker på sjukvårdens 
område ser ut och hur de vårdande handlingarna fördelas mellan vårdutövar-
na. Efter det följer kapitel fem där jag analyserar hur de vårdande handling-
arna explicit värderas. Tidsmässigt innebär kapitlet en förflyttning till perio-
den 1940-1960, eftersom det är då ett mer explicit värdesättande framträder i 
de undersökta texterna. I kapitel sex identifierar jag ett alternativt menings-
skapande som existerar parallellt med det dominerande meningsskapandet ca 
1930-1960. 

Decennierna kring 1900-talets mitt utgör en brytningstid. I Del II beskrivs 
hur förändringar och förskjutningar i meningsskapandet börjar ske under 
perioden 1940-1970. Sjunde kapitlet har sitt fokus på de sociala förutsätt-
ningar som bidrar till att det skapas ny mening kring hur de vårdande hand-
lingarna bör fördelas samt ny mening om vad det innebär att vara sjukskö-
terska respektive sjukvårdsbiträde. I kapitel åtta analyseras ytterligare ett 
alternativt meningsskapande som konkurrerar med och utvidgar det domine-
rande. Tidsperioden är i detta kapitel 1940- och 1950-talen.  

Del III omfattar de kapitel som visar hur det sker ett brott i meningsska-
pandet kring slutet av 1960-talet och början av 1970-talet som får betydelse 
för meningsskapandet även under de följande årtiondena. Nionde kapitlet 
belyser hur sjuksköterskorna och den vårdpolitiska praktiken ifrågasätter det 
dominerande sättet att skapa mening och med hjälp av omvårdnadsbegreppet 
bidrar med nya innebörder om vad vård bör innefatta och stå för. Kapitel tio 
visar vilka dominerande föreställningar om vårdandets innehåll som fram-
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träder mellan 1960 och 2000, medan kapitel elva fokuserar på hur redan 
etablerade relationer mellan läkare och sjuksköterska förändras, medan de 
mellan sjuksköterska och sjukvårdsbiträde/undersköterska reproduceras.  

Avhandlingens sista kapitel, tolv, rymmer sammanfattning och diskussion 
och har till uppgift att konkludera och sammanföra de tre delarnas resultat. 
Jag fördjupar också till viss del några av studiens resultat. Här diskuteras 
även studiens kunskapsmässiga bidrag samt mina metodiska val. 
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2. Teoretiskt perspektiv, material och metod 

En viktig utgångspunkt i den här studien är att jag valt att se på uppfattningar 
av vår verklighet som att de är socialt, historiskt och kulturellt formade. 
Inom det ryms att mycket av det vi betraktar som självklarheter i vårt sociala 
liv är en produkt av våra föreställningar om världen. Det innebär att de kate-
goriseringar som vi förstår världen genom är ett resultat av mänskliga hand-
lingar och språklig interaktion snarare än något som kan hänföras till ”natur-
liga” uppdelningar. 24  Ett sådant perspektiv öppnar upp för att kritiskt belysa 
fenomen som anses självklara. Exempelvis menar jag att nutida föreställ-
ningar, som citatet i inledningskapitlet gav exempel på, om att den som vår-
dar måste kunna ”känna” omvårdnad, inte är självklara, på samma sätt som 
föreställningar om att kvinnor är mer lämpade att vårda än män inte är själv-
klara. En sådan utgångspunkt där sociala företeelsers naturlighet ifrågasätts 
kan sorteras inom det som allmänt kallas för socialkonstruktivism. Som 
Søren Barlebo Wenneberg påpekar är detta dock en beteckning som inte 
innefattar någon konsensus om vad som avses.25 Istället för att försöka place-
ra in den här studiens teoretiska perspektiv utifrån en mall, ska jag fortsätt-
ningsvis försöka tydliggöra vad ett kritiskt perspektiv på det som upplevs 
som självklart innebär för denna studie. Det kritiska perspektivet på det ”na-
turgivna” vill jag använda för att analysera hur meningsskapandet i texter om 
den vårdande praktiken förändrats historiskt.  

Det jag sagt ovan innebär dock inte att jag tror att allt är öppet för ständig 
förändring eller att det inte finns någon verklighet att förhålla sig till. Vår 
uppfattning av världen upplevs som högst reell och ifrågasätts därför inte 
och förändras således långsamt. Synen på världen delas också av de männi-
skor som ingår i ett samhälle eller i ett socialt sammanhang, det vill säga, vi 
delar en förståelse om att befintliga kategoriseringar av världen är korrekta 
och naturliga. Jag ska exemplifiera hur jag menar genom att föra in Moira 
von Wrights diskussion om subjekt kontra objekt.26 Hon förklarar ett ”ob-
jekt” som det som vi kan finna utanför individen och som vi kan dela – något 
materiellt som ett bord eller ett träd. Det subjektiva blir då istället det som 
individen själv har tillgång till - men det handlar samtidigt inte om något 

                               
24 Vivien Burr, Social constructionism (London: Routledge, 1995), 3-5. 
25 Søren Barlebo Wennerberg, Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv 
(Stockholm: Liber, 2001). 
26 Moira von Wright, Vad eller vem?: En pedagogisk rekonstruktion av G. H Meads teorier 
om människors intersubjektivitet (Diss., Göteborg: Daidalos, 2000). 
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som är isolerat till enbart individen eftersom vi delar vår erfarenhetsvärld 
med andra människor.  

Istället för att tänka oss subjektivitet som något inre och privat kan vi med 
Mead förstå subjektiviteten som förmågan till självreflektion och intentionellt 
handlande, men källan till bägge dessa förmågor finner vi i intersubjektivite-
ten och i den gemensamma koordinerade handlingen.27 

Citatet tydliggör för mig att vi kan se på den vårdande praktiken som både 
ett objektivt och subjektivt fenomen. Praktiken finns där rent objektivt som 
en arbetsplats med rumsliga utrymmen, instrument och människor med olika 
uppgifter som gör saker och talar med varandra. Däremot hur praktiken for-
mas, hur den tillskrivs innehåll och värden samt vilka förväntningar som 
möter olika vårdutövare bottnar snarare i något subjektivt, dvs. i våra före-
ställningar om praktiken. Hur den vårdande praktiken ges mening formas i 
en språklig interaktion mellan människor. Denna språkliga interaktion är 
inget vi kan ta på men det är ändå något vi delar. Detta för mig in på hur jag 
ser på språk och meningsskapande.  

Meningsskapande, språk och förändring 
I den här studien utgår jag, som belysts ovan, ifrån att det är genom männi-
skors språkanvändning och interaktion som mening om den vårdande prakti-
ken skapas och förmedlas. Med det följer ett synsätt som betonar att språk 
och texter har en viktig roll i samhällen genom att de erbjuder redskap för 
människor att förmedla sina åsikter som sedan får konsekvenser för hur 
andra människor tänker och handlar.28 Texter ses som en del av samhället, 
som en produkt av människors försök att skapa mening i sin verklighet men 
även påverka genom tankar och utsagor som sätts på pränt. Genom en sådan 
förståelse kan texten betraktas som en samhällelig instans där mening för-
handlas och konstateras i en dialog med andra texter och avsändare. Författa-
re kan vara individer som företräder ”egna” intressen eller till exempel en 
praktik eller myndighet. Texter blir då till inlägg i en samhällelig dialog som 
bidrar till hur vi formar och betraktar vår sociala tillvaro genom att bidra 
med åsikter och information. Här ett citat som förtydligar hur textens men-
ingsskapande förmedlas: 

The social effects of texts depend upon processes of meaning-making – we 
might want to say that the social effects of texts are mediated by meaning-

                               
27 ibid., 117 
28 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsve-
tenskaplig text- och diskursanalys (Lund: Studentlitteratur, 2001), kap 1. 



  27 

making, or indeed that it is meaning that have social effects rather than texts 
as such.29 

 
Citatet är från lingvisten och diskursanalytikern Norman Fairclough, vars 
version av den kritiska diskursanalysen jag har valt att låta mig inspireras av 
och stöda mig på.  

Hur vi sätter ord på och kategoriserar världen är emellertid en öppen frå-
ga. Eftersom det alltid finns en viss öppenhet för förändring lämnar det plats 
för en kamp om att producera nya föreställningar som bidrar till ett förändrat 
meningsskapande om världen. Ofta bygger vi vidare på tidigare betydelser, 
på det redan etablerade, genom att förändra begrepps innebörder eller sam-
manlänka ord från olika sociala områden. Via språket kan sedan nya före-
ställningar produceras genom att gamla vokabulärer kullkastas eller be-
grepps innebörder förändras. Norman Fairclough poängterar dock att det 
alltid finns sociala strukturer som påverkar möjligheterna till nya språklig 
formuleringar: 

A realist would argue that although aspects of the social world such as social 
institutions are ultimately socially constructed, once constructed they are re-
alities which affect and limit the textual (or ‘discursive’) construction of the 
social.30 

 
Hur det redan skapats mening om den vårdande praktiken inverkar med 
andra ord på möjligheterna till att förändra redan etablerade innebörder om 
praktiken. Fairclough påpekar exempelvis att det kan vara avgörande vem 
som bidrar med nya föreställningar. Alla har inte samma möjligheter att på-
verka utan här kommer maktfaktorer in. Att uppnå tolkningsföreträde är 
därför en viktig aspekt för att kunna påverka meningsskapandet om prakti-
ken. 

Genom att utgå ifrån att språket har en funktion i det sociala som bidrar 
till förändring kan den vårdande praktiken nu ses som en arena där aktörers 
sätt att tala och skriva om praktiken skapar mening om praktiken. Hur aktö-
rer talat om praktiken ser jag som en social aktivitet som producerat, repro-
ducerat och transformerat mening kring denna praktik.  

Ett diskursanalytiskt perspektiv 
Ett sätt att närma sig aspekter på språk och meningsskapande är att använda 
sig av ett diskursanalytiskt perspektiv. Diskursanalys är dock en teori och 

                               
29 Norman Fairclough, Analysing Discourse. Textual analysis for social research (New York: 
Routledge, 2003), 11. 
30 ibid., 8 
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metod som kan användas och definieras på många olika sätt. 31 Både lingvis-
ter och mer socialvetenskapligt inriktade forskare gör anspråk på att använda 
diskursanalys i sin forskning och de teoretiska och metodologiska implika-
tionerna skiljer sig av naturliga skäl åt.  

Grovt sammanfattat finns det inriktningar som ser diskursanalys som en 
metod att analysera språkbruk som ett system av tecken och andra som ser 
den som ett sätt att analysera hur språkbruk bidrar till att forma det sociala. 
Inom socialvetenskaplig forskning finns det givetvis en dragning åt den sist-
nämna riktningen. Michel Foucaults teorier används ofta, men även Jürgen 
Habermas kommunikativa rationalitet ryms inom denna fåra, liksom den 
kritiska diskursanalysen. 32 Det som förenar dessa teorier är deras intresse för 
hur social och kulturell förändring påverkas av språket och hur språk har 
betydelse för makt och sociala identiteter. Det som skiljer dem åt är bland 
annat den grad av autonomi som de tillskriver språket vad gäller att påverka 
den sociala världen. 33 

Diskurs och agentskap 
De socialvetenskapligt inriktade diskursteorierna förenas även av sin beto-
ning på diskurser som meningsbärande, föränderliga, kontextuella och med 
en historisk dimension.34 De bryter därigenom med modernismens betoning 
på styrande strukturer och istället betonas att människor och samhälle konsti-
tueras genom språket eller diskurser och därför är föränderliga. Många 
diskursteorier delar också en teoretisk förståelse som säger att diskursen har 
en tvingande inverkan på människor. Diskursen styr hur människor ska vara, 
samtidigt som människan även aktivt tar upp diskurserna som en del av sig 
själv. Via språket/diskursen lär sig människor att kategorisera sin omvärld, 
förstå vad som är inkluderat och exkluderat i kategorierna och hur dessa ska 
ges mening. 

Även om det finns en samstämmighet mellan olika diskursteorier om dis-
kursens konstitutiva funktioner varierar det i vilken utsträckning som männi-
skor ges autonomi förhållande till diskursen, och därmed i vilken grad man 
intresserar sig för människor i en konkret diskursanalys. En vanlig förståelse 
av relationen diskurs-människa är den som Michel Foucault representerar. 

                               
31 Se t ex. Adam Jaworski och Nikolas Coupland, The discourse reader (London: Routledge, 
1999) eller Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och 
metod (Lund: Studentlitteratur, 2000) för en vidare genomgång av olika diskursanalytiska 
inriktningar och deras tillämpningsområde. 
32 Jonathan Joseph och John Roberts, Realism Discourse and Deconstruction (New York: 
Routledge, 2004), 4. 
33 Norman Fairclough, som företräder en riktning inom den kritiska diskursanalysen, menar 
till exempel att det alltid finns faktorer som går utanför det språkliga som påverkar världen 
och hur den uppfattas. 
34 Jaworski och Coupland, (1999), 1-4. 
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Foucault menar att människan påverkas av kollektivt producerade tanke och 
handlingsmönster.35 Människan styrs därigenom av dessa kollektiva tanke-
mönster samtidigt som hon deltar i re/produktionen av tankemönstren. Med 
detta antagande får ofta människan en undanskymd roll i diskursanalysen till 
förmån för de utsagor eller maktordningar som kan avläsas i texter. Målet 
blir istället att relatera texter till andra omgivande texter för att identifiera 
vilka utsagor som anses legitima och av värde för diskursen och därigenom 
vad som anses sant och falskt, vad som är möjligt att tänka och säga inom en 
given epok. Intresset riktas mot de formationsregler som antas styra det sy-
stem av utsagor och kunskaper som är möjliga i en specifik historisk kontext. 
Följden blir att det är olika utsagors verkan och konsekvenser som hamnar i 
fokus för analysen.  

Min ståndpunkt i denna studie är ett försök till en mellanväg med ett fo-
kus på både aktör och diskurs. Jag anser att det inte går att förstå framväxten 
av föreställningar om vårdandets praktik utan att lyfta fram aktörer som ak-
tivt handlande i ett pågående meningsskapande. Genom att fokusera även på 
aktörer vill jag peka på att diskurser är en resurs för aktörer att uttrycka sina 
intressen genom. Med utgångspunkt från den här studiens teoretiska per-
spektiv vill jag betona att eftersom olika diskurser står för olika perspektiv 
på världen kan diskurser även knytas till projekt att förändra världen i en viss 
riktning.36 Vi kan då se diskurser som en resurs som är tillgänglig för att 
producera skilda föreställningar om världen. I samråd med Norman Fairc-
lough utgår jag därför i studien ifrån att aktörer nyttjar diskurser i vissa syf-
ten.  

Beroende på hur en aktörsgrupp är positionerad i samhället – genom soci-
al bakgrund, yrke – kommer det dock att påverka hur världen upplevs och i 
slutändan framställs genom diskurser. Även frånsett diskursens styrande 
inverkan är dock, som Fairclough betonar, aktörerna inte helt fria att agera 
genom diskurs. Det finns bland annat begränsningar i form av sociala struk-
turer – som social klass – och den sociala praktik de verkar inom.37 Här ett 
citat som syftar till att tydliggöra relationen diskurs och aktör: 

Different discourses are different perspectives on the world, and they are as-
sociated with the different relations people have to the world, which in turn 
depends on their positions in the world, their social and personal identities, 
and the social relationships in which they stand to other people.38 

 
Hur sjukdomar och deras behandling förstås är till exempel beroende av 
vilken social praktik och aktörsgrupp som bidrar med definitionen. Det är 

                               
35 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm: Symposium, 1993), 42-57; Michel Fou-
cault, Vetandets arkeologi (Lund: Arkiv, 2002), 21.  
36 Fairclough, (2003), 208. 
37 ibid., 22-25. 
38 ibid., 124. 
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möjligt att tala om en medicinvetenskaplig diskurs som existerar i samhället 
och som kan förbindas med läkarkollektivets och en medicinsk praktiks fö-
reställningar om sjukdomar och deras behandling. Det är även rimligt att tala 
om en alternativmedicinsk diskurs som bidrar med alternativa föreställningar 
om hur vi ska uppfatta sjukdomar och som främst företräds av andra aktörer 
än läkarkollektivet som exempelvis homeopater och kiropraktorer.  

Med detta som utgångspunkt kan skilda texter förstås så, att de kan bidra 
till olika versioner av meningsskapande av vårdande beroende på den produ-
cerande aktörens sociala position och intressen. 39 Jag har valt att synliggöra 
några av de aktörer som fått komma till tals och hur de bidragit till menings-
skapandet om den vårdande praktiken under olika historiska skeenden. När 
jag talar om aktörer i denna studie är det dock inte i form av enskilda aktörer 
utan i termer av aktörsgrupper. En aktörsgrupp är i studien företrädesvis en 
yrkesgrupp, som läkare, sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, eller det jag 
kallar den vårdpolitiska praktiken. En del av analysen i studien riktas mot 
hur skilda aktörsgrupper bidragit med mening, och jag försöker ta i beaktan-
de hur deras intressen speglas i meningsskapandet. Det mest centrala i analy-
sen är dock att undersöka diskursens konstituerande funktion, dvs. jag har ett 
övergripande fokus på vilka föreställningar och diskurser som finns repre-
senterade i texterna och hur dessa bidragit till att beteckna den vårdande 
praktiken och till att positionera olika kategorier av vårdutövare.  

Fortsättningsvis ska jag precisera de centrala teoretiska verktyg som an-
vänds och några andra begrepp hämtade från den kritiska diskursanalysen.  

Diskursbegreppet 
Begreppet diskurs är som jag tidigare antytt ett begrepp med många defini-
tioner men en vanlig och grundläggande förståelse av diskurs är att det hand-
lar om språkbruk samt att det finns en betoning på att diskurser är menings-
bärande, föränderliga, kontextuella och innehåller en historisk dimension.40 
Den definition som jag utgår från är hämtad från Norman Fairclough, som 
definierar diskurs dels som all form av språkbruk, dels som ett specifikt sätt 
att genom språket representera aspekter av världen.41 Olika diskurser bidrar 
därigenom med skilda perspektiv på, i mitt fall, den vårdande praktiken, 
vilket innebär att vissa möjligheter framhävs medan andra utesluts. En 
diskurs inkluderar därför alltid föreställningar och antaganden om vad som 
är, men kan även innehålla föreställningar om framtida förändringar, vad 
som är eftersträvansvärt och nödvändigt. Diskurser innefattar alltid normer 
och värderingar om hur något bör vara beskaffat och styr våra handlingar 

                               
39 Jfr Norman Fairclough, Media discourse (London: Edward Arnold, 1995b), 103-104. 
40 Jaworski och Coupland, (1999), 1-4. 
41 Fairclough, (2003), kap. 7. 
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och idéer i vissa riktningar. Diskurser kan även vara olika dominerande, en 
diskurs kan exempelvis dominera en annan, och de kan också ha olika stor 
genomslagskraft i en kontext. De kan fungera sida vid sida eller strida om att 
definiera världen/praktiken på ett specifikt sätt. 42 

Diskursens olika funktioner i meningsskapandet 

Diskurser innehåller olika perspektiv på den vårdande praktiken och utgör 
källor för hur praktiken ges mening. Norman Fairclough betonar att diskur-
sen konstruerar mening huvudsakligen på två sätt.43 Det ena avser me-
ning/föreställningar om världen/praktiken, det andra konstruktionen av män-
niskors sociala identiteter och relationer. Från språkforskaren Michael Halli-
day har Fairclough lånat begreppen ideationell och interpersonell för att re-
dogöra för dessa meningsskapande funktioner. Med diskursens ideationella 
funktion avses att diskursen bidrar med föreställningar om praktiken och 
dess innehåll, dvs. praktiken representeras eller betecknas. Denna funktion 
innefattar att kunskapssystem påverkas och formas, vilket inkluderar överty-
gelser, värderingar och sådant som allmänt kallas för sunt förnuft. Att identi-
fiera vilka diskurser som definierar vad vårdande innebär och därmed inne-
hållet i de vårdande aktiviteterna är ett exempel på en analys i studien som 
fokuserar på diskursens ideationella funktion. Med interpersonell funktion 
avses att även sociala identiteter, eller med det begrepp som används i denna 
studie: positioner, och relationer uttrycks, skapas och förhandlas genom dis-
kursen. I studien riktar jag analysen både mot hur den vårdande praktiken 
framställs, hur relationer framställs och skapas och hur utövare inom sjuk-
vårdens område positioneras genom diskurser, och därmed mot båda dessa 
funktioner.  

Positionering genom diskursen  

Jag lyfte tidigare fram att det inom diskursanalysen finns skilda uppfattning-
ar om människans autonomi i förhållande till diskurs. Inom den kritiska 
diskursanalys som Fairclough företräder understryks att diskurser ”gör” 
människor likväl som människor ”gör” diskurser.44 Det innebär att männi-
skor inte bara använder diskurser som resurser, eller kategoriserar världen 
via diskurser, utan att diskurser även tillhandahåller normer och positioner 
som formar hur vi kategoriserar oss själva och andra. Diskurser tilltalar och 
definierar oss som en bestämd sorts person, vilket påverkar hur vi handlar 
och ser på oss själva. Om jag tar ett exempel från vårdandets praktik kan vi 

                               
42 ibid., 124. 
43 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge: Polity Press, 1992), 64-65; 
Fairclough (2003), 27. 
44 Norman Fairclough, Critical discourse analysis. The critical study of language (London: 
Longman, 1995a), 39-40. 



  32

förstå det som att det finns diskurser som bidrar till att göra sjuksköterskan. 
För att vara sjuksköterska måste man behärska de dominerande diskursiva 
normer som förbinds med denna position. Man måste lära sig att se på prak-
tiken och lära sig att behärska aspekter i vårdandet i enlighet med positione-
ringen. Uttryckt på ett annat sätt innebär det att diskursen skapar en plats i 
praktiken för sjuksköterskan i relation till andra utövare inom sjukvårdens 
område utifrån vissa föreställningar. Positionen rymmer både möjligheter 
och begränsningar av vad en sjuksköterska kan göra som den positionsbe-
stämda individen har att förhålla sig till.45 Det betyder att den som är posi-
tionsbestämd som sjuksköterska normalt också handlar på ett sätt som är 
förenligt med föreställningar om vad en sjuksköterska är och gör. Vilket 
handlingsutrymme sjuksköterskan har är alltså beroende av vilka diskurser 
som ”gör” denna yrkesposition. 

Fairclough betonar även att det kan finnas alternativa diskursiva normer 
som förbinds med en specifik position. Hur pluralistiska dessa diskursiva 
normer är kan dock variera över tid. 46 Därför understryks att det också är 
möjligt att omförhandla de diskursiva normer som omger en position. Det 
innebär att individer som är positionsbestämda som sjuksköterskor kan bidra 
till en förändring av vad positionen innebär genom att ifrågasätta rådande 
diskursiva normer och istället bygga på andra och alternativa diskurser. För-
mågan att ta till sig nya diskurser för att förändra en positionsbestämning är 
dock avhängig den befintliga positionen och maktförhållanden. Alla har 
därför inte samma möjligheter att förändra sin position.  

I studien använder jag begreppet positionering för att granska hur vårdut-
övarna positionerats och positionerar sig genom diskursen i förhållande till 
varandra, till läkarna och till patienten i olika skeden av historien.  

Social praktik 
I inledningskapitlet beskrev jag en social praktik som en form av mänsklig 
aktivitet som utövas med ett visst mål – som att vårda en sjuk människa – 
och med normer och traditioner som utvecklats över tid inom praktiken. 
Chouliaraki och Fairclough ser det så, att sociala praktiker är en form av 
social interaktion – ett sätt för människor att praktiskt agera tillsammans på 
jobbet, i hemmet, i föreningslivet, i politiken.47 Allt socialt liv är därför för-
bundet i ett nätverk av sociala praktiker som människor deltar i och handlar i 
tillsammans. Sociala praktiker kan även beskrivas på följande vis: 

A particular practice brings together different elements of life in specific, lo-
cal forms and relationships – particular types of activity, linked in particular 

                               
45 Burr, (1995), 113. 
46 Fairclough, (1995a), 39-40. 
47 Chouliaraki och Fairclough, (1999), 19-38. 
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ways to particular materials and spatial and temporal locations: particular 
persons with particular experiences, knowledges and dispositions in particu-
lar social relations; particular semiotic resources and ways of using language; 
and so forth.48 

 
Som framgår av citatet består varje social praktik av olika sociala element. 
Det finns en fysisk och materiell plats för praktiken - vårdavdelningen. Den 
vårdande praktiken består av personer som ingår i sociala relationer med 
varandra som sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden. Dessa personer har spe-
ciella erfarenheter och kunskaper och utövar handlingar som är specifika för 
praktiken – vårdande aktiviteter. Med inspiration av denna beskrivning har 
jag i studien använt mig av begreppet erfarenhets- och kunskapsområde för 
att åskådliggöra hur olika vårdutövare förbinds med olika områden och hur 
detta är förknippat med föreställningar om olika aktiviteters värde samt vad 
det innebär att vara exempelvis ett sjukvårdsbiträde.  Jag undersöker även, 
som redan betonats, hur det över tid skapas mening om vad som är en 
vårdande aktivitet och hur aktiviteten ges ett innehåll. 

Chouliaraki och Fairclough påpekar också att diskurser figurerar på två 
olika sätt inom praktiker: dels genom att praktiker är delvis diskursiva efter-
som att tala och skriva är ett sätt att interagera inom praktiken, dels genom 
att de är diskursivt representerade.49 Med det senare avses att människor 
alltid genererar tolkningar och beskrivningar av vad de gör i en praktik, sam-
tidigt som de producerar tolkningar och beskrivningar av andra praktiker. 
Dessa tolkningar och beskrivningar kallar Chouliaraki och Fairclough reflex-
iva. De innehåller föreställningar som bidrar till ett meningsskapande om 
praktiken som särskiljer den från andra praktiker. Dessa reflexiva tolkningar 
och beskrivningar är alltid positionerade – de är framställda från en speciell 
position inom praktiken eller från dess utsida. Därmed kan vårdutövares 
reflexiva beskrivningar av praktiken beskrivas som både en resurs och en 
insats i en kamp om att konstruera mening om praktiken utifrån ett speciellt 
perspektiv.  

Nätverket av sociala praktiker 

En social praktik kan också, enligt Chouliaraki och Fairclough, ses så att den 
är en del i ett nätverk av andra praktiker som bidrar till de normativa ramar 
som omger en enskild praktik.50 Nätverket av praktiker som är länkade på ett 
speciellt sätt konstituerar vad Fairclough kallar för en social ordning.51 Det 
tolkar jag så, att närliggande praktiker gemensamt kan konstituera exempel-
vis hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård som institution kan då förstås 

                               
48 ibid., 21. 
49 ibid., 37-38. 
50 ibid., 19-20. 
51 Fairclough, (2003), 206. 
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som en mängd praktiker som samverkar och där den vårdande praktiken 
utgör en tillsammans med många andra. Nätverken av praktiker hålls på 
plats genom olika dominansförhållanden, där striden om makten över nät-
verken utgör en aspekt. En aspekt som är viktig att uppmärksamma för att få 
en bild av dominansförhållanden inom ett sådant nätverk är rörelser av 
diskurs från en praktik till en annan. Man kan tala om att diskursen antingen 
koloniserar en annan praktik, eller att en praktik tillägnar sig diskurs från en 
annan praktik. Chouliaraki och Fairclough uttrycker det så här:  

We may say that the discourse of one practice colonises that of another, or 
that the latter appropriates the former, depending on how power relations are 
expressed as relations between practices and discourses.52 

 
En praktik som koloniseras av diskurs från annan praktik är dominerad och i 
och med det konstruerad i överensstämmelse med den dominerande prakti-
kens intressen. En praktik som tillägnar sig diskurs anpassar den istället för 
att passa i ett nytt sammanhang. Dominansförhållanden existerar inte enbart i 
nätverket av praktiker utan är även en del av en enskild social praktik: 

But power in the sense of domination also figures at the level of particular 
practice, where subjects are positioned in relation to others such that some are 
able to incorporate the agency of others into their own actions and so reduce 
the autonomous agentive capacity of the latter.53 

 
En strid om dominansen över en praktik är därför en strid om att stänga 
praktiken för nya perspektiv, vilket dock aldrig lyckas helt. Med denna beto-
ning på praktiker som delar av ett nätverk är en viktig infallsvinkel i studien 
att undersöka hur den närliggande medicinska praktiken, men också den 
vårdpolitiska praktiken, från ”utsidan” inverkat på meningsskapandet om 
och av vårdandets praktik.  

Diskursordning 
Begreppet diskursordning har Norman Fairclough lånat av Michel Foucault 
men gett det en delvis ny definition. En diskursordning kan definieras som 
den sociala organiseringen av de diskurser som är förbundna med en speciell 
social praktik.54 Det innebär i min tolkning att diskursordningen rymmer alla 
de diskurser som kämpar om att definiera vårdandets praktik och kan bestå 
av både motstridiga och komplementära diskurser. Vilka diskurser som an-

                               
52 Chouliaraki och Fairclough, (1999), 27. 
53 ibid., 24. 
54 Fairclough, (1995b), 55-56; Chouliaraki och Fairclough, (1999), 58-59. I Fairclough 
(2003), 24 ses diskursordningen som den språkliga/diskursiva aspekten av den sociala ordning 
som ett helt nätverk av praktiker utgör. 
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vänds som resurser i skilda texter är sålunda beroende av diskursordningen. 
Jag har tolkat Fairclough så, att det dels finns en diskursordning kopplad till 
varje social praktik. Vårdandets praktik har sin egen diskursordning, med 
meningsbärande diskurser som gemensamt ger praktiken innebörder. Därut-
över finns det en diskursordning som länkar de diskurser som ryms i det 
nätverk av praktiker som institutionen hälso- och sjukvård utgör. Dessutom 
finns det en övergripande samhällelig diskursordning som rymmer diskurser 
som kan inverka på de mer lokala diskursordningarna. Exempelvis är det 
möjligt att tala om att det finns diskurser som inrymmer föreställningar om 
kön som ryms inom en samhällelig diskursordning. Gränserna mellan 
diskursordningar kan vara mer eller mindre öppna för flöden. Med andra ord 
finns det utrymme för rörelse av diskurser mellan diskursordningar.  

Förändring av diskursordning – en fråga om 
dominansförhållanden 

Vilka diskurser som ingår i en social praktiks diskursordning och hur dessa 
används av aktörer är egentligen en öppen fråga.55 Möjligheterna är strängt 
taget obegränsade men trots detta finns det mekanismer som begränsar den-
na kreativitet. Vissa sätt att skapa mening på har blivit dominerande och 
ledande inom en speciell diskursordning medan andra är mer marginella, 
motstridiga eller alternativa.56 Fairclough framhäver att diskursordningen 
inrymmer en historisk dimension. Diskursordningens kontroll innebär att 
vissa konstruktioner av mening om praktiken blivit möjliga genom historien 
medan andra har exkluderats.  

En diskursordning som reproduceras är ett tecken på att en speciell struk-
turering av diskursordningen blivit dominerande vilket medför ett upprätt-
hållande av en redan befintlig meningskonstruktion. Inom det ryms att en 
viss förståelse och kunskap om den vårdande praktiken har blivit naturalise-
rad – dvs. framstår som naturlig. Aktörerna inom och runt praktiken delar då 
en mängd förgivettaganden som inte ifrågasätts eller utmanas.57 Fairclough 
understryker samtidigt att all form av social samhörighet är beroende av 
delade förgivettaganden för att någon mening alls ska kunna uppfattas. Men 
även om vår sociala samvaro är beroende av delade förgivettaganden är för-
mågan att dominera också förmågan att bidra till meningen i dessa förgivet-
taganden. Därför är förgivettaganden en effektiv mekanism för att kvarhålla 
och reproducera befintliga dominansförhållanden.58 En aktörsgrupps makt 
bestäms bland annat genom deras kapacitet att forma den vårdande prakti-
kens diskursordning.  

                               
55 Fairclough, (1995b), 78. 
56 Fairclough, (2003), 206-207. 
57 ibid., kap. 3. 
58 Fairclough, (1995a), 92-96. 
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Förgivettaganden och dominansförhållanden kan dock alltid utmanas i 
större eller mindre utsträckning av aktörer. Diskursordningen kan då ses som 
en domän där aktörer kämpar om att antingen bevara eller utmana befintliga 
föreställningar om vad vård är. Varje aktör som interagerar språkligt i förhål-
lande till den vårdande praktiken har således att förhålla sig till utbudet av 
diskurser i diskursordningen. Aktörer kan bidra till att reproducera eller ifrå-
gasätta de diskurser som ingår och därmed den befintliga struktureringen av 
diskursordningen. Valet står mellan att använda befintliga diskurser eller att 
bryta mot konventionen genom att bygga vidare på befintliga diskurser eller 
införliva diskurser från andra diskursordningar. En diskursordning som är 
omstrukturerad kan därmed vara ett tecken på en pågående förändring av hur 
mening konstrueras. 

Med hur en diskursordning struktureras avser jag vilka diskurser som in-
går och deras inbördes förhållande, dvs. vilka som dominerar och vilka som 
är marginella samt hur de ger innebörd åt praktiken. Hur diskurser produce-
ras och reproduceras inom en diskursordning kan sålunda vara insatser i en 
kamp om makten att skapa en ny eller utvidgad förståelse av praktiken. Dis-
kursiv förändring inkluderar därför alltid någon form av gränsöverskridande 
eller överträdelse av gängse sätt att nyttja diskurser. 

Dominansförhållanden kan alltså belysas genom att föreställningar som 
kommer till uttryck i texter analyseras utifrån sin relation till en redan existe-
rande diskursordning – reproduceras diskursordningen eller utmanas den 
genom att nya diskurser införlivas? Vilka förgivettaganden som är synliga i 
texterna, och om de utmanas och av vilka, är också en viktig del av analysen.  

Om det ska kunna uppstå en förändring av diskursordningens struktur, 
dvs. att redan etablerade diskurser försvinner eller att nya diskurser införli-
vas, krävs det dock en drivkraft som bidrar till att vedertagna eller förgivet-
tagna föreställningar om hur något förhåller sig börjar problematiseras. En 
sådan drivkraft kan exempelvis en föränderlig omvärld eller nya vårdpolitis-
ka mål bidra till.  

Efter denna genomgång av studiens teoretiska perspektiv övergår jag till 
att presentera studiens material och metod.  

Material och metod 
Mats Börjesson och Eva Palmblad menar att den ”sanningshierarkisering” av 
material som är vanligt förekommande inom forskning inte är adekvat vid 
diskursanalytiskt inspirerade studier. 59 Statliga offentliga utredningar behö-
ver inte vara ett bättre material att studera än exempelvis en veckotidning, 
om intresset är att spåra föreställningar om en aspekt av världen. Båda text-
typerna ger uttryck för föreställningar om hur något är eller bör vara.  

                               
59 Mats Börjesson och Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken (Malmö: Liber, 2007), 16-19. 
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När jag valt texttyper har jag dock utgått inte bara ifrån min ambition att 
undersöka föreställningar om vad vård är utan också att synliggöra några av 
de aktörer som deltagit i meningsskapandet om och av vårdandets praktik. 
Jag har valt texttyper som finns representerade över hela seklet, och som är 
producerade av och ger uttryck för ett urval av aktörers röster. Jag har fram-
förallt velat lyfta fram hur vårdutövarna själva bidragit med mening om den 
egna praktiken, det som Chouliaraki och Fairclough kallar reflexiva beskriv-
ningar. De utgör grupper inom den sociala praktik som studeras, och jag 
menar att det är speciellt intressant att belysa vårdutövarnas egen roll i ett 
pågående tillskrivande av mening. Dessutom vill jag få en belysning av hur 
olika grupper av vårdutövare tänkt och agerat i frågor som rör omvårdnads-
begreppet. Läkare är en grupp som representerar en närliggande praktik i det 
nätverk av praktiker som hälso- och sjukvården utgör. Maktförhållanden är 
betydelsefulla för hur mening skapas, och jag har valt att även se till hur 
starka intressenter som läkare och staten – i betydelsen den vårdpolitiska 
praktiken – framställt den vårdande praktiken. Två viktiga texttyper som 
ingår i materialet är därför fackliga tidskrifter som vänder sig till sjukskö-
terskor respektive sjukvårdsbiträden och undersköterskor och statliga offent-
liga utredningar.60 Läkarnas röster framkommer främst i sjuksköterskornas 
facktidskrift. Deras fackliga organ har undersökts endast under ett mycket 
begränsat skede (se avsnittet om facktidskrifter). En tredje texttyp är läro-
böcker producerade för sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden och underskö-
terskor. De har undersökts för att få en bild av vilka föreställningar om vård 
som ansetts värda att reproducera och föra vidare. 

Statens offentliga utredningar 

De statliga offentliga utredningarna bör betraktas som en texttyp som ger en 
inblick i utvecklingen av den politiska styrningen av hälso- och sjukvården 
och innehåller genomgångar av rådande förhållanden liksom förslag till åt-
gärder. Makten att formulera direktiven och de frågor som ska besvaras och 
att utse vilka som ska ingå i kommittén ligger hos riksdag och regering. Ef-
tersom statliga utredningar från hela seklet undersökts, innebär det att utred-
ningarnas inriktning och innehåll har varierat mellan olika perioder som en 
följd av bland annat förändrade politiska ambitioner.61 När det gäller vårdpo-
litiska utredningar märks variationerna på att det fram till 1970-talet produ-
cerades betänkanden som koncentreras på frågor som rör enbart den vårdan-
de praktiken och som gäller vårdutövarnas utbildningsfrågor, arbetsförhål-
landen eller arbetsfördelning. De utredningar som undersökts under denna 

                               
60 Jag använder begreppet texttyp, även om ett bättre kan vara ”förpackningsformat”. Se Per 
Ledin, Texter och textslag. En teoretisk diskussion (Lund: Institutionen för nordiska språk, 
1999). 
61 Se vidare Olof Petersson och Donald Söderlind, Förvaltningspolitik (Stockholm: Publica, 
1992), 67-68. 
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tidsperiod har begränsats till denna typ av betänkanden. De betänkanden som 
valts bort och som skulle ha kunnat ingå i studien utgör dock ett fåtal och 
innefattar exempelvis ett betänkande om sjukhus och öppen vård och ett 
betänkande med förslag till sjukhuslag. Mitt val att utesluta dessa mer över-
gripande betänkanden har skett i syfte att begränsa mitt texturval till följd av 
den långa tidsperiod som undersöks.  

Under 1970-talet ändrar utredningarna karaktär och fokuserar i större ut-
sträckning på hur hälso- och sjukvården som samhällssektor i stort bör ut-
formas. Från och med detta årtionde produceras det därför inte längre betän-
kanden som enbart fokuserar på de frågor som rör den vårdande praktiken. 
Istället produceras betänkanden om utbildningsfrågor som rör flera yrkes-
grupper – det talas om de medellånga vårdutbildningarna, betänkanden som 
behandlar frågor kring hälso- och sjukvårdens mål, kring patientens rättighe-
ter eller hur sjukvårdens inre organisation bör se ut. Jag har under de senare 
årtiondena valt ut centrala betänkanden som legat till grund för hur och i 
vilken riktning hälso- och sjukvården och de medellånga vårdutbildningarna 
ska förändras. Det innebär att inriktningen och den ämnesmässiga bredden 
på de utredningar som valts ut varierar över tid. 

Även om utredningstexterna till sin karaktär framstår som en samfälld 
röst från den vårdpolitiska praktiken är varje utredning resultatet av en spe-
ciellt sammansatt kommitté med sakkunniga inom ämnesområdet. Fokus 
ligger på hur den vårdpolitiska praktiken bidragit till meningsskapande om 
den vårdande praktiken, men jag har även uppmärksammat vilka aktörer som 
har getts tillträde till kommittén. I studien ser jag därför på det statliga kom-
mittéarbetet som en praktik där olika aktörer som ingår i olika relationer och 
med skilda intressen bidrar till att utforma de statliga betänkandena.62 
 
Urvalet av statens offentliga utredningar 

 
1916 Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersona-

lens utbildning och arbetsförhållanden 
SOU 1948:17 Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor och 

annan sjukvårdspersonal 
SOU 1951:17 Redogörelser för arbetsstudier vid kroppssjukhusens 

vårdavdelningar m.m. 
SOU 1962:4 Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjukvårdsperso-

nal: betänkande angående vissa sjuksköterskornas och 
undersköterskornas arbetsuppgifter m.m. 

SOU 1964:45 Sjuksköterskeutbildningen. Grundutbildning. Betän-
kande av 1962 års utredning angående sjuksköterske-
utbildningen. 

                               
62 Jfr Margareth Nordgren, Läkarprofessionens feminisering. Ett köns- och maktperspektiv 
(Diss., Stockholms universitet, 2000), 134-135.  
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SOU 1973:58 Högskoleutbildning: betänkande. Hälso- och sjukvårds-
linje. Social servicelinje. Medicinsk assistentlinje. Ar-
betsterapeut- och sjukgymnastlinje 

SOU 1977:66 Patienten i sjukvården – kontakt och information. Rap-
port från en expertgrupp inom medicinalansvarskom-
mittén 

SOU 1978:58 Ny vårdutbildning – betänkande av utredningen om 
vissa vårdutbildningar inom högskolan: Vård 77 

SOU 1979:26 Sjukvårdens inre organisation: en idépromemoria 
SOU 1979:78 Mål och medel för hälso- och sjukvården: förslag till 

hälso- och sjukvårdslag 
 

När jag läst de statliga utredningarna har mitt intresse främst riktats mot 
avsnitt som belyser hur den vårdpolitiska praktiken talar om vad som är den 
vårdande praktikens ansvar, hur den bör vara utformad och vad som bör vara 
dess innehåll. Även avsnitt som diskuterar vårdutbildningarnas innehåll och 
inriktning samt vem som förväntas göra vad har valts ut.  

Fackliga tidskrifter 

Denna texttyp har valts därför att den utgör ett forum som i första hand för-
medlar vårdutövarnas och deras fackliga representanters föreställningar och 
meningsskapande om den vårdande praktiken. Två tidskrifter har i princip 
följts under hela seklet, sjuksköterskans tidskrift och sjukvårdsbiträ-
dets/undersköterskans fackliga organ. Det första numret av sjuksköterskor-
nas tidskrift kom ut redan 1908 och den har över tid haft olika namn. Svensk 
sjukskötersketidning – SST - avlöstes år 1934 av Tidskrift för Sveriges sjuk-
sköterskor – Tfss. Den senare ersattes år 1977 av Vårdfacket. Sjukvårdsbi-
trädets och undersköterskans fackliga organ, Kommunalarbetaren, började 
utkomma först 1922. Sjukvårdsbiträdena organiserade sig först på 1920-
talet, och det skulle dröja in på 1930-talet innan alla var organiserade i sam-
ma fackförbund. 

Närmare trettio årgångar av vardera tidskriften har granskats, några år-
gångar från varje årtionde av seklet. Urvalet av årgångar har delvis gjorts 
slumpmässigt, delvis strategiskt såtillvida att de andra texttyperna belyst 
eller antytt att det börjat ske förändringar i meningsskapandet. Slutligen in-
går årgångar från de år då centrala statliga betänkanden som rört den 
vårdande praktiken publicerats. Avsikten har då varit att se om, och i så fall 
hur, vårdutövarna förhållit sig till de politiska visionerna.63 

                               
63 För sjuksköterskornas tidskrift ingår årgångarna 1908, 1909, 1910, 1919, 1920, 1925, 1926, 
1929, 1930, 1934, 1935, 1940, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1960, 1962, 1964, 1968, 1970, 
1975, 1980, 1985, 1990, 1995 samt 1999. För Kommunalarbetaren ingår årgångarna 1922-28, 
1935, 1936, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1953, 1954, 1962, 1963, 1964, 1968, 1970, 1973, 
1978, 1982, 1985, 1992, 1995 samt 1999 
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En stor del av texterna i tidskrifterna utgörs av facklig information som 
rör lönefrågor och arbetstidsavtal, vilket är exempel på texter som exklude-
rats ur studiens material. Däremot har de fackliga organen varit viktiga för 
studien på så sätt att de utgör ett viktigt forum för debatter, åsikter och be-
skrivningar av en upplevd verklighet som förmedlas av både medlemmar 
och fackliga företrädare. I sjuksköterskans tidskrift är det under hela första 
halvan av seklet vanligt förekommande att röster från andra praktiker, och då 
speciellt läkare, får komma till tals. Sådana artiklar har inkluderats i studien 
när de svarat mot studiens frågeställningar. Sjuksköterskornas tidskrift är 
därför en viktig källa för att synliggöra läkarnas föreställningar om vad vård 
är och hur relationen till sjuksköterskan bör se ut fram till omkring 1960-
talet. Efter 1960-talet förändras läkarnas relation till sjuksköterskorna och 
deras röster framförs inte längre i någon större omfattning i tidskriften. Där-
efter är det framförallt i läkartidningen som läkarnas röster kommer fram. 
Några årgångar av Läkartidningen, som både är en facklig och populärveten-
skaplig tidskrift för läkare, från åren kring decennieskiftet 1980/1990 ingår 
därför också i materialet. 64 Med hjälp av läkarnas tidning har jag velat få en 
tydligare belysning av hur läkarna tänkte och agerade i samband med att 
omvårdnadsbegreppet alltmer började föras upp på agendan. Endast ett fåtal 
artiklar som behandlar ställningstaganden i just denna fråga har analyserats.  

Till sist har jag också valt att inkludera en skrift utgiven av Svensk sjuk-
sköterskeförening under 1960-talet i materialet – Patientvården i brännpunk-
ten (1969). Skriften är ett referat från ett symposium anordnat av föreningen 
och bidrar med en kompletterande bild av hur både sjuksköterskor och läkare 
framställer vad vård är och vad det innebär att vara respektive yrkesgrupp i 
ett turbulent skede av historien när det börjar ske förändringar. 

Läroböcker 

Läroböcker är en texttyp som utmärks av att den förmedlar befintlig kunskap 
och normer som anses vara i enlighet med rådande dominerande föreställ-
ningar.65 De läroböcker som ingår i studien har jag analyserat för att få en 
bild av vilka föreställningar som varit så dominerande att de ansetts viktiga 
att befästa och föra vidare genom utbildningen. Det går att se en relation till 
studiens övriga textgenrer i och med att vissa föreställningar från dessa fått 
plats i läroböcker, dock med viss tidsförskjutning. På så sätt blir läroböcker-
na en källa för att se vilka förskjutningar och förändringar i föreställningar 
som får genomslagskraft och när. 

De läroböcker som ingår i materialet ryms huvudsakligen inom det äm-
nesområde som omväxlande benämns sjukvårdslära, sjuksköterskelära, 

                               
64 De årgångar som undersökts är 1988, 1989, 1990,1991, 1992 samt 1993.  
65 Staffan Selander, Lärobokskunskap. Pedagogisk läroboksanalys med exempel från läro-
böcker i historia 1841-1985 (Lund: Studentlitteratur, 1988), 17. 
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vårdkunskap och omvårdnadskunskap. Böckerna är skrivna av sjuksköters-
kor. Gemensamt för dem är att de belyser den aktivitet som är specifik för 
den vårdande praktiken – det vill säga vad man bör göra när man vårdar en 
patient och hur det bör gå till. Läroböckerna kan sägas utmärkas av att de 
framställer hur en önskvärd vårdare bör vara och handla. Från seklets början 
har jag också inkluderat två läroböcker från det medicinska ämnesområdet, 
skrivna av läkare för sjuksköterskor. Motivet till valet är att böckerna ger en 
intressant inblick i läkarnas föreställningar om vad vård innebär i förhållande 
till medicinen i en tid när frågor kring den vårdande praktikens teoretiska 
kunskapsbas är aktuella.  

Jag vill här också uppmärksamma att de första läroböckerna för sjuk-
vårdsbiträdet och undersköterskan utkommer först på 1950-talet. Detta till 
följd av brist på formaliserad utbildning innan dess. Det innebär att jag under 
första hälften av seklet enbart studerat de föreställningar om vårdandet som 
ryms i läroböcker avsedda för blivande sjuksköterskor.  

 
Urvalet av läroböcker 

 
Almqvist, Ernst (1915) Hygien 
Nordin, Valborg (1915) Sjuksköterskelära 
Rystedt, Gottfrid (1922) Invärtes medicin 
Giertz, Greta (1931, 
1945) 

Sjuksköterskelära 

Bergman, Gunnel (1976) Patientens vård 1. Hälso- och sjukvårdslära 
Andersson, Kerstin 
(1978) 

Omvårdnad och utveckling 

Falk, Kristin et al. (1983) Att vårda. En bok i grundläggande hälso- och 
sjukvård 

Borsiin, Tora (1987) Omvårdnadskunskap 
Jansson, Eivor, Ringblom 
Sigrid & Risberg Catari-
na (1988) 

Vårdboken. 

Jansson, Eivor & Tim-
dahl Ringblom Sigrid 
(1991) 

Att vårda sjuka. Vård och omvårdnad vid van-
liga sjukdomstillstånd. 

Dulong, Jette & Poulsen, 
Charlotte (1993)  

Grundbok i omvårdnad 

Jahren Kristoffersen, 
Nina (1997,  1998) 

Allmän omvårdnad, del 1 och 2 
 

Nunstedt, Håkan (1998) Omvårdnadskunskap A 
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Urvalet av läroböcker har under hela seklet skett med tanke på att de ska 
vara mycket använda. De läroböcker som har titeln Sjuksköterskelära ingick 
i en läroboksserie som kallades för Föreläsningar för Sophiahemmets sjuk-
sköterskeelever och utkom första gången i bokform 1898-99. I denna serie 
ingick både sjuksköterskeläran, som var författad av en sjuksköterska från 
Sophiahemmet, och läroböcker i medicinska ämnen skrivna av läkare. Böck-
erna användes vid olika sjukhusskolor under första halvan av seklet och spe-
ciellt sjuksköterskeläran hade stor genomslagskraft. Läroböcker från 1990-
talet har valts ut på grundval av att de finns representerade på sjuksköterske-
utbildningens eller omvårdnadsprogrammets kurslitteraturlistor. Från 1970- 
och 1980-talet har jag valt ut böcker som företrädesvis utkommit i flera upp-
lagor. Vid en genomgång av olika läroböcker från dessa årtionden har jag 
dock kunnat konstatera att de är relativt likvärdiga till sitt innehåll och upp-
lägg.  

Vid läsningen av läroböckerna har mitt intresse främst inriktats på vad de 
belyser att vårdutövare ska göra när de vårdar och hur de ska göra det, men 
också diskussioner om hur relationen till patient och andra yrkesgrupper bör 
se ut. 

Genomförande 

I denna studie är jag alltså inspirerad av den syn på meningsskapande, språk, 
förändring och maktrelationer som Norman Faircloughs kritiska diskursana-
lys representerar. Däremot gör jag inga anspråk på att genomföra analysarbe-
tet i enlighet med Faircloughs lingvistiskt inspirerade metod. Jag förhåller 
mig istället tämligen fritt till hans analysmodell, då jag med tanke på studi-
ens omfattning är intresserad av en innehållsorienterad analys snarare än av 
en djupare språklig nivå.  

Metodiskt har analysen av de olika texttyperna innefattat flera steg. I det 
första ledet har jag granskat de olika föreställningar som tillsammans utgör 
den föreställningsvärld som bidrar till ett meningsskapande om vad vård är 
och hur relationer och positioner bör förstås. Denna inledande analys finns 
sammanställd som en beskrivande text i första delen av varje resultatkapitel.  

Det jag mer konkret gjort i det första ledet är att – efter upprepade över-
siktliga läsningar av materialet – söka efter utsagor om vad vård är eller bör 
vara, och därigenom också vad vård inte är. Framställningar av hur vård bör 
utföras och vem som bör, får och kan göra vad har också eftersökts. Likaså 
har jag sökt efter hur läkaren, sjuksköterskan, sjukvårdsbiträdet och patien-
ten framställs, liksom hur de bör förhålla sig gentemot varandra. Därvid har 
avsikten även varit att identifiera vilka föreställningar som framstår som 
dominerande och vilka som framstår som mer marginella och kanske opposi-
tionella, och vem som bidrar med vilka föreställningar. Avsikten har varit att 
söka efter när det sker förskjutningar och förändringar i föreställningarna. 
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Att vissa föreställningar både återkommer ofta i flera texttyper och repro-
duceras över tid har jag sett som kriterier på att de varit dominerande. Före-
ställningar som framträder mer sparsamt eller i bara en texttyp har identifie-
rats som mer marginella och kanske oppositionella.  

I ett andra led har jag sedan genomfört vad Norman Fairclough kallar för 
en interdiskursiv analys. 66 En interdiskursiv analys innebär i ett första steg 
att identifiera vilka diskurser som nyttjas i de olika typerna av texter för att 
ge praktiken en mening. Hur man rent konkret går tillväga för att avgränsa 
en diskurs är något som Winther Jørgensen och Phillips menar är ett prak-
tiskt problem, men också ett teoretiskt problem som det inte finns några kla-
ra svar på. 67 De föreslår att diskurs bör ses som ett analytiskt begrepp som 
används för att skapa en ram för studien och att avgränsningsfrågan då av-
görs i relation till den aktuella studiens syfte och kontextuella inramning. 
Diskursen är därmed något jag som forskare konstruerar och inte något som 
finns färdigt att avtäcka i texten. 

Jag utgår ifrån att olika diskurser bidrar med skilda perspektiv på den 
vårdande praktiken, och jag har valt att avgränsa och namnge diskurser ut-
ifrån de föreställningar som framträder i texterna om exempelvis vad 
vårdande innebär eller relationen mellan vårdutövarna. Ibland har jag då 
även tagit i beaktande vilken aktörsgrupp som företräder de föreställningar 
som bidrar till ett specifikt perspektiv. Till exempel har jag i studien identifi-
erat en diskurs som jag kallar en medicinvetenskaplig diskurs. Utmärkande 
för denna diskurs är att den bidrar med ett perspektiv där sjukdom är en följd 
av biologiska inre processer och bakteriologiska angrepp. Ett annat känne-
tecken är att diskursen företräder läkarnas och den medicinska praktikens 
föreställningar om vad sjukdom är under seklets inledande årtionden. När 
texterna i ett senare skede av historien istället börjar framställa att sjukdom 
även uppkommer på grund av ogynnsamma sociala förhållanden runt indivi-
den, har jag avgränsat det till en ny diskurs som bidrar med ett annat per-
spektiv på sjukdomars uppkomst och därigenom vad ett vårdande innehåll 
är. 

I det konkreta arbetet har jag, börjat med att sammanställa varje diskurs 
kännetecken, dvs. vilka centrala föreställningar och perspektiv som har bety-
delse för hur diskursen ger uttryck för och skapar mening om en aspekt av 
den vårdande praktiken. Därefter har jag avgränsat och namngett diskurser. 
Min avsikt har hela tiden varit att genom den interdiskursiva analysen fånga 
de olika innebördstillskrivningar som framträder i texterna. Jag har bemödat 
mig om att fånga nyanserna i texternas framställning, när jag namngivit och 
avgränsat sammanlagt elva diskurser som bidragit med mening under seklet.   

Den interdiskursiva analysen redovisas i varje kapitels andra del, som ska 
ses som en fördjupande analys av vad som behandlats i kapitlets inledande 

                               
66 Fairclough, (1992), 124-130. 
67 Winther Jørgensen och Phillips, (2000), 136-137. 
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del. I denna fördjupande del har jag också skrivit fram hur olika aktörer bi-
drar till meningsskapandet, om de utmanar rådande förgivettaganden eller 
om de delar samma förståelse, samt hur varje diskurs bidrar till att positione-
ra vårdutövarna i förhållande till varandra, läkarna och patienten. 

I ett tredje och sista led har jag med inspiration från dels Fairclough, dels 
Winther Jørgensen och Phillips gjort en övergripande analys av de diskurser 
som identifierats i de kapitel som ingår i var och en av resultatsammanställ-
ningens tre delar. 68 Denna analys presenteras som en avslutning av respekti-
ve del och utgör därmed en sammanfattande analys av de diskurser och den 
diskursordning som framträtt hittills. Syftet med den övergripande analysen 
är att som ett andra steg av den interdiskursiva analysen sammanställa och 
tydliggöra vilka områden de identifierade diskurserna täcker in, hur de ger 
innebörder åt praktiken, om och var det råder kamp mellan olika framställ-
ningar, hur diskurserna konstruerar subjekt och relationer på bestämda sätt 
och bidrar till att vissa typer av handlingar blir relevanta och andra orimliga. 

                               
68 ibid., 138-139. 
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Del 1. 
Den sociala organiseringen av  

mening under seklets första hälft 

Avsikten med den första empiriska delen av avhandlingen är att presentera 
den grund – den grundläggande diskursordning - som senare meningsska-
pande aktörer har att förhålla sig till genom att reproducera, nyskapa eller 
förändra mening. Därigenom blir det möjligt att synliggöra vilka föreställ-
ningar och diskurser som lever kvar under seklet och vilka som ersätts med 
nya. I de fyra kommande kapitlen redovisas framförallt dominerande före-
ställningar om vårdandets praktik och dess innehåll och relationer, men i 
kapitel sex uppmärksammas även parallellt förekommande oppositionella 
föreställningar.  
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3. I den medicinska vetenskapens tjänst  

I denna första empiriska del av avhandlingen presenteras den grund som 
senare meningsskapande aktörer har att förhålla sig till.  

I delens första kapitel undersöks vilka de dominerande föreställningarna 
om vårdandets innehåll är under den första halvan av 1900-talet. Det innebär 
att analysen riktas mot föreställningar om vad som bör göras i vårdandets 
praktik, hur det bör göras samt mot vad uppmärksamheten bör riktas. Däref-
ter ringas den eller de diskurser som definierar vad som är en vårdande akti-
vitet in. Genom att ringa in och analysera den dimension av diskursen som 
avser det ideationella – dvs. betecknande – meningsskapandet påbörjar jag 
här en kartläggning av hur praktikens diskursordning struktureras69 under 
första halvan av seklet. 70 Kapitlet inleds med en översiktlig belysning av hur 
sjukvården såg ut vid seklets början för att sedan övergå i själva analysen.  

Som underlag för analyserna används sjuksköterskornas fackliga tidskrift 
– SST och Tfss – från perioden 1910-1950, läroböcker från 1915, 1922, 
1931 och 1945, Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens 
utbildning och arbetsförhållande från 1916 samt Betänkande angående ut-
bildning av sjuksköterskor och annan personal (SOU 1948:17).  

Sjukvården och medicinen i samhället kring 
sekelskiftet 1900 
När den här studien tar sin början, vid skiftet mellan 1800- och 1900-talen, 
hade sjukvården alltmer börjat specialiseras. Det innebär att de sjuka sorte-
rades till olika institutioner för vård beroende på sjukdom.71 Patienter med 
lunginflammation skildes ut från dem med difteri och patienter med scharla-
kansfeber sorterades från dem med magont. Sorteringen av patienter utgick 
ifrån en idé om att sorteringen efter diagnos ökade läkarvetenskapens möj-
ligheter att bota sjukdom. Lasaretten och hospitalen började också bli allt 

                               
69 Med struktureras menar jag vilka diskurser som ingår och deras inbördes förhållande  dvs. 
vilka som dominerar och vilka som är marginella samt hur de ger innebörd åt praktiken. 
70 Jag vill här understryka att det tal som framkommer under perioden i mångt är en reproduk-
tion av ett redan befintligt meningsskapande om praktikens innehåll som inletts långt tidigare. 
För den här studien fungerar det som en startpunkt att ta spjärn emot i senare kapitel. 
71 Se t ex Barbro Holmdahl, Sjuksköterskans historia. Från siukwakterska till omvårdnads-
doktor (Stockholm: Liber, 1997), 88-89. 
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större, och antalet vårdplatser inom sjukvårdens olika institutioner ökade 
kraftigt under 1900-talets början. Trots att sjukvårdens institutioner alltmer 
började fungera som en instans som vände sig till hela svenska folket vårda-
des fortfarande de förmögna till stor del i hemmen av privata läkare och 
sjuksköterskor.  

Jämfört med till exempel under 1700-talets slut hade även föreställnings-
världen om vad som orsakade sjukdom förändrats. Läkarna utgick då från en 
föreställning om att hälsa var beroende av faktorer som individens ät-, mo-
tions- och sömnvanor och tillgången på frisk luft.72 Utifrån denna föreställ-
ning var läkarens uppgift att reglera förlorad hälsa genom att återfinna pati-
entens balans mellan kost, sömn, luft, uttömningar och kroppslig rörelse. 
Under 1800-talet förändrades successivt synen på sjukdom.73 En viktig bi-
dragande orsak till den förändrade synen var utvecklingen av mikroskopet 
som gjorde det möjligt att identifiera för ögat tidigare osynliga sjukdomsalst-
rande mikroorganismer. Det växte fram en stark acceptans för att sjukdomars 
uppkomst orsakas av bakterier och biologiska processer inom kroppens or-
gan, celler och vävnader som den sjuka personen är omedveten om. Under 
1800-talet slår även bakteriologin igenom och bidrar till att kirurgin genom-
går en dramatisk utveckling. Till följd av den medicinska utvecklingen har 
den diagnostiska förmågan vid 1900-talets första decennier ökat och medici-
nen börjat göra allt mer framsteg.  

Eva Palmblad pekar dock på att trots dessa framsteg saknade läkarna fort-
farande en terapeutisk förmåga utanför kirurgins område.74 Läkemedlen och 
vaccinerna fanns ännu kvar att utveckla. De stora behandlingsgenombrotten 
skedde först under 1930- och 1940-talen. Tiden före dessa genombrott tedde 
sig säkerligen ändå de medicinska framstegen som stora och viktiga, och de 
bidrog till en stark optimism i samhället.  

I samhället frodades också vid seklets början en föreställning om den per-
fekta människan. Människa och samhälle skulle förändras och reformeras 
och den medicinska vetenskapen och läkarkåren var viktiga i denna process. 
Eva Palmblad formulerar det så här: 

Läkaren tränger in på scenen som en social reformator. Medicinen kom att 
framstå som inte bara en lära om människan och naturen utan också om – 
samhället.75 

                               
72 Deborah Lupton, Medicine as culture, illness, disease and the body in western societies 
(London: SAGE, 1994), 83-84, se även Karin Johannisson, Medicinens öga. Sjukdom, medi-
cin och samhälle (Stockholm: Norstedt, 1990), 32, samt Michel Foucault, The birth of the 
clinic. An archaeology of medical perception (New York: Vintage Books Edition, 1994), 34-
36. 
73 Lupton, (1994), 84. Se även Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Stockholm: Carlssons, 
2001), 57—60. 
74 Eva Palmblad, Sanningens gränser. Kvacksalveriet, läkarna och samhället (Stockholm: 
Carlsson, 1997), 17-20. 
75 ibid., 19. 
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Det medicinska ansvarsområdet utvidgades successivt och både individens 
och samhällets problem blev föremål för medicinska förklaringsmodeller. 
Sekelskiftet beskrivs vidare i litteraturen som en period som präglades av en 
tro på ordning, rationalitet och framsteg. I fokus för de nya visionerna stod 
främst befolkningens fattigare del som, enligt det normgivande borgerskapet 
behövde bildas och fostras för att bli till goda samhällsmedborgare.76 Det var 
speciellt kampen mot smittspridning som ansågs viktig. Rädslan för smitto-
samma sjukdomar var stor och 1800-talets medicinska upptäckter om smitta 
och smittans spridningsvägar låg till grund för en ökad medvetenhet om 
hygienens betydelse. Läkarnas vetskap om sina bristande kunskaper om de 
smittförande sjukdomarnas behandling gav en insikt om vikten av att verka 
preventivt, genom hygieniska reformer, för att motverka sjukdomars upp-
komst.77 Det bidrog till att en god hygienisk standard eftersträvades i hela 
samhället och inte enbart på sjukhusen. God hygien betraktades också som 
en möjlig väg för att jämna ut de sociala skillnaderna i samhället.78 Genom 
förbättrad personlig hygien – och då främst hos de fattiga – skulle vinster 
uppnås för både individ och samhälle. Individens sociala status skulle höjas 
vilket i sin tur skulle leda till ett kulturellt framåtskridande för samhället.79    

Sammantaget kan vi se hur den vårdande praktiken vid seklets början 
ryms inom en expanderande sjukvård och i ett samhälle där det fanns en stor 
tilltro till den medicinska vetenskapen och hygienens betydelse för hälsa och 
socialt tillrättaläggande. Detta är något som vi kommer att återfinna i de 
undersökta texterna. 

Läkarens praktik i fokus 
Innan vi koncentrerar oss på hur vårdandet mer konkret ges ett innehåll un-
der 1900-talets första hälft ska jag här först presentera rådande föreställning-
ar om vad vårdutövaren förväntas rikta uppmärksamheten mot i sitt handlan-
de. Presentationen leder fram till att jag urskiljer två huvudtyper av vårdande 
aktiviteter: läkarnära och patientnära. 

                               
76 Roger Qvarsell, I: I framtidens tjänst: Ur folkhemmets idéhistoria (Stockholm: Gideons, 
1986), 9-19. Se även Torbjörn Gustafsson, Själens biologi. Medicinen, kulturen och naturens 
ordning 1850-1920 (Diss. Eslöv: Symposium, 1996), 118-123.  
77 Johannisson, (1990), 40. Se även Karin Johannisson, ”Folkhälsa. Det svenska projektet från 
1900 till 2: a världskriget”. Lychnos (1991): 139-195. 
78 Eva Palmblad, Medicinen som samhällslära (Diss., Göteborg: Daidalos, 1990), 79-83. 
79 Ett exempel på hur den hygieniska kampen tog sig form ges i Lena Hammarbergs avhand-
ling En sund själ i en sund kropp (Diss., Stockholm: HLS förlag, 2001). Hon visar hur läkarna 
bedrev en hygienisk mission inom folkskolan. Läkarna tog aktiv del i utformningen av folk-
skolans lokaler och verkade för genomförandet av hälsoundersökningar av barnen. Lärarna 
involverades i arbetet och blev därigenom läkarnas bundsförvanter som tog aktiv del i det 
hygieniska arbetet. 
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Vid seklets början är det uppenbart i de analyserade texterna att det finns 
en framträdande föreställning om att vårdandets praktik behövs för att utföra 
de aktiviteter som genereras av den medicinska praktikens utövare, läkaren. 
Texterna ger uttryck för hur läkaren behöver bistånd med vården av patien-
ten för att de aktiviteter och handlingar som hör till den medicinska prakti-
ken ska kunna fullbordas och fulländas. Här ett exempel på hur detta kan 
framställas i sjuksköterskornas tidskrift: 

Vilja vi nu särskildt se på sjukvårdsarbetet, så utgör personalens uppgifter dä-
rinom ett nödvändigt supplement till vetenskapsmännens, läkarnes verksam-
het. Endast med tillhjälp af en kunnig, plikttrogen och duglig sjukvårdsperso-
nal, särskildt sjuksköterskekår, kommer läkarnes arbete till sin fulla rätt, kun-
na deras vetenskapliga insikter i praktiken till fullo komma de sjuka till 
gagn.80 

 
Citatet är ett exempel på hur vårdandet framställs som en praktik som har 
betydelse inte bara för patientens vård utan även och kanske framförallt för 
läkarens arbete. Den som vårdar förväntas finnas vid läkarens sida och full-
följa hans intentioner. Det är med andra ord läkarens praktik och den medi-
cinska vetenskapen som står i fokus och som vårdandet framställs syfta till 
att optimera.  

De samtida föreställningarna präglas också av att de betonar att den medi-
cinska praktikens aktiviteter och handlingar är av en annan art än den 
vårdande praktikens. Läkaren är den som tillskrivs ansvaret för att ställa 
diagnos, planera för och besluta om patientens behandling. Han är den som 
har det yttersta ansvaret för att patientens sjukdom botas eller lindras. Den 
som vårdar framställs i motsats till detta som den med ansvaret att bistå läka-
ren i hans arbete med att bekämpa sjukdom, vilket citatet ovan ger exempel 
på. Vårdutövaren lyfts fram som den vars aktiviteter och handlingar kom-
pletterar läkarens. Så här resonerar Estrid Rodhe, som är en känd profil inom 
Svensk sjuksköterskeförening, SSF, under seklets början, i tidskriften: 

Hvad en sjuksköterska först af allt bör ha klart för sig, är att läkarens arbete 
är ett och hennes ett annat. Att diskutera om huruvida det senare är lägre eller 
mindre värdt än det förra, är alldeles ofruktbart: de äro helt enkelt alldeles 
olika. Ehuru närstående, äro de så olika, att någon kollision inte behöfde 
komma ifråga. Läkarens utbildning gör honom kompetent att diagnosticera 
och behandla sjukdomsfall, sköterskan har att efter anvisningar utföra be-
handlingarna.[…] Läkaren och sköterskan arbeta sålunda för samma mål, de 
sjukas hjälpande, men på olika sätt, och båda äro lika oumbärliga.81 

 
Citatet visar återigen på hur de två praktikernas aktiviteter och handlingar 
framställs vara av olika art. Den som utövar medicin och vårdutövaren har 

                               
80 Bertha Wellin. Vårt arbete. Svensk sjukskötersketidning nr 6 (1920): 110.   
81 Rodhe Estrid. Ur sjukvårdens etik. Svensk sjukskötersketidning nr 2 (1912): 32-33. 
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olika ansvarsområden men arbetar mot samma mål. Utsagan belyser också 
hur det gängse synsättet kännetecknas av att vårdutövaren har att bistå läka-
ren i hans arbete mot sjukdom, men samtidigt förväntas göra detta utan att 
träda in på hans område. Sammantaget framställer de rådande föreställning-
arna om de två praktikerna att den medicinska praktiken utgör den huvud-
arena som de vårdande aktiviteterna framförallt är avsedda för och därmed 
tjänar. 

Mot bakgrund av denna centrala föreställning framträder i texterna 
vårdande aktiviteter som kan betecknas som läkarnära. De läkarnära aktivi-
teterna består av olika handlingar som åtföljer läkarens behov av assistans 
för att hans arbete ska kunna fullföljas trots att han själv inte alltid finns på 
plats på vårdavdelningen. Handlingarna präglas därför av ett givande från 
sjuksköterska till läkare med ett klart uttalat medicinskt syfte – hon ska un-
derlätta hans arbete med att ställa diagnos och bota sjukdom. Jag har urskilt 
två typer av läkarnära aktiviteter, som jag valt att kalla aktiviteten som den 
förlängda armen och det extra ögat. Jag ska strax närmare exemplifiera hur 
dessa aktiviteter och handlingar kommer till uttryck i texterna och hur de ges 
ett innehåll. 

Hur framställs då patienten i texterna? Patienten framställs i de analysera-
de texterna som ett felande kroppsligt och fysiologiskt objekt som den medi-
cinska vetenskapen har att ansvara för och åtgärda.82 Hon/han träder fram 
som ett sjukdomsfall bland andra som finns på vårdavdelningen för att få sin 
sjukdom kontrollerad och i bästa fall botad. I ett betänkande från 1916 skild-
ras exempelvis patienterna så här: 

Dessa anstalter lämpa sig ju också, i den mån de icke äro specialsjukhus, ut-
märkt väl till sköterskeskolor på grund av deras stora och med hänsyn till 
sjukdomarnas art mycket växlande material av invärtes och utvärtes sjuka, ett 
material, som möjliggör att låta eleven på den för det praktiska arbetet avsed-
da tiden få övning i vården av och kännedom om mycket olika sjukdoms-
fall.83  

 
Värt att notera är att ordet patient överhuvudtaget inte används i citatet. Sna-
rare ses den sjuka människan som ett sjukdomsfall/material som finns till för 
den blivande vårdutövaren. Budskapet som förmedlas är att det är sjukdo-
men och dess förlopp som står i centrum och inte patienten som person.  

Patientens kroppsliga funktioner framstår som ett viktigt föremål för den 
som vårdar att rikta sitt intresse mot och övervaka i medicinens tjänst. Så här 
står det att läsa i en lärobok på 1930-talet: 

                               
82 Jämför föreställningarna om sjukdomars uppkomst enligt Lupton, (1994), 83-84.  
83 Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållan-
den (1916), 81.  
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Då en patient blivit gipsad, har sköterskan att under den närmaste tiden över-
vaka och för läkaren anmäla, om patienten klagar över smärtor, och om 
kroppsdelen nedanför förbandet kännes kall eller synes svullen.84 

Citatet ovan är ett exempel på hur patienten framträder som en kroppsdel 
som vårdutövaren är satt att övervaka åt läkaren. Här ett annat exempel från 
en lärobok: 

De symtom, som sammanhänga med patientens urinering, kunna ge viktiga 
upplysningar om förändringar bl.a. inom cirkulations- och urinvägsapparaten. 
[…] På sjukavdelningen är man uppmärksam på urinens dygnsmängd samt 
dess utseende och lukt förutom på de avvikelser, som kunna förekomma i pa-
tientens urinering.85 

 
I detta exempel framträder patienten i form av sina kroppsliga funktioner 
som ska kontrolleras för att läkaren ska kunna ställa diagnos. Patienten fram-
står som ett objekt som är drabbad av sjukdom och därför är i behov av me-
dicinsk övervakning. Uppmärksamheten ska riktas mot att registrera sjuk-
domens yttringar och utveckling som den kommer till uttryck genom patien-
tens kropp. Vem patienten är som person och vilka tankar och känslor denna 
har kring sin sjukdom är inget som är föremål för uppmärksamhet. Däremot 
framstår det som viktigt att kroppen har det bekvämt och skyddas från smuts 
och liggsår. Följande citat från en lärobok kan få belysa: 

De, som lida av andnöd, hava dock behov och lindring av att huvudgärden 
göres så hög, att ställningen blir nästan sittande. Man får därvid tillse, att hela 
ryggen blir stödd och får vila […]. Är ett ben eller en arm sjuk, skall man 
vara noga, att denna lem vilar gott. Underlaget skall städse vara slätt för att 
förhindra uppkomsten av liggsår.86 

 
Patienten omnämns i termer av ett symtom på en sjukdom eller som en sjuk 
kroppsdel. Det som ställs i fokus är att lindra symtomet och göra det be-
kvämt för kroppen samt förhindra uppkomst av yttre skador. På liknande sätt 
sägs i sjuksköterskeläran från 1945: 

Skötseln av munhålan innebär ej endast tändernas rengöring utan även en 
översyn av hela munhålan och läpparna. En vanskött munhåla kan bli orsak 
till svåra komplikationer, ty det sekret, som samlas omkring tänderna och på 
tungan, är en lämplig jordmån för bakterier och kommer alltså att bli en all-
varlig infektionskälla.87 

 

                               
84 Greta Giertz, Sjuksköterskelära (Stockholm: Norstedt, 1931), 118. 
85 Greta Giertz, Sjuksköterskelära (Stockholm: Norstedt, 1945), 105.   
86 Valborg Nordin, Sjuksköterskelära (Stockholm: Norstedt, 1915), 23-24. 
87 Giertz, (1945), 47.   



  52

Citatet belyser hur patienten framställs som ett kroppsligt objekt som behö-
ver hjälp att hållas ren. I fokus står inte patientens välbefinnande av att ha en 
ren munhåla, utan i fokus är munhålan och dess potential som infektions- 
och smittkälla om den inte hålls ren.  

Att vårda framställs med andra ord innebära dels att bistå läkaren med ob-
servationen av den sjuka kroppen men också att hjälpa till att hålla den ren, 
mätt, och ge den rätt stöd och bekvämlighet. Det senare har lett fram till att 
jag identifierat ytterligare en vårdande aktivitet, en som karaktäriseras av att 
den är riktad mot patienten och därför kan betecknas som patientnära. Jag 
har valt att kalla denna aktivitet för den hjälpande handen. 

Sammantaget kan nu konstateras att det finns föreställningar om att de 
vårdande aktiviteterna till stor del är avsedda för läkaren och hans förmoda-
de behov av bistånd samt att patientens kropp är det objekt som handlandet 
riktas mot i vårdandet. Låt oss nu se hur föreställningarna om de läkarnära 
respektive den patientnära aktiviteten kommer till uttryck i utsagorna och 
hur aktiviteterna ges innehåll. 

Typer av aktiviteter inom sjukvårdens områden 
Jag har alltså urskilt två huvudtyper av vårdande aktiviteter som jag benäm-
ner läkarnära respektive patientnära. Inom ramen för dessa aktiviteter urskil-
jer jag olika typer av handlingar: i en av de läkarnära aktiviteterna finns flera 
sådana.  

Det extra ögat 

Den observerande handlingen 

En viktig vårdande handling som framställs i texterna är den som innebär att 
observera och iaktta de sjuka och deras sjukdomsförlopp. Det är en handling 
som beskrivs som ett avgörande moment för att läkaren ska kunna ställa sin 
diagnos och bedöma sjukdomens förlopp. Sjuksköterskan framträder som ett 
extra öga som observerar åt läkaren och på så vis bidrar med värdefulla upp-
lysningar. Genom hennes iakttagelser ska sjukdomsbilden förtydligas för 
läkaren. Så här resonerar en sjuksköterska i tidskriften om denna handling: 

En viktig del af en sjuksköterskas arbete är hennes uppgift att göra iakttagel-
ser. Hon är härvidlag lyckligare ställd än läkaren, emedan hon är i tillfälle att 
oftare aktgifva på de sjuka och att mera i detalj följa sjukdomarnes växlingar 
och förlopp. Just därför, att många sjukdomsyttringar kanske icke framträda 
under läkarebesöket och därför ej kunna då observeras, är det af stor betydel-
se, att sköterskan genom sina iakttagelser blir i stånd att för läkaren liksom 
förtydliga sjukdomsbilden. Det gäller i detta fall ej blott att rapportera sådant, 
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som den sjuke själf kan meddela, såsom förekomsten af en kräkning e, d., 
utan här fordras mera vidtgående iakttagelser.88 

 
Sjuksköterskan framställs som den vars iakttagelser bidrar till att den frånva-
rande läkaren kan göra det som förväntas av honom – ställa diagnos och 
bedöma behandlingens resultat. Att finnas vid patientens sida och kontrollera 
dennes sjukdomsyttringar och rapportera dessa till läkaren lyfts fram som ett 
självklart inslag i vårdandet.  

Ovan var det en sjuksköterska som beskrev den handling som ingår i ak-
tiviteten som extra öga. Men även läkarkåren tillskriver aktiviteten betydelse 
för det egna arbetets genomförande. En läkare beskriver det så här i tidskrif-
ten: 

Större delen av dygnet se vi läkare ej våra pat. på sjukhuset. Helt annorlunda 
ställer det sig för syster: hon lever på sin avdelning större delen av dagen 
ständigt mitt ibland sina sjuka, lever med dem och kan iakttaga dem på helt 
annat sätt. Själva diagnosen på sjukdomarna ställes ju av läkaren med stöd av 
hans iakttagelser och undersökningar, men både för ett klokt vägande av ev. 
operationsrisk, sålunda för operationsindikation, och för rätt uppfattning om 
mycket annat beträffande en sjuk människa gäller det att veta mera än dia-
gnosen. Och här kunna vi ofta av en syster med erfarenhet och omdöme få 
uppgifter av stort värde.89 

 
Läkarens ansvar att ställa diagnos underlättas av ett par extra ögon som kan 
bidra med värdefull information som annars förbigås av läkaren vars tid på 
vårdavdelningen är begränsad. Sjuksköterskan framställs som hans medhjäl-
pare som kompletterar läkarens iakttagelser. Här är ytterligare ett exempel på 
hur handlingen framställs men denna gång i en lärobok om sjuksköterskelä-
ra: 

Förutom den personliga vården av patienterna påvilar oss sjuksköterskor det 
stora ansvaret att observera de sjuka och de olika symtom, som deras sjuk-
domar kunna framkalla, liksom också de reaktioner, som följa på eventuella 
behandlingar och ingrepp. Genom att med uppmärksamhet och omsorgsfullt 
intresse följa sjukdomsförloppet och den verkan de olika behandlingarna ha i 
varje särskilt fall öka vi vår erfarenhet. Sjuksköterskans insats på denna punkt 
underlättar så i hög grad och utgör ett led uti det arbete, som läkaren bedriver 
för att bekämpa sjukdomen. En sjuksköterska kan ge läkaren många värdeful-
la upplysningar om nytillkomna symtom, vilkas förbiseende kunde vara för-
enat med stora risker för patienten.90 

 
De citat som presenteras ovan ger alla uttryck för en föreställning om att 
sjuksköterskan genom sin observerande handling ska bidra till att säkra att 

                               
88 Sjuksköterskans iakttagelser. Svensk sjukskötersketidning nr 3 (1910): 50.   
89 Gustaf Petrén. Vid sjuksköterskeinvigning i Lund den 15 maj 1935. Tidskrift för Sveriges 
sjuksköterskor nr 13 (1935): 351.   
90 Giertz, (1945), 90.  
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betingelserna för läkarens arbete blir de korrekta. Det ansvar som sjukskö-
terskan tillskrivs att observera patientens sjukdomsyttringar är förbundet 
med hennes förmåga att kunna ge läkaren svar på alla frågor som är av avgö-
rande betydelse för hans utövande av den medicinska praktiken. Med det 
tycks även följa en föreställning om att sjuksköterskan alltid bör finnas till-
gänglig och redo att rapportera sina iakttagelser, vilket framkommer i följan-
de citat där en läkare i tidskriften resonerar kring den observerande hand-
lingen: 

Dessutom måste syster vid rond kunna giva exakt och pålitligt besked beträf-
fande särskilt alla mera akuta fall, alla nyopererade, alla mera dåliga pat. om 
vad som skett sen förra ronden: pat:s subjektiva befinnande, ev. smärtor, gra-
den av ro och sömn på natten, aptit, ev. pulsväxlingar, ev. hosta, ev. kräk-
ningar, tarmfunktion, verkan av lavemang, tarmsköljningar, laxermedel m.m. 
Beträffande dessa rondbesked om pat. måste vi läkare i många fall, för att 
kunna själva rätt bedöma och handla rätt, kräva nog så mycket av den ansva-
riga sjuksköterskan.91 

 
Sjuksköterskan framställs återigen som den trogna och pålitliga medhjälpa-
ren som lojalt bidrar med viktig information till den medicinska praktiken. 
Sammantaget framgår ur texterna en föreställning om att aktiviteten som 
extra öga är ett ansvarsfyllt uppdrag som ställer stora krav på den som utför 
den. Vårdutövaren ska inte bara lägga allt hon ser på minnet, hon ska också 
kunna rapportera allt på ett tillfredsställande sätt till läkaren.  

Den förlängda armen 

Den verkställande handlingen 

Förutom att vårdande innebär att fungera som extra öga till läkaren fylls 
praktiken med aktiviteten att fungera som förlängd arm åt den medicinska 
praktiken. Att verka som förlängd arm innebär bland annat att verkställa 
olika mätningar, kontroller och behandlingar som läkaren ordinerar. En läka-
re beskriver den verkställande handlingen så här i tidskriften: 

Och så de rena sjukvårdsuppgifterna: att sörja för att alla temperaturer - på 
somliga akuta fall var timme – bliva tagna på de olika patienterna och puls-
frekvens räknad – på enstaka fall med blödning med korta intervall; vidare att 
lägga omslag, anbringa värmedynor, att sörja för lavemang, tarmsköljningar, 
tappningar, när så behöves eller ordinerats, vidare att taga upp provfrukostar, 
taga blodprov för olika undersökningar, att giva medikamenter, injektioner 
och koksalttransfusioner, vidare att noga giva akt på somliga av pat. med ny-
lagda gipsförband och vidare att med aktgivande följa och iakttaga att lagda 

                               
91 Petrén, (1935): 350. 
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ledningar: choleduchusledning, vid ileostomi, efter prostatektomi etc., funk-
tionera som de skola.92 

 
Även att förbereda patienten för operationer och undersökningar – som rönt-
genundersökningar – beskrivs i texterna som ett viktigt och ansvarsfullt led i 
att vara den förlängda armen till medicinen. Så här står det i en lärobok: 

Av det ovan sagda framgår, att det förberedande arbete, som sköterskan (på 
avdelningen eller i hemmet) har att verkställa, är av stor vikt vid ett flertal 
röntgenundersökningar, däribland många omfattande och betydelsefulla. För 
att smidigt kunna tillämpa dessa anvisningar bör hon ej vara främmande för 
arbetssättet å röntgenavdelningen.93 

 
Även den verkställande handlingen ska bidra till att betingelserna för läka-
rens arbete säkras och göra det möjligt för honom att följa upp sjukdomsför-
loppet och behandlingens verkningar. Läkaren ger order om vad som ska 
göras med patienten och att fungera som förlängd arm innebär att utföra dem 
på ett alltigenom korrekt sätt. På så sätt bidrar den vårdande praktiken till att 
hjälpa läkaren i hans kamp mot sjukdom. Detta uttrycks även så här av en 
sjuksköterska i tidskriften: 

Läkarens utbildning gör honom kompetent att diagnosticera och behandla 
sjukdomsfall, sköterskan har att efter anvisningar utföra behandlingarna.94  

 
Handlingens innehåll utökas i de undersökta texterna successivt över tid och 
får ett alltmer medicintekniskt innehåll, vilket rimligen speglar den medi-
cinska utvecklingen. Utvecklingen synliggörs bland annat i sjuksköterskelä-
ran, där 1945 års upplaga beskriver fler behandlingar som inrymmer ett me-
dicintekniskt moment. I Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor 
och annan sjukvårdspersonal (SOU 1948:17) talas det om att sjuksköterskan 
verkställer venpunktioner och magsonderingar men även utför insprutningar, 
dvs. injektioner, i vävnader och blodbanor.95 Där ges även exempel på hur 
övertagandet av medicintekniska handlingar rättfärdigas av nyttan i att sjuk-
sköterskan övertar vissa handlingar från läkaren. 

Bekant är, att Sverige för närvarande har väsentligt färre läkare än flertalet 
civiliserade länder. Dess större uppgifter ha måst övertagas av sjuksköters-
korna. Det torde icke vara något tvivel om att den svenska sjukhusvårdens 
höga standard skulle varit omöjlig utan vår utbildade och hängivna sjukskö-
terskekår.96 

                               
92 ibid.: 349.  
93Giertz, (1931), 125.  
94 Rodhe, (1912): 32.  
95 SOU 1948:17, Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor och annan sjukvårdsper-
sonal, 32.  
96ibid., 21.  
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Att Sveriges låga läkartillgång har lösts genom att den vårdande praktiken 
fått ett utökat innehåll framställs som relativt självklart i detta citat. Det tro-
liga är att denna övertygelse om det berättigade med övertagandet utgår från 
en allmän och accepterad förståelse av att vårdandets praktik främsta uppgift 
är att hjälpa läkaren genom att underlätta hans utövande av medicin. Följden 
blir att praktikens innehåll och ansvarsområde utökas när det råder brist på 
läkare och överflöd av medicintekniska handlingar. Den vårdande praktikens 
innehåll är med andra ord knutet till vilka behov av hjälp som läkaren har 
vilket innebär att utökningen sker på läkargruppens villkor.   

Den hygieniska handlingen 

Ytterligare en handling ryms inom aktiviteten som förlängd arm. Handlingen 
skildras som en av de viktigaste i vårdandets praktik och utförs främst av 
sjukvårdsbiträde, men under sjuksköterskans överinseende (se kapitel fyra). 
Denna viktiga handling innefattar att upprätthålla en hög standard på både 
avdelningens, sjukrummets och patientens hygien för att förhindra smitt-
spridning, och jag kallar den hygieniska handlingen. Så här står det att läsa i 
ett statligt betänkande om denna handling: 

I den dagliga rengöringen och städningen av en vårdavdelning ingå många 
moment, som ha stor betydelse för förhindrande av smittospridning och som 
kräva viss kunskap i bakteriologi och hygien.97  

  
I läroböcker finns speciella avsnitt som noggrant beskriver hur renhållningen 
av vårdavdelningen bör gå till. Där redogörs för hur väggar och golv ska 
vara beskaffade för att på enklast och bästa sätt kunna rengöras. Tonen präg-
las av vad jag vill kalla en utpräglad funktionalism – synsättet ger uttryck för 
att här ska inte finnas något överflödigt och inga dolda vrår eller skrymslen 
där damm och smitta kan dölja sig. Damm och smittämnena skildras som 
faror och dessa framställs som både vårdutövarens och patientens största 
fiende. Detta kan komma till uttryck så här i en lärobok om hygien: 

Faran av renhållningens försummande ligger dels i att dålig lukt uppstår, dels 
i att luften därigenom kan bli dammfull, och slutligen kunna smittor på den 
vägen spridas. Om elak luft talade vi redan, sådan kan ej tålas i ett sjukrum. 
Allt orent, som ger lukt, måste genast bortskaffas […]. Allt damm retar och 
kan verka skadlig, då det inandas. På sjuka inverkar det än skadligare, både 
lungor och sår lida därav.98 

 
Citaten tyder på att det finns en föreställning om att renheten på vårdavdel-
ningarna behöver upprätthållas med stor disciplin för att de fruktade bakteri-

                               
97 ibid., 31.  
98 Ernst Almqvist, Hygien (Stockholm, Norstedt, 1915), 21. 
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ernas skadeverkningar på patienten ska kunna minskas. Därför ges den 
vårdande praktiken ett innehåll där vad kan beskrivas som en krigsföring 
mot en förmodad fiende – dammet och smittämnena – blir central. Krigsfö-
ringen ska ske genom att den som vårdar vädrar och sköter städningen på ett 
ordningsamt och disciplinerat sätt. Så här resoneras det om den hygieniska 
handlingen i läroböcker om sjuksköterskelära: 

En av sköterskans huvuduppgifter är att vaka över renligheten i sjukrummet 
och det sätt, varpå rengöringen försiggår. Renligheten bidrager mycket till 
hygienen i allmänhet och bidrager även till sårläkning. Dammet får ej röras 
upp utan skall bindas; därför tvättas eller våtsopas golvet.99 

Alla föremål i rummet torkas av, sängen, övriga möbler, paneler, dörrhand-
tag, dörrar etc. Därefter övergår man till tvättning av golvet, vilket vanligen 
sker med vaskborste, ljumt tvålvatten och skurtrasa. Nattduksbord, stolar 
o.d., som kunna flyttas undan, ställes åt sidan, så att man får så mycket fri 
golvyta som möjligt. Skurtrasan vrides upp i vattnet, lägges om borsten, och 
så tvättar man den ena delen av golvet efter den andra, först med trasan gans-
ka fuktig, varefter man sköljer upp och vrider ur den och sedan torkar torrt.100 

 
Det framkommer i texterna att det inte bara är materiella ting som skall hål-
las rena. Den hygieniska handlingen innefattar även att hålla den sjukes 
kropp och munhåla ren. Motivet för att hålla en hög hygienisk standard på 
både sjukrum och patient skildras så här i en lärobok: 

En patient, som vårdas under goda yttre betingelser i ett luftigt, väl tempere-
rat sjukrum, som har en god och välbäddad säng och som får sin kropp skött 
enligt renlighetens lagar, har betydligt större utsikter att övervinna sin sjuk-
dom än den, som ej åtnjuter dessa förmåner.101 

 
Citatet visar hur det även finns en föreställning om att patientens kroppsliga 
hygien behöver regleras för att bakteriernas skadeverkningar ska förhindras. 
Om patientens hygieniska standard regleras antas i sin tur sjukdomens ska-
deverkningar kunna begränsas. På samma sätt som vårdutövaren metodiskt 
sköter den materiella rengöringen tillskrivs hon därför även ansvaret att skö-
ta patientens kroppsliga hygien. Här ännu ett citat som får exemplifiera från 
en lärobok. 

Största renlighet måste iakttagas vid vården av den sjukes kropp. Såvida ej 
annorlunda av läkaren föreskrives, är det påbjudet att varje patient, som inta-
ges på ett lasarett, skall erhålla vanligt renlighetsbad; därvid tillses även, om 
hår, naglar och skägg behöver klippas. Vid den dagliga tvättningen och sköt-

                               
99 Nordin, (1915), 20. 
100 Giertz, (1945), 26-27.   
101 ibid., 44-45.   
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seln av patienten skall sköterskan ägna honom all nödig omsorg. Ej blott an-
sikte och händer skola tvättas utan även öron, hals, armar m.m.102 

 
Sammantaget framstår det som att den hygieniska handlingen ges ett inne-
håll utifrån den samtida medicinska vetenskapens behov av att kontrollera 
smittspridning för att ytterst värna kroppsliga läkandeprocesser.  

Förlängd arm och extra öga: Den fostrande handlinge n 

I texterna kan även urskiljas att det finns sysslor där de båda aktiviteterna 
som extra öga och förlängd arm tycks förenas. Det blir tydligt i texter som 
beskriver en handling som kan benämnas som fostrande.  

Ett ytterligare ansvar som sjuksköterskan har är nämligen att få patienten 
att följa läkarvetenskapens förgivettaganden om vad som är bäst för en sjuk 
människa. Exempelvis ingår att övertyga patienten om att läkarens anvis-
ningar behöver efterlevas. En sjuksköterska beskriver sin fostrande handling 
så här i tidskriften: 

Ty läkaren ej endast ordinerar, han intresserar sig äfven för att hans föreskrif-
ter bli följda och utförda till den sjukes gagn, och oftast blir det sköterskans 
uppgift att verkställa dem eller öfvervaka deras efterlefnad, hvilket inte alltid 
är så lätt. Ty när doktorn gått, inträffar ej så sällan att patienten vägrar göra 
hvad som blifvit bestämdt. En förståndig sköterska söker då öfvertyga den 
sjuke att han för sin egen skull bör foga sig i ordinationerna.103 

 
Här ett annat exempel på hur det fostrande inslaget beskrivs i en lärobok som 
är skriven av en läkare: 

Den sjuke bör under hela feberstadiet och oftast några veckor därefter intaga 
sängen. Sköterskan har att noggrant tillse, att han verkligen ligger i sängen, ej 
sitter uppe, ej läser eller sysselsätter sig på något annat sätt, förrän han får lä-
karens tillstånd därtill. De anhörigas besök böra i största möjliga mån in-
skränkas. Under inga omständigheter får den sjuke lämna sängen för att utfö-
ra sina behov eller vid bäddens ordnande sitta vid sidan av sängen.104 

 
I citaten framställs hur den fostrande handlingen innebär att se till så att läka-
rens order efterföljs även av patienten vilket kan förstås som ett sätt att se till 
att den ordinerade behandlingen blir genomförd på avsett sätt och därmed 
ger ett lyckat resultat. En patient som inte tar sina mediciner i avsedd mängd 
försvårar givetvis behandlingens effekter. Genom att fostra patienten bidrar 
sjuksköterskan även på så sätt till att skapa de bästa förutsättningarna för 
läkarens utövande av den medicinska vetenskapen.  

                               
102 Nordin, (1915), 27. 
103 Agda Meyerson. Samarbetet mellan läkaren och sjuksköterskan. Svensk sjukskötersketid-
ning nr 3 (1909): 38.   
104 Gottfried Rystedt, Invärtes medicin (Stockholm: Norstedt, 1922), 27.  
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Det finns också exempel på att den fostrande handlingen inte enbart anses 
tillämpbar på patienten. Även patientens anhöriga kan utgöra föremål för en 
medicinsk fostran, vilket följande citat från en lärobok i sjuksköterskelära 
ger exempel på: 

Anhöriga och besökande till patienterna vilja gärna ta med sig matvaror, frukt 
och godsaker till dem. Där gäller det att utöva en sträng kontroll, så att de 
sjuka ej av oförstånd äta något, som kunde vara skadligt eller olämpligt för 
dem.105 

 
Det framgår också att den som vårdar även ansvarar för att fostra patienterna 
i hygieniskt avseende, vilket innebär att få patienterna att förstå den kropps-
liga hygienens betydelse för den egna hälsan. Så här talar en sjuksköterska i 
tidskriften om denna del av den fostrande handlingen: 

Hur tillgår de kvinnliga patienternas bäckentvättningar? Detta är ju en sak, 
där vi på sjukhusen skulle försöka påverka kvinnorna, så att det allmänt bleve 
ett behov för dem att tillämpa noggrann renlighet.106 

 
Sammantaget synes det finnas en föreställning om att den som vårdar inte 
bara har att själv följa läkarens order utan också har ett ansvar för att se till 
att läkarens order till patienten efterföljs så att behandlingen kan lyckas. 
Inom detta tycks det även rymmas en föreställning om läkaren som en aukto-
ritativ person vilken besitter en betydelsefull och sann kunskap värd att rätta 
sig efter. Läkaren är den som vet patientens bästa och den som vårdar bör 
därför tillse att även patienten inser det berättigade med det medicinska för-
givettagandet.  

Den patientnära aktiviteten: den hjälpande handen  

Vi har nu nått fram till vad jag kallar för den patientnära aktiviteten och som 
främst utförs av sjukvårdsbiträdet (se kapitel fyra). Det är en aktivitet som är 
knuten till att den som är sjuk inte alltid själv kan ta hand om sin kropp. I 
denna aktivitet ingår att ge patienten mat, hålla den ren, varm och torr, hjälpa 
den med kläder och sängbäddning, förflyttningar och rent allmänt se till att 
patienten rent kroppsligt har det bekvämt och väl ordnat under sin sjuk-
domsvistelse. Den del av den hygieniska handlingen som riktas mot att bistå 
patienten med den kroppsliga hygienen kan även ses som en del av den pati-
entnära aktiviteten i de fall patienten inte själv är förmögen att tvätta sig. Att 
sköta patienten hygieniskt blir då en del av en allmän omsorg.  I SOU 
1948:17 går det att läsa följande om aktiviteten och dess sysslor: 

                               
105 Giertz, (1945), 82.   
106 Ha patienterna på våra sjukhus något övrigt att önska i hygieniskt avseende. Svensk sjuk-
skötersketidning nr 1 (1929): 32. 
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Denna vård, för vilken i de engelsktalande länderna uttrycket ››bedside nur-
sing›› användes, består i en mängd ofta återkommande sysslor, vilka, om de 
tagas var för sig, kunna synas vara av mindre betydenhet men på vilka patien-
tens välbefinnande och tillfrisknande i hög grad kan bero. Patientens person-
liga hygien skall skötas, sängen bäddas, måltiderna serveras, patienten hjäl-
pas vid förflyttningar och passas i samband med uttömningar, skador, som 
kunna uppkomma vid långvarigt sängläge, skola förebyggas etc.107 

 
Att det är en mångfald av konkreta handlingar som ingår tydliggörs i citatet. 
En av dessa är sängbäddning. Patientens säng ska bäddas, hållas ren och 
göras bekväm. I en lärobok står det exempelvis att läsa så här om sängbädd-
ning: 

Avsikten med varje bäddning är att åstadkomma en förbättring i patientens 
läge, att ge honom ett svalt, slätt, torrt och rent underlag samt en bekväm hu-
vudgärd, alltsammans synnerligen viktiga faktorer, då det gäller patientens 
bekvämlighet och vård.108 

 
Det framgår vidare i texten att det är viktigt att släta ut lakan och smörja in 
patientens rygg för att förhindra att liggsår uppstår, vilket kan ses som ett 
exempel på att det läggs vikt på att värna patienten rent kroppsligt. I aktivite-
ten ingår även att hjälpa patienten med av- och påklädning vilket skildras så 
här i en lärobok: 

När det annars gäller att hjälpa en patient med av- eller påtagning av kläder, 
är det viktigt, att man gör det så praktiskt och litet tröttande för den sjuke som 
möjligt. Ibland kan det bli nödvändigt att ta på det mesta av kläderna, medan 
patienten ännu ligger i sängen. Detta är i synnerhet fallet hos sådana sjuka, 
som ej kunna eller få stödja på benen. Man tar på kläderna i rätt ordning och 
slätar till och drar ner underkläderna ordentligt, ty annars känns det besvä-
rande med att de sitta snävt och illa.109 

 
Patientens hår- och skäggvård samt matning och tvättning är andra exempel 
på sysslor som ingår i aktiviteten. Så här beskrivs exempelvis hur hårvård 
bör gå till: 

Kamning bör göras med lätt hand. Långt hår skötes bäst, om man kammar det 
med en fläta vid vartdera örat. Sköterskan får ej dagtinga med sig själv och 
underlåta att kamma patienten, emedan denna är klen. Inom några dagar blir 
håret då hoptovat som en madrass och kan måhända ej redas utan måste klip-
pas av.110  

 

                               
107 SOU 1948:17, 30.  
108 Giertz, (1945), 60.   
109 ibid., 72. 
110 Nordin, (1915), 28. 
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Sammantaget bör även denna andra huvudtyp av aktivitet förstås som ett 
nödvändigt komplement till den medicinska praktikens ansvarsområde efter-
som sysslorna riktas mot att skydda den sjuka kroppen mot bakterier och 
liggsår liksom att se till att den får den näring, vila och stöd som är nödvän-
dig för läkeprocessen. De sysslor som ingår i aktiviteten bidrar på så sätt 
även de till att läkarens praktik kan fortgå problemfritt genom att patienterna 
blir omhändertagna även rent omsorgsmässigt.  

Ett rationellt och strukturerat utförande 
I en stor del av läroböckerna om sjuksköterskelära behandlas även hur de 
olika vårdande handlingarna bör utföras. Det blir här tydligt att det finns en 
stark föreställning om det väsentliga i att den patientnära aktivitetens sysslor, 
liksom den hygieniska handlingen, utförs på ett ordningsamt, metodiskt och 
kontrollerat sätt. Noggranna instruktioner ges om hur de olika handlingarna 
ska utföras och vad den som vårdar har att ta hänsyn till. Ett utdrag från en 
lärobok som behandlar sängbäddningens konst får inledningsvis illustrera 
hur denna föreställning framträder: 

Järnsängar äro de bästa, de äro nämligen lättast att hålla rena och desinficiera. 
Vad sängens bredd angår, är det bäst med en ej alltför bred säng, emedan det 
är tyngre och obekvämare att lyfta och sköta patienten, om sängen är mycket 
bred […]. Sängplatsen skall vara skyddad för drag varvid också skärmar 
komma till god användning. Man vilar bekvämast på resårbottnar, men då 
dessa äro svåra att hålla rena, äro sängbottnar av metallnätverk eller liggande 
spiraler att föredraga. Över båda spännes lösa tvättbara överdrag. Huvudgär-
den består av en snedkudde, som lägges under lakanet, en eller flera fjäder-
kuddar, men var och en med sitt särskilda örngott; de äro då lättare att ordna 
till patientens bekvämlighet111 

 
I dessa instruktioner anas den medicinska vetenskapens vetande som dolt 
närvarande. Ett vetande om sängars utformning och vikten av hygien övergår 
i ett nytt vetande – hur sängarna på bästa sätt bäddas rent metodiskt. Längre 
fram i läroboken övergår texten till att i detalj skildra hur själva bäddandet 
ska gå till och detta upptar ett stort stycke. 

Madrassen lägges till rätta, överdraget slätas till och underlakanet lägges ut 
över bädden, omvikningen sker vid huvudändan så, att långsidan stoppas in 
först och därefter kortsidan, varvid hörnen dragas in så, att övervikningen 
liknar fliken på ett kuvert. Därefter sker instoppningen av lakanet vid fotän-
dan, men där vikes först kortändan in och sedan långsidan; sist stoppas laka-
net till på mitten.112 

                               
111 ibid., 22. 
112 Giertz, (1945), 60.   
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I avsnittet om sängbäddning anges också vad sjuksköterskan har att tänka på 
vid olika sjukdomstillstånd när hon bäddar liksom hur bäddningen bör gå till 
om patienten inte får flyttas ur sängen. Textens fokus är dock hela tiden på 
hur den som vårdar rent metodiskt ska gå tillväga. 

På ett liknande sätt ges detaljerade beskrivningar av måltider och mat-
ningen av patienter. Det återges hur patienten bör sitta när denna äter och hur 
själva matningen bör gå till. Så här skildras exempelvis hur vårdutövaren bör 
gå tillväga om patienten behöver hjälp att dricka: 

Skall den sjuka dricka, för vårdarinnan sin vänstra hand in under huvudkud-
den och höjer hans huvud, medan hon med den högre ger honom drycken. 
Glaset eller koppen bör ej vara fylld mera än till drygt hälften, ty annars rin-
ner vätskan lätt bredvid och sölar ned såväl den sjuka som sängen. Små kan-
nor med pip eller särskilt konstruerade dricksglas eller ett böjt glasrör att suga 
drycken ur äro mycket ändamålsenliga för sängliggande patienter, i synnerhet 
för sådana, vilkas sjukdom ej tillåter en höjning av huvudet, t.ex. vid en ska-
da på halskotorna eller dylikt.113 

 
Liknande noggranna anvisningar finns om hur exempelvis patienten bör 
förflyttas ur sängen, hur påklädning av en sängliggande patient bör utföras 
eller städning av vårdavdelningen bör gå till. Sammantaget tyder texterna på 
att det finns en förståelse och ett önskemål ifråga om vårdandets praktik som 
innebär att det krävs systematik för att få praktikens aktiviteter att fungera på 
ett smidigt sätt.  

Meningsskapandet om vårdandets innehåll 
Som detta kapitel visat är en framträdande föreställning om vad vårdande 
innebär den som framställer den vårdande praktikens tjänande till den medi-
cinska. Texterna ger uttryck för och skapar mening om ett vårdande som ska 
underlätta för läkaren att ställa diagnos, behandla och i förlängningen bota 
sjukdom. Vårdutövarna förväntas hjälpa och stödja läkaren i denna process.  

Aktiva diskurser i meningsskapandet  

Den dominerande diskurs som bidrar med föreställningar om vad vårdande 
är menar jag bäst kan betecknas som medicinvetenskaplig. Vilken roll spelar 
då denna diskurs för föreställningarna om vårdandets innehåll, eller annor-
lunda uttryckt, hur bidrar den medicinvetenskapliga diskursen till att beteck-
na vårdandet? 

                               
113 Giertz, (1945), 81.  
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Kännetecknande för den medicinvetenskapliga diskursen är dess syn på 
sjukdomars uppkomst och den sjuka människan. Människan kommer till 
uttryck och skapas som en fysiologisk och biologisk kropp som är drabbad 
av en sjukdomsprocess. Diskursen betonar också att den kroppsliga sjuk-
domsprocessen bör åtgärdas medicinskt och kontrolleras. De innebörder som 
förmedlas bidrar till att den sjuka människan framställs som ett medicinskt 
fall, passiv och ovetande om sitt eget bästa och därför i behov av den medi-
cinska vetenskapens föreskrifter och råd. Diskursen präglas även av ett per-
spektiv som betonar sambandet mellan yttre hygieniska faktorer och sjuk-
domars uppkomst. Via diskursens innebörder om hygien betonas värdet av 
att patientens kropp befinner sig i en hygienisk omgivning liksom vikten av 
att patienten fostras i hygieniskt avseende. Vad som däremot exkluderas ur 
diskursen är en förståelse av människan som en social och själslig varelse 
med andra behov än de rent kroppsliga.  

Diskursens centrala föreställningar om människan och sjukdomar bidrar 
alltså starkt till att konstituera innehållet i den vårdande praktikens handling-
ar, och i förlängningen vilka handlingar som är relevanta för vårdutövarna 
och vilka som är irrelevanta. Handlingar som bidrar till att bistå läkaren i den 
objektiva kontrollen och åtgärdandet av patientens kroppsliga sjukdomspro-
cesser framstår som relevanta, handlingar som innefattar att observera, rap-
portera, utföra kontroller, fostra och verkställa ordinationer. Även så hand-
lingar som bidrar till att upprätthålla en hygienisk omgivning, liksom hand-
lingar som bidrar till att underlätta den kroppsliga läkeprocessen. Exempel 
på de senare är sådana som ryms inom aktiviteten som hjälpande hand: att 
hålla kroppen, ren, skadefri och näringsmässigt tillfreds. Handlingar som att 
exempelvis psykiskt stödja eller sysselsätta patienten blir däremot inte rele-
vanta.  

Texterna ger också exempel på att diskursen inte enbart förmedlar vad 
som ska göras utan även hur dessa handlingar bör utföras. Jag vill dock på-
peka att det är möjligt att se framställningarna av det metodiska och rationel-
la i den vårdande praktikens handlingar som uttryck för en annan diskurs än 
den medicinvetenskapliga. Som nämndes i den kontextualiserande inled-
ningen har t.ex. tidigare forskning visat att föreställningar om ordning och 
rationalitet hade en stark ställning i samhället liksom inom den vetenskapliga 
samhällsfilosofin.114 Samhället och människans tillvaro antogs kunna plane-
ras rationellt i syfte att uppnå framsteg och utveckling. Man skulle kanske 
kunna tänka sig att tala om en bredare ”rationalitetsdiskurs”. Billy Ehn och 
Orvar Löfgren pekar också på hur ordning och reda var en dygd för den ton-
givande borgerligheten eftersom det var ett sätt för gruppen att markera sig 
som annorlunda än arbetarklassen.115 Denna ordning kom inte bara till ut-

                               
114 Se t ex Palmblad, (1990), 18 eller Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel. En svensk menta-
litets- och pedagogikhistoria (Stockholm: Norstedt, 1995), 581-582. 
115 Billy Ehn och Orvar Löfgren, Kulturanalyser (Malmö: Gleerup, 2001), 37. 
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tryck i hemmen utan också i den offentlighet som sjukhusen var en del av. 
Det gör det möjligt att se föreställningarna om rationalitet och metodiskhet 
när det gäller hur vårdandet bör utföras som ett utslag av en borgerlig diskurs 
föreställningsvärld. Trots detta väljer jag att se framställningarna som ett 
utslag av en medicinvetenskaplig diskurs i kombination med den rådande 
tidsandan. Mitt antagande är att detta synsätt med dess betoning på det ratio-
nella genomsyrar flera diskurser under samtiden och därvid även den medi-
cinvetenskapliga.  

Den medicinvetenskapliga diskursens kolonisering 
av vårdandets diskursordning 

Den medicinvetenskapliga diskursens dominerande bidrag till konstruktio-
nen av mening om vad som vårdande innebär och vad som är en vårdande 
aktivitet kan ses som ett exempel på det som Chouliaraki och Fairclough 
menar utmärker nätverk av praktiker: att varje praktiks insida påverkas från 
utsidan.116 Redan nu kan vi se hur den medicinska praktiken från sjukvårdens 
nätverk av praktiker från utsidan påverkar den vårdande praktikens insida. 
Exempelvis har texterna visat prov på hur den medicinvetenskapliga diskur-
sen utökar sina definitioner av vad ett vårdande innehåll är i takt med att den 
medicinska utvecklingen fortskrider.  

Vad vi sett exempel på i det här kapitlet är alltså, med Chouliaraki och 
Faircloughs begreppsapparat, hur en annan diskurs koloniserar den vårdande 
praktikens diskursordning. Ett flöde har skett över de två diskursordningar-
nas gränser. Koloniseringen och diskursens dominans säger något om makt-
relationerna mellan den medicinska och vårdande praktiken. De föreställ-
ningar om vårdandet som kommer till uttryck i och skapas genom den medi-
cinvetenskapliga diskursen tycks tjäna läkarnas intressen av vad som är ef-
tersträvansvärda aktiviteter för praktiken.  

Förgivettaganden och delad förståelse  

Vilka är då de aktörer som har deltagit i detta meningsskapande om och av 
praktikens aktiviteter? Under seklets första hälft är det sjuksköterskor och 
läkare som framträder i de undersökta texterna. Sammanfattningsvis är det 
intryck som ges att det råder enighet mellan dessa aktörer om vad som är 
praktikens innehåll. De talar på så vis utifrån samma förgivettaganden, och 
andra möjliga uppfattningar om vad vårdande innebär är dolda i dessa texter. 
Därmed är det också möjligt att säga att läkarnas perspektiv på vad vårdande 
aktiviteter innefattar blivit naturaliserat för sjuksköterskorna.  

Utifrån vad som framkommit i detta kapitel kan utsagorna om vårdandets 
innehåll förstås som ett uttryck för det som Fairclough kallar ett reflexivt 
                               
116 Chouliaraki och Fairclough, (1999), 23. 
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diskursivt moment. Både sjuksköterskor och läkare bidrar utifrån sina posi-
tioner med beskrivningar och tolkningar av praktiken, vars syfte är att bidra 
med mening om vad vårdande innebär. Beskrivningarna fungerar som en 
resurs där båda grupperna av aktörer reproducerar och bekräftar vad som 
ingår i den vårdande praktikens uppdrag. Utifrån det kan utsagan i det statli-
ga betänkandet om nyttan med att sjuksköterskorna övertar medicintekniska 
handlingar ses som en beskrivning som syftar till att garantera att sjukskö-
terskan accepterar att praktikens innehåll utökas. Om hon inte vill bistå med 
handlingar som läkaren är villig att avstå ifrån i tider när det råder överflöd 
på nya och utmanande medicintekniska handlingar, uppstår förstås pro-
blem.117 

Sammanfattning 
I detta kapitel har jag granskat dominerande föreställningar om vårdandets 
innehåll under den första halvan av 1900-talet. En medicinvetenskaplig 
diskurs bidrar under denna tid med föreställningar om att den vårdande prak-
tiken behövs för att utföra de aktiviteter som genereras av den medicinska 
vetenskapens utövare. Vårdandets innehåll förbinds därmed med de behov 
av bistånd läkaren under olika skeden av den undersökta tidsperioden har för 
att han ska kunna utöva sin praktik problemfritt – den vårdande praktiken 
kompletterar och tjänar den medicinska. Det skapas mening om att vårda 
innebär att förse läkaren med information om patienten, utföra de mätningar, 
kontroller, behandlingar och hygieniska och fostrande åtgärder som är nöd-
vändiga för att säkerställa den medicinska terapins resultat.  

Grundläggande för den medicinvetenskapliga diskursen synes vara att den 
bidrar med innebörder om den sjuka människan. Människan framställs som 
en fysiologisk och biologisk kropp som är drabbad av en sjukdomsprocess. 
Sjukdomens uppkomst förläggs i diskursen till biologiska processer i krop-

                               
117 Även de organisatoriska förhållandena är rimligen av betydelse för hur vårdandet fram-
ställs. Själva organiseringen på sjukhusen bygger på att läkaren inte är ständigt närvarande. 
Det krävs då andra praktiker som stödjer den medicinska, och här blir den vårdande praktiken 
viktig. Vården av patienterna ska kunna flyta så smidigt som möjligt med utgångspunkt från 
läkarnas organisering av sitt arbete med sporadisk vistelse på vårdavdelningen. Utifrån ett 
sådant perspektiv framställs den vårdande praktiken, kan man säga, med dess specifika inne-
håll, som ställföreträdande för den medicinska praktiken i syfte att tjäna och komplettera 
läkarens aktiviteter. Den objektiva kontrollen av patientens sjukdomsyttringar ska kunna 
fortgå och den hygieniska standarden upprätthållas trots den mestadels frånvarande läkaren. 
På liknande vis kan man kanske dra en parallellt mellan läkartätheten och sjuksköterskans 
kompetensområde. Lisa Öberg visar i sin studie Barnmorskan och läkaren. Kompetens och 
konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920 (Diss., Stockholm: Ordfront, 1996), 329 att 
barnmorskornas kompetens varit relaterad till läkartätheten över tid. I tider med många läkare 
blev barnmorskans kompetensområde mindre och vice versa. På motsvarande sätt tycks sjuk-
sköterskans medicinska kunskapsområde och handlingsutrymme bli större i tider med färre 
läkare och snabb medicinsk utveckling.  
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pen och yttre hygieniska faktorer. Patienten kommer därmed till uttryck och 
skapas som ett defekt, kroppsligt och fysiologiskt objekt som den vårdande 
praktikens utövare ska rikta sitt intresse mot och övervaka i medicinens 
tjänst.  

Jag har identifierat hur den vårdande praktikens innehåll, på grundval av 
en medicinvetenskaplig diskurs meningsskapande om den sjuka människan 
och om vad vårda innebär, byggs upp kring två huvudtyper av aktiviteter, en 
läkarnära och en patientnära. Den förra inrymmer två aktiviteter, som för-
längd arm respektive extra öga. Den patientnära aktiviteten har jag kallat 
aktiviteten som hjälpande hand. De läkarnära aktiviteterna är avsedda för 
läkaren, dvs. den som vårdar utför handlingar för att stödja och underlätta 
läkarens aktiviteter och handlingar. Den patientnära aktiviteten däremot är 
riktad mot att underlätta patientens kroppsliga läkeprocess genom att patien-
tens kropp hålls skyddad mot kyla, smuts, bakterier, näringsbrist och obe-
kväma liggställningar. Jag har också belyst hur den medicinvetenskapliga 
diskursen bidrar med en föreställning om det väsentliga med att de vårdande 
aktiviteterna utförs på ett rationellt och metodiskt sätt.  

Kapitlet har även velat besvara frågan om hur skilda aktörer bidrar till 
meningsskapandet om praktiken. Resultatet har visat att det är (borgerliga) 
sjuksköterskor och läkare som är delaktiga i processen. Det har påvisats att 
det råder en enighet mellan dessa två grupper av aktörer om hur vårdandets 
innehåll ska förstås. Vad som speciellt framträder är att det är läkarnas in-
tresse av hur praktiken ges ett innehåll som är avgörande för vilka aktiviteter 
och handlingar som ingår. Med detta som utgångspunkt har jag konstaterat 
att den medicinska praktiken från utsidan koloniserar den vårdande prakti-
kens insida 
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4. Den lojala sjuksköterskan 

I det här kapitlet undersöks föreställningar som bidrar till att etablera relatio-
ner mellan utövare av praktiker på sjukvårdens område. Två relationer står i 
fokus: den mellan läkare och sjuksköterska och den mellan sjukvårdsbiträde 
och sjuksköterska. Föreställningar om relationen mellan läkarens och sjuk-
sköterskans praktik, liksom om hur de vårdande handlingarna bör fördelas 
mellan vårdutövarna, spelar därvidlag roll. De texter som ligger till grund för 
analysen är hämtade från sjuksköterskans fackliga tidskrift under perioden 
1910-1950, läroböcker från 1915, 1922 och 1945, Betänkande angående den 
kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållande från 1916 
samt Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor och annan sjuk-
vårdspersonal ( SOU 1948:17).  

Sjuksköterskan som pålitlig och trogen tjänare 
Föregående kapitel visade föreställningar om att läkaren ställer diagnos och 
ordinerar behandling, medan sjuksköterskan tjänar honom genom att obser-
vera, rapportera, verkställa och fostra patienten. I det här avsnittet ska vi se 
vad föreställningen om den vårdande praktikens tjänande till den medicinska 
praktiken mer konkret innebär för relationen mellan läkaren och sjuksköters-
kan.  

Det är i texterna uppenbart att både sjuksköterskor och läkare är väl med-
vetna om vad det innebär att vara en sjuksköterska respektive läkare och 
därmed vad det innebär att tjäna respektive att bli tjänad. Estrid Rodhe, som 
var en central aktör inom SSF, förmedlar mycket tydligt skillnaderna i en 
artikel från 1912: 

Vi äro alltså på det klara med att doktorns arbete är ett och sköterskans ett 
annat, att han uppgör den vetenskapliga planen för vården och hon utför den. 
Hennes arbete är därför underordnadt hans, hvilket ingalunda betyder, att det 
är oviktigare.118 

 

                               
118 Rohde, (1912):34.   
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En annan stark profil inom SSF – Bertha Wellin, som var ordförande perio-
den 1914-1933 – uttrycker sig tretton år senare på ett liknande sätt i tidskrif-
ten: 

I sjuksköterskornas arbetsuppgift ingår för öfrigt att så vidt möjligt anpassa 
sig efter den läkares arbetsmetod och uppfattning, som leder hennes arbete. 
Att detta kan innebära omläggningar och rubbningar i hennes arbete är en 
själfklar sak, men ett underordnande af sköterskans personliga önskningar 
härvidlag inför läkarens uppfattning är blott en af hennes fundamentala plik-
ter och intet annat.119 

 
Citaten ger exempel på hur stark föreställningen är om att de vårdande akti-
viteterna tjänar och kompletterar medicinen och läkaren. Utifrån denna före-
ställning framträder i citaten även föreställningar om hur framförallt sjukskö-
terskan bör vara för att svara upp mot hennes förväntade handlande. Sjuk-
sköterskan framställs som läkarens lojala medhjälpare som bidrar till att hans 
praktik kan fungera utan problem. Läkaren framställs som den med kunska-
pen – insikterna – och därmed förmågan att slutgiltigt fullborda patienternas 
vård. 

Vad som också mycket tydligt framgår i texterna är hur sjuksköterskans 
lojalitet i förhållande till läkaren innefattar att aldrig kritisera honom eller 
komma med invändningar mot hans arbete. Sjuksköterskans uppgift är att 
stödja läkarens auktoritet inför patient och anhöriga. Följande står till exem-
pel att läsa i sjuksköterskeläran: 

Äger än sköterskan mångårig erfarenhet, får hon dock aldrig gentemot läka-
ren öva någon kritik eller komma med invändningar, ty hon är med sina iakt-
tagelser ej vuxen att följa hans arbete och känna skälen för hans handlings-
sätt. Sköterskan bör värna om det förtroende patienten hyser för läkaren och 
får aldrig inför patienten förvåna sig över läkarens åtgöranden. Vilken skada 
vore det ej, om patientens förtroende till läkaren bleve undergrävt!120  

 
Att vara sjuksköterska framställs i detta citat innebära att alltid ställa sig 
bakom läkarens auktoritet genom att låta läkarens vilja vara den styrande 
eftersom han besitter kunskapen. Liknande framställningar finns i den läro-
bok i invärtes medicin som författats av livmedikus Gottfrid Rystedt.  

Sköterskan bör aldrig inlåta sig på utläggningar angående sjukdomen för pa-
tienten eller hans omgivning eller giva några råd angående behandlingen. 
Hon bör också principiellt akta sig för att åtminstone inför patienten kritisera 
läkarens åtgöranden, vilkas ändamål hon ofta icke äger förutsättningar att be-
döma. En mycket viktig uppgift för sköterskan är att inför den sjuke stödja 
läkarens auktoritet. Genom att svika denna plikt kan hon lätt bliva orsak till 
ledsamheter, som lätt kunnat undvikas. Hon bör vid alla förfrågningar från 

                               
119 Bertha Wellin. Ett rättfärdigt kraf. Svensk sjukskötersketidning nr 1 (1925): 18-19. 
120 Nordin, (1915), 14. 
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patienter eller deras anhöriga hänvisa till läkaren eller meddela endast det, 
som läkaren gett henne order om att säga.121  

  
I citaten ovan skymtar också en föreställning om en sjuksköterska som är 
beroende i förhållande till läkaren. Beroendet är givetvis ömsesidigt, men 
med den skillnaden att hennes beroende präglas av underordning. Hon utför 
sina vårdande handlingar till stor del på hans initiativ.  

Något som understryks av båda parter är betydelsen av att sjuksköterskan 
aldrig själv får bilda sig en egen uppfattning om patientens tillstånd utifrån 
sina observationer. Hennes roll är endast att bistå läkaren med sina observa-
tioner. Läkaren är den som har ansvaret för att bedöma de fakta hon presen-
terar honom. I sjuksköterskeläran kommer det till uttryck på följande vis: 

Vid vanliga besök skall sköterskan, så vida intet anmärkningsvärt förekom-
mit,  lämna upplysningar blott vid tillfrågan. Det tillkommer henne endast att 
uppgiva fakta, läkarens sak är det sedan att giva betydelse åt dessa.122 

 
Estrid Rodhe uttrycker sig på liknande sätt: 

Hon har att noggrannt iakttaga och till läkaren kort, klart och sanningsenligt 
rapportera hvarje förändring i tillståndet, men att på eget beråd ändra behand-
lingsmetoden, det ligger utanför hennes område. Den sjuke har därför icke 
nog ensamt af sköterskans stöd och auktoritet, bakom denna måste stå en 
högre, läkarens.123 

 
Förståelsen är den, att sjuksköterskan är den som hjälper läkaren, den som 
besitter vetandet. Men därmed tycks också följa att relationen mellan de två 
praktikernas utövare innebär att sjuksköterskans handlingsutrymme kan se 
olika ut beroende på vilken läkare hon arbetar under. Hon bör vara anpass-
ningsbar och kan rätta sig efter varje läkares individuella förväntningar och 
krav på assistans. Så här resonerar exempelvis Bertha Wellin i tidskriften: 

Läkarens och sjuksköterskans arbeten ligga hvarandra så nära, de löpa så att 
säga parallellt med hvarandra, och det fordras mången gång stor finkänslighet 
hos sjuksköterskan för att ej obetänksamt öfverskrida gränsen dem emellan. 
Svårigheten för sjuksköterskan härvidlag blir större, därför att denna gräns af 
olika läkare förlägges olika, och någon gifven regel härför således ej kan 
uppställas. Det enda, som i detta hänseende kan fastslås, är hvarje sköterskas 
plikt att noga ställa sig till efterrättelse, hvad den läkare, hon arbetar under, i 
detta fall önskar.124 

 

                               
121 Rystedt, (1922), 2. 
122 Nordin, (1915), 14. 
123 Rodhe, (1912): 33.    
124 Bertha Wellin. Litet om kvacksalveri. Svensk sjukskötersketidning nr 3 (1910): 7.  
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Sammanfattningsvis ges i texterna uttryck för en föreställning om relationen 
mellan de två praktikerna som präglas av att läkaren ska kunna lita på att 
sjuksköterskan tjänar honom i alla situationer. Han ska kunna lita på att hon 
ger klara och rediga besked om patienternas tillstånd, han ska kunna lita på 
att hon alltid stöder hans auktoritet inför patienten och utför hans ordinatio-
ner. Framför allt, och kanske viktigast, ska han kunna lita på att hon aldrig 
överträder gränsen till hans område – diagnostiserandet och behandlandet.  

Med andra ord kan nu konstateras att relationen präglas av en tydlig över- 
och underordning och att den gynnar läkaren. Så som relationen etableras 
mellan de två utövarna bidrar den till att hans utövande av den medicinska 
praktiken kan löpa smidigt och störningsfritt.   

Sjuksköterskans och läkarens relation reproduceras 

I texter som är skrivna under senare delen av 1900-talets första hälft, dvs. 
från 1940- och 1950-talet, framträder en förändring i framställningarna av 
relationen. Sjuksköterskan börjar nu framställas som läkarens assistent och 
närmaste medarbetare. Exempelvis skriver en läkare i tidskriften om hur 
oumbärlig sjuksköterskan är för läkaren, något som inte uttryckts så explicit 
av läkaren tidigare. Läkaren beskriver vidare sjuksköterskan som en funktio-
när med en allsidig medicinsk utbildning, som egentligen bör byta titel. Men 
det han betonar är att hon bör betecknas som läkarens assistent. 

När jag slutar med att peka på denna namnfråga, är det därför, att jag tror, att 
den nya verksamheten kräver ett nytt namn, som på ett tillbörligt sätt skiljer 
sjuksköterskan, som samtidigt är läkarens assistent och närmast ansvarige 
medarbetare, från den sjukvårdare eller sjukvårderska, som icke har motsva-
rande uppgifter eller utbildning.125 

 
Skribenten föreslår vidare att man bör överväga att byta titel på sjuksköters-
kan till assisterande doktor och därigenom inordna henne i den medicinska 
praktiken och läkarkåren som en andra klassens läkare med mindre veten-
skaplig inriktning. Förslaget jämförs med det forna förhållandet mellan me-
dicinare och kirurger där den ena var teoretiskt inriktad och den andra prak-
tiskt.  

Även i det statliga betänkandet från 1948 om utbildningsfrågor tas det 
upprepade gånger upp att sjuksköterskan är läkarens assistent liksom att hon 
är hans närmaste medarbetare. Här ett exempel på hur det kommer till ut-
tryck: 

I vårt land måste på grund av vårt relativt ringa antal läkare på en sjukskö-
terska läggas vissa uppgifter, vilka under andra förhållanden skulle ha åvilat 

                               
125 Axel J. Höjer. Morgondagens medicin och sjuksköterskans ställning. Tidskrift för Sveriges 
sjuksköterskor nr 15 (1949): 487.   
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läkaren. En viktig del av sjuksköterskans arbete kan därför betecknas som lä-
kareassistans.126 

 
Vad vi här också ser är möjligen en antydan om att den förändrade fram-
ställningen av sjuksköterskan som assistent påverkats av att läkarnas behov 
av hjälp har ökat till följd av den medicinska utvecklingen, något som peka-
des på i föregående kapitel. I sjuksköterskeläran kommer den förändrade 
framställningen till uttryck på detta sätt: 

Till sjuksköterskans åligganden hör även att vara läkarens assistent vid be-
handlingar, operationer, undersökningar och omläggningar. Ju mera hon där 
kan utvecklas till en snabb, pålitlig och skicklig arbetskraft, desto mera blir 
hon till gagn för såväl läkaren som patienten.127 

 
Andra nya formuleringar som uppträder i sjuksköterskeläran är att sjukskö-
terskan förväntas vara en ”värdefull och dugande kraft vid läkarens sida”.128 
Det talas även om en relation som bör vara baserad på samarbete: 

Samarbetet mellan läkaren och sjuksköterskan skall vara grundat på förtroen-
de, hänsyn och förståelse för varandras uppgift. De kämpa ju båda två mot 
samma makter, lidande och död.129 

 
Något som inte förändras och som fortsatt kommer till uttryck i sjuksköters-
keläran är att läkaren ska kunna lita på vårdutövaren. Hon ska fortfarande ge 
klara besked om patienterna vid ronder och inte dra egna slutsatser. Inte 
heller får vårdutövaren kritisera läkaren inför patienten.  

Bör de något förändrade utsagorna om sjuksköterskans och läkarens rela-
tion förstås som att något kvalitativt annorlunda skett med föreställningarna 
om relationen över tid? Jag vill nog hävda att även om vissa ord bytts ut och 
det ryms mer demokratiska inslag i vissa utsagor, kvarstår själva grunden 
intakt i föreställningen om deras och de två praktikernas relation. Synsättet 
kännetecknas fortfarande av att det medicinska perspektivet på sjuksköters-
kan härskar – hon ska vara till nytta för läkaren och därigenom även för pati-
enten. Ju mer hon behärskar sina handlingar, desto pålitligare redskap blir 
hon för den medicinska praktiken. Det indikerar en övergripande föreställ-
ning enligt vilken läkaren ska kunna lita på att sjuksköterskan tjänar honom i 
alla situationer. De förändrade utsagorna bör därför snarare förstås utifrån ett 
delvis annat samhällsklimat med andra idéströmningar, där allas lika värde, 

                               
126 SOU 1948:17, 99.  
127 Giertz, (1945), 7.  
128 ibid., 4.  
129 ibid., 8.  
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samvaro, solidaritet och gemenskap, står högt på agendan, idéströmningar 
som kan härröras till det påbörjade folkhemsbygget.130 

Enigheten om sjuksköterskans kunskapsnivå 

I det här avsnittet tar jag speciellt upp talet om utbildning. Förutom att bely-
sa relationerna vill jag här närmare belysa studiens frågeställning om hur 
skilda aktörer bidrar med föreställningar om vårdandets praktik – något som 
exemplifieras genom en pågående diskussion om sjuksköterskeutbildningen 
och sjuksköterskornas kunskapsområde, där den etablerade relationen mellan 
de två praktikerna och deras utövare bekräftas och reproduceras.  

Utbildning för att verka i vårdandets praktik var under seklets början ett 
relativt nytt fenomen. Den tog form under 1800-talets senare del i samband 
med sjuksköterskeyrkets uppkomst.131 Utmärkande för 1900-talets början är 
att antalet sjuksköterskeskolor ökar kraftigt utan att det finns några enhetliga 
riktlinjer om utbildningens form. Längd, innehåll och rekryteringsnivå varie-
rar stort mellan de olika utbildningsarrangörerna. De rådande omständighe-
terna bidrar till en diskussion som initieras av bland annat SSF. 

Vi ska här börja med att se hur läkarna kunde resonera kring vad de ansåg 
var viktiga kunskaper för att utföra de tjänande vårdande aktiviteterna. Liv-
medikus Gottfrid Rystedt resonerar inledningsvis i sin lärobok kring huruvi-
da sjuksköterskan egentligen behöver några teoretiska kunskaper, eftersom 
hon i hans mening enbart är utföraren av aktiviteterna och alltid är beroende 
av läkaren i sin yrkesutövning. Dock kommer han fram till följande: 

Den bildade sköterskans uppgift bör emellertid vara större än att blott vara 
handen, som utför de impulser, som komma från läkarens hjärna.132 

 
Sedan han konstaterat att det finns fördelar med att sjuksköterskan faktiskt 
besitter en del medicinska teoretiska kunskaper fortgår hans resonemang så 
här: 

Den kunskap, som den blivande sköterskan bör tillägna sig angående de s. k. 
invärtes sjukdomarna, torde alltså vara en viss allmänbildning på detta områ-
de. Vid framställning av de olika sjukdomarna kommer därför att, låt vara 
helt ytligt, beröras deras etiologi (läran om deras orsaker), deras spridnings-
sätt, deras symtomatologi, deras patologiska anatomi och de viktigaste 
grunddragen av deras terapi eller behandling. Däremot kommer i regeln de 

                               
130 Qvarsell, (1986), 9-19. 
131 Se Erlöv och Petersson, (1998); Emanuelsson, (1991); Lena Derbring och Charlotte Stöl-
ten, Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning – vision och verklighet (Diss., Stock-
holm: Almqvist & Wiksell, 1992), 99-112 samt Andersson, (2002) för en närmare beskrivning 
av utbildningens framväxt 
132 Rystedt, (1922), 3. 
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delar av vår kunskap, som närmast intressera uteslutande läkaren, att förbi-
gås.133  

 
De ämnen som Rystedt tar upp som väsentliga för en sjuksköterska att nå 
kunskaper om kan alla förstås som viktiga för den som ska utföra praktikens 
läkarnära aktiviteter, utgöra den förlängda armen och det extra ögat. Det är 
givetvis en fördel om den som ska vårda sjuka känner till sjukdomars sym-
tom för att kunna bidra med korrekta observationer. Kännedom om hur en 
sjukdom normalt ter sig underlättar för vårdutövaren att uppmärksamma 
avvikelser som kan rapporteras till läkaren. De kunskaper som Rystedt för-
ordar är därför sådana som kan förväntas bidra till förbättrade tjänande hand-
lingar, vilket tyder på en föreställning om att det finns en större nytta med en 
medicinskt teoretiskt skolad sjuksköterska. Att de kunskaper hon ges dessut-
om är av ytlig karaktär säkerställer att vårdutövaren inte börjar ställa diagnos 
eller föreslå behandling. Därmed äventyras inte läkarens auktoritet och ve-
tande.  

Den vårdande praktikens tjänande till den medicinska och motsvarande 
relation mellan utövarna befäst på ett liknande sätt i betänkandet från 1916 
om sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållanden. Så här resonerar 
kommittén bakom betänkandet exempelvis om värdet av teoretiska kunska-
per för vårdutövaren: 

Även den som sätter den praktiska erfarenheten och dugligheten framför allt 
annat och som ej har minsta benägenhet att överdriva värdet av teoretiska 
kunskaper och boklig lärdom, skall dock, om han för övrigt har minsta upp-
fattning om medicinska frågor, medgiva, att den, som skall vårda en sjuk, 
måste känna det viktigaste om människokroppens byggnad och förrättningar, 
om sjukdomslära och hygien.134 

 
En sjuksköterska som inte har de kunskaper som lyfts fram som centrala i 
citatet framställs som klumpig, tafatt och som ett ”skadligt redskap” istället 
för en pålitlig medhjälpare till läkaren. Om riskerna med den outbildade 
sjuksköterskan resonerar man så här: 

Härtill kommer, att den icke kompetenta sköterskan, om hon också icke är till 
direkt fara för den sjuke, icke kan lämna denne all den hjälp och bereda ho-
nom all den lindring, som eljest kunde beredas honom. Dessutom kan den in-
kompetenta sköterskan icke vara läkaren till den hjälp i sjukvården, han be-
höver, vilket leder till tidsförlust för läkaren, till eljest ej oundgängligen nöd-
vändiga sjukbesök, vilket allt, särskilt å landsbygden med dess knappa till-
gång på läkare, åstadkommer, att läkarens tid och krafter tagas i anspråk för 

                               
133 ibid., 4.  
134 Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållan-
de (1916), 75-76.  
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mindre väsentliga uppgifter, ehuru han är överhopad av svårare och viktiga 
sådana.135 

 
Oro för missgrepp mot patienten tycks bara vara en sida av myntet. Att en 
outbildad sjuksköterska inte kan vara till tillräcklig nytta för läkaren fram-
ställs som minst lika problematiskt. Framställningarna om behovet av ut-
bildning har med andra ord två utgångspunkter som tillskrivs ungefär lika 
stor betydelse; att garantera patienten en säker vård och att garantera läkaren 
en bra tjänare.   

Den oro som kommer till uttryck i citatet kan också utläsas i utsagor från 
SSFs ordförande Bertha Wellin, som yttrar sig för utbildningens nytta i flera 
artiklar i tidskriften. Bland annat ska hon enligt ett referat ha framfört följan-
de vid en internationell sjuksköterskekongress i Helsingfors år 1925, där hon 
förespråkar en treårig sjuksköterskeutbildning: 

Sist ville syster Bertha framhålla, ›› icke››, som hon sade, ››med stolthet eller 
själföfverskattning från sköterskornas sida, utan under känslan af det tunga 
ansvar det innebär, att framgången af läkarens arbete mången gång till stor 
del hvilar i sjuksköterskans hand. Ett missgrepp af henne kan försämra resul-
tatet af den skickligaste läkares arbete, och på så sätt blir sjuksköterskan ej 
blott de sjukas utan äfven en den medicinska vetenskapens tjänarinna››.136 

 
Även detta citat är ett exempel på hur det inte enbart är nyttan för patienten 
med en utbildad sjuksköterska som står i fokus utan även nyttan för läkaren. 
Om detta verkar det därför råda en stor enighet bland både läkare och sjuk-
sköterskor. Wellin betonar enligt referatet från kongressen fördelarna med en 
god teoretisk utbildning för sjuksköterskan, men ska samtidigt ha varit noga 
med att understryka följande: 

Vi måste lära oss så mycket, att vi från vår synpunkt sedt kunna fatta och för-
stå hans afsikter med sitt planerande af vårt arbete. Syster Bertha önskade 
ingalunda, att sköterskans uppfostran skall läggas på någon vetenskaplig ba-
sis.137 

 
Citatet belyser återigen föreställningen att vetenskapliga kunskaper är reser-
verade för medicinens utövare. Vårdutövare däremot anses behöva bara så 
mycket kunskap att de kan förstå läkarens avsikter och bli honom till hjälp i 
hans arbete. Även härom verkar det råda samstämmighet mellan de berörda 
parterna. Det som det däremot inte råder enighet om är hur lång sjuksköters-
keutbildningen bör vara. Ett medicinalråd vill på Helsingforskongressen 
avråda från alltför långa teoretiska studier.  

                               
135 ibid., 96-97.  
136 Sjuksköterskors samarbete i Norden, (1925): 255.  
137 ibid.: 255.  
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En motivering hvarför man vill göra kurserna 3-åriga hade medicinalrådet 
förgäfves sökt finna; hvarken i uttalanden från finskt håll eller i det svenska 
betänkandet, ej heller ur syster Bertha Wellins inledning framgick tillräckligt 
saklig grund därför. Tvärtom hade dessa korta kurser väl fyllt sitt ändamål 
såväl här som i Sverige, och dessa sköterskor ha ofta utfört ett alldeles ut-
märkt arbete. Samma uppfattning delas af läkarekåren i vårt land. Medicinal-
rådet ansåg steget från 1 till 3 år vara alldeles för långt. Sjuksköterskans arbe-
te är ett praktiskt arbete och några långa teoretiska studier äro ej nödvändiga. 

138 
 
Sammantaget visar texterna på att både sjuksköterskor och läkare talar för 
utbildning och utbildade sjuksköterskor, men också att de talar utifrån en 
delad förståelse om att en medicinskt skolad sjuksköterska bättre kan tjäna 
läkaren.  

Sjuksköterskans och sjukvårdsbiträdets relation  
Fokus för det här avsnittet är hur olika föreställningar bidrar till att etablera 
den sociala relationen mellan sjuksköterskan och det hitintills i studien från-
varande sjukvårdsbiträdet. Avsnittet ska ses som en sammanfattning av tidi-
gare forskning och egna analyser av texter. Jag har valt att hålla belysningen 
kort, eftersom det till stor del berör ett utforskat område som rör sjuksköters-
keyrkets formering.139 Mitt bidrag ska ses som en kompletterande tolkning i 
diskursanalytiska termer som bildar grund för studiens kommande kapitel.  

Historiskt sett bistod sjukvakterskor och pigor läkarna med vården av de 
sjuka på landets lasarett från det att lasaretten började byggas och fram till 
1800-talets mitt.140 Under andra halvan av 1800-talet började det då nya yrket 
sjuksköterska att formas, och enligt Rolf Å Gustafsson kom den nya yrkes-
gruppen till en verksamhet där det redan fanns traditioner och en befintlig 
organisation att förhålla sig till.141 Början av 1900-talet är en period när fram-
förallt borgerskapets sjuksköterska börjar söka sig en plats i denna organisa-
tion, och detta sökande innebär att försöka markera en skillnad mot andra 
grupper av kvinnor som redan fanns i sjukvården och som tidigare tjänat 
läkare. En viktig förutsättning för de borgerliga sjuksköterskornas strävan-
den är som nämnts bildandet av Svensk sjuksköterskeförening år 1910. Syf-
tet med föreningen var bland annat att verka för ett höjande av yrkesgrup-
pens status.142 De borgerliga sjuksköterskornas formering sker också under 

                               
138 ibid.: 256.  
139 För en mer grundlig genomgång av sjuksköterskeyrkets formering i förhållande till sjuk-
vårdsbiträdet se t ex. Emanuelsson, (1991); Knapp Gaseruud, (1991) eller Sonia Bentling, 
Sjuksköterskeprofessionen: vetenskapliga idéer och kunskapsutveckling (Stockholm: Liber, 
1995), 23-32. 
140 Knapp Gaseruud, (1991). 
141 Gustafsson, (1987), 377. 
142 SSFs strategier och mål beskrivs ingående i Emanuelsson, (1991). 
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en tid när borgerskapet överlag växer fram som en ny intressegrupp i sam-
hället och för en kamp om samhällsinflytande på både det ekonomiska, kul-
turella och ideologiska planet.143 

Sjukvårdsbiträdet som annorlunda 

Billy Ehn och Oscar Löfgren har i boken Kulturanalyser beskrivit hur bor-
gerskapet tog avstånd från arbetarklassen genom att använda dem som mot-
bild att profilera sig mot. 144 Den brittiska forskaren Beverly Skeggs har när-
mare granskat hur begreppet respektabilitet användes av borgerskapet i Stor-
britannien för att avgränsa sig mot arbetarklassen genom att märka ut dem 
som ”de andra” – de som inte var respektabla.145 Att det finns liknande före-
ställningar i Sverige om att arbetarklassen är annorlunda än borgerskapet blir 
tydligt i sjuksköterskors utsagor i SST. I flera artiklar framställs arbetarklas-
sens kvinna som en kvinna med dålig ”hållning, ton och anda”, inte bara 
dålig utbildning.146 Vad som kan kallas borgerskapets föreställningar om 
kvinnlighet och uppförande framstår i artiklarna som normen för vad som 
bör betraktas som ett acceptabelt beteende, eller med Skeggs ord, ett respek-
tabelt beteende, inom sjuksköterskekollektivet. Kvinnorna från arbetarklas-
sen jämförs i artiklarna från seklets början med denna normerande bild och 
resultatet är att dessa kvinnor inte anses som tillräckligt respektabla. Detta 
bör förstås i relation till att det rör sig om en tid när yrket söker att skilja ut 
sig för att nå status. En sjuksköterska resonerar till exempel så här i tidskrif-
ten: 

De som skola bli skötta af obildade och ofullständigt skolade sköterskor, 
komma ej att bli nöjda därmed. De komma att klaga och med större fog än nu 
klaga öfver både hållning, ton och anda. Ingen, som har varit sjuk och försökt 
båda delarna vill förneka, att det är betydligt angenämare att skötas af för sitt 
arbete väl skolad person än motsatsen.147 

 
Det tycks existera en föreställning om att det finns ett samband mellan pati-
entens upplevelse av sin vård och vårdutövarens grad av bildning och skol-
ning. Den med bildning framställs ha en annorlunda och bättre framtoning 
än den utan utbildning, vilket antas uppskattas av patienterna. Ytterligare ett 
exempel på att sjuksköterskor anser att sjukvårdsbiträdet ger sämre vård ges 
i följande utdrag ur tidskriften: 

                               
143 Ehn och Löfgren, (2001), 70-71. 
144 ibid., 37. 
145 Beverly Skeggs, Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön (Göteborg: Daidalos, 
2000). 
146 Se b.la. Svensk sjukskötersketidning nr 5 (1910): 78-87; nr 9 (1910): 160; nr 10 (1910): 
187; nr 4 (1919):75-78;  nr 6 (1919): 122-123. 
147 Insändare i Dagens Nyheter i februari. Svensk sjukskötersketidning nr 4 (1919): 76.   
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Har ››E.P.›› någonsin hört talas om någon offentlig institution, som ej varit 
utsatt för klander i mer eller mindre grad. Ett sjukhus som särskildt är utsatt 
härför tyckes vara Serafimerlasarettet. Har försökt utgrunda orsaken och 
kommit till det resultat, att det beror på att sjukvården där skötes till stor del 
af biträdena, eller de s. k. undersköterskorna, i motsats till de stora elevsjuk-
husen, där eleverna utföra arbetet.148 

 
Det framställs vidare i artikeln hur även kvinnor utan vad som kan betecknas 
som rätt skolning, i detta fall folkskoleutbildade kvinnor, kan bli utmärkta 
sjuksköterskor. Men samtidigt betonar skribenten att det inte är alla kvinnor 
med folkskoleutbildning som hon avser, utan de som kommer från goda hem 
och som äger en viss grad av ”förfining”.149 Med andra ord kvinnor som lik-
nar de kvinnor som kommer från burgna hem och med den ”rätta” bildning-
en och skolningen. Liksom i tidigare citat framkommer en central föreställ-
ning om betydelsen av ett speciellt sätt att vara för att kunna bli sjuksköters-
ka.  

Bertha Wellin menar exempelvis i en artikel att de som kallas för icke 
skolade sköterskor inte hur som helst kan ingå i sjuksköterskekollektivet. De 
mest lämpade av de icke skolade sköterskorna kan få ingå, men först efter att 
de ”blifva satta i tillfälle att arbeta sig upp till kårens ståndpunkt”. 150 Men 
hon påpekar också följande: 

För en god vård af de sjuka kräfves arbete äfven af kvinnor, hvilka ej äga 
kunskap i sjukvården utan hafva sig ålagda en tjänarinnas sysslor. Dessa fylla 
en för arbetets jämna gång nödvändig uppgift och kunna likaväl som sjukskö-
terskorna känna att de hjälpa och tjäna de sjuka.151 

 
De kvinnor som inte anses kunna nå upp till vad Wellin kallar kårens stånd-
punkt bör alltså förpassas till arbeten med städning och betjäning, arbeten 
som borgerskapets kvinna också är van att se arbetarklassens kvinna verk-
sam i. Agneta Emanuelssons studie visar dock att ”de andra” vid den här 
tidpunkten inte enbart utgörs av sjukvårdsbiträden utan även av sjuksköters-
kor med ”fel” social bakgrund och med utbildning från ”fel” skolor – lasa-
rettsskolor.152 

Gemensamt för de redovisade utsagorna är att de ger uttryck för en före-
ställning om att det krävs ett speciellt sätt att uppträda eller vara på, en spe-
ciell bildning och skolning för att vara lämpad som sjuksköterska. Brist på 
detta speciella sätt att uppträda/vara på antas inverka menligt på utförandet 
av själva det vårdande som sjuksköterskan utövar.  

                               
148 Från tidningens läsekrets. Svensk sjukskötersketidning nr 6 (1919): 123.   
149 ibid.: 123  
150 Bertha Wellin. Skolade och icke skolade sjuksköterskor. Svensk sjukskötersketidning nr 5 
(1910): 80. 
151 ibid.: 80   
152 Emanuelsson, (1991). 
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Vad har då denna föreställning för betydelse för hur sjuksköterskans och 
sjukvårdsbiträdets relation etableras? Den borgerliga föreställningsvärlden i 
vilken arbetarklassen ses som annorlunda innefattar uppenbarligen en tanke 
om att de senare bör underordnas dem som utgör normen. I sjuksköterskelä-
ran beskrivs exempelvis förhållandet mellan de två kategorierna av vårdut-
övare så här: 

Ansvaret för patienterna, för undersköterskors och elevers arbete, för disci-
plin och ordning på sjukhuset eller avdelningen, allt vilar först och sist på 
sköterskan […]. Det tillkommer sköterskan ej blitt att ordna upp arbetet utan 
även att övervaka och känna till det i minsta detalj, så att hon verkligen har 
trådarna i sin hand.153 

 
I betänkandet från 1916 står det på liknande sätt att: 

Förutom det rena sjukvårdsarbetet, som redan i och för sig är olika krävande 
allt efter arten av de sjukdomar, av vilka patienterna å avdelningen lida, har 
avdelningssköterskan en massa uppgifter, som mest likna en husmoders: Att 
se till, att allt är snyggt, helt och rent, att det råder skick och ordning bland 
patienterna, att den underordnade personalen gör sina skyldigheter o.s.v. 
Denna övervakning innebär, att sköterskan måste känna sig bära ansvaret 
utom för sjukvården även för ordningen, för inventarier, för tvätten och för 
matutdelningen. Sköterskan bär ansvaret ej blott för sitt eget, utan även för 
elevers och biträdens arbete.154 

 
Sjukvårdsbiträdets annanhet tycks rättfärdiga att sjuksköterskan övervakar 
hennes arbete och ges det yttersta ansvaret för dess utförande. Sjuksköters-
kan framställs som den med förmåga till överblick och som representant för 
ordning och reda. Sjukvårdsbiträdet i sin tur framställs som aningen opålitlig 
och okunnig i sitt arbete och jämställs med elever under utbildning. 

Nedan ska vi se hur de vårdande aktiviteterna och handlingarna mer kon-
kret fördelas mellan de två grupperna av vårdutövare. 

Fördelningen av aktiviteter mellan skilda vårdutövare  

Frågan om hur aktiviteter inom sjukvårdens område bör fördelas mellan 
skilda utförare har redan berörts, såtillvida att vi har sett många exempel på 
föreställningar om att sjuksköterskan bör bistå läkaren i hans medicinska 
värv. Ett citat från ett statligt betänkande får sammanfatta vad sjuksköters-
kans handlingar förväntas bestå av: 

Gemensamt för alla vårdgrenar är, att avdelningssköterskan är läkarens när-
maste medhjälpare. Hon skall biträda honom vid olika behandlingar och un-

                               
153 Nordin, (1915), 14-15. 
154 Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållan-
de, (1916), 132.  
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dersökningar samt inför honom ansvara för patientens allmänna vård. Hon 
har att efter läkarens ordinationer självständigt utföra vissa provtagningar och 
behandlingar samt att verkställa dennes föreskrifter i övrigt. Hon skall göra 
iakttagelser över patienternas sjukdomstillstånd, speciellt övervaka de svårt 
sjuka samt i rätt tid underrätta läkaren, om något oroande iakttages i patien-
tens tillstånd.155 

 
Vad som inte tydligt framkommit tidigare är vilka handlingar som utförs av 
den andra vårdutövaren, sjukvårdsbiträdet, och den relation mellan sjukskö-
terska och sjukvårdsbiträde som därmed etableras och upprätthålls. 

Av de två statliga betänkandena som ingår i kapitlets material framgår att 
det finns en föreställning om att sjukvårdsbiträdets aktiviteter är och bör vara 
av en annan art än sjuksköterskans. Sjukvårdsbiträdet är den som främst 
tillskrivs utförandet av de sysslor som ingår i den patientnära aktiviteten. I 
betänkandet från 1916 beskrivs exempelvis utifrån hur det företrädesvis fun-
gerar på sjukhusen, hur sjukvårdsbiträdets sysslor kan delas upp i två olika 
moment: ett som kallas för sjukvårdande och ett som benämns tjänarinne-
sysslor. De sjukvårdande sysslorna består av bäddning, badning, kamning, 
tvättningar, matning samt att rent allmänt bistå patienten. På vissa sjukhus 
får sjukvårdsbiträdet enligt uppgift även utföra vad som beskrivs som enkla-
re behandlingar. Tjänarinnesysslornas innehåll skildras så här: 

I de ojämförligt flesta fall få biträdena dessutom utföra rena tjänarinne- eller 
uppasserskesysslor, städning, utbärning av mat, diskning, skurning och annan 
rengöring av golv samt räkning av tvätt.156 

 
Ur citatet framkommer att sjukvårdsbiträdet tilldelats inte bara de handlingar 
som ingår i den patientnära aktiviteten utan också den hygieniska handling 
som ingår i den läkarnära aktiviteten den förlängda armen. Att dessa typer av 
handlingar tillskrivs sjukvårdsbiträdet framgår även i det statliga betänkan-
det från 1948 där följande skildring ges av vad som ingår i sjukvårdsbiträ-
dets sysslor: 

Temperaturtagning, morgon – och aftontoalett å sängliggande patienter, ut-
delning av bäcken, givande av lavemang, bäddning, servering av måltider, 
matning av patienter, som ej kunna äta själva. Damning, vaskning och väd-
ring av sjuksalarna, städning av korridorer, förråd m.m., tömning och disk-
ning av handfat, nattkärl (flaskor) och spottkoppar, utplockning av disk från 
salarna till théköket, skötsel av patienternas blommor, vädring av sängkläder, 
rengöring av sängar och sängbord efter utskrivna patienter, diskning av mat-
porslin.157 

 

                               
155 SOU 1948:17, 32-33.  
156 Betänkande angående den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållan-
de, (1916), 145.  
157 SOU 1948:17, 33.  
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Sjukvårdsbiträdet tilldelats med andra ord handlingar som riktas mot att hål-
la patienten mätt, hel och ren och sjukrum och vårdavdelningar befriade från 
smittorisker.  

Lise Widding Isaksen menar att sysslor som är nära relaterade till en 
smutsig kropp både historiskt och kulturellt sett förknippats med låg status.158 
Detta förklarar enligt Widding Isaksen varför människor med hög status i 
samhället ofta fjärmar sig från kroppsnära arbete och speciellt smutsigt 
kroppsnära arbete. Borgerskapets kvinnor delegerade till exempel hemmets 
kroppsanknutna arbete till tjänstefolket som fick i uppgift att tvätta och byta 
på barnen liksom att städa hemmet och tvätta linne.  

Detta resonemang förefaller alltför förenklat.159 Men en liknande princip 
verkar vara aktuell vid fördelningen av aktiviteter i vårdandets praktik. De 
mest patientnära sysslorna och speciellt de som förknippas med kroppar och 
smuts tilldelas kvinnan från arbetarklassen. Det tyder på att föreställningar 
om det sociala ursprunget även har betydelse för hur de vårdande aktiviteter-
na fördelas mellan olika grupper av utövare. Vårdutövare av låg börd, med 
låg rang i samhället, har att hantera handlingar som är förknippade med låg 
status, något jag återkommer till i nästa kapitel. Fördelningen av aktiviteter 
är samtidigt ett uttryck för hur det skapats mening om relationerna mellan de 
två kategorierna av vårdutövare.  

Meningsskapandet om sociala relationer  
och positioner  
De sociala relationerna mellan olika aktörer etableras och motiveras sam-
manfattningsvis genom ett meningsskapande om vad som skiljer olika utöva-
re av praktiker inom sjukvårdens område åt. Vad texterna ger uttryck för och 
skapar mening om är dels vad som skiljer en vårdutövare från en medicinsk 
sådan, dels vad som skiljer olika grupper av vårdutövare åt. Låt oss här titta 
närmare på hur sjukvårdsbiträde, sjuksköterska och läkare har framställts i 
utsagorna: 

 

                               
158 Lise Widding Isaksen. ”Kroppsnärheten förklarar omsorgsarbetets låga status”. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift  4 (1992): 14-19;  se även Runar Bakken, Modermordet. Om 
sykepleie, kjønn og kultur (Oslo: Universitetsforlaget, 2001), 52-53. 
159 Rannveig Dahle, ”Å kople symbolsk kjønnsmakt till sosiale strukturer”. I: Medicinsk 
genusforskning: teorier och begreppsutveckling (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2004:2), 91 
menar att det även finns en tydlig könsordning liksom en kontextuell dimension i hur status 
förbinds med olika yrken. En ”smutsig” handling utförd av en läkare som består av att tömma 
en böld på var, får en annan status än sjukvårdsbiträdets handling att tvätta patienten. Dessa 
skillnader i status uppstår genom att bölden ges betydelsen att vara ett medicinskt diagnostiskt 
föremål. De olika sätten att värdera handlingar på menar Dahle är en effekt av en etablerad 
könsstereotyp kulturell kodning som bidrar till att kvinnligt förknippade handlingar nedvärde-
ras och underordnas. 
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Sjukvårdsbiträde Sjuksköterska Läkare 
Bistår sjuksköterskan 
Underordnad 
 

Bistår med fakta 
Beroende 
Tar emot och följer 
order 
Underordnad 
Kompletterar 
Stödjande 

Tar emot fakta och 
bearbetar fakta 
Auktoritativ 
Ger order 
Tar beslut 
Överordnad 
Äger vetenskaplig 
insikt 
Ställer diagnos 

 
Uppställningen tydliggör hur relationen mellan praktikernas utövare definie-
ras genom kännetecknen för handlandet och positionerna i respektive prak-
tik, och hur utövarna därigenom bör förhålla sig till varandra. De två prakti-
kerna, liksom läkaren och sjuksköterskan, skiljs från varandra och framställs 
närmast som varandras motsatser. Vårdutövaren tilldelas ett handlande som 
underlättar en relation som kännetecknas av att denne lojalt tjänar den andra.  
På liknande sätt tilldelas sjukvårdsbiträdet ett handlande som innebär en 
underordnad relation i förhållande till sjuksköterskan.  

Aktiva diskurser i meningsskapandet 

Vilka är då de diskurser som medverkar till att ställa sjuksköterska och läka-
re mot varandra och skilja sjukvårdsbiträde och sjuksköterska från varandra?  
I förra kapitlet belystes hur en medicinvetenskaplig diskurs bidrog till att 
definiera vad som är en vårdande aktivitet. Eftersom diskursen definierar 
vårdandet, bidrar den också till att skilja ut vad som utmärker en vårdande 
respektive medicinsk utövare genom att sammanbinda dem med olika aktivi-
teter. Diskursen bidrar på så sätt även med distinktioner om vad det innebär 
att vara sjuksköterska eller läkare, vilket i förlängningen har betydelse för 
deras relation. Den medicinvetenskapliga diskursen har alltså även en viktig 
funktion i meningsskapandet om relationer. 

Det är dock möjligt att väcka frågan om det enbart är den medicinveten-
skapliga diskursen som bidrar med ett meningsskapande om och av relatio-
nerna mellan utövare inom sjukvårdens område. Jag vill argumentera för att 
även en särartsdiskurs föreställningar om kön har betydelse för hur relatio-
nen etableras och upprätthålls. Det är rimligt att anta att kulturella idéer om 
kön som finns på ett mer övergripande samhälleligt plan även finns omsatta 
på ett mer lokalt plan som i sjukvårdens nätverk av praktiker. Det sätt på 
vilket olika handlingar förbinds med de två könade160 praktikerna har paral-

                               
160 Med könade praktiker menar jag att de två praktikernas utövare under lång tid var främst 
kvinnor eller män. Den vårdande praktiken hade exempelvis enbart kvinnliga utövare fram till 
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leller till de utbredda idéer om manligt och kvinnligt, som tidigare forskning 
visat på i samhället. Exempelvis har tidigare forskning visat att det fanns 
föreställningar om mannen som överlägsen intellektuellt och med förmåga 
till överblick, planering och logik.161 Kvinnan sågs istället som beroende, 
känslosam, moderlig och altruistisk. Med detta som utgångspunkt är det 
möjligt att påstå att det sätt på vilket relationerna mellan praktikernas utöva-
re etableras harmoniserar väl med en gällande könsordning i samhället.162 
Analysen av texterna har visat hur utövande av medicin innebär att vara den 
som har ansvaret, besitter kunskapen, tar besluten och befaller. Att utöva 
vård innebär i motsats till detta att hjälpa och stödja och vara lojal mot den 
som har ansvaret och besitter kunskapen.  

Utmärkande för det perspektiv som särartsdiskursen bidrar med är därför 
att den kulturella innebörden av att vara kvinna ges en annan innebörd än 
den att vara man.163 Kvinna och man skapas i diskursen som två relationella 
subjekt med skilda egenskaper och förmågor. Dessa diskursens distinktioner 
bidrar i förlängningen till att läkare och sjuksköterska utifrån sitt kön binds 
samman med olika aktiviteter – aktiviteter som sedan har betydelse för hur 
relationen dem emellan kan etableras - utifrån de kulturella idéerna om kön. 
Diskursens innebörder om kvinnligt och manligt bidrar därigenom med att 
legitimera och naturalisera respektive utövares aktiviteter liksom relationens 
art.  

Förutom de redan nämnda diskurserna framträder, främst under de tre för-
sta årtiondena, vad jag vill kalla en borgerlig diskurs som har betydelse för 
hur relationen mellan de två grupperna av kvinnliga vårdutövare ser ut. Även 
denna diskurs kan skildras som att den bidrar med kulturella idéer – idéer om 
betydelsen av människans börd - som har sitt ursprung på ett övergripande 
samhälleligt plan och finns omsatta på ett lokalt plan. Det är en diskurs vars 
perspektiv präglas av att borgerskapets föreställningar om människan funge-
rar normerande för hur verkligheten bör betecknas. Kännetecknande är att 
den uttrycker och skapar mening om människor på grundval av deras sociala 
bakgrund. Borgerskapet och arbetarklassen skapas som två relationella grup-
per av människor med skilda beteenden och egenskaper. Diskursen definie-

                                                                                                                             
1950-talets början. Den medicinska praktiken fick sin första kvinnliga läkare redan 1888 men 
andelen kvinnliga läkare var ändå låg till långt in på 1900-talet.  
161 Se t ex Ronny Ambjörnsson, ”Kvinnofrågan i Sverige. Uppkomst och utveckling: samhäl-
lets förändring”. I: 17 uppsatser i svensk idé- och lärdomshistoria, red. Bo Lindberg (Stock-
holm: Carmina, 1992); Christina Florin och Ulla Johansson. ”Mandom, mod och mogne 
män”. Kvinnovetenskaplig tidskrift 4 (1992): 44-45; Gunhild Kyle. ”Genrebilder av kvinnor. 
En studie i sekelskiftets borgerliga familjehierarkier”. Historisk tidskrift 1 (1987): 35-58; 
Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former (Lund: Studentlitteratur, 2003), 
54-55. 
162 Jfr Florin och Johansson, (1992). 
163 Lena Sommestad, ”Lovsång till mejerskan. Om den föränderliga kvinnligheten”. I: Det 
evigt kvinnliga. En historia om förändring, red. Ulla Wikander och Ulla Manns (Lund: Stu-
dentlitteratur, 2002), 250-252 påpekar dock att det främst var en borgerlig könsideologi. 
Könsrollsmönstren bland arbetarklassen hade föga gemensamt med borgerlighetens. 



  83 

rar på så sätt även hur man är och bör vara, vad som kan anses som ett lämp-
ligt respektive olämpligt beteende för exempelvis en sjuksköterska. Dessa 
distinktioner bidrar i sin tur till att definiera vilka aktiviteter sjuksköterska 
och sjukvårdsbiträde bör sammanbindas med, vilket även påverkar inrättan-
det av deras relation.  

Diskursernas positionering av skilda grupper av utö vare 

Med synliggörandet av de tre diskursernas funktion i det interpersonella 
meningsskapandet är det möjligt att säga att diskurserna bidrar till att posi-
tionera de olika aktörsgrupperna i förhållande till varandra. Som Fairclough 
påpekar ”gör” diskursen också människor – vissa diskursiva normer förbinds 
med sjuksköterskan, vissa med sjukvårdsbiträdet och vissa med läkaren.164 
Detta innebär att läkaren i detta skede av historien genom särartsdiskursen 
och den medicinvetenskapliga diskursen positioneras som en auktoritär och 
autonom vetenskapsman. Sjuksköterskan positioneras i sin tur av samma 
diskurser som en lojal, beroende och följsam tjänarinna till läkaren.  

Utmärkande för den borgerliga diskursen är att den bidrar med en distink-
tion mellan ”vi” borgerliga sjuksköterskor och ”dem”, de andra. Den borger-
liga sjuksköterskan kontrasteras mot de andra kvinnorna – de med fel egen-
skaper, bildning och hållning. Arbetarklassens kvinna är annorlunda och har 
därför andra och mindre lämpliga egenskaper för att bli sjuksköterska. Via 
dessa distinktioner positioneras sjuksköterskan i förhållande till sjukvårdsbi-
trädet som en bildad och duglig övervakare. Sjukvårdsbiträdets ”annanhet” 
tycks därmed fungera legitimerande för att sjuksköterskan bör övervaka att 
hon verkligen utför sitt arbete på det sätt som hon förväntas. Diskursens 
distinktioner bidrar också till att sjukvårdsbiträdet positioneras som sjukskö-
terskans okvalificerade hjälpreda genom sin brist på respektabilitet och  
(ut)bildning.  

Hur den borgerliga diskursen skapar mening om de vårdande aktiviteter-
nas fördelning inverkar slutligen även på hur de två grupperna av vårdutöva-
re positioneras gentemot patienten. Sjukvårdsbiträdet får via diskursen en 
position i förhållande till patienten som jag vill benämna i samma termer 
som den aktivitet hon utför – hon positioneras som hjälpande hand. Sjukskö-
terskan menar jag kvarstår i sin position som den lojala, beroende och följ-
samma tjänarinnan – eller läkarens assistent – även i förhållande till patien-
ten. Hennes aktivitet framställs hela tiden ha målet att bistå läkaren i dennes 
kamp mot sjukdom. 

                               
164 Fairclough, (1995 a), 39. 
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Den medicinska praktikens makt 

Chouliaraki och Fairclough framhåller att det inom varje praktik ryms per-
soner med speciella erfarenheter och kunskaper.165 Utifrån denna förståelse 
kan vi se debatten om sjuksköterskans utbildning som ett exempel på hur 
den medicinska vetenskapens vetande införlivas i den vårdande praktiken 
genom sjuksköterskeutbildningen. Det medicinska vetandet blir på så sätt till 
hennes främsta kunskaps- och erfarenhetsområde. Införlivandet av den me-
dicinska vetenskapen i praktiken kan ses som ett exempel på den medicinska 
praktikens makt. Den styr inte bara vad som bör vara sjuksköterskans kun-
skaps- och erfarenhetsområde utan också mängden av hennes vetande. Där-
igenom påverkas också sjuksköterskans givna handlingsutrymme på ett sätt 
som är i överensstämmelse med en annan praktiks behov och intressen.  

Förgivettaganden och delad förståelse 

Det är läkare och sjuksköterskor som deltar i produktionen av mening om 
relationer. Sammantaget visar analyserna att sjuksköterskor och läkare talar 
utifrån samma förgivettaganden och delar samma förståelse om var gränser-
na mellan deras respektive praktiker och positioner faktiskt går.166 Vi kan se 
det som ett exempel på att läkarna förmår att återge sina intressen på ett sätt 
som får dem att framstå som naturliga och godtagbara. Ser vi till utbildning-
en, framstår det som själva villkoret för utbildningens vara att de vårdande 
aktiviteterna är fortsatt tjänande och sjuksköterskan fortsatt går att lita på. 
Detta utgör en viktig del i den delade förståelsen. Därigenom kan de av dis-
kurserna utstakade gränserna och de två praktikernas utövares positioner i 
förhållande till varandra kvarstå som ohotade. 

Aktörer och intressen 

Texterna i detta kapitel utgör ännu ett exempel på att både sjuksköterskor 
och läkare, utifrån sina respektive positioner, ger uttryck för och skapar me-
ning om vårdandet. Båda parter förhåller sig aktivt till såväl den egna som 
den andra praktiken. Deras utsagor tycks därför fungera som en resurs där de 
båda utövarna bekräftar den rådande sociala ordningen att sjuksköterskan i 
sin position i förhållande till läkaren utgör den motpol som kompletterar 
hans arbete utan att överskrida gränsen till det medicinska handlingsutrym-
met. Talet om utbildning kan ses som ett exempel på att de två positionernas 
innehavare i sitt tal balanserade mellan sjuksköterskornas krav på en för-
längd utbildning och läkarnas behov av att motverka en konkurrenssituation 
med en allt för utbildad sjuksköterska.  

                               
165 Chouliaraki och Fairclough, (1999), 21. 
166 Om sjukvårdsbiträdena delade samma förgivettaganden som sjuksköterskorna kan jag inte 
via de analyserade texterna säga något om. Deras röster hörs inte i dessa texter. 
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Sjuksköterskornas tidskrift ger exempel på att denna grupp av vårdutöva-
re ger uttryck för och skapar mening om vad det innebär att vara (borgerlig) 
sjuksköterska och vad det innebär att vara sjukvårdsbiträde.167 Dessa reflexi-
va beskrivningar framstår som en resurs för sjuksköterskan att etablera sig 
diskursivt mot två andra grupper av kvinnor i den befintliga organisationen, 
arbetarklassens sjuksköterska och sjukvårdsbiträdet.168 Genom att skapa re-
presentationer av de två ”andra” grupperna av kvinnor som sin motsats kan 
borgerskapets kvinna profilera sig som unik och söka sig bort från en ställ-
ning vid dessa ”andra” kvinnors sida i sjukvårdsorganisationen. Dessa be-
skrivningar kan även förstås så, att de produceras med avsikten att skapa en 
gemensam förståelsegrund för sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden för hur 
olika grupper av kvinnor på sjukvårdens område bör uppfattas. Vi kan se det 
som ett exempel på hur sjuksköterskorna, liksom läkarna, försöker återge 
sina intressen på ett sätt som får dem att framstå som naturliga och godtagba-
ra för andra grupper inom sjukvårdens område.   

Sammanfattning 
I kapitel fyra har de föreställningar som bidrar till att etablera relationer mel-
lan sjuksköterska och läkare samt sjukvårdsbiträde och sjuksköterska under-
sökts. Jag har kommit fram till att den medicinvetenskapliga diskursens före-
ställningar om den vårdande praktikens tjänande till den medicinska har 
betydelse även för hur relationen mellan sjuksköterska och läkare etableras. 
Den bidrar till att skapa en förståelse i vilken relationen kännetecknas av att 
sjuksköterskan genom sina aktiviteter tjänar läkaren. Relationens art tycks 
naturaliseras även via en särartsdiskurs, som kännetecknas av ett perspektiv i 
vilket den kulturella innebörden av att vara kvinna är en annan än den att 
vara man. Kvinna och man skapas i diskursen som två relationella subjekt 
med skilda egenskaper och förmågor. Det bidrar i min tolkning till att sjuk-
sköterska och läkare förbinds med vissa aktiviteter utifrån sitt kön som får 
betydelse för relationens art. Särartsdiskursen och den medicinvetenskapliga 
diskursen skapar tillsammans mening om att sjuksköterskan är läkarens mot-
sats. Sjuksköterskan framställs som beroende och den som lojalt tjänar läka-
ren genom att stödja hans auktoritet och kunnande och bistå honom med 
information och sysslor. Han framställs som den auktoritativa, tänkande och 
kunniga och ytterst ansvariga för patientens behandling och tillfrisknande.  

Till grund för hur relationen mellan sjuksköterska och sjukvårdsbiträde 
etableras märks en borgerlig diskurs som kännetecknas av att den uttrycker 
och skapar mening om människor på grundval av deras sociala bakgrund. 
Borgerskapet och arbetarklassen skapas som två relationella kollektiva sub-

                               
167 Men även vad det innebär att vara sjuksköterska med fel klassbakgrund och fel utbildning. 
168 Jfr Beedholm, (2003), 150-151. 
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jekt med skilda egenskaper och beteenden. Diskursen bidrar med föreställ-
ningar om hur utövare av vård med olika social bakgrund förhåller och bör 
förhålla sig i relation till varandra. Sjukvårdsbiträdet, med en annat social 
bakgrund än (den borgerliga) sjuksköterskan, framställs därmed som annor-
lunda. Det upprätthålls och skapas mening om att sjukvårdsbiträdet har ett 
mindre lämpligt beteende och låg grad av skolning och bildning och därför 
alltid är underordnad sjuksköterskan.  

I kapitlet har också uppmärksammats föreställningar om hur aktiviteter 
inom den vårdande praktiken bör fördelas mellan vårdutövarna, något som 
har betydelse för hur relationerna etableras. Vad som framkommit är att en 
borgerlig diskurs bidrar med en föreställning om att sjuksköterskan är den 
som bör utföra de läkarnära aktiviteterna i kraft av sitt sociala ursprung. I 
fråga om fördelningen av aktiviteter mellan sjuksköterskan och sjukvårdsbi-
trädet uttrycks och skapas via diskursen mening som innebär att sjukvårdsbi-
trädet bör tilldelas den patientnära aktivitetens handlingar, liksom handlingar 
kopplade till hygien och rengöring. De sysslor som är nära relaterade till 
kroppar och smuts fördelas därmed till den kvinnliga yrkesgrupp som har 
lägst social status, medan de sysslor som är nära relaterade till läkaren och 
den medicinska vetenskapen tilldelas en kvinnlig yrkesgrupp med högre 
status.  

Även i detta kapitel har det synliggjorts att både sjuksköterskor och läkare 
bidrar med mening om vad det innebär att vara en utövare av vård respektive 
en utövare av medicin. Jag har också pekat på att det råder stor enighet mel-
lan dessa aktörer om hur relationen dem emellan bör förstås. De producerar 
och reproducerar samma föreställningar om vad som kännetecknar de två 
utövarna.  
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5. De vårdande aktiviteternas status 

Föreställningar om de olika vårdande aktiviteternas status under seklets för-
sta hälft har framkommit i tidigare kapitel. I detta kapitel granskar jag detta 
genom en kompletterande undersökning av texter som ger uttryck för ett 
explicit värdesättande. Ett mer explicit värdesättande av de vårdande aktivi-
teterna är synligt framförallt i texter från 1940-talet till och med 1950-talet. 
Underlag för analysen bildar texter från Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor,  
Kommunalarbetaren, Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor 
och annan sjukvårdspersonal (SOU 1948:17) samt Redogörelser för arbets-
studier vid kroppssjukhusens vårdavdelningar m.m. (SOU 1951:17).169 I 
kapitlet har jag alltså fokuserat på texter som innehåller ord/meningar som 
språkligt ger tydligt uttryck för ett värdesättande. Sådana ord/meningar har 
jag funnit i texter som beskriver vad sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden 
gör i vårdandets praktik. 

Kapitlet inleds med en kort kontextualiserande översikt över tidsperio-
dens samhälle och sjukvård eftersom vi tidsmässigt förflyttar oss framåt.  

Tider av effektivisering 
När vi i detta kapitel, som enbart tar upp texter från 1940- och 1950-talet, 
tydligt förflyttar oss framåt i tiden är det ett samhälle och en sjukvård i för-
ändring som träder fram. 1930-talets idéer som förenades i ett tal om folk-
hemmet, med likhet, omtanke, samarbete och ett övervinnande av klassgrän-
ser, börjar under 1940-talet att omsättas i handling.170 Det byggs nya bostäder 
och de sanitära förhållandena förbättras. Välfärdsstaten är under uppbyggnad 
och staten börjar nu alltmer att intressera sig för välfärdspolitik.171 De offent-
liga trygghetssystemen sjukvård, socialpolitik och socialförsäkringssystem är 
under reformering och utbyggnad. Staten står för ansvaret för välfärdspoliti-
kens innehåll medan kommun och landsting ansvarar för själva produktionen 
av vård, omsorg och social service. 

                               
169 Majoriteten i utredningen utgjordes av riksdagspolitiker, läkare, sjukvårdhuvudmän och 
rationaliseringsexperter. Sjuksköterskorna hade en representant, sjukvårdsbiträdena ingen. 
170 Ödman, (1995), 574-593. 
171 Evertsson, (2002), 74-78. 
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Parallellt med detta präglas sjukvården av en snabb medicinsk och teknisk 
utveckling som också bär med sig att en mångfald av medicinska specialite-
ter växer fram.172 Samtidigt finns en uttalad önskan från statens sida att 
minska samhällets kostnader för sjukvården utan att göra avkall på kvalite-
ten. Med inspiration från industrins tayloristiska ideal173 ska effektiviseringar 
och rationaliseringar bidra till förbättrade behandlingsmetoder. 174 Patienterna 
ska diagnostiseras i ett tidigare skede och vårdplatserna utnyttjas effektivast 
möjligt. Det är inte enbart behandlingsmetoderna som ska rationaliseras − 
hela sjukvårdsorganisationen står under översyn för att drifts- och arbetar-
kostnaderna ska minska. 

De statusfyllda medicintekniska handlingarna 
I de samtida texterna ges många exempel på att praktikens patientnära re-
spektive läkarnära aktiviteter har olika status inom praktiken och i sjukvår-
den. I sjuksköterskornas tidskrift finns exempelvis flera exempel på att prak-
tikens läkarnära aktiviteter framställs som krävande och kvalificerade, me-
dan det både antyds och klart uttalas att de patientnära aktiviteterna är mind-
re krävande och mindre kvalificerade. Ett citat från en sjuksköterskeförfattad 
artikel i tidskriften får inleda med att belysa värdesättandet av de inom prak-
tiken förekommande aktiviteterna: 

Det är naturligt i dagens läge att läkaren till sjuksköterskan lämnar en del 
tekniska uppgifter, som direkt berör de sjuka liksom att sjuksköterskan ser till 
att avlasta en del mindre krävande vårduppgifter på biträdespersonal, en per-
sonal som man får hoppas med tiden kommer att få den utbildning sjukvår-
den kräver. Det är också naturligt att en hel del uppgifter som förr sköttes 
amatörmässigt av sjuksköterskan får sina egna befattningshavare såsom kura-
torer, arbetsterapeuter och andra. Kvar står ansvaret för den omedelbara kva-
lificerade vården av patienten fysiskt och psykiskt dygnet runt, på sjukhuset 
eller annorstädes – vård i tröstande, lindrande, botande, sjukdomsförebyg-
gande och hälsobevarande syfte.175  

                               
172 ibid.  
173 Frederick Taylors principer för effektivitet utformades inom industrin. Principerna fram-
håller fördelen med specialisering och arbetsdelning, begränsade ansvarsområden, en hierar-
kisk samordning och ett informationsflöde som löper uppifrån och ned. Se Frederick Winslow 
Taylor, The principles of scientific management (New York: Dover Publication, 1911/1997) 
eller t. ex Gerd Lindgren, Klass, kön och kirurgi. Relationer bland vårdpersonal i organisa-
tionsförändringarnas spår (Malmö: Liber, 1999), 23. 
174 SOU 1951:17, Redogörelser för arbetsstudier vid kroppssjukhusens vårdavdelningar m.m. 
tillkom som ett resultat av tayloristiska ideal. Ingenjörer rustade med tidtagarur mätte tidsåt-
gången för olika arbetsuppgifter. Olika åtgärder föreslogs med utgångspunkt från studieresul-
tatet, som skulle effektivisera sjukvårdsarbetet. Det s.k. rondsystemet är ett resultat av arbets-
studierna. Rondsystemet innebär b.la. att olika handlingar splittras upp i olika moment. 
175 Majsa Andrell. Sjuksköterskan hälsovårdens pionjär. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor 
nr 10 (1954): 306.   
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Värt att notera i citatet är hur sjuksköterskan anser det fullständigt naturligt 
att hennes yrkesgrupp övertar läkares tidigare arbetsuppgifter. Det skulle 
kunna tolkas som att den tjänande relationen till den medicinska praktiken är 
så tydlig och väl accepterad att det berättigade i att sjuksköterskans arbete 
utökas med läkarsysslor inte ifrågasätts. Men ytterligare en förståelse av 
utsagan är att de sysslor som sjuksköterskan övertar från läkaren, dvs. medi-
cinska och tekniska sysslor, har en högre status. De beskrivs som mer krä-
vande och mer kvalificerade än andra uppgifter som yrkesgruppen haft.  

Att det finns en föreställning om att de handlingar som övertas från läkar-
na är mer kvalificerade än rent omsorgsmässiga handlingar ger även denna 
sjuksköterska uttryck för i tidskriften. 

Sjukvård av år 1928 är inte sjukvård av i dag. Vetenskapen har gjort oerhört 
stora framsteg, behandlingsmetoderna har blivit helt annorlunda, vården av 
patienterna har förändrats, liggtiden har förkortats o.s.v. och sjuksköterskorna 
har mer och mer fått överta kvalificerade uppgifter från läkarna. Kort och gott 
de har fått överta ansvaret för sjukvården.176 

 
Att överföringen av handlingar från läkarna likställs med ett övertagande av 
ansvaret för sjukvården ger en fingervisning om vilken betydelse dessa 
handlingar tillmäts. Det tyder i sin tur på att sjuksköterskornas vilja att över-
ta handlingar är knuten till det faktum att det är handlingar som är högt vär-
derade i sjukvård och samhälle. Till handlingarna finns en viss status bun-
den, som tillkommer den som utför den.  

Att den patientnära aktivitetens handlingar inte har en liknande status 
framkommer också i texterna. En läkare resonerar så här i tidskriften om 
sjukvårdsbiträdena och de handlingar som de utför. 

Vid sidan av våra utbildade sjuksköterskor har vi så minst lika många sjuk-
vårdsbiträden, som biträder med den direkta allmänna omvårdnaden av pati-
enten med hänsyn till snyggning, på- och avklädning, förflyttning, matser-
vering o.s.v. Dessa sjukvårderskor bibringas numera på flera håll utomlands 
en viss utbildning och förslag därom har också framlagts i Sverige. Det har 
nämligen visat sig, att deras kår har svårt att få någon kårkänsla, då den icke 
rönt tillbörlig uppskattning och icke kunnat ges kvalificerade uppgifter i av-
saknad av utbildning.177 

 
De sysslor som nämns (på- och avklädning etc.) ses uttryckligen som icke 
kvalificerade. Resonemanget visar på hur sysslor som matning, bäddning 
och renhållning, dvs. biträdets sysslor, inte tillmäts samma status som medi-
cintekniska handlingar som är förbundna med läkaren. I samma artikel finns 

                               
176 Astrid Staaff. Läkaren – sjuksköterskan i samarbetet på vårdavdelningen. Tidskrift för 
Sveriges sjuksköterskor nr 23-24 (1950): 729. 
177 Höjer, (1949): 483.   
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ännu ett exempel på hur handlingarna inom aktiviteten som hjälpande hand 
värdesätts. De handlingar sjukvårdsbiträdet utför framställs i termer av att de 
är en del i ”den egentliga, enkla, dagliga rutinvården”.178   

Det högre värdesättandet av läkarnära handlingar avspeglas även i den ar-
betsstudie som genomförs under 1940-talet och som SOU 1951:17 är ett 
resultat av.179 De ingenjörer som genomför själva arbetsstudien finner att det 
finns fyra olika arbetsmoment som ingår i vårdandets praktik. De olika mo-
menten benämner de sjukvård i inskränkt bemärkelse, personlig skötsel, 
lokal – och materialvård samt transporter. Sjuksköterskan är den som enligt 
arbetsstudien mestadels ansvarar för det som kallas för sjukvård i inskränkt 
bemärkelse vilket också utpekas som det mest kvalificerade av de fyra mo-
menten. 

Helt naturligt måste fördelningen av arbetsuppgifterna på skilda personalka-
tegorier ske bl.a. med hänsyn till personalens kvalifikationer. Sjuksköters-
korna få sålunda på sin lott företrädesvis de mest kvalificerade arbetsuppgif-
terna – d.v.s. sådana sysslor, som utredningen vid grupperingen av tidsstu-
diematerialet i allmänhet hänfört till gruppen sjukvård i inskränkt bemärkel-
se, medan sjuksköterskeelever, undersköterskor och sjukvårdsbiträden i 
huvudsak ägna sig åt återstående arbetsuppgifter.180 

 
När man redogör för vad som innefattas i momentet ”sjukvård i inskränkt 
bemärkelse” blir det tydligt att momentet innefattar de läkarnära aktiviteter-
na, den förlängda armen och det extra ögat. Momentet delas nämligen upp i 
å ena sidan diagnostiska handlingar som innebär olika mätningar som tempe-
raturtagning, urinprov och blodprov, och å andra sidan terapeutiska hand-
lingar som omläggningar, injektioner, medicinutdelning och förberedelse 
inför operation. Dessa handlingar räknas alltså som kvalificerade, och följ-
aktligen betraktas ett moment som personlig skötsel som mindre kvalificerat. 
Sjukvårdsbiträdet är enligt arbetsstudien den främsta utföraren av detta mo-
ment. Till den personliga skötseln räknas handlingar som att bistå patienten 
på olika sätt, bädda sängar, tvätta och bada patienter, servera måltider och 
mata – handlingar vi känner igen från aktiviteten den hjälpande handen. 

Det finns dock en textpassus som ger uttryck för en något annorlunda 
värdering av den patientnära aktiviteten. I SOU 1948:17 beskrivs denna ak-
tivitet så här: 

En av de viktigaste arbetsuppgifterna på en vårdavdelning är den allmänna 
omvårdnaden om patienten. Denna vård, för vilken i de engelsktalande län-
derna uttrycket ››bedside nursing›› användes, består i en mängd ofta åter-
kommande sysslor, vilka, om de tagas var för sig, kunna synas vara av mind-

                               
178 ibid.: 487.   
179 Se Knapp Gaseruud, (1991) för en utförligare genomgång av utredningen och dess effekter 
på vårdandets praktik 
180 SOU 1951:17, 58.  
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re betydenhet men på vilka patientens välbefinnande och tillfrisknande i hög 
grad kan bero.181 

 
Vad vi här ser exempel på är hur ett nytt begrepp – ”allmän omvårdnad” -
införs som ett samlingsnamn för de praktiska handlingar som utförs kring 
patientens kropp. Dessa handlingar tillmäts här betydelse för hur patienten 
mår. Framställningen tycks dock unik i de samtida texterna och står i tydlig 
kontrast till framställningarna i tidigare citat. 

 Att denna annorlunda värdering av den patientnära aktiviteten förekom-
mer i just ett betänkande kan utifrån att citatet ovan innehåller en engelsk 
term – bedside nursing – tolkas som att kommittén bakom betänkandet inspi-
rerats av internationella influenser om vad bör tillmätas vikt i vården.182 En 
annan tolkning av den annorlunda värderingen är att sjuksköterskan har ett 
övergripande ansvar för det arbete som sjukvårdsbiträdet utför. Under elev-
tiden fostras dessutom eleverna till sjuksköterska genom att utföra olika 
handlingar inom den patientnära aktiviteten. Därför kan det finnas ett behov 
från ledande sjuksköterskors sida att via den politiska praktikens kommitté-
arbete försöka uppvärdera dessa handlingar, samtidigt som sjuksköterskan i 
realiteten fjärmar sig från dem.183 

Den nya rösten 

En för studien ny röst – sjukvårdsbiträdets – ska nu få träda fram för att visa 
hur denna grupp av vårdande utövare uttrycker sig om olika aktiviteters och 
handlingars status. Artiklar från Kommunalarbetaren vittnar om att sjuk-
vårdsbiträdena inte är omedvetna om att de handlingar som de utför värderas 
lågt.184 Ett sjukvårdsbiträde skriver så här: 

När vi fått putsa våra fönster, golven är blanka och dammfria och patienterna 
ligger i snygga renbäddade sängar, så ser vi på vårt verk och finner det gans-
ka gott. Att det sen är tungt och arbetsamt är en annan sak. Jag tror också att 
det bidrar till en hel del till patienternas trivsel, om det är rent och snyggt 
omkring dem. De flesta utav dem sätter nog värde på det också, men man får 
ett och annat stickprov på motsatsen, som inte är så roligt att höra precis. Kan 

                               
181 SOU 1948:17, 30. 
182 Ingrid Heyman, Gånge hatt till. Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköters-
kors avhandlingar 1974-1991 (Diss., Göteborg: Daidalos, 1996) visar hur SSF vid mitten av 
1940-talet hade en stipendiesatsning för att ledande sjuksköterskor skulle kunna inhämta 
erfarenheter och kunskaper från utlandet.  
183 Jfr Malin Wreder, I omsorgens namn. Tre diskurser om äldreomsorg (Diss., Karlstad 
universitet, 2005), 107-108 som i en diskursanalytiskt inspirerad undersökning av vad omsorg 
är konstaterar att sjuksköterskorna i nutid beklagar att de inte har tid med omvårdnadsarbetet, 
samtidigt som de vill behålla de arbetsuppgifter som minskar deras tid till omvårdnadsarbete. 
Hon beskriver det som att sjuksköterskorna fjärmar sig från det kroppsnära omvårdnadsarbe-
tet samtidigt som det utgör deras unika kunskapsbas 
184 Se bl.a. Kommunalarbetaren nr 11 (1936):12-17; nr 4 (1946): 86; nr 10 (1947): 198-200; 
nr 5 (1948): 101-102. 
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någon människa förklara varför städningsarbete på sjukhus skall stå så lågt i 
kurs?185 

 
Ett annat sjukvårdsbiträde yttrar sig så här: 

Många av våra läkare är världsspecialister. Våra sjuksköterskor har fått en 
teknisk utbildning, som anses vara den bästa i hela världen. Men den tredje 
gruppen, som heter sjukvårdsbiträden och som tydligt har visat sig inte kunna 
undvaras på sjukhusen, behöver ingen varken teoretisk eller praktisk under-
byggnad för sitt arbete. Och ändå är det just dessa, som vårdar och passar på 
de sjuka, bäddar deras sängar, hjälper dem med deras dagliga toilette, av-
tvättningar, fotvård, sköter om deras ryggar, så att inte liggsår skall uppkom-
ma, ger lavemang, tager temperaturen, serverar dem mat, matar sådana sjuka 
som inte kan klara sig själva, sköter om deras blommor, städar, dammar deras 
rum. Ja, de skola vara patienternas hjälpredor i allt och dessutom deltaga i en 
del annat avdelningsarbete, som förekommer. De flesta tycker nog, att detta 
arbete inte är så märkvärdigt att utföra, men jag skulle vilja påstå, att just 
denna del av sjukvården har en mycket stor betydelse för den sjuka och hans 
tillfrisknande.186 

 
Citaten illustrerar att sjukvårdsbiträdena själva anser att de handlingar som 
de utför är viktiga för patientvården, men också att de noterar att andra grup-
per inom sjukvårdens område ses som mer centrala. Framställningen visar 
också att det tycks finnas en föreställning om att de handlingar som denna 
grupp av vårdutövare utför inte kräver någon utbildning för att garantera 
standarden på utförandet. Det skrivna kan tolkas som en ironisk släng, skri-
benten tycker inte att det är så, men eftersom ingen utbildning formellt krävs 
”behövs” ingen, i andras ögon. Det tyder på en föreställning om att hand-
lingar som att bädda sängar, städa eller hjälpa patienten med den dagliga 
hygienen är något alla människor, eller rättare sagt alla kvinnor, kan utföra 
med fullgott resultat. Det är handlingar som kvinnor traditionellt har kunskap 
och erfarenhet av eftersom de utförs även i hemmet. Alternativt tyder det på 
en tanke om att standarden på handlingarna har så låg betydelse för sjukvår-
dens resultat att det är av mindre vikt hur de utförs, bara de utförs.  

Sammantaget exemplifierar citaten att handlingar som utförs av sjuk-
vårdsbiträdet och som riktas mot att hålla rent på avdelningen och sköta om 
patienten rent omsorgsmässigt har en lägre status i sjukvården än medicinska 
och tekniska handlingar. Detta sätt att värdera handlingar på bör, vilket be-
lystes i not 159 i föregående kapitel, förstås som en samhälleligt etablerad 
könsstereotyp kulturell kodning av handlingar som bär med sig att kvinnligt 
förknippade handlingar nedvärderas.187  

                               
185 Arbetskraftens gradering. Kommunalarbetaren nr 4 (1946): 86.  
186 Vivi Holmström. Sjukvårdsbiträdenas utbildning. Ett inlägg. Kommunalarbetaren nr 10 
(1947): 198-199.  
187 Dahle, (2004), 91. 
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Meningsskapandet om de vårdande 
aktiviteternas status 
I det här kapitlet har jag exemplifierat hur olika aktörsgrupper inom sjukvår-
den förhåller sig till och ger uttryck för föreställningar om vad som är en 
kvalificerad vårdande handling och vad som inte är det. Sammanfattningsvis 
tycks det existera en föreställning om att de vårdande aktiviteter och hand-
lingar som kan kopplas till vad som traditionellt betraktas som männens 
värld – som medicin och teknik – har högre status än de som traditionellt 
kopplas till kvinnans värld – som att bistå en sjuk människa med att sköta sin 
kropp. Diskursen som bidrar med denna föreställning benämner jag en patri-
arkal diskurs. Den bidrar med innebörder om vårdandet utifrån sin ideatio-
nella meningsskapande funktion. 

Den patriarkala diskursens kännetecken 

Av betydelse för hur texterna ger uttryck för och skapar mening om de 
vårdande aktiviteternas status är en patriarkal diskurs perspektiv på kvinnliga 
och manliga erfarenhetsområden. Det som kan betecknas som områden som 
män traditionellt har erfarenheter av och kunskaper om värderas högre inom 
denna diskurs, än de områden som kvinnor traditionellt har erfarenheter 
av.188 Diskursens föreställningar bidrar på så sätt till att dölja att även hand-
lingar som att ge injektioner och dela ut medicin kan bli till rutinvård för den 
som utför den många gånger dagligen. Istället framhävs ett perspektiv som 
utgår ifrån att det är lättare och mer rutinartat att exempelvis mata patienter 
eller att hjälpa dem med den dagliga hygienen på ett tillfredsställande och 
värdigt sätt än att tekniskt ge en injektion. Att förhålla sig till en annan män-
niskas intima och privata sfär betraktas med andra ord som enklare än att ge 
en spruta i exempelvis en muskel. Därmed exkluderas en förståelse av att 
båda typerna av handlingar kräver utbildning och kan vara lika enkla och 
lika kvalificerade beroende på situation.  

Diskursens centrala innebörder om värdet av kvinnliga och manliga erfa-
renhetsområden leder i sin tur fram till att sjuksköterskans erfarenheter av 
och kunskaper om vårdande värdesätts högre än sjukvårdsbiträdets. Detta 
högre värdesättande av de maskulint förknippade medicinska och tekniska 
handlingarna är inte unikt för sjukvården. Det bör istället förstås som ett 
uttryck för existerande övergripande kulturella innebörder på ett samhälleligt 
plan som utövare inom sjukvårdens område förhåller sig till och som över-
förts till vårdandets praktik. 

                               
188 Jfr Ulla Johansson, ”Den offentliga sektorns paradoxala maskuliniseringstendenser”. I: 
SOU 1997:83, Om makt och kön i spåren av offentliga organisationers omvandling, red. 
Elisabet Sundin, (Stockholm; Fritzes, 1997), 281 och hennes resonemang om patriarkaliska 
värderingar.  
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Förgivettaganden och delad förståelse 

Vad detta kapitel återigen har visat är att sjuksköterskor och läkare delar 
samma förgivettaganden om hur något bör uppfattas. Att manligt förknippa-
de erfarenhets – och kunskapsområden har hög status är en norm som er-
känns av de kvinnliga sjuksköterskor som framhäver medicinska och teknis-
ka sysslor som kvalificerade och övertagandet som något naturligt. Det finns 
dock även en röst som söker bidra med ett kompletterande meningsskapan-
de. Sjukvårdsbiträdenas utsagor är dock snarare ett uttryck för försök att 
uppvärdera de patientnära handlingarna än att utmana rådande förgivetta-
ganden. Detta meningsskapande intar en marginaliserad ställning i de samti-
da utsagorna. 

Sammanfattning 
I centrum för det femte kapitlet har värderingen av de vårdande aktiviteterna 
stått. I de texter från 1940- och 1950-talen som analyserats framträder tydligt 
föreställningar hämtade från en patriarkal diskurs. Denna diskurs bidrar med 
ett perspektiv som innebär att områden som män traditionellt har erfarenhe-
ter av och kunskaper om värderas högre än områden som kvinnor traditio-
nellt har erfarenheter av. Handlingar som är nära förknippade med läkaren 
och med ett traditionellt manligt område som teknik och medicin ses som 
mer kvalificerade än den patientnära aktivitetens kvinnligt förknippade 
handlingar. De handlingar som utförs av sjuksköterskan ges därmed högre 
status än sjukvårdsbiträdets.  

Synen på hur de vårdande aktiviteterna ska värderas är gemensam för lä-
kare och sjuksköterskor. Sjukvårdsbiträden, däremot, bidrar med ett me-
ningsskapande som ifrågasätter det berättigade i att värdera läkarnära aktivi-
teter högre än de patientnära. Därmed ifrågasätts också värderingen av mas-
kulint förknippade handlingar.  
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6. Efterfrågan av en ny karaktäristik på 
vårdandet 

Enligt Fairclough (2003) har vissa sätt att skapa mening på blivit domine-
rande inom en speciell diskursordning - men parallellt finns också andra sätt 
att skapa mening på, som kan utvecklas och föras fram i opposition mot det 
dominerande sättet. I tidigare kapitel har jag lyft fram dominerande före-
ställningar och sätt att skapa mening om vårdandet. Fokus i det här kapitlet 
är att visa förekomsten av parallella och oppositionella föreställningar om 
vad som kännetecknar den vårdande praktiken och dess innehåll. Sådana 
oppositionella föreställningar framträder under 1930-, 40- och 50-talet i un-
dersökningens material, och det är således den tidsperioden som står i fokus. 
De texter som bildar underlag för kapitlet problematiserar alla en pågående 
utveckling i sjukvården och ger uttryck för att sjuksköterskan även bör upp-
märksamma andra aspekter i sitt vårdande än de skribenterna upplever som 
de befintliga. Noteras bör att de föreställningar som kommer till uttryck en-
bart framträder i sjuksköterskornas tidskrift. Detta faktum kan förstås utifrån 
att tidskriften är en texttyp som utmärks av att den delvis är diskuterande, 
vilket ger utrymme för olika åsiktsyttringar. Ytterligare ett kännetecken för 
texterna är att de är skrivna av läkare och aktörer från kyrkans praktik.  

Vårdandets kvinnliga dimensioner 
En marginaliserad föreställning som framträder ur texterna är att sjukskö-
terskan på grund av sitt biologiska kön och sina specifika kvinnliga förmågor 
bör ägna sitt vårdande även åt annat än att iaktta patientens sjukdomsyttring-
ar och verkställa ordinationer. Det alternativ som lyfts fram är att hon även 
behövs för att värna om patientens känslomässiga välbefinnande och bidra 
med ett personligt – på gränsen till moderligt – moment i den sjukvårdande 
organisationen.  

Läkaren och kirurgiprofessorn Gustaf Petrén publicerar med början vid 
mitten av tjugotalet och under ungefär ett decennium framåt ett antal artiklar 
i sjuksköterskornas tidskrift, där han framför hur han ser en fara i att sjuk-
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sköterskor uppmärksammar och gör fel saker i sitt vårdande.189 Den artikel 
som nu ska granskas närmare utgörs av ett publicerat högtidstal. I artikeln 
framträder en uppfattning om att kvinnors egenskaper inte kommer till sin 
rätt i den moderna sjukvården, och utifrån föreställningen om förekomsten 
av ett särskilt kvinnligt väsen framställs vad den kvinnliga sjuksköterskan 
bör rikta sin uppmärksamhet mot i sitt vårdande. 190  

Petrén konstaterar att utvecklingen representerar en mängd positiva saker. 
Samtidigt anar han vissa orosmoln i den pågående utvecklingen. Den fara 
som utpekas är de ökande kraven på sjuksköterskeelever att inhämta kun-
skaper och färdigheter under sin utbildning, något som riskerar att göra ut-
bildningen mekaniserad och opersonlig. Dessa krav menar Petrén kan ”för-
trycka och förkväva” elevens personlighet.191 Resonemanget fortsätter med 
ett konstaterande att det är viktigt att eleverna lär sig vara praktiska, plan-
mässiga och ordningsamma men att det krävs mer än så. Här ett citat som får 
illustrera vad som efterfrågas: 

Det gäller även att kunna trösta en olycklig eller lidande medmänniska, att 
kunna taga hand om henne, att kunna känna med och för henne, att kunna 
säga det rätta ordet vid det rätta tillfället, att kunna lägga in något personligt i 
sjukvårdsuppgiften, att kunna jämka kuddarna åt den sjuke med ej blott yr-
kesvan hand utan också med omtanke, med deltagande i sinnet och med gläd-
je, när det ger patienten lindring.192 

 
Den sjuksköterska som uppfyller det som betonas i citatet får av läkaren 
omdömet att hon har det ”rätta hjärtelaget” och har låtit det ”bästa i sitt 
kvinnliga väsen träda fram”.  Det är de här förmågorna som framställs som 
de allra viktigaste för vårdutövaren. Det är också på den här punkten som 
Gustaf Petrén ser en fara – eleverna får i utbildningen en alltför stor yrkessyn 
på verksamheten. Deras kvinnliga väsen undertrycks av alla kunskaper och 
rutiner som de förväntas lära sig. De medfödda förmågorna får därför inte 
det utrymme som de förtjänar. Artikeln avslutas med följande ord: 

På intet ligger större vikt än att en var blivande sjuksköterska räddar genom 
det ofta strävsamma och krävande, ibland dessutom på visst sätt enformiga 
utbildningsarbetets yrkesmässighet, vad hon äger av personligt gott, varmt 
och innerligt deltagande, så att hon kan med det bästa i sin personlighet gå 
upp uti sjukvårdsgärningen och växa i förmågan att ››jämka kuddarna, så att 
den sjuke känner vila och ro››.193 

 

                               
189 Se bl.a. Svensk sjukskötersketidning nr 2 (1925): 32-38; nr 5 (1929): 94-101; nr 1 (1929): 
4-22; nr  6 (1930): 118-127; Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 7 (1934): 251-256. 
190 Gustaf Petrén. Vid sjuksköterskeinvigningen den 1 april 1930 i Lund. Svensk sjuksköters-
ketidning nr 6 (1930): 118-127. 
191 ibid.: 124.   
192 ibid.: 124.  
193 ibid.: 125.  
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I artikeln återfinns, liksom i andra av samma författare, en föreställning om 
att kvinnan har vissa inneboende egenskaper. Dessa behöver få ”växa” för 
att komma till sin rätt. Utifrån dessa förmodade egenskaper framställs, med 
utgångspunkt i vårdutövarens kön, vilka vårdande handlingar som är de mest 
naturliga för en kvinna att utföra. Det pekas i artikeln på kvinnliga förmågor 
som i dagens läge inte förmår framträda i all sin kraft i den vårdande prakti-
ken. Skälet till detta anges vara de kunskaper som kvinnorna får ta del av 
under utbildningen samt att arbetet är organiserat kring rutiner.  

Sammantaget bidrar artiklarna till att framställa vilka handlingar den 
vårdande praktiken bör innehålla. Vårdandet avgränsas till att värna om en 
hjälplös och lidande människa, att finnas till hands och göra det bekvämast 
möjligt och få patienten att må bra genom personlig omtanke. Vårdandet blir 
ett handlande som kännetecknas av omsorg, medkänsla, innerlighet och tjä-
nande, vilket antas vara naturliga förmågor hos kvinnan. Rutiner, (teoretiska) 
kunskaper och yrkesvana är däremot inte lika naturligt att förknippa med ett 
kvinnligt vårdande och föranleder ett problematiserande.  

Petrén är inte den enda läkare som i sjuksköterskornas tidskrift förmedlar 
likartade föreställningar om vad som bör stå i fokus i vårdandet, föreställ-
ningar som står i motsats till den gängse förståelsen av praktiken. En läkar-
röst från 1950 betonar exempelvis vikten av att inte försumma det personliga 
bemötandet i sjukvården i tider när den alltmer varit föremål för rationaliser-
ingar och teknisk utveckling. 

God sjukvård är således något mer än fulländad teknik, men när rationaliser-
ing med tidsstudier och diagnostik på löpande band måste införas för att ned-
bringa de stora kostnaderna för sjukvården, är det lätt hänt att det irrationella 
i sjukvården – det vanliga tonfallet eller något rent personligt handtag, som ur 
effektivitetssynpunkt inte är strängt nödvändigt – får inskränkas, om den 
tillmäta arbetsbördan skall medhinnas. Rationaliseringen, som i och för sig 
naturligtvis är riktig, får inte drivas därhän, att jäktet också kommer att prägla 
arbetet bland de sjuka eller så att den personliga omvårdnaden blir omöjlig-
gjord.194 

 
Den lösning som skribenten ger på problemet med att det ”irrationella i 
sjukvården” riskerar att inskränkas är att förlägga ansvaret för upprätthållan-
det av det personliga bemötandet hos sjuksköterskan. Läkaren utgår ifrån att 
sjuksköterskan är den person som är mest betydelsefull för patienten under 
sjukhusvistelsen och även den som har mest möjlighet att hjälpa. Därför är 
det just denna grupp av vårdutövare som bör se sitt ansvar för den personliga 
omvårdnaden av patienterna och för att det upprättas en personlig kontakt 
med varje patient.  

                               
194 Gösta Birath. Det personliga i sjukvården. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 22 
(1950): 705.  
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Det är också hon, som sätter prägeln på sjukhusavdelningen. Jag har träffat 
många sköterskor, som förmått skapa en underbart värmande atmosfär på 
sina avdelningar. Det kan bli ett gemenskapsförhållande mellan sköterska och 
patient, ett ››vi›› förhållande, som får den sjuka att känna, att det betyder nå-
got för dem som sköter henne, hur det går för henne eller hur hon har det. Det 
är då inte längre en som kämpar, utan två.195 

 
Den kvinnligt förknippade vårdande praktiken förbinds med patientens väl-
befinnande på ett annat plan än det rent kroppsliga. Både i denna artikel, i 
den tidigare citerade artikeln av Petrén och i andra artiklar utgår skribenterna 
– om än inte alltid lika uttalat som i Petréns artikel - från en föreställning om 
att kvinnor har en speciell förmåga att skapa personliga relationer till patien-
terna. Denna förmåga förväntas i sin tur leda fram till ett bevarande av något 
som skribenterna anser håller på att gå förlorat i sjukvården.  

Patientens andliga behov i fokus 
I sjuksköterskornas tidskrift finns fler exempel på hur röster börjar se pro-
blemen torna upp sig för både patient och personal. Problemen förläggs även 
i dessa fall i det faktum att sjukvården alltmer börjat omfattas av rutin, tek-
nik, mekanisering och rationalisering. Det är en utveckling som ibland be-
skrivs som oundviklig men kanske inte av alla helt önskvärd.196  

De artiklar som nu ska lyftas fram förmedlar alla en uppfattning om att 
det krävs att sjukvården uppmärksammar patientens själsliga och andliga 
behov för att motverka en vård med ett ensidigt fokus. Det som förenar dessa 
artiklar med dem i det föregående avsnittet är att de förmedlar en föreställ-
ning om att vårdandet bör bygga på något mer än att enbart iaktta, verkställa 
ordinationer och värna om patientens kroppsliga välbefinnande. De skiljer 
sig från dem såtillvida att de talar i andra termer och hämtar sina argument 
från en annan föreställningsvärld. Om de förra definierade vårdande utifrån 
en föreställning om kvinnliga förmågor, definierar de röster som nu ska hö-
ras vårdandet utifrån en förställning om vikten av att upprätthålla en kristen 
människosyn.  

Här ett citat som visar hur detta kan komma till uttryck, hämtat från en ar-
tikel skriven av en läkare: 

Nutida sjukvård slukar enorma penningsummor, dessa pengar måste förräntas 
i form av stegrad effektivitet. Och vetenskapen har ställt resurser till vårt för-
fogande, med vilka vi verkligen kan mångdubbla vår effektivitet. Det är bara 
det: vi arbetar inte med maskiner och producerar inte livlösa föremål. Vi ar-

                               
195 ibid.: 707. 
196 Se t ex. Gunnar Sundqvist. Arbetets gemenskap. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 1 
(1934): 5-6. 
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betar med människor. Och dessa människor behöver hjälp, inte endast för 
sina magar eller njurar eller vad det nu är – de har också en själ.197 

 
Effektivitet framställs här som ett fenomen som inte är riktigt förenligt med 
sjukvården, närmast som en fara för sjukvårdspersonalens människosyn. De 
negativa följder som skribenten ser är bristande uppmärksamhet och förstå-
else för människans själsliga behov. När inte själen utan bara det sjuka orga-
net är föremål för sjukvårdspersonalens intresse menar denna läkare att ”det-
ta betyder att något mycket väsentligt blir försummat” i sjukvården,.198   

På liknande sätt ser Gertrud Aulén, aktiv inom kyrkan och lärare vid Sig-
tuna folkhögskola, problem med det tekniska framåtskridandet i samhälle 
och sjukvård.199 Det är ett framåtskridande som hon tror både försummar och 
förnekar det andligt och etiskt religiösa. När detta sker inom sjukvården hål-
ler något negativt på att ske, menar Aulén: 

Det är stor fara att skötseln börjar gå på löpande band, så att man inte hinner 
tänka på den sjuka som människa, det är ett fall, som skall expedieras. Och då 
själen i de flesta sammanhang är bortglömd, om inte förnekad, då undervis-
ningen är så laddad av nytt och nytt, som sjuksköterskan måste lära och göra, 
går det lätt så att den blir bortglömd både i undervisningen och i arbetet. Man 
nöjer sig med att vara effektiv, sköta den sjuka effektivt och med rutin - vad 
kan mer begäras? Det är bara det att en sjuk människa har andra behov än en 
trasig maskin, att hon har en själ, som kan ängslas och längta, som kan känna 
behov av värme och förståelse.200 

 
Rutin och effektivitet är även i den här artikeln ord som används för att ut-
trycka något negativt som inte hör hemma i vårdandets praktik, utan snarare 
utgör ett hot mot en eftersträvansvärd människosyn. Skribenten varnar också 
för att det inte bara är patienten som drabbas av de rådande influenserna utan 
även sjuksköterskan:  

En sjuksköterska, som nöjer sig med opersonlig rutin, förstör personligheten 
inom sig själv och skadar det personliga hos andra mera än vad en industriar-
betare gör. Det mest skrämmande hotet mot människovärdet ser jag i att rutin 
och mekanisering tränger in på de mest personliga områdena.201 

 
Den pågående utvecklingen framställs i närmast metaforiska ordalag som 
utifrån kommande hot som tränger in i människans och speciellt kvinnans – 
sjuksköterskans – sinne och skadar personligheten. Detta hot gestaltas som 

                               
197 Willi Marscher. Att arbeta bland sjuka, den största tillfredsställelse något livsverk kan 
skänka. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 23-24 (1950): 722-723.  
198 ibid.: 723.  
199 Gertrud Aulén. Människovärdet i fara. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 1 (1948): 
14-18.  
200 ibid.: 15.   
201 ibid.: 16.   
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en bristsjukdom som mänskligheten behöver botas ifrån. Botemedlet består 
enligt Aulén av ett återuppväckande av människans personlighet och andliga 
behov. 

En annan röst från kyrkans praktik i form av teol.kand. Ester Lutterman 
problematiserar i sin tur den medicinska vetenskapens syn på människan. 
Lutteman anser dess människosyn alltför fragmentarisk. 

Vår tid går i specialiseringens tecken, men bakom fackspecialiseringen lurar 
en fara: att vår blick på livet blir trång, att vi ser det endast ur en enda syn-
punkt. Räddningen ur specialiseringens fara ligger i att söka så många an-
knytningar till andra livssfärer som det är möjligt för oss.202 

 
Resonemanget fortsätter lite längre ner i texten så här: 

Inte bara faran för ensidighet lurar på oss. Man kan också räkna med männi-
skan som ett knippe livsfunktioner. Även därigenom har man tappat bort hel-
heten. Läkekonsten kan med denna syn på människan få någonting bitvis. 
Människan betraktas då inte som en levande organism.203 

 
Istället för den fragmentariska människosyn som lurar som en fara inom 
sjukvården efterfrågar hon sjukvårdspersonal som förmår att se människan 
som en helhet som är sammansatt av både ”inre och yttre krafter”. 204  

I dessa och andra artiklar framträder patienten som en förlorare i den sam-
tida sjukvården till följd av att denne riskerar att enbart få sitt sjuka organ 
uppmärksammat och åtgärdat. Den bristande uppmärksamheten på patien-
tens själsliga och andliga behov framställs som speciellt problematisk när 
sjuksköterskan står för den. Det kanske är därför som Ester Lutterman, om 
än på ett indirekt sätt, lyfter fram att sjuksköterskan bör förstå att hennes 
handlande i vårdandet bör innefatta något mera än att korrekt utföra sina 
sysslor.  

Ur sjuksköterskans speciella ställning kan man se saken sålunda: den teknis-
ka yrkesskickligheten betyder mycket för den sjuka. Men det gäller alltid nå-
got mera. Ett sammanhang existerar alltid, där människor har med varandra 
att göra.205 

 
Citatet antyder en förväntan om att sjuksköterskan i sitt handlande har en 
vidare syn på patienten än vad som kanske föreligger. Liksom de övriga 
skribenterna tycks Lutterman vilja sätta något annat än teknisk yrkesskick-
lighet, rutin och ett mekaniskt handlande högt på agendan i vården. Den bild 

                               
202 Ester Lutteman. Aktuella etiska värden. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 9 (1935): 
214.  
203 ibid.: 214.  
204 ibid.: 214.  
205 ibid.: 214.  
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som framträder genom problematiseringen av de rådande förhållandena i 
sjukskötersketidningen är att just yrkesgruppen sjuksköterska uppmanas till 
eftertanke. Man tycks mena att sjuksköterskan är den som bör förändra sin 
syn på patienten och i ökad utsträckning rikta sin uppmärksamhet mot pati-
entens andliga och själsliga behov. Eller som Gertrud Aulén uttrycker det, att 
se till att patienten känner ”värme och förståelse” under sin sjukhusvistel-
se.206 

Det oppositionella meningsskapandet 
om vårdandets innehåll 
Det meningsskapande som dessa texter representerar byggs upp kring före-
ställningen om ett utifrån kommande hot som riskerar att inverka menligt på 
det som egentligen borde karaktärisera vårdandet. Skildringen av vad hotet 
består av är gemensam såtillvida att hoten förläggs i ”yttre” faktorer som 
består av rutin, teknik, rationalisering, specialisering och som en följd av 
detta en problematisk människosyn. Framträdande i meningsskapandet är 
därför hur vårdandet bör karaktäriseras av något mer än ett rutinmässigt, 
effektivt och yrkestekniskt handlande. Framställningarna av vad som faktiskt 
bör känneteckna vårdandet tar sin utgångspunkt i att vårdande handlar om att 
ta hand om, att trösta och förstå, skapa en personlig relation och att värna om 
en lidande själ.  

Aktiva diskurser i meningsskapandet 

Vilka är då de diskurser som bidrar med föreställningar som går i opposition 
mot den gängse förståelsen av praktikens innehåll och uppdrag? De inledan-
de artiklarna i kapitlet har gett exempel på hur en särartsdiskurs distinktio-
ner om kvinnligt och manligt bidrar till att vissa handlingar förbinds med 
den kvinnliga sjuksköterskan utifrån hennes förmodade förmågor. Förmågor 
och handlingar som är naturliga att förknippa med mannen exkluderas där-
emot från vårdandet.  

Detta kan exemplifieras genom en genomgång av de ord och uttryck som 
Gustaf Petrén använder i sin tidigare citerade artikel för att beteckna de för-
mågor som finns inneboende hos kvinnan och är viktiga att framhäva i vår-
dandet. Sådana är: ”trösta”, ”kunna lägga in något personligt”, ”kunna jämka 
kuddar”, ”omtanke”, ”deltagande i sinnet”, rar, omtänksam och ”rätta hjärte-
laget”. Ord och uttryck som används för att beteckna det icke önskvärda som 
börjat skönjas i praktiken och som fungerar förtryckande av det positiva är: 
”yrkesvan hand”, ”kunskaper”, ”utbildning”, ”yrkesskicklighet”, ”rutin”, 

                               
206 Aulén, (1948): 5.  



  102

”facklig utbildning” och ”yrkessyn”. De förmågor som beskrivs som kvinn-
liga framställs i texterna som något positivt och eftersträvansvärt, det andra 
som mer problematiskt och inte lika självklart. Ord som representerar vad 
som kan kallas för ”hårda” värden och anknyter till yrkesskicklighet, rutin 
och kunskaper ges i diskursen en maskulin innebörd. Ord som representerar 
”mjuka” värden ges innebörden av att vara inneboende förmågor.  

Förutom denna diskurs urskiljer jag vad jag vill kalla en kristen diskurs. 
Den har i likhet med flera andra av de diskurser som bidrar med mening till 
föreställningarna om vårdandets praktik sitt ursprung på ett övergripande 
samhälleligt plan och har omsatts på ett lokalt plan. Kännetecknande för 
denna diskurs är att den uttrycker och skapar mening om människan på 
grundval av den kristna religionens – i bred och allmän mening - föreställ-
ningar om människan och vad som bör tillmätas betydelse i samvaron mellan 
människor. Diskursen framställer människan som något annat och mer än en 
kroppslig organism och betonar att människan har en själ som innefattar 
tankar och känslor. På så sätt definieras vad som bör uppmärksammas i prak-
tiken och vilken form av handlande som är önskvärt respektive mindre önsk-
värt. Tillvaratagande och uppmärksammande av patienternas andliga och 
själsliga behov uppmuntras medan ett mekaniskt och rutinartat handlande 
liksom ett alltför tekniskt yrkesutövande fungerar som en negativ motbild. 
Sjuksköterskan konstrueras som det subjekt som speciellt bör vara den som i 
vårdandet upprätthåller de innebörder som diskursen förmedlar.  

I tidigare forskning har uppmärksammats hur centrala kristna ideal och 
värderingar var för sjuksköterskorna vid tiden för yrkets formering, dvs. 
under 1900-talets inledande årtionden. Bland annat har framförts att kalltan-
ken fungerade som ett sätt för ledande sjuksköterskor att formulera idéer 
kring hur en god sjuksköterska bör vara och vad yrket innebar.207 I diskurste-
oretiska termer pekar Kirsten Beedholm på hur det hon kallar för en religiös 
diskurs bidrog till att yrket fick en identitet.208 Diskursen nyttjades för att 
betona att sjuksköterskan hade ett sjukvårdande uppdrag vars värde och legi-
timitet vilade på en tanke om att hon kunde bidra till lindring av andra män-
niskors lidande genom egen självuppoffring och kärleken till nästa.  

Diskursernas alternativa positionering 
av sjuksköterskan   

Det som förenar särartsdiskursen och den kristna diskursen är att de båda 
skapar mening kring att kvinnan, i form av sjuksköterskan, är den som bör 
förändra vad hon ägnar uppmärksamhet åt i sitt vårdande. I kapitel fyra 
framkom hur sjuksköterskan av den dominerande, medicinvetenskapliga 
diskursen främst positionerades i förhållande till läkaren. De nu identifierade 

                               
207 Andersson, (2002).  
208 Beedholm, (2003), 145-146. 
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diskurserna bidrar istället till att positionera henne i förhållande till patien-
ten. De normer som de två diskurserna bidrar med rymmer båda en betoning 
på ett värnande om patienten som en tänkande och kännande person. Den 
alternativa position som ”görs” genom särartsdiskursen benämner jag här 
”den personliga och stödjande omhuldaren”. Den alternativa position som 
görs genom den kristna diskursen benämns som ”värnaren av själsliga och 
andliga behov”.  

Utmanade förgivettaganden 

I de texter som belyses i detta kapitel kan, liksom belystes i kapitel tre och 
fyra, återigen anas hur externa praktiker söker påverka den vårdande prakti-
kens insida genom att överföra mening, eller meningsmöjligheter, om 
vårdande från andra praktiker och nivåer av samhället. Förgivettaganden 
utmanas. Varför bidrar just läkare och aktörer från kyrkans praktik till att 
problematisera den rådande diskursiva ordningen? 

Att aktörer från kyrkans praktik bidrar med oppositionella föreställningar 
om vad som bör stå i fokus i vårdandet, kan förmodligen ses som ett resultat 
av att sjuksköterskeyrket, liksom sjukvården, historiskt sett haft en nära 
koppling till kyrkan och kristendomen. De kyrkliga aktörernas meningsska-
pande fungerar därför sannolikt som en resurs för att uppvärdera och bevara 
kristna-religiösa värden som alltmer trängts undan i sjukvården av den medi-
cinvetenskapliga diskursen. Den tilltagande sekulariseringen i samhället var 
enligt Åsa Andersson, som har behandlat kalltankens betydelse för sjukskö-
terskeyrkets formering, rimligen ett bekymmer för kyrkans män och kvin-
nor.209 Utpekandet av just sjuksköterskan som speciellt ansvarig för patien-
tens själsliga och andliga behov kan också förstås som en effekt av att yrket 
av tradition framställts som moralens budbärare. 210 Redan tidigt under seklet 
fanns idéer, förmedlade av både sjuksköterskor, läkare och präster, om sjuk-
sköterskan som en moralisk apostel som stod för det sanna och goda i sjuk-
vården och som därför kunde fungera som en motkraft mot negativa ström-
ningar.211 

Att läkare just vid den här tiden utifrån sin position som auktoritativa och 
autonoma vetenskapsmän väljer att utmana ett dominerande meningsskapan-
de som de själva är delaktiga i är extra värt att notera. Ett sätt att förstå detta 
är att dessa läkare anser att sjuksköterskan vid denna tid alltför mycket 
överskridit gränserna för vad den samtida könsnormen påbjuder som ett 
kvinnligt yrkesutövande. Ett brott med de traditionella föreställningarna om 
kvinnliga innebörder i vårdandet har skett. Vissa aspekter i sjuksköterskans 

                               
209 Andersson, (2002), 188-190. 
210 ibid., 184-187. 
211 Jfr även Marie Nordberg, Jämställdhetens spjutspetsar. Manliga arbetstagare i kvinnoyr-
ken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativet (Diss., Göteborg: Arkipelag, 
2005), 69-70. 
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yrkesutövande behöver därför dämpas till förmån för andra aspekter. Sjuk-
sköterskorna får helt enkelt inte bli för mycket yrkeskvinnor med allt för 
stora kunskaper. Läkarnas meningsskapande fungerar med en sådan tolkning 
som en resurs för att länka samman sjuksköterskan med ett vårdande präglat 
av omsorg, omtanke och ett personligt moment.   

Sammantaget kan aktörernas oppositionella meningsskapande om vår-
dandets praktik förstås utifrån att det har sin plats i en sjukvård där utveck-
lingen gått mot en ökad teknifiering, specialisering och rationalisering. Men 
kritiken har också sin plats i ett alltmer sekulariserat samhälle där evolu-
tionsteorins framställningar om människans tillkomst och utveckling alltmer 
framstår som sanningen.212 Att denna sociala kontext utgör en drivkraft för 
aktörernas problematisering framstår som troligt. De beskrivningar av samti-
den och förhållandena i sjukvården som båda dessa grupper av aktörer bidrar 
med kan då ses som resurser för att försvara traditionella värden och ideal.  

Sammanfattning 
Jag har i det här kapitlet uppmärksammat förekomsten av oppositionella 
föreställningar om vad som bör vara den vårdande praktikens innehåll. Dessa 
föreställningar kommer i materialet till synes i texter främst från 1930- och 
1940-talet i sjuksköterskornas tidskrift, författade av kyrkans män och kvin-
nor eller läkare. Gemensamt för det meningsskapande som blivit synligt är 
att det tycks bygga på en föreställning om yttre hot som antas inverka men-
ligt på den vårdande praktiken. Dessa yttre hot utgörs av rationalisering och 
specialisering av sjukvården, en ökad teknifiering av sjukvården eller för 
mycket rutinartat arbete i vårdandet. Föreställningar hämtade från särartsdis-
kursen – som identifierades redan i kapitel fyra – nyttjas i detta oppositionel-
la meningsskapande. Sjuksköterskan besitter ur denna diskurs perspektiv till 
följd av sitt biologiska kön specifika förmågor som bör komma till använd-
ning i utövandet av vård. Utifrån denna föreställning skapas mening om att 
sjuksköterskan i högre grad bör ägna tid åt sin relation till patienten, åt att 
finnas till hands och visa omsorg och omtanke. Vårdandets innehåll förbinds 
i denna konstruktion av mening med något mer än att tjäna läkaren och han-
tera patientens kropp. Det som framställs som väsentligt i vårdandet är ska-
pandet av personliga relationer till patienten och ett omhändertagande präg-
lat av omsorg.  

Föreställningar hämtade från det jag kallat en kristen diskurs bidrar i det 
oppositionella meningsskapandet med en förståelse av människan som något 
mer än en kroppslig organism som ska åtgärdas inom sjukvården. Den krist-
na diskursen uttrycker och skapar mening om människan på grundval av 
kristet religiösa föreställningar om människan och vad som bör tillmätas 

                               
212 Andersson, (2002), 188. 
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betydelse i samvaron mellan människor. Utifrån denna diskurs föreställ-
ningsvärld framställs vårdutövarens människosyn som väsentlig för hur vår-
den kommer att upplevas av patienten. En människosyn som tar hänsyn till 
och uppmärksammar patientens andliga och själsliga behov lyfts fram som 
eftersträvansvärd. I en sådan meningskonstruktion ska sjuksköterskan värna 
om och rikta sitt intresse även mot patientens känslor och tankar.  

Det oppositionella meningsskapande som vilar på den kristna diskursen 
och särartsdiskursen förmedlas av aktörer från andra praktiker än den 
vårdande. Att just aktörer från den kyrkliga praktiken och läkare går emot ett 
dominerande sätt att skapa mening kan förstås som ett uttryck för att de vill 
försvara traditionella värden och ideal i ett samhälle och en sjukvård stadd i 
snabb förändring.  

Sammanfattande analys av del 1 
Vad är det då för föreställningar om vårdandets praktik som förmedlas via de 
diskurser som har identifierats i de fyra inledande empiriska kapitlen? I det 
här sammanfattande avsnittet görs en övergripande analys av de analyserade 
texternas bidrag till meningsskapandet om praktiken. Avslutningsvis presen-
teras hur vårdandets diskursordning, som den hittills har kommit till synes, 
är strukturerad.  

Vårdandet som en del i ett medicinskt övervakningssystem 

När nu analysen av det empiriska materialet i denna första del är gjord, är det 
uppenbart att den medicinvetenskapliga diskursen har dominerat det beteck-
nande meningsskapandet under perioden. Därigenom konstruerar diskursen 
vilka handlingar som är relevanta för praktiken, och vårdandet ges en inne-
börd av att vara tjänande av den medicinska praktiken i flera bemärkelser. 
Vård kan handla om att observera, mäta eller åtgärda en sjuk kropp, men det 
kan också bestå av att hålla kroppen ren, torr, skadefri och näringsmässigt 
tillfreds. Den dominerande diskursen bidrar också till att konstruera objekt 
på bestämda sätt. Patienten framställs som ett biologiskt och fysiologiskt 
objekt som finns på vårdavdelningen för att dennes sjukdom ska kunna kon-
trolleras och sjukdomens förlopp bedömas och stävjas. Sjuksköterskan kon-
strueras som läkarens förlängda arm och extra öga, som pålitligt och lojalt 
övervakar denna process i hans frånvaro utan att någonsin träda in på hans 
område. 

En meningskonstruktion rörande den sjuka människan, som den medi-
cinska vetenskapen och dess diskurs vilar på, har med andra ord överförts till 
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vårdandets praktik och utgör grund för skapandet av innebörder.213 Det inne-
bär att vårdandet under perioden framstår som en del i ett övervakande och 
kontrollerande system i medicinens tjänst. Vårdutövarna tonar fram som 
viktiga agenter för att läkaren ska kunna bistå medborgarna med deras hälsa 
och hygieniska standard. Det är via vårdutövarna läkaren i stor utsträckning 
framställs utöva sitt medicinska värv. Som kunde konstateras redan i kapitel 
tre, påverkar den medicinska praktiken den vårdande praktikens insida: en av 
dess diskurser har flödat över till och koloniserat den vårdande praktikens 
diskursordning. Den medicinska praktiken dominerar med andra ord den 
vårdande. 

Samtidigt har det framkommit att det finns andra sätt att skapa mening 
om vårdandet på, som är marginaliserade och i opposition mot det domine-
rande. Därmed kan en diskursiv strid anas när det kommer till hur vårdandet 
bör ges ett innehåll. I det oppositionella meningsskapandet beskrivs vårdan-
det i andra termer än att främst tjäna medicinen och åtgärda en sjuk kropp. 
Vårdandet framställs som ett subjektivt förhållningssätt för att underlätta 
patientens känslomässiga eller själsliga välmående, inte som ett konkret gö-
rande med eller kring patientens kropp i medicinskt hänseende. Inom denna 
meningskonstruktion blir sjuksköterskan central. Det är hon som ges bety-
delsen att vara den som bör upprätthålla de värden och de handlingar som 
förmedlas genom de utmanande diskurserna.  

Den samhälleliga nivåns diskursers betydelse  
för skapandet av relationer 

Om en strid kan anas om hur vårdandets innehåll bör betecknas, visar resul-
tatet att det inte råder strid om relationernas etablering, handlingars fördel-
ning och gränssättningar mellan sjuksköterskor och läkare, respektive sjuk-
sköterskor och sjukvårdsbiträden. En rådande köns- och klassordning bidrar 
till att reglera vad som kan förstås som naturliga handlingar för olika utövare 
liksom hur relationer tar form. Sjuksköterskans tjänande till och underord-
ning under läkaren är ett exempel på hur en särartsdiskurs inverkar på dessa 
två parters relationer som har lyfts fram. Sjuksköterskornas framställning av 
arbetarklassens kvinna som sin negativa motpol utgör ett exempel på den 
borgerliga diskursens inverkan.  

Sammantaget bidrar de samhälleliga diskursernas distinktioner till att ur-
skilja olika grupper av individer – man/kvinna, arbetare/borgare – och hur de 
ska förstås. Grupperna av individer hamnar på så sätt i skilda kategorier som 
talar om hur de som grupp bör vara och vilka handlingar som är naturliga att 
                               
213 Här kan man jämföra med Christina Romlids, Makt, motstånd och förändring. Vårdens 
historia speglad genom det svenska barnmorskeväsendet 1663-1908 (Diss., Stockholm: Vård-
förbundet, 1998), 267-269 diskussion om hur den medicinska vetenskapen överfördes till 
förlossningsvården under 1600-talet. 
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förknippa dem med. Dessa distinktioner rörande kön och social bakgrund, 
vilka den borgerliga diskursen och särartsdiskursen ger uttryck för och ska-
par mening om, bidrar till att det etableras hierarkiska relationer liksom tyd-
liga gränser mellan olika aktörers handlingar och handlingsutrymme. 

Det är också uppenbart att det främst är två aktörer som är aktiva i den 
meningsskapande process som rör relationer. Den borgerliga sjuksköterskan 
och läkaren är upptagna av att diskursivt upprätthålla – som är fallet med 
läkarna – eller etablera sig i förhållande till andra grupper. Den borgerliga 
sjuksköterskan har, som framgått, fler grupper än läkarna att förhålla sig till i 
sitt meningsskapande. Hon har att förhålla sig till och etablera sig gentemot 
både en manlig maktstruktur och andra grupper av kvinnor som också finns i 
praktiken men har en annan klassbakgrund. Under den undersökta periodens 
inledande decennier träder den borgerliga sjuksköterskan allt mer in på den 
arena som vårdandet utgör. Hon gör anspråk på att skapa sig en nisch i prak-
tiken och i sjukvårdsorganisationen. Jag vill påstå att det är utifrån denna 
kontext som etableringen av relationer och positioneringarna av olika utöva-
re bör förstås.  

Strukturen hos den vårdande praktikens diskursordning 

Analyserna hittills har visat att åtminstone fem olika diskurser ryms i den 
vårdande praktikens diskursordning under 1900-talets första hälft. I nedan-
stående sammanställning belyses de identifierade diskurserna och deras bi-
drag till meningsskapandet om den vårdande praktiken. 

Diskursordningens struktur under perioden 1900-1960 som den hittills kommit till 
synes 

 
Medicinvetenskaplig diskurs 

*  Definierar människan som en biologisk och fysiologisk varelse 
*  Betonar att sjukdom uppstår på grund av biologiska processer och yttre 

hygieniska faktorer 
*  En objektiv kontroll av patientens kropp liksom värdet av att upprätthål-

la en hygienisk omgivning hålls högt 
*  Definierar vårdandet som ett tjänande handlande till den medicinska ve-

tenskapen och dess praktik 
*  Har sitt ursprung i den medicinvetenskapliga praktikens diskursordning 
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Särartsdiskurs 
*  Klassificerar människor på grundval av deras biologiska kön. Innebör-

den av att vara kvinna är en annan än att vara man 
*  Tillskriver sjuksköterskor och läkare olika förmågor utifrån deras kön 
*  Definierar var gränsen mellan sjuksköterskans och läkarens handlingar 

går 
*  Bidrar med innebörden att mannen är överordnad kvinnan 
*  Definierar vårdandet som ett värnande om patientens känslomässiga 

välbefinnande 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 
 

Borgerlig diskurs 
*  Klassificerar människor på grundval av deras sociala bakgrund 
*  Tillskriver arbetarklassen och borgerskapet olika beteenden och egen-

skaper 
*  Definierar och naturaliserar vilka aktiviteter som sjukvårdsbiträde och 

sjuksköterska bör sammanbindas med 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 
 

Patriarkal diskurs 
*  Definierar en handlings status på grundval om den kan förknippas med 

ett kvinnligt eller manligt erfarenhets- och kunskapsområde 
*  Manligt förknippade erfarenhetsområden ges högre status än kvinnliga 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 
 

Kristen diskurs 
*  Ger uttryck för att människan är en andlig och själslig varelse 
*  Värme och förståelse är centrala värden att upprätthålla i vårdandet 
*  Definierar vårdandet som ett värnande om patientens andliga och själs-

liga dimensioner 
*  Mekanisering, rutin, ett tekniskt yrkesutövande exkluderas från vårdan-

det 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 

 
Sammanställningen visar de diskurser som hittills identifierats inom den 
vårdande praktikens diskursordning. De representerar olika sätt att skapa 
mening om vårdandets innehåll och status samt praktikens relationer. Värd 
att notera är närheten mellan särartsdiskursen, den patriarkala diskursen och 
den kristna diskursen. Denna närhet är en följd av att jag velat fånga nyan-
serna i texternas framställningar.  

Sammanställningen illustrerar också att den vårdande praktikens diskurs-
ordning i hög grad påverkas av diskurser som flödat över från en samhällelig 
diskursordning. Det bör förstås så, att det finns en tydlig relation mellan hur 
det skapas mening om praktiken och dess utövare och pågående menings-
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skapande processer i det omgivande samhället. Det gäller särskilt med avse-
ende på hur relationer etableras och motiveras samt handlingar fördelas.  

Sammanfattningsvis har analyserna visat att det finns ett dominerande sätt 
att skapa mening om vad vårdande innebär, dvs. om vad som är innehållet i 
vårdandet. Detta kommer till uttryck via den medicinvetenskapliga diskur-
sen. Särartsdiskursen och den kristna diskursen representerar två diskurser 
som i sin betecknande funktion är marginella och oppositionella i menings-
skapandet om vårdandet. I sin interpersonella funktion fungerar särartsdis-
kursen, liksom den borgerliga diskursen, parallellt med den medicinveten-
skapliga. I särartsdiskursens fall innebär det att den skapar mening om sam-
ma område – relationen mellan sjuksköterska och läkare – som den medicin-
vetenskapliga, men utan att utmana. Snarare bör det ses som att de två 
diskurserna förstärker och underbygger varandra. Den borgerliga diskursen 
täcker däremot in ett annat område – sjuksköterskans och sjukvårdsbiträdets 
relation – och strider därmed inte med de andra två. Den patriarkala diskur-
sen, slutligen, framträder även den som en diskurs med stor genomslagskraft 
i diskursordningen och strider inte heller med någon annan diskurs. Att man-
ligt förknippade erfarenhets- och kunskapsområden värdesätts högre än 
kvinnliga framstår som närmast naturaliserat.  
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Del 2.  
Brytningstid - konkurrerande diskurser 

framträder  
 

 
 
I den andra empiriska delen av arbetet uppehåller jag mig vid årtiondena 
kring seklets mitt: 1940-, 1950- och början av 1960-talet. Det innebär att det 
delvis är samma årtionden som undersöks i denna del som i den föregående. 
Kring seklets mitt börjar nämligen nya föreställningar, diskurser och därmed 
nya sätt att skapa mening som utmanar de befintliga att bli synliga i texterna. 
De äldre, som redovisats i del 1, finns kvar och fortsätter att vara de mest 
framträdande åtminstone fram till ca 1960, men från och med 1940-talet 
framträder konkurrerande diskurser.  

Fokus i denna andra del är med andra ord förändringar i sättet att skapa 
mening. Förändringarna avser bland annat vad det innebär att vårda och vad 
det innebär att vara vårdutövare. De diskursiva förändringar som börjar bli 
synliga i denna del får senare en avgörande betydelse för hur det skapas me-
ning om den vårdande praktiken under seklets senare hälft.  
 
 



  111 

7. Gränser luckras upp  

Fokus för det här kapitlet är att belysa hur framförallt den vårdpolitiska prak-
tiken problematiserar vad det bör innebära att vara sjuksköterska respektive 
sjukvårdsbiträde i tider när arbetskraftsbrist råder i sjukvården. Texter ger nu 
uttryck för det eftersträvansvärda i att finna nya sätt att förstå vilken grupp 
av vårdutövare som bör utföra vilka handlingar och hur grupperna bör för-
hålla sig till varandra. Analysen riktas mot föreställningar om hur de vårdan-
de handlingarna bör fördelas och hur relationen mellan olika grupper av 
vårdutövare samt mellan sjuksköterska och läkare bör se ut. Underlag för 
kapitlet är dels tidskriften Kommunalarbetaren, dels och framför allt tre 
statliga utredningar. Dessa är Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjuk-
vårdspersonal (SOU 1962:4), Betänkande av 1962 års utredning angående 
sjuksköterskeutbildning (SOU 1964:45) samt Betänkande angående utbild-
ning av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal (SOU 1948:17). I den 
senare är det ett mindre avsnitt som belyser resonemang kring vad det bör 
innebära att vara undersköterska – en grupp av vårdutövare som alltmer till-
kommer under perioden – som analyserats.  

Välfärdsstatens expansion 
Om 1940-talet var en period när staten alltmer började bedriva välfärdspoli-
tik, så brukar 1960-talet beskrivas som rekordåren i svensk välfärdspolitik. 
Olika serviceinrättningar som hemtjänst, ålderdomshem och servicehem är 
under uppbyggnad. Den sedan tidigare expanderande hälso- och sjukvården 
är under fortsatt tillväxt.214 Parallellt med sjukvårdens expansion utökas även 
dess administration med påföljden att nya befattningar och avdelningar till-
kommer. 215 Den rationalisering av sjukvården som påbörjas under 1940-talet 
fortsätter att göra sig gällande även under de efterföljande decennierna. Men 

                               
214 Evertsson, (2003), 94-95. 
215 Den ökade administrationen inom hälso- och sjukvården bidrar under perioden till att det 
inom sjukvården utformas två hierarkier: den medicinska och den administrativa, som funge-
rar enligt två olika logiker. Den administrativa hierarkin påverkas av utvecklingen inom övrigt 
näringsliv, som industrin. Den medicinska hierarkin däremot bygger på naturvetenskapliga 
framsteg. Se Bertil Gardell och Rolf Å Gustafsson, Sjukvård på löpande band. Rapport från 
ett forskningsprojekt om sjukhusets vård- och arbetsorganisation (Stockholm: Prisma, 1979), 
84-86. 
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om 1940-talet präglades av rationaliseringar inom sjukhusets väggar, tar sig 
rationaliseringen en annan riktning under 1960-talet, till följd av att den me-
dicinska utvecklingen för med sig en allt dyrare och mer komplicerad sjuk-
vård.216 I ett försök att stävja den ökade kostnadsutvecklingen och en allt mer 
komplex sjukvård delas sjukhusvården in i tre olika nivåer – från basal till 
högt specialiserad. Avsikten med uppdelningen är att koncentrera den speci-
aliserade och högteknologiska sjukvården till ett fåtal sjukhus i landet – de 
som kom att kallas för regionsjukhus.217 Den mest basala och minst avance-
rade sjukvården koncentreras till normalsjukhusen, och länssjukhusen funge-
rar som ett mellanting mellan det basala och högt specialiserade. 

Bristen på arbetskraft 

Parallellt med välfärdsstatens expansion uppstår en situation med arbets-
kraftsbrist inom vårdområdet.218 Det råder brist på både sjuksköterskor och 
sjukvårdsbiträden. Det finns flera samverkande orsaker till denna brist. Ex-
empelvis pågår utbyggnad av sjukhusen i snabbare takt än vad skolorna hin-
ner utbilda personal. Under perioden fortlever dessutom traditionen att kvin-
nor tenderar att sluta sin anställning i samband med att de gifter sig och skaf-
far barn – det som Yvonne Hirdman kallar för en del av hushållskontrak-
tet.219 Därtill bidrar efterkrigstidens generellt ökade efterfrågan på arbetskraft 
i samhället till följd av industrins utveckling.220 För kvinnorna innebär detta 
att den arbetsmarknad som för deras del varit begränsad nu erbjuder nya 
möjligheter inom sektorer där de tidigare varit uteslutna. Följden blir att 
vården alltmer får konkurrera om arbetskraften.  

Undersköterskan – en ”ny” grupp vårdutövare 

Den konkurrens om kvinnlig arbetskraft som gör sig gällande under perioden 
bidrar till att ytterligare en grupp av vårdutövare - undersköterskorna – suc-
cessivt tillkommer inom sjukvården.221 Yrket lyfts under 1940-talet alltmer 

                               
216 Lindgren, (1999), 25. 
217 Till regionsjukhusen knöts också forskning och utbildning 
218 Knapp Gaseruud, (1990), 111-114. 
219 Hirdman, (2003), 159-162. Hushållskontraktet innebär att kvinnan kan utbilda sig och 
lönearbeta tills hon föder barn. När barnen börjar skolan kan hon återgå till lönearbete. Det 
innebär att kvinnan i första hand definieras som mor och maka och i andra hand arbetskraft 
när familjelivet så tillåter. 
220 Ulla Wikander, ”Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet. 
En historisk essä”. I: Kontrakt i kris, red. Gertrud Åman och Yvonne Hirdman (Stockholm: 
Carlssons, 1992), 49-56. 
221 Exakt när undersköterskebefattningen blir en realitet är svårt att tidsbestämma. Befattning-
en förefaller dock från början ha tillkommit som ett sätt att anförtro erfarna sjukvårdsbiträden 
en annan tjänsteställning med delvis andra arbetsuppgifter. Men redan under seklets inledande 
årtionden diskuterades möjligheten för sjukvårdsbiträden att läsa vidare till undersköterska. 
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fram som en karriärmöjlighet för de sjukvårdsbiträden som inte vill eller inte 
är behöriga att söka till sjuksköterskeutbildning.222 Genom en kortare vidare-
utbildning ska sjukvårdsbiträdena kunna få delvis andra arbetsuppgifter 
inom den vårdande praktiken. På så sätt hoppades man kunna stävja att den-
na grupp av kvinnor sökte sig bort från sjukvården.223 

Oenigheten om fördelningen av aktiviteter  
och handlingar 
I kapitel fyra såg vi hur de vårdande aktiviteterna och handlingarna fördela-
des utifrån en föreställning om att sjuksköterskan är den främsta utföraren av 
de läkarnära aktiviteterna medan sjukvårdsbiträdet till följd av sin lägre sta-
tus är den främsta utföraren av den patientnära aktiviteten. I det här avsnittet 
uppmärksammar jag hur denna fördelning alltmer börjar problematiseras 
med början under 1940-talet. Problematiseringen av handlingarnas fördel-
ning bör förstås mot bakgrund av den situation som sjukvården befinner sig i 
och som tecknats ovan.  

Det blir i texterna uppenbart att den ”nya” undersköterskebefattningen 
öppnar för diskursiva strider om vem som bör göra vad i den vårdande prak-
tiken. I Betänkande angående utbildning av sjuksköterskor och annan sjuk-
vårdspersonal (SOU 1948:17) framgår att det finns en viss tvehågsenhet om 
vad det bör innebära att vara undersköterska, i betydelsen vilka sysslor som 
hon bör tilldelas.   

Beträffande de arbetsuppgifter, som böra åvila undersköterska, har i avsaknad 
av någon utbildad praxis tveksamhet gjort sig gällande. Vi finna det angelä-
get, att en viss precisering härvidlag kommer till stånd, och föreslå, att under-
sköterskan förutom deltagande i den personliga omvårdnaden av patienterna i 
första hand bör övertaga vissa administrativa uppgifter från avdelningsskö-
terskan.224 

 
De handlingar som ryms inom aktiviteterna som extra öga och förlängd arm 
nämns här inte som möjliga för undersköterskan. Förslaget medför därför 
inte att det vidareutbildade sjukvårdsbiträdet närmar sig praktikens läkarnära 
och mer statusfyllda handlingar. Istället tycks förslaget utgå ifrån en före-
ställning om att sjuksköterskan fortsatt bör vara den enda utföraren av de 

                                                                                                                             
Detta förslag motarbetades dock av sjuksköterskorna och blev då aldrig en realitet. Det dröjer 
därför in på 1940-talet innan diskussionen tas upp på nytt. 
222 Knapp Gaseruud, (1990), 134-137. 
223 Att det fanns en rädsla för att sjukvårdsbiträdesyrket inte var tillräckligt attraktivt går att 
utläsa mellan raderna i SOU 1948:17. I betänkandet framgår också att en del i att göra yrket 
attraktivt var att erbjuda möjlighet till både en grundutbildning till sjukvårdsbiträde och en 
vidareutbildning till undersköterska.  
224 SOU 1948:17, 70.  
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läkarnära handlingarna, medan undersköterskan liksom sjukvårdsbiträdet 
utför patientnära handlingar - den förra dock med tillägg av vissa administra-
tiva sysslor. Det är med andra ord ingen större utökning av handlingsutrym-
met för ett vidareutbildat sjukvårdsbiträde som förespråkas i betänkandet.  

Av den fackliga tidskriften Kommunalarbetaren framgår dock att sjuk-
vårdsbiträdena, undersköterskorna och deras fackliga ombud vill göra an-
språk på ett utökat handlingsutrymme inom den vårdande praktiken. I tid-
skriften ges flera exempel på ett explicit ifrågasättande av föreställningen om 
sjuksköterskan som den främsta utföraren av de läkarnära aktiviteterna. I en 
artikel där SOU 1948:17 kommenteras, framgår exempelvis hur det finns en 
föreställning om att även undersköterskan är kompetent att utföra vissa 
handlingar inom de läkarnära aktiviteterna.   

Den uppdelning av arbetsuppgifter, som kommittén här förordat, innebär en 
förändring jämfört med tillämpad praxis, som vi för vår del icke kunna finna 
rimlig och ändamålsenlig. En sådan förskjutning av arbetsuppgifterna skulle 
också av undersköterskorna betraktas såsom ett undanträngande av dem från 
den förtroendeställning, de omsider uppnått. Undersköterskorna böra därför 
som förut i första hand förebehållas rent sjukvårdande arbetsuppgifter och 
möjligheter må öppnas för dem att få sig tilldelade mera ansvarsfulla sådana 
än som för närvarande ofta är fallet.225 

 
Med rent sjukvårdande arbetsuppgifter bör här förstås de handlingar som 
ryms inom de statusfyllda läkarnära aktiviteterna. Av citatet framgår att des-
sa handlingar uppfattas som speciellt önskvärda för det vidareutbildade sjuk-
vårdsbiträdet att få del av. Vissa av dessa handlingar framstår också som mer 
eftertraktade än andra. Men citatet tyder även på att det är åtråvärda hand-
lingar, som det råder strid om, och att det inte är självklart för sjuksköters-
korna att fler vårdutövare än de själva utför läkarnära handlingar.  

Även under 1960-talet fortsätter artiklar i Kommunalarbetaren att ge ut-
tryck för det eftersträvansvärda i ett utökat handlingsutrymme för underskö-
terskan. Så här resonerar exempelvis en undersköterska om vad hon borde 
kunna få göra på en vårdavdelning: 

Det behövs inte tre sjuksköterskor på varje avdelning: De har för litet att 
göra. Ofta tar de undersköterskornas sysslor för att ha något för händer med 
följd att undersköterskorna då får arbeta som vårdbiträden. Undersköterskor-
na kan utföra huvudparten av sjuksköterskornas sysslor men de tillåtes inte 
att göra det. Dock när dessa sysslor befinnes ansträngande fördelas de även 
på undersköterskorna som då plötsligt anses kvalificerade. Kontroll av puls 
och blodtryck för att ta några exempel, kan mycket väl skötas av underskö-
terskor och så sker också när det är fortlöpande övervakning. Sprutor, t.ex. 
insulin, gavs förut av undersköterskor men nu har det plötsligt blivit en alltför 
viktig uppgift för dem.226 

                               
225 Sjukvårdsutbildningen. Förbundets synpunkter. Kommunalarbetaren nr 9 (1948): 126.  
226 För många sjuksköterskor på vårdavdelningarna. Kommunalarbetaren nr 7 (1964): 9-10.  



  115 

 
Citatet ger exempel på en föreställning om att undersköterskan är kompetent 
nog att sköta de flesta av sjuksköterskans rent medicinska sysslor, vilket 
innebär ett tydligt anspråk på att luckra upp etablerade gränser mellan de 
olika grupperna av vårdutövare. Citatet visar också på en föreställning om att 
undersköterskan är underutnyttjad och inte får komma till sin rätt i sitt 
vårdande värv.  

Sammantaget finns i de utsagor jag behandlat i detta avsnitt en föreställ-
ning om att medicinska sysslor, dvs. handlingar inom de läkarnära aktivite-
terna, är mer åtråvärda än patientnära sysslor. Föreställningen tycks bidra till 
att det framstår som mest eftersträvansvärt för undersköterskan att få del av 
del av de kunskaper och erfarenheter av patientvården som sjuksköterskan 
besitter. Ett fördjupande eller utvidgande av sjukvårdsbiträdets eget erfaren-
hets- och kunskapsområde, som innefattar den patientnära aktivitetens hand-
lingar, framträder inte som ett alternativ. Att vara undersköterska framställs 
med andra ord som relativt likt att vara sjuksköterska, i betydelsen att under-
sköterskan är kompetent att utföra likartade handlingar som sjuksköterskan.   

Användbarhet, differentiering och effektivitet 

Det finns fler föreställningar om vad det innebär att vara sjuksköterska, un-
dersköterska och sjukvårdsbiträde än som hittills framkommit.  

Personalbristen i sjukvården kvarstår under 1950-talet, vilket föranleder 
nya tag i sökandet efter lösningar på problemet. År 1958 initieras den så 
kallade Thapperska utredningen, som resulterar i betänkandet Arbetsuppgif-
ter och utbildning för viss sjukvårdspersonal (SOU 1962:4). Här bryts tradi-
tionen med en stor representation av läkare och sjuksköterskor i utredningar 
om den vårdande praktikens utbildning och arbetsuppgifter. I kommittén 
ingår istället bland annat representanter från landstingsförbundet.227 Direkti-
ven betonar att kommittén har att utreda möjligheterna att överföra vissa 
arbetsuppgifter från sjuksköterskorna till undersköterskorna, för att ”lindra 
den besvärande sjuksköterskebristen” genom att frigöra dem från vissa syss-
lor. 228 Kommittén anser dock att deras uppdrag inte slutar vid detta, utan 
utvidgar det till att gälla överväganden av hur arbetsuppgifter kan överflyttas 
även till andra grupper än undersköterskan.229 

                               
227 I kommittén ingick en riksdagsledamot, en ombudsman i Kommunalarbetarförbundet, en 
sekreterare på landstingsförbundet, en lönedirektör vid landstingsförbundets kansli samt en 
lasarettsläkare. Till sekreterare utsågs en representant för landstingsförbundet. Riksdagsleda-
motens namn var  Fridolf Thapper, därav namnet på utredningen. 
228 SOU 1962:4, Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjukvårdspersonal: betänkande av 
utredningen ang. vissa sjuksköterskornas och undersköterskornas arbetsuppgifter m.m., 8.  
229 Som ett resultat av utredningen skapades en ny grupp befattningsinnehavare i sjukvården: 
de medicintekniska assistenterna. De kom att överta sjuksköterskans arbete på röntgenavdel-
ningar, på laboratorier, på strålbehandlingsavdelningar m.m. 
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Den Thapperska utredningen utmärks av ett delvis nytt synsätt på vad det 
bör innebära att vara sjuksköterska, sjukvårdsbiträde och undersköterska. 
Nya termer och nya sätt att tala i resonemang om vem som bör utföra vilka 
vårdande handlingar indikerar influenser från en föreställningsvärld som 
konkurrerar med den tidigare borgerliga diskursens.230 I den Thapperska 
utredningen träder en föreställning om vikten av att utgå ifrån varje utövares 
kunskaper och användbarhet fram som central för förståelsen av hur hand-
lingar bör fördelas.  

Sjukvårdskunnandet brytes ner i separata kunskaper. Därmed följer en för-
delning av arbetsuppgifterna med anpassning till förmåga och kunnande hos 
olika grupper av befattningshavare i sjukvårdsarbetet. Dessa två moment – 
differentiering av kunnandet och uppdelning av arbetskraften – kan öppna 
vägen till sysselsättning för hittills obrukade personella resurser och kan ock-
så bli av ekonomiskt värde.231 

 
Ordet differentiering tycks i utredningen fungera som själva nyckeln till 
lösningen på arbetskraftsbristen. I texten uttrycks och skapas mening om, att 
bara en bedömning av kompetensen hos varje grupp av vårdutövare görs, 
öppnas möjligheter att styra över sysslor till den grupp som sysslorna passar 
allra bäst. Vem som bör göra vad kopplas med andra ord till kunskapsområ-
det och kunskapsnivån hos respektive grupp av vårdutövare. Detta tycks i sin 
tur vara kopplat till en föreställning om vikten av att nyttja den personal som 
finns rationellt.  

Ytterligare ett citat får belysa hur nya föreställningar styr förståelsen av 
fördelningen av aktiviteter och handlingar: 

Det har därvid stått klart för oss, att en och samma arbetsuppgift vid olika 
tillfällen kan vara olika krävande, beroende på omständigheterna och på till-
ståndet hos den patient, som uppgiften avser, och att det därför kan vara så, 
att en uppgift vid det ena tillfället med fullgott resultat kan utföras av befatt-
ningshavare med lägre utbildning och/eller kortare erfarenhet, medan samma 
arbetsuppgift vid andra tillfällen kan framstå som så krävande, att sjukskö-
terskeutbildade och/eller mycket erfaren personal måste användas för att full-
göra den.232 

 
Citatet visar på en föreställning om att en och samma handling kan kräva 
olika kompetenser hos den som vårdar beroende på situation, till följd av att 
patienternas tillstånd varierar. Det går inte att göra en standardiserad fördel-
ning av handlingarna inom praktiken. Det citerade rymmer också en före-
ställning om att sjuksköterskan är den som har den yttersta kompetensen och 
kunnandet. Endast sjuksköterskans kompetens är god nog i mer ”krävande” 

                               
230 I kapitel 4 belystes hur den borgerliga diskursen företräddes av sjuksköterskorna. 
231 SOU 1962:4, 33.  
232 ibid., 31.  
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situationer. Hon blir därför den som tillskrivs ansvaret för att bedöma vilka 
dessa situationer är. God överblick och omdömesförmåga framställs som 
eftersträvansvärt hos en sjuksköterska.  

I betänkandet framträder vidare en föreställning om att ökad flexibilitet i 
fördelningen av de vårdande handlingarna kräver en stark ledare, som inte 
bara förmår att fördela handlingarna med hänsyn till situationen och sina 
medarbetares kompetens utan också få alla att göra sitt bästa. 

Någon måste se som sin uppgift att skapa något helt inför patienten och inom 
arbetsenheten. Det betyder, att någon måste leda medarbetarna i en bestämd 
riktning, passa in den ena gruppens kunnande i den andras och hos medarbe-
tarna skapa en laganda – en önskan att förena sina krafter och sitt kunnande 
med de andras i arbetet mot ett gemensamt mål. Ansvaret härför vilar på 
sjuksköterskan, arbetsledaren, som enligt läkares direktiv har att tillgodose 
patienternas varierande vårdbehov med hjälp av olika grupper av befattnings-
havare.233 

 
Sjuksköterskan lyfts fram som den självklara ledaren av den vårdande prak-
tikens utövare. Hon framställs som en självklar sambandscentral som har en 
viktig uppgift i att samordna och fördela uppgifterna för sin underställda 
personal för att den medicinska praktikens behov av bistånd på bästa sätt ska 
kunna fullgöras. Genom rationell hantering av verksamheten ska den 
vårdande praktiken kunna fortsätta att bistå den medicinska praktiken, trots 
arbetskraftsbrist:  

Det är vår uppfattning att man med beaktande av de synpunkter, som här 
ovan angivits, skulle kunna få ett mera rationellt utnyttjande av sjukvårdsper-
sonalen – inte minst den sjuksköterskeutbildade – utan att därmed eftersätta 
sjukvårdens krav.234 

 
Sammantaget visar utredningstexten att den hierarkiska relationen mellan 
vårdutövarna återigen befästs, men nu utifrån en föreställning om utövares 
användbarhet och behovet av en hierarkisk samordning. Det ska jämföras 
med den äldre föreställning som var synlig och dominerande till och med 
1950-talet, där den sociala bakgrunden tillmättes betydelse för vem som 
borde göra vad inom praktiken. Nu konkurrerar föreställningar om effektivi-
tet med föreställningen om att klasstillhörigheten rättfärdigar sjuksköters-
kans överordning. Samtidigt ses sjuksköterskan fortsatt som en överordnad 
övervakare av sjukvårdsbiträdet och undersköterskan. Den skillnad som 
kommer till uttryck ifråga om sjuksköterskans överordning är att hon på 
1960-talet inte enbart förväntas övervaka att de underordnade utför sitt arbe-
te på ett förväntat sätt, utan också fördela och ta ansvar för vad de faktiskt 
bör göra och inte göra.  

                               
233 ibid., 33.  
234 ibid., 33.  
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Den föreslagna fördelningen  

I Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjukvårdspersonal (SOU 1962:4) 
ges även konkreta förslag på hur de vårdande handlingarna bör fördelas mel-
lan de tre vårdutövarna. Detta alltså trots att kommittén samtidigt betonar 
betydelsen av flexibilitet i fördelningen. Svar på enkäter som syftade till att 
få uppgifter om den befintliga arbetsfördelningen och åsikter om möjlig för-
ändring fungerar som en grund för förslagen.235 I de förslag som introduceras 
tycks dock inte enbart föreställningen om användbarhet vara vägledande. 
Här finns även spår av föreställningen, som vi såg exempel på i kapitel fyra 
och fem, att yrket med lägst status bör tilldelas handlingar av mer ”smutsig” 
art.  

Konkret innebär det att sjukvårdsbiträdet, liksom tidigare, tilldelas avdel-
ningens hygieniska handlingar, som att sköta både patientens och sjukrum-
mets renlighet. Ny är dock synpunkten att hon bör få avlastning med städ-
ning utanför sjukrummet av ytterligare en personalkategori. 

Den dagliga städningen av sjukrummen – patienternas omedelbara omgiv-
ning – bör skötas av sjukvårdsbiträde, då den får anses ingå i det rutinmässiga 
vårdarbetet, men städningen av korridorer och bilokaler bör kunna överläm-
nas till annan personal, förslagsvis ekonomibiträde […]236 

 
Sängbäddning och matning anses också vara handlingar som fortsatt bör 
utföras av denna grupp av utövare. Det eftersträvansvärda i att sjukvårdsbi-
trädet får utföra mera läkarnära handlingar framhålls, men då i form av hand-
lingar som är förenade med ”orena” kroppsvätskor. Urinprov, avföringsprov, 
prov från saliv samt att ge lavemang är exempel på handlingar som fram-
ställs lämpliga för sjukvårdsbiträdet att utföra. Undersköterskan, däremot, 
föreslås ansvara för desinfektion och sterilisering av material: 

Samtliga på vårdavdelning förekommande former av desinfektion och sterili-
sering (även sterilisering av förband) – kokning, autoklavering, torrsterilise-
ring och användning av kemiska medel – bör utföras av undersköterska.237 

 
Att dela ut mat – inte att mata patienter – utgör en lämplig handling för un-
dersköterskan, dock utifrån sjuksköterskans direktiv, och istället för att han-
tera ”orena” prover föreslås hon ta hand om blodtrycksmätningar och duka 
upp brickor inför behandlingar och undersökningar. Det rekommenderas 
också att undersköterskan i viss mån ska ersätta sjuksköterskan som assistent 
åt läkaren vid olika undersökningar och behandlingar. Därutöver förespråkas 
i texten att även undersköterskan ansvarar för tvättning av patienter liksom 
sängbäddning, men det understryks att detta främst gäller de svårast sjuka 

                               
235 ibid., 34-39.  
236 ibid., 34.  
237 ibid., 34.   
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patienterna. Undersköterskan förväntas dessutom överta ett visst arbetsledar-
ansvar för sjukvårdsbiträdet:  

Liggsårsprofylax måste alltid beaktas vid skötning av patienterna. Dylika åt-
gärder utföres av sjukvårdsbiträden, men undersköterska kontrollerar att de 
skötes på rätt sätt och vid föreskrivna tider.238 

 
Sjuksköterskan, slutligen, framställs som det övervakande öga som garante-
rar att allt går rätt till. Hon är den som förväntas sträva efter att ha den fulla 
kontrollen över sina underordnade men även sköta pulstagning, blod-
provstagning och administrering av läkemedel. 

Givning av infusionsvätska är alltid en sjuksköterskeuppgift. Passning av 
dropp och tillsyn av patient kan vila på sjukvårdsbiträde eller den som eljest 
sköter patienten.239 

 
De åtgärder som kräver ett sterilt arbetsförfarande är också tänkta för sjuk-
sköterskan liksom större omläggningar.  

Sammantaget tycks föreställningar om effektivitet bidra till att utred-
ningstexten ger uttryck för och skapar mening om en förändrad gränssättning 
mellan de olika grupperna av vårdutövare. Det skapas en förståelse enligt 
vilken både sjukvårdsbiträdets och undersköterskans handlingsutrymme 
inom praktikens läkarnära aktiviteter bör utökas för att den vårdande prakti-
ken på bästa sätt ska kunna fortsätta att bistå den medicinska.  

Reproduktionen av relationer 

Vad innebär då förekomsten av nya föreställningar om de vårdande hand-
lingarnas fördelning för relationerna mellan olika utövare på sjukvårdens 
område? Detta ska här ytterligare åskådliggöras genom utsagor från betän-
kandet Sjuksköterskeutbildningen. Grundutbildning (SOU 1964:45), ett be-
tänkande som tillkommer som en följd av den Thapperska utredningens för-
slag och vars uppdrag är att se över sjuksköterskans utbildning. Eftersom 
utredningstexten till stor del kretsar kring hur den framtida sjuksköterskan 
bör fungera i den sjukvårdande organisationen i förhållande till patient, läka-
re och andra utövare ger den en god bild av rådande föreställningar.  

I likhet med den tidigare utredningen betonar SOU 1964:45 att den fram-
tida sjuksköterskan bör se sitt ansvar som arbetsledare och samordnare av 
praktikens sysslor. Om detta verkar det därför råda konsensus i den vårdpoli-
tiska praktiken. Sjuksköterskan är den som ska få arbetet att löpa och medar-
betarna att göra sitt yttersta för patienterna. Därmed ska ett effektivt nyttjan-

                               
238 ibid., 35.  
239 ibid., 36.  
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de av den vårdande praktikens tillgängliga resurser uppnås. Så här beskrivs 
sjuksköterskans arbetsledande funktion: 

Att leda måste uppfattas som en process, varigenom medhjälparna undervisas 
och stimuleras att förena sina krafter och sitt kunnande i arbetet mot det ge-
mensamma målet att på bästa sätt hjälpa patienten. Ledarskapet blir då inte en 
position i en organisation utan en väsentlig yrkesfunktion.240 [Min kursive-
ring] 

 
Sjuksköterskans tänkta arbetsledande uppdrag binds i detta skede av histori-
en till hennes yrke, vilket innebär en föreställning om att varje individuell 
sjuksköterska bör förstås som en ledare i sig.  

Detta måste betraktas som ett nytt sätt att tala om sjuksköterskans över-
ordning i förhållande till sjukvårdsbiträde och undersköterska. Förändringen 
kan i sin tur förstås som en följd av behovet av att skapa en ny förståelse av 
vad det innebär att vara sjuksköterska i tider när yrkets innebörder är föremål 
för granskning. Genom att förstärka vissa innebörder som är gångbara vid 
den aktuella tidpunkten kan yrket ges en delvis ny innebörd.  

I texten hävdas också att sjuksköterskan fortsatt måste vara läkarens när-
maste medarbetare. Hon ses som den som även i fortsättningen ska vara den 
som gör iakttagelser av patienten och rapporterar dem till läkaren, och den 
som läkaren ordinerar åtgärder och behandlingar till.  

Funktionen att under läkares ledning medverka i patientens medicinska vård 
innebär bland annat dels att sjuksköterskan själv gör iakttagelser, dels att hon 
samlar informationer från övriga som deltar i vårdarbetet. Vidare består den i 
att hon tolkar gjorda iakttagelser och bedömer angelägenheten av omedelbar 
eller senare rapportering till läkare eller själv beslutar förändring av omvård-
nadsåtgärder. De uppgifter sjuksköterskan lämnar om patienten har stor bety-
delse för den fortskridande medicinska behandlingen.241 

 
Citatet vittnar dock om en viktig skillnad mot tidigare föreställningar om vad 
det innebär att vara sjuksköterska i relation till läkaren. Skillnaden avspeglas 
också i den Thapperska utredningen. Sjuksköterskan beskrivs inte längre 
som den självklara utföraren av de handlingar som läkaren ordinerar, eller 
som hans enda självklara assistent. Nu är det en sjuksköterska som tar ett 
steg tillbaka och främst koncentrerar sig på att samordna läkarens ordinatio-
ner och beslut som framställs. Sjuksköterskan tar det övergripande ansvaret 
för att se till att någon av vårdutövarna utför handlingarna på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  

                               
240 SOU 1964:45, Sjuksköterskeutbildningen. Grundutbildning. Betänkande av 1962 års 
utredning angående sjuksköterskeutbildningen, 66- 67.  
241 ibid., 66.  
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Därjämte ansvarar sjuksköterskan för att undersökningar och behandlingar 
blir utförda enligt givna anvisningar och biträder i övrigt läkaren i hans åt-
gärder med patienten. Hon skall kunna rätt uppfatta innebörden av ordinatio-
ner och bedöma, vad som fordras för att effektuera dem. På samma sätt som 
föregående funktion innebär denna funktion att sjuksköterskan skall besluta, 
vem som skall utföra ordinationen och kontrollera hur den utförs. Förutom 
direkta ordinationer kan det gälla även andra föreskrifter och förhållningsor-
der för behandlingen och vården.242 

 
Sjuksköterskan framställs vid denna tid som själva garanten för att läkarens 
intentioner blir förstådda och all information som läkaren behöver rapporte-
ras utan fördröjning. Hennes relation till läkaren fortsätter med andra ord att 
framställas som tjänande. Hon tillskrivs ansvaret att se till att läkarens prak-
tik löper smidigt, om än med delvis andra medel än tidigare. Läkaren ska 
fortsatt kunna lita på sjuksköterskans stöd. Redan under utbildningstiden ska 
hon fostras till läkarens tjänare.  

När det gäller den medicinska vården är det angeläget att den blivande sjuk-
sköterskan får tillräcklig insikt om läkarnas sätt att arbeta samt förmåga att 
fullfölja deras intentioner.243 

 
Ett inslag i SOU 1964:45 avviker från den Thapperska utredningen. Av tex-
ten framgår att det ses som ett problem att sjuksköterskans vårdande hand-
lingar alltför mycket består av tekniska uppgifter. Detta har fört yrkesgrup-
pen bort från patienten, en utveckling som framställs som bekymmersam och 
inte riktigt önskvärd:  

Sjuksköterskan har kommit att bindas i alltför stor utsträckning till rent tek-
niska uppgifter och rutinbetonat expeditionellt arbete. Detta har i viss mån 
fört henne bort från patienterna. Vi anser att denna utvecklingsgång måste 
brytas och att omvårdnaden om patienterna skall utgöra en mera central upp-
gift för sjuksköterskan än vad den är idag.244 

 
Vad vi ser exempel på här är ett nytt tankespår, som kommer att vidareut-
vecklas och senare bli dominerande.  

Den fortsatta texten ger dock vid handen att det föreslagna fokuset på pa-
tientens omvårdnad, det vill säga sysslor inom den patientnära aktiviteten, 
bör förstås utifrån den alltmer framträdande föreställningen om sjuksköters-
kan som koordinator och arbetsledare. Sjuksköterskan ska aktivt ta ansvar 
för att fördela de förekommande handlingarna inom den patientnära aktivite-
ten, inte själv ta mer del av bäddning och tvättning av patienterna: 

                               
242 ibid., 66.  
243 ibid., 68.  
244 ibid., 65.  
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Funktionen att sörja för patientens personliga omvårdnad kan uppdelas i 
uppgifter sammanhängande med patientens elementära fysiska och psykiska 
behov samt de särskilda åtgärder, som betingas av patientens tillstånd. Funk-
tionen består i att sjuksköterskan bedömer, vad som behöver göras, hur det 
bör göras, beslutar vem som skall göra det och tillser att det blir utfört enligt 
givna anvisningar.245 

 
Denna ökade och nya betoning på sjuksköterskan som arbetsledare medför 
att sjukvårdsbiträdet och undersköterskan närmast framställs som de medel 
som sjuksköterskan använder för att på ett rationellt sätt tillgodose patienter-
nas behov av hjälp. Liksom i den Thapperska utredningen förväntas den 
förslagna arbetsordningen bidra till att garantera att den vårdande praktikens 
tjänande av den medicinska kan fortgå trots brist på sjuksköterskor. 

Sjuksköterskan är en av de många som medverkar i hälso- och sjukvårdsarbe-
tet. Av dessa är hon läkarens närmaste medarbetare. Hon skall med hjälp av 
den personal hon har till sitt förfogande och med anlitande i övrigt av till-
gängliga materiella och personella resurser tillgodose den enskilda patientens 
behov av vård.246 

 
Sjukvårdsbiträdets och undersköterskans relation till sjuksköterskan fram-
ställs med andra ord fortsatt som präglad av under- och överordning. Sjuk-
sköterskan ses som en förbindelselänk mellan dem och läkarens praktik. 
Föreställningen om sjuksköterskan som arbetsledare tycks också leda till att 
sjukvårdsbiträdet och undersköterskan alltmer ses som utan eget ansvar för 
utförandet av den patientnära aktivitetens handlingar. Sammantaget innebär 
det att sjuksköterskan framställs som den som av rationella skäl styr de un-
derordnade utövarnas handlingsutrymme inom praktiken.  

Meningsskapandet om handlingars fördelning under 
brytningsperioden 
Avgörande för det meningsskapande som har kommit till synes i detta kapi-
tel är förekomsten av en delad förståelse om att samtida problem bör lösas på 
ett sådant sätt att den vårdande praktiken fortsatt ska kunna tjäna den medi-
cinska praktiken. Med detta som bärande föreställning sker en anpassning i 
utsagorna om vad det innebär att vara sjuksköterska respektive sjukvårdsbi-
träde utifrån förändrade sociala betingelser. 

                               
245 ibid., 65-66. 
246 ibid., 65.  
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Aktiva diskurser i meningsskapandet 

På grundval av texterna är det möjligt att identifiera en ny diskurs som är 
aktiv i meningsskapandet om vem som bör göra vad i vårdandets praktik. En 
diskurs som jag vill benämna som en tayloristisk diskurs konkurrerar med 
den borgerliga diskursens föreställningsvärld ifråga om vad det innebär att 
vara sjuksköterska respektive sjukvårdsbiträde. Till grund för det perspektiv 
som diskursen präglas av finns enligt min tolkning ingenjören och organisa-
tionsteoretikern Frederick W. Taylors principer för ett effektivt utnyttjande 
av knappa resurser. Diskursen kännetecknas av att den uttrycker och skapar 
mening om vikten av arbetsdelning – att var och en utför det den är bäst på – 
samt vikten av en hierarkisk samordning. Arbetsledning skapas i diskursen 
som en funktion som har att fördela arbetsuppgifterna, finna den bästa arbe-
taren för deras utförande och kontrollera utförandet. Diskursens innebörder 
om arbetsdelning och hierarkisk samordning bidrar till att ansvaret för att en 
effektiv vård ska kunna produceras trots knappa personella resurser förläggs 
hos sjuksköterskan. På så sätt kan hennes vetande utnyttjas för att koordinera 
utövare av vilka det finns ett större utbud, men som besitter mindre av teore-
tiskt vetande. Den vårdande praktiken skapas i diskursen som en resursenhet 
där vårdutövarna utgör resurser som på bästa sätt bör användas för att sjuk-
vården ska kunna expandera i takt med den medicinska utvecklingen och 
sjukhusens uppbyggnad. Den tayloristiska diskursen bidrar med innebörder 
som byggs upp utifrån ord och begrepp som rationellt utnyttjande, differenti-
ering och användbarhet. Liksom den patriarkala, den kristna och den borger-
liga diskursen samt särartsdiskursen som identifierades i del ett har den sitt 
ursprung i en annan samhällssektor än sjukvården – här i industrin. 

Diskursernas positionering av skilda grupper av utövare 

Det som tydliggjorts i detta kapitel är att den strikta uppdelningen av prakti-
kens patientnära respektive läkarnära handlingar mellan sjukvårdsbiträde och 
sjuksköterska alltmer framställs som uppluckrad. Hur inverkar då förskjut-
ningen ut i periferin av den borgerliga diskursen och närvaron av den taylo-
ristiska diskursen på vårdutövarnas positioner?  

I ett tidigare kapitel såg vi att den medicinvetenskapliga diskursen och 
särartsdiskursen positionerade sjuksköterskan som läkarens assistent. Den 
tayloristiska diskursen kan sägas understödja eller gå i allians med de två 
nyss nämnda diskurserna såtillvida att sjuksköterskan fortsätter att inta en 
underordnad och tjänande relation i förhållande till läkaren. Närvaron av den 
nya diskursen förändrar emellertid hennes assisterande position. Sjukskö-
terskan framställs alltmer som en koordinator av de tjänande och komplette-
rande aktiviteter som läkaren behöver. När nu ytterligare en diskurs deltar i 
görandet av sjuksköterskan, vill jag ändra benämningen på hennes position 
till läkarens administratör. 
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Sjuksköterskans position i förhållande till sjukvårdsbiträdet förändras 
också i samband med att den borgerliga diskursen alltmer konkurreras ut av 
den tayloristiska. Hon positioneras nu som ett fördelande, kunnigt och 
vakande öga istället för som den bildade och kunniga övervakaren. Det me-
ningsskapande som hämtar näring ur diskursen medför också att sjukvårdsbi-
trädets tidigare position som okvalificerad hjälpreda förändras. Både sjuk-
vårdsbiträdet och undersköterskan positioneras nu som assisterande resurser 
i förhållande till sjuksköterskan. Undersköterskan lyfts fram som mer kvali-
ficerad än biträdet, men båda förväntas utföra de vårdande handlingar som 
sjuksköterskan bedömer att de kan utföra.  

Den tayloristiska diskursens innebörder om de vårdande aktiviteternas 
fördelning inverkar slutligen också på hur vårdutövarna positioneras i förhål-
lande till patienten. Sjuksköterskan får via diskursen en position som kan 
benämnas som expert. Hon ska, förutom att utföra vissa medicintekniska 
handlingar, främst träda in i vårdandet när hon bedömer att de övriga utövar-
nas kompetens inte längre räcker till. Sjukvårdsbiträdet får via diskursen en 
position i förhållande till patienten som har otydligare konturer än tidigare. 
Hon fortsätter att positioneras som hjälpande hand, men även som en indi-
rekt läkarassistent. Hon förväntas till viss del assistera läkaren, men utan att 
kommunicera med honom. Undersköterskan positioneras mer tydligt som en 
indirekt läkarassistent gentemot patienten.  

Utmanade förgivettaganden och nya aktörer 

De förändrade sociala förutsättningarna tycks öppna för andra sätt att skapa 
mening än de tidigare. De förefaller ha fungerat som en drivkraft till att börja 
problematisera och föra upp på agendan sedan länge förgivettagna gränser 
inom vårdandets praktik. Under denna brytningstid utmanas redan utstakade 
gränser mellan praktikens utövare liksom de positioner och relationer som en 
gång etablerats 

De analyserade texterna vittnar om hur olika grupper av aktörer förhåller 
sig till de nya förutsättningarna. I kapitel fyra gavs exempel på hur sjukskö-
terskorna under 1900-talets början försökte profilera sig från och skapa en 
relation till andra grupper av kvinnor inom vårdandets praktik genom att 
skapa mening om sjukvårdsbiträdet som ”annorlunda”. Vid den tidpunkten 
hade sjukvårdsbiträdet få möjligheter att utmana sjuksköterskans innebörder 
om deras relation. Biträdena tillhörde en samhällsklass med svag ställning 
och hade inte organiserat sig fackligt. I de nu aktuella texterna ges exempel 
på hur det nu öppnats möjligheter för biträdesgruppen att delta i menings-
skapandet om det egna handlingsutrymmet. Gruppens utsagor i Kommu-
nalarbetaren tyder på ett utmanande av sjuksköterskans monopol på ut-
förande av de läkarnära handlingarna. Deras tal präglas av reflexiva beskriv-
ningar som vill få de attraktiva läkarnära handlingarna att framstå som en 
självklar del av undersköterskans – en del av biträdesgruppen – arbete. Via 
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dessa alternativa beskrivningar utmanas de befintliga innebörderna om vad 
det innebär att vara sjukvårdsbiträde, och därmed ifrågasätts också rådande 
dominansförhållanden inom praktiken. Om vissa av sjuksköterskans vårdan-
de handlingar övertas kan avståndet mellan grupperna minska och sjuk-
vårdsbiträden och undersköterskor flytta fram sin ställning inom praktiken. 
Av texterna kan dock anas att sjuksköterskorna inte är eniga med underskö-
terskorna om det berättigade i att den senare gruppen övertar läkarnära hand-
lingar. Oenigheten kan ses som ett sätt för sjuksköterskorna att bevara redan 
befintliga innebörder av vad det innebär att vara sjuksköterska.  

Den Thapperska utredningen gav exempel på att en ny grupp av aktörer 
inom den vårdpolitiska praktiken tydligt deltar i konstruktionen av mening 
om vårdandets praktik. Kommittén sattes samman med en stark representa-
tion från Landstingsförbundet. Hur ska detta förstås? Tidigare forskning har 
pekat på att det fanns en politisk strävan under 1960-talet att pålägga lands-
tingen247 ansvaret för sjukvårdens utbildning och verksamhet.248 Rimligen 
framstår den intresseorganisation som samordnar de svenska landstingen 
som en viktig samarbetspartner i utredningsarbeten rörande sjukvården.249 
Landstingsförbundets kontakter med den centrala statsmakten kom därför att 
öka under perioden 1950-1960.250 Det innebar ökade möjligheter att dra nytta 
av landstingsförbundets sakkunskap, men också att landstingen kunde bindas 
vid de beslut som togs. Dessförinnan hade läkarna och sjuksköterskorna 
betraktats som viktiga nyckelresurser för sjukvårdens fortsatta utveckling 
och framväxt, vilket gjort dem till viktiga parter i statliga utredningar.251 

Betoningen på arbetsdelning och en hierarkisk samordning, som är sär-
skilt tydlig i den Thapperska utredningen, kan då förstås som en följd av att 
de aktörer som ingick i kommittén har andra intressen för verksamheten än 
sjuksköterskorna hade under de inledande årtiondena av seklet. De innebör-
der som sjuksköterskorna producerade om klasstillhörighetens betydelse för 
positioner och fördelning av de aktiviteter är inte längre aktuella i ett skede 
när utbyggnaden av sjukvården ställer allt större krav på en välordnad, stän-
digt fortgående och flexibel organisation. Det nya meningsskapandet bör 
därför rimligen förstås utifrån ett ökande intresse från både Landstingsför-
bundets representanter och den vårdpolitiska praktiken i stort att få sjukvår-
den att fortsätta expandera och fortlöpa trots knappa personella resurser.  

                               
247 Enligt Gustafsson, (1987), 298 överfördes sjukvården till landstingen redan under 1860-
talet. År 1962 kom dock en ny sjukvårdslag som gav landstingen ett tydligare mandat att 
sköta den svenska sjukvården. Med den nya lagen fick landstingen ett större ansvar än tidigare 
för befolkningens totala hälsosituation, se Strömberg, (2004), 75. 
248 Evertsson, (2003), 208-209. 
249 Se Rolf Ejvegård, Landstingsförbundet: organisation, beslutsfattande, förhållande till 
staten (Diss., Stockholm: Landstingsförbundet), kap 2 för en genomgång av landstingsför-
bundets historia 
250 ibid., 329-333. 
251 Evertsson, (2003), 63. 
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Sammanfattning 
I del två av mitt arbete är fokus på de förändringar i sätten att skapa mening 
som börjar bli synliga decennierna kring mitten av 1900-talet. I det inledan-
de kapitlet har jag granskat nya föreställningar om hur de vårdande hand-
lingarna bör fördelas och vad det bör innebära att vara sjuksköterska respek-
tive sjukvårdsbiträde. En ständigt expanderande sjukvård och kvinnlig ar-
betskraftsbrist bidrar till föreställningar om att den vårdande praktikens för-
måga att tjäna den medicinska praktiken är hotad. En tredje grupp av 
vårdutövare, undersköterskorna, blir allt tydligare urskiljbar i den vårdande 
praktiken, där hon ska avlasta sjuksköterskan och skapa avancemangsmöj-
ligheter för sjukvårdsbiträdet. Denna förändring bidrar till en diskursiv strid 
om hur de vårdande aktiviteterna bör fördelas mellan tre utövare istället för 
två.  

Periodens föreställningar om fördelning av handlingar och om vad det in-
nebär att vara sjuksköterska respektive sjukvårdsbiträde och undersköterska 
utgår till stor del från en föreställning hämtad från det jag kallar en tayloris-
tisk diskurs, som betonar att de vårdande aktiviteterna bör fördelas utifrån 
varje utövares kunskaper och användbarhet. På så sätt förväntas praktiken 
kunna drivas mer effektivt.  

Den tayloristiska diskursen kännetecknas av att den uttrycker och skapar 
mening om vikten av differentiering, användbarhet, arbetsledning och en 
hierarkisk samordning. Den konkurrerar i detta skede av historien mycket 
starkt med den borgerliga diskursens innebörder om det sociala ursprungets 
betydelse för fördelningen av aktiviteter och handlingar. Den nya diskursens 
närvaro medför att det skapas mening om att de bör fördelas med utgångs-
punkt i varje enskild yrkesgrupps specifika kompetens. Man argumenterar 
för att arbetsledning behövs för att säkerställa att rätt person utför rätt hand-
ling, liksom för att sjuksköterskan är den rättmätiga arbetsledaren. Därmed 
befästs återigen den hierarkiska ordningen mellan vårdutövarna – men ut-
ifrån ett nytt sätt att grunda ordningen. 

I den tidsmässigt senaste av de utredningar som bildar underlag för kapit-
let förs detta tankespår ett steg längre såtillvida att arbetsledningen föreslås 
bli sjuksköterskans främsta yrkesfunktion. Sjuksköterskan ska inte längre 
tjäna läkaren aktivt, i vården, genom att assistera honom, utan främst genom 
att samordna hans behov av hjälp. Sjukvårdsbiträdet och undersköterskan 
framställs som hennes medel. Sjuksköterskans tjänande relation befästs där-
med, men på nya sätt. 

Nya aktörsgrupper bidrar till det förändrade meningsskapandet. En sådan 
ny grupp är sjukvårdsbiträdena och undersköterskorna, som utmanar sjuk-
sköterskegruppens monopol på de läkarnära aktiviteterna. En annan är aktö-
rer inom den vårdpolitiska praktiken som representerar Landstingsförbundet. 
Gruppen utmärker sig genom att de har andra intressen än vad exempelvis 
sjuksköterskorna hade tidigare under seklet. En slutsats som har dragits är att 
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det nya meningsskapandet kan förstås som ett sätt för landstingen och staten 
att få sjukvården att expandera och fortlöpa trots personalbrist.  
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8. I hälsans tjänst  

I det föregående kapitlet skymtade föreställningar om vårdandets innehåll. I 
det här kapitlet ska jag tydligt återvända till frågan om vilka föreställningar 
om vårdandets innehåll som framträder under seklet. Syftet är att belysa hur 
det kring seklets mitt framträder nya sätt att tala både om patienten och vad 
praktiken bör innehålla. De föreställningar som här ska skildras kan tyckas 
likna de oppositionella som belystes i kapitel sex. Men de är av en annan art. 
De framstår också ha en starkare genomslagskraft: de förekommer relativt 
frekvent och reproduceras och utvecklas över tid. Underlag för kapitlet utgör 
Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor samt Betänkande angående utbildning 
av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal ( SOU 1948:17).  

Patienten som en helhet  
Med början under 1940-talets senare del är det uppenbart hur ett nytt synsätt 
på patienten alltmer börjar framträda i texterna. Till skillnad från tidigare 
årtiondens framställningar om patienten som ett kroppsligt objekt för den 
medicinska vetenskapen börjar patienten framställas på ett mer nyanserat 
sätt. Exempelvis börjar det framträda utsagor som framhäver vikten av att 
sjukvårdspersonalen är medveten om att den sjuka människan kanske inte 
beter sig och reagerar på samma sätt som en frisk. Så här beskriver en läkare 
patienten i sjuksköterskornas tidskrift: 

Man skulle kanske – om man inte närmare tänkte på saken – vara frestad att 
betrakta den kroppsligt sjuke som i psykiskt hänseende fullt jämställd med en 
fullt frisk person och följaktligen behandla honom därefter. Men det märka vi 
snart, vi som umgås med de sjuka, att det icke är riktigt. Vi komma snart un-
derfund med, att den sjuke mycket ofta – för att ej säga alltid - tänker, känner 
och handlar i viss mån annorlunda än en frisk, och att vi därför måste ta hän-
syn till detta förhållande i vårt umgänge med honom, om vi nämligen önska 
åstadkomma största möjliga trevnad i sjukvården och nå bästa möjliga resul-
tat av vårt arbete.252 

 

                               
252 E. Gjertz. Patientpsykologi. Föredrag vid fullmäktigemötet i Karlskrona. Tidskrift för 
Sveriges sjuksköterskor nr 19 (1948): 729.  
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Texten visar att det finns en föreställning om att sjuka individer inte enbart 
skiljer sig från de friska genom att de är drabbade av en sjukdom. Den som 
är sjuk beter sig dessutom annorlunda och det krävs att sjukvårdspersonalen 
förstår patienten utifrån dennes annanhet. Citatet är ett exempel på hur psy-
kologiska förklaringar existerar parallellt med de medicinska när det gäller 
att definiera vilken syn på patienten som man inom sjukvårdens område bör 
omfatta. Istället för att patienten framställs som en kropp som sjukvårdsper-
sonalen gör något med eller iakttar träder ett subjekt fram som både tänker, 
känner och uppvisar beteenden, om än kanske inte alltid på ett förutsägbart 
sätt. Sjukvårdspersonalens förmåga att bemöta och ”handskas” på ett ade-
kvat sätt med detta subjekt framhålls som betydelsefullt för resultatet av de 
sjukvårdande insatserna.  

Patienten börjar också framställas som en social varelse. Det betydelseful-
la i att vårdutövarna söker kunskaper om patientens livssituation innefattan-
de familj, arbete, ekonomi och bostad lyfts nu fram i texter. En sjuksköterska 
som undervisar elever resonerar exempelvis så här om vad som är viktigt att 
lära ut till de framtida sjuksköterskorna: 

1) Vi måste hjälpa eleven till en djupare förståelse av patienten som individ 
och samhällsmedlem: de sociala och ekonomiska aspekterna av sjukdom och 
hälsa måste mera än förut klarläggas, och samarbetet med sjukhuskuratorn 
göras mera effektivt. De psykologiska och mentalhygieniska faktorerna måste 
levandegöras för och förstås av eleven. Den andliga omvårdnaden av patien-
ten bör bli föremål för mera förståelse och uppmärksamhet.253 

 
Ord som ”förståelse”, ”individ” och ”samhällsmedlem” indikerar att en för-
ändring skett i utsagorna både vad gäller synen på patienten och vad vård 
innebär. Det är inte längre patienten som ett fall bland andra som kommer 
till uttryck, utan patienten har blivit individualiserad. Samtidigt blir denne 
något mer än en kropp. Patienten lyfts fram som en människa i samhället 
med ett pågående socialt liv vars sammanhang bör uppmärksammas för att 
vården ska bli bra. Här är ytterligare ett exempel på ett förändrat sätt att tala 
om patienten, via en beskrivning från sjuksköterskeelever av hur deras un-
dervisning kan gå till: 

Efter att sedan på lektionen, som är två timmar, ha gått igenom sjukdomen på 
detta sätt, diskuterar vi den patient, som skildras i vårt ››case››. Vi diskuterar 
hygieniska, sociala och psykologiska faktorer, som kunnat inverka på sjuk-
domen. Diskussionens vågor går ibland höga. Vi upptäcker att vi uppfattat 
patienten på olika sätt. Vi förstår härigenom hur betydelsefullt det är att dis-

                               
253 Ingegerd Eriksson. Effektivisering av elevundervisningen. Tidskrift för Sveriges sjukskö-
terskor nr 12 (1950): 361-362.  
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kutera tillsammans för att få nya synpunkter. Efter varje lektion får vi mer 
och mer klart för oss det nära sambandet mellan soma och psyke.254 

 
Även detta citat visar på en ökad betydelse av att se patienten som individ 
och att sätta in denne i ett större sammanhang. Patienten ses även som en 
social varelse, något som tyder på att vetandet och förklaringarna om den 
sjuka människan har ökat ytterligare. Inte bara psykologiska utan även socio-
logiska förklaringar strider vid den här tidpunkten med de medicinska om att 
förklara och förstå patienten. Dessa nya framställningar av patienten tyder på 
en föreställning om att uppkomsten av sjukdom inte enbart kan kopplas till 
biologiska processer i kroppen, utan måste förstås vidare än så. Även patien-
tens leverne och psykiska välmående framställs nu som ett föremål för sjuk-
vårdspersonalen att rikta sitt intresse mot.   

Att det finns ett nytt synsätt på patienten vittnar även andra nya ord och 
uttryck som börjar tas i bruk för att beskriva vad som bör prägla mötet med 
patienten om. Sådana uttryck är att se patienten som en helhet eller att ha en 
helhetssyn på patienten, vilka i sig markerar ett vidgat intresse för patienten. 
Det framgår att detta vidgade intresse innebär nya förpliktelser för både pati-
ent och sjukvårdspersonal. Här är ett exempel på detta från en artikel i tid-
skriften författad av en läkare: 

Vad innebär då detta: att betrakta patienten som en helhet? Det är en 
fråga, som gäller både diagnos och terapi. Det är inte nog med, att läkaren 
allsidigt undersöker den sjuke, tar i bruk alla tekniska hjälpmedel den moder-
na medicinen känner och använder hela sitt skarpsinne för att komma under-
fund med var felet sitter. Det fordras också, att han lever sig in i den sjukes 
situation, kryper in i hans skinn och försöker göra klart för sig vilka problem 
som sysselsätter honom i den omgivning, där han är verksam. Endast under 
denna förutsättning kan läkaren inleda en behandling, som verkligen kan vän-
tas hjälpa den sjuke över hans svårigheter.255  

 
Det citerade utgör ett tydligt exempel på att uppkomst av sjukdom inte en-
bart kopplas till biologiska processer i kroppen. Det framställs som nödvän-
digt att läkaren verkligen går på djupet med orsaken till patientens sjukdom 
genom att ta del av dennes liv och problem. Det är genom detta utforskande 
en helhetsbild av orsakerna kan uppnås och rätt behandling sättas in. Citatet 
ger även en bild av att det inte längre räcker att gå till läkaren och berätta om 
att det smärtar i magen. Läkarbesöket inkluderar också att berätta om fler 
aspekter av det egna livet. Patienten förväntas med andra ord inviga läkare 
och sjukvårdspersonal i mer än sina sjukdomssymtom. Det är inte förrän 
detta är gjort som sjukdomens yttringar kan förstås i sitt rätta sammanhang 

                               
254 Sonja Weimarsson. Vad är "case”. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 7 (1952): 157-
158.  
255  Bertel von Bonsdorff. Patienten som helhet. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 3 
(1949): 65.  
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och åtgärdas. Man skulle därmed kunna säga att ett drag av bekännelsens 
betydelse för patienten börjar uppträda i framställningar om sjukvård och 
vård.  

De nya föreställningarna om uppkomsten av patientens sjukdomar kan 
skönjas också i SOU 1948:17 om sjukvårdspersonalens utbildning. 

Den kroppsligt sjuke är i de flesta fall även psykiskt påverkad och han behö-
ver icke endast vänlighet och uppmuntran i största allmänhet utan ofta även 
den förståelse och hjälp, som grundar sig på inblick i hur olika sjukdomar in-
verka på psyket. Uppmärksamhet inför sjukdomens samband med olika pro-
blem inom familj och samhälle är här även av vikt.256 

Vårdutövarna behöver enligt texten både förstå att patienten kan bete sig 
annorlunda till följd av sjukdomen och tillgodogöra sig ett vidare synsätt på 
orsakerna till sjukdom.  

Sammantaget tyder dessa framställningar på ett skifte gällande föreställ-
ningar om mot vad vårdandet ska riktas i mötet med patienten. Inom detta 
ryms att patienten övergår från att definieras och beskrivas som ett kropps-
ligt objekt till att framställas som ett kännande, tänkande och socialt subjekt. 
Att vårda framstår därmed som en mer komplex aktivitet än tidigare Nu 
framhålls att vårdutövaren bör försöka beakta och förstå patientens psyke, 
beteende och livssituation för att kunna bidra till bot och lindring.  

Nya handlingar  

Den hälsofrämjande handlingen 

Samtidigt som ett nytt synsätt på patienten kan skönjas, börjar det under 
1950-talet framträda utsagor i sjuksköterskornas tidskrift som lyfter fram det 
önskvärda i att vårdandets praktik innefattar ytterligare en vårdande hand-
ling. De handlingar som ryms inom de tre aktiviteterna - den förlängda ar-
men, det extra ögat och den hjälpande handen - framställs med andra ord inte 
som fullt tillräckliga i detta skede av historien.  

Den nya handling som förespråkas ges vad som kan betecknas som ett 
hälsofrämjande innehåll. Främst patienten, men även anhöriga, ska informe-
ras och undervisas om hur hälsan på bästa sätt kan uppnås och bevaras. 
Framställningarna av denna hälsofrämjande handling påminner delvis om 
den fostrande handling som riktades mot att höja patientens hygieniska stan-
dard och skildrades i kapitel tre. Den fostran som omtalades tidigare under 
seklet skiljer sig dock i ett viktigt hänseende från de utsagor om hälsofräm-
jande som nu är synliga. Tidigare under seklet utgick fostran från ett medi-
                               
256 SOU 1948:17. 31.  
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cinvetenskapligt perspektiv på hygien och hälsa. Det var en rädsla för smuts, 
bakterier och smitta som dolde sig bakom det fostrande uppdraget. I den 
samtida hälsofrämjande handlingen är uppdraget tydligt utvidgat. Det hand-
lar nu om att försöka inverka på patientens hela livsstil så att hälsan främjas. 
Så här resonerar exempelvis en sjuksköterska: 

Det bör vara angeläget för sjuksköterskan av idag att se sin uppgift som en 
både hälsovårdens och sjukvårdens förkämpe, om hon i djupaste mening 
skall lyckas att hjälpa dem hon åtagit sig att vårda. Hon måste lära sig att se 
sambandet mellan hälsa och sjukdom. Den sjukes återvinnande och bevaran-
de av hälsa måste bli henne lika angeläget som hennes egen hälsa. Men för att 
förstå detta, måste hennes synfält vidgas. Hon måste lära sig att se ››the total 
picture›› d.v.s. hela människan med kropp, själ och ande, insatt i ett sam-
manhang som sträcker sig vida utanför sjukhusväggarna in i hemmet, ut på 
arbetsplatsen, i samhällslivet.257 

 
Det engelska uttrycket i citatet är värt att notera. Det kan tolkas som att ut-
ländska influenser vid denna tidpunkt bidrar till att det sker omformuleringar 
av vårdandets innehåll.  

Budskapet om det väsentliga i att se till hela individen och ta del av den-
nes liv, som kom till synes i det föregående avsnittet, återkommer här. Det 
som skiljer denna utsaga från de tidigare är att budskapet tydligt förbinds 
med begreppet hälsovård. En vidare syn på människan behövs inte bara för 
att förstå varför sjukdomen uppstått, utan för att kunna återvinna och bevara 
patientens hälsa. Vi har därmed sett exempel på två olika perspektiv på vad 
en utvidgad syn på patienten bör användas till.  

Men det citerade antyder också att det är berättigat att rikta fostran mot 
människans hela livssammanhang, något som kan ses som ett utökat uppdrag 
jämfört med att rikta fostran mot människans hygieniska standard. Det tyder 
på en bakomliggande föreställning om att människan har ett eget ansvar för 
att göra något åt sin egen ohälsa. 

Här är ytterligare ett exempel på hur sjuksköterskor resonerar om hälsa, 
och i detta fall även sjukdom. 

Vid 1951 års svenska rektorsmöte bestämdes att en kommitté skulle försöka 
utforma principer för de hälso- och sociala synpunkter, som skulle genomsy-
ra sjuksköterskeskolornas undervisningsprogram. I hälsovård inbegrep man 
givetvis både den fysiska och mentala hälsan. Kommitténs första arbete blev 
att försöka ta reda på vad som görs för att våra elever skall bli inställda på 
vikten av det förebyggande arbetet och att se hälsa och sjukdom i sitt sociala 
sammanhang.258 

 

                               
257 Mer hälsovård i undervisningen. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 19 (1950): 589.  
258 Mäjt Rabo. Patienten i centrum. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 18 (1952): 425.  
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Att arbeta förebyggande och leda människor på den ”rätta vägen” är enligt 
utsagan det självklara, och medlet för att lyckas är en förståelse för den soci-
ala kontextens inverkan på hälsa och sjukdom. Vårdutövaren ges här liksom 
i andra utsagor dessutom ett ansvar att avgöra vad som kan innefattas i ett 
hälsosamt leverne.  

Framställningar av den hälsofrämjande handlingen visar ibland en tanke 
om att sjukhusvistelsen utgör ett ypperligt tillfälle att delge patienten kun-
skap som kan förhindra ett återkommande till sjukhuset. Så här resonerar en 
sjuksköterska om hur elever kan fås att arbeta för att främja patienternas 
hälsa: 

Genom att reflektera, iakttaga och kombinera kan eleven mitt under sitt van-
liga arbete: bäddning, behandlingar, matning, på ett naturligt och enkelt sätt 
framföra hälsovårdssynpunkter. Det borde inte vara så svårt, därför att patien-
tens egna tankar kretsar kring sådana problem som varför han blivit sjuk, hur 
han skall bli frisk och hur han skall förhindra ett nytt insjuknande.259 

 
I denna utsaga skildras sjukhusvistelsen som en period av naturlig självrann-
sakan för patienten. Orsaken till sjukdomen förläggs helt och hållet till indi-
viden och dennes livsföring. Det önskvärda i att patienten ständigt omges av 
ett hälsobudskap framstår därigenom som självklart och oproblematiskt. Det 
berättigade i att patienterna omges av ett hälsobudskap under sin sjukhusvis-
telse framförs även i följande citat: 

De flesta anser att undervisningen skall börja vid patientens ankomst till 
sjukhuset och fortsätta medan han ligger inne och kanske bli särskilt effektiv 
mot slutet av sjukhusvistelsen och i samband med utskrivningen. Man före-
drar att ge råd och anvisningar åt den enskilda patienten istället för att ha 
gruppundervisning. Avdelningssköterskan kan då passa på tillfället vid sina 
ronder, hon kan diskutera med patienten vid måltiderna, före behandlingar 
och operationer och för övrigt vid alla de tillfällen som så naturligt ger sig på 
en avdelning – även på polikliniken använder man enskild undervisning och 
upplysning.260 

 
Det tal om ”undervisning” av patienten som framkommer i citatet kan ses 
som ett nytt sätt att se på hur fostran bör ske. Talet om undervisning tyder på 
att det inte ses som tillräckligt att samtala med patienten och allmänt upplysa 
om vad ett hälsosamt beteende kan innebära. Med ordet undervisning följer 
istället ett budskap om betydelsen av systematiska och riktade åtgärder för 
att öka patientens kunskaper och på så vis påverka denna i avsedd riktning – 
ett hälsosamt liv och leverne. Med en sådan framställning innefattar vårdan-
det ännu tydligare än tidigare även ett pedagogiskt moment.  

                               
259 Mer hälsovård i undervisningen, (1950): 593.  
260 Rabo, (1952): 426.  
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De två framställningarna ovan tyder på en föreställning om att bara vård-
utövarna ges tillfälle att upplysa patienten om hur sjukdom kan undvikas och 
hälsa bevaras, kan denna påverkas till att fortsättningsvis ta eget ansvar för 
sin hälsa. Vårdutövarna framstår som de resurser som står till buds för att 
medvetandegöra patienten om hälsorisker i dennes liv.  

Det framgår också i sjuksköterskornas tidskrift att de sjuksköterskor som 
förespråkar en hälsofrämjande handling inom vårdandets praktik anser att en 
anpassning av sjuksköterskeutbildningen är nödvändig för att visionen ska 
bli verklighet. Den blivande sjuksköterskan ska fås att förstå vikten av att 
arbeta hälsofrämjande.  

3) Eleven måste lära att sann ››sjukvård›› innefattar även hälsovård och före-
byggande åtgärder. Hälsovårdens organisation och sammanhang med den en-
skilda patienten bör klarläggas, och eleven bör – med läkarens tillstånd och 
avdelningssköterskans eller kliniklärarinnans hjälp – ge råd i förebyggande 
syfte till patienten.261 

 
Utsagan antyder en föreställning om att utbildning bidrar till att ge eleverna 
en annan syn på vad deras vårdande innefattar än vad de befintliga utövarna 
har. Målet är att byta ut ett sjukdomsperspektiv på vårdandet mot ett hälso-
preventivt perspektiv. Det finns också en önskan om att den framtida sjuk-
sköterskan under utbildningstiden inte enbart ska fås att förstå hälsopreven-
tionens förtjänster. Hon ska även förvandlas till ett subjekt som förstår att 
själv fungera som förebild för patient och allmänhet genom sitt eget hälso-
samma leverne: 

Undervisningen bör ges i personlig hygien, och eleven skall orienteras om 
syftet med hälsovårdsprogrammet och få klart för sig vikten av sin egen 
medverkan att hålla sig frisk. Hon bör känna till en sund och frisk människas 
livsföring och förstå, att hon i egenskap av en hälsovårdens utövare bör leva 
som hon lär.262 

 
Det räcker med andra ord inte med att kunna förmedla kunskaper om vad ett 
hälsosamt leverne kan innebära. Detta tyder i sin tur på en föreställning om 
att det är lättare att påverka patienten i avsedd riktning om den som är utsedd 
att påverka framstår som trovärdig. Vårdutövaren ges därmed ett dubbelt 
ansvar. Hon ska inte bara se sitt ansvar för att ge patienterna kunskaper så att 
de kan leva ett hälsosamt liv, utan också sitt ansvar i detta genom att i sitt 
eget liv leva som hon lär. 

Föreställningen om en hälsoupplysande handling tycks slutligen innefatta 
en ny syn på vem handlingen ska riktas mot förutom mot den individuella 
patienten. 

                               
261 Eriksson, (1950): 362.  
262 Mer hälsovård i undervisningen, (1950): 590.  
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Hälsovård – mer hälsovård i undervisningen – är en av nutidens viktigaste 
fordringar på en kvalificerad utbildning av sjuksköterskor. Varför? Därför att 
en utbildning av sjuksköterskor måste ta hänsyn till vad samhället av idag 
fordrar av en sjuksköterska. Samhället d.v.s. de människor, som bygger och 
bor däri, kräver nu ökad kunnighet i hälsovård av sjuksköterskan, inte endast 
av den, som kallas hälsosyster eller distriktssköterska och som har hälsovår-
den som sin specialitet utan av varje sjuksköterska inom vilket fält hon än må 
arbeta.263 

 
Den hälsofrämjande handlingen ses i det citerade som nödvändig för att till-
godose ett samhälleligt behov. Detta tyder, som jag ser det, på att det finns 
en vilja till ett delvis frigörande av sjuksköterskan från läkaren. Det är inte 
enbart läkarens behov av assistans i sin medicinska gärning som sjukskö-
terskan framställs tjäna, utan hon bör tjäna och stå till hela samhällets förfo-
gande i frågor som rör hälsa och hälsans bevarande.  

Sammantaget tyder talet om den hälsofrämjande handlingen på, att socio-
logiska och psykologiska förklaringar om sambandet mellan hälsa/sjukdom 
och leverne fått ett ökat inflytande över sjuksköterskors förståelse av vad 
vårdande kan innebära. Att arbeta hälsofrämjande framställs som ett rättfär-
digat medel för sjuksköterskan att få patienten att nå insikt i hur livet bör 
levas för att hälsan ska bevaras och sjukhusvistelse undvikas.  

Den uttolkande handlingen 

I sjuksköterskornas texter går även att spåra en föreställning om en annan ny 
handling, som förefaller följa av den hälsofrämjande handlingen och den 
utvidgade synen på patienten. Jag kallar den, den uttolkande handlingen.   

Handlingen tycks bygga på en föreställning om det önskvärda i att kom-
ma nära patienten för att få ökad förståelse av dennes bakgrund och liv. 
Handlingen omtalas så, att den behövs för att vårdutövaren ska kunna nå 
fram till, eller kunna uttolka, vilken undervisning eller förebyggande råd 
som patienten behöver för att komma till insikt om vad ett hälsosamt leverne 
innebär. I denna uttolkande handling ingår att skapa en relation till patienten 
som innefattar ett personligt moment. Via etableringen av en sådan relation 
kan uttolkandet möjliggöras. I en artikel i Tidskrift för Sveriges sjuksköters-
kor sägs exempelvis följande: 

Om patienternas vård är uppdelad i arbetsmoment har vi svårt att få den per-
sonliga kontakt som det bör vara för att individuell vård och undervisning 
skall kunna genomföras.264 

 

                               
263 ibid.: 589.  
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Att en personlig kontakt mellan den som vårdar och patienten efterfrågas, 
framstår som något nytt som träder fram i sjukskötersketexter vid just denna 
tidpunkt. I citatet ska den personliga kontakten ligga till grund för riktade 
åtgärder till den enskilda patienten. Det kan tolkas som att den personliga 
kontakten förväntas fungera som ett medel för att få patienten att vilja göra 
sitt privata offentligt, vilket sedan ska borga för en individualiserad hälsoun-
dervisning. Här är ett annat exempel på hur en föreställning om en uttolkan-
de handling kan anas: 

Elevens tillfällen att nå patienten är större än sjuksköterskans, därför att ele-
ven sysslar mer direkt med den personliga vården av patienten, och därför att 
patienten ibland finner det lättare att anförtro sig åt eleven.[…] Den takt och 
finkänslighet, som fordras för att komma i kontakt med patienten, kan klinik-
lärarinnan hjälpa eleven att iakttaga.265 

 
I denna utsaga framställs det mycket tydligt som värdefullt att ”nå” patien-
ten, att få denna att anförtro sig åt den som vårdar, i detta fall eleven – och 
medlet är att få en sådan kontakt med patienten att detta möjliggörs. Dessa 
typer av framställningar kan tydas så, att behovet av att skaffa fram upplys-
ningar om något som inte kan iakttas utgör själva motivet till att förespråka 
en uttolkande handling. Om en patient har god hygien eller ej kan förmodli-
gen avgöras genom en visuell kontakt. Om en patient har dåliga arbetsförhål-
landen eller brist på vad som av samhället betecknas som goda matvanor 
låter sig inte alltid lika lätt avgöras, utan förutsätter att patienten själv berät-
tar om aspekter av sitt liv. Här är ytterligare ett exempel på hur visionen om 
en uttolkande handling börjar framträda i sjuksköterskornas tidskrift. 

Hon måste förstå, att varje patient, trots liknande diagnos, orsakar sjukvårds-
problem, som skiljer sig från varje annan patients. Dessa problem härrör från 
patientens miljö och fortfar att existera efter det han kommer in på sjukhus.  
Ansträngningar och slit i det dagliga livet har skapat eller bidragit till hans 
symtom. När sjukvården planeras bör sjuksköterskan betrakta patienten som 
medlem i en familjegrupp till vilken han kommer att återvända när han läm-
nar sjukhuset. […] Men avdelningssköterskan behöver diskutera problem och 
förhållanden i patientens hemliv, som han måste reda upp, om hon skall kun-
na planera vården effektivt.266 

 
Föreställningen om patienten som ett individuellt subjekt träder fram med 
kraft ur detta citat. Här finns ingen betoning på relationens art mellan vård-
utövare och patient, men patienten förväntas delge den som vårdar aspekter 
av sitt liv. Underförstått ingår i vårdutövarens uppdrag att komma så pass 
nära patienten att hon kan förmå denna att göra offentlighet av sitt privata. 

                               
265 Mer hälsovård i undervisningen, (1950): 593.  
266 Emily Holmquist. Vad betyder sjukvården för en patient med ledgångsreumatism. Tidskrift 
för Sveriges sjuksköterskor nr 3 (1954): 77.  
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Patientens behov av rådgivning och upplysning för att vården ska bli adekvat 
legitimerar den uttolkande handlingen. 

Sammantaget ger utsagorna om en uttolkande handling uttryck för ett för-
sta spår av en förväntan om att ”bekännelser” om patientens privata liv ska 
komma till den sjukvårdande institutionens kännedom. Därigenom kan vård-
utövaren nå kunskap om vilken hälsofostran patienten behöver. En förväntan 
om bekännelser och vikten av att komma patienten nära genom en personlig 
relation kommer, som vi snart ska se, att växa sig starkare och få genomslag 
under de kommande decennierna 

Det nya meningsskapandet om den vårdande 
praktikens innehåll  
En sammanfattande tolkning av det meningsskapande om vårdandets inne-
håll som börjar bli synligt under 1940- och 1950-talen är att förändringen i 
synen på patienten är central för meningsskapandet. När patienten ges nya 
innebörder framstår andra handlingar än de tidigare som relevanta.  

Att den sjuka människan ges nya innebörder just under denna period kan 
förstås som ett resultat av att andra vetenskaper utvecklat sitt vetande om 
människan och börjat nå gehör inom sjukvården. Det nya meningsskapande 
som blir synligt har emellertid inte nödvändigtvis som syfte att konkurrera ut 
det äldre. Snarare kan det beskrivas som en förskjutning av ett befintligt 
meningsskapande, som bidrar till att minska genomslagskraften hos den 
medicinska vetenskapens innebörder om människan. Därmed gynnas en 
utökad och kompletterande mening om vad vårdande innebär.  

Aktiva diskurser i meningsskapandet 

Utifrån analyserna i det föregående är det möjligt att identifiera två nya dis-
kurser som är aktiva i meningsskapandet om den sjuka människan och vår-
dandets innehåll. Jag kallar dem en socialvetenskaplig och en beteendeveten-
skaplig diskurs. De bidrar med att beteckna vårdandet, och båda härrör från 
en samhällelig diskursordning. Dessa två diskurser tycks i texterna komma 
till uttryck parallellt, och kan därför snarast sägas ingå i ett symbiotiskt för-
hållande vid seklets mitt. Under senare decennier kommer de däremot att 
skilja sig åt tydligare.  

Människan/patienten kommer till uttryck och skapas i dessa diskurser 
som både en individ med en social existens och samhörighet och en individ 
med ett beteende och ett mentalt liv med tankar och känslor. Den socialve-
tenskapliga diskursen betonar att sjukdom inte enbart är ett resultat av biolo-
giska processer utan även av ogynnsamma sociala faktorer i människans 
omgivning. På ett liknande sätt betonar den beteendevetenskapliga diskursen 
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att sjukdom kan vara ett resultat av problem som individen bär på och som 
inverkar på det psykiska välmåendet. Diskurserna präglas därmed av ett 
perspektiv som betonar sambandet mellan yttre sociala förhållanden och 
fysisk sjukdom respektive mellan inre mentala processer och fysisk sjuk-
dom. Via diskursernas innebörder om människan framhålls vikten av att 
sätta in patienten och dennes sjukdomsyttringar i ett vidare sammanhang för 
att patienten ska kunna få hjälp för sin sjukdom. Helhetssyn på människan är 
därför ett värde som blir centralt genom diskurserna.  

De innebörder diskurserna förmedlar om människan bidrar också till att 
ansvaret för individens hälsa respektive sjukdom i ökad utsträckning för-
läggs hos individen själv. När yttre och inre faktorer framhålls påverka upp-
komsten av sjukdom, innebär det att individen inte enbart kan förstås som ett 
offer för biologiska processer utanför den egna kontrollen. Därigenom bidrar 
diskurserna till att en utökad hälsoupplysning framstår som en adekvat hand-
ling inom vårdandets praktik. Individen antas själv kunna ta ansvar för sin 
hälsa genom sitt sätt att leva.  

Föreställningar hämtade från de social- och beteendevetenskapliga dis-
kurserna utgör under denna period ett mindre inslag i ett redan befintligt 
meningsskapande som härrör från den medicinvetenskapliga diskursen. Den 
senare diskursens innebörder om vikten av att fostra patienten till en god 
personlig hygien för att motverka sjukdom framträder till exempel fortsatt i 
texterna.  

Med den sociala- och beteendevetenskapliga diskursen förefaller det med-
följa ytterligare en diskurs. Det är en diskurs som jag väljer att namnge som 
en intimiserande diskurs. Den ger uttryck för och skapar mening om hur 
relationen mellan vårdutövaren och patienten bör etableras. Utmärkande för 
det perspektiv som diskursen bidrar med är principen att vårdaren bör enga-
gera sig och ta sitt ansvar för de sjuka genom att upprätta en personlig rela-
tion där de kan komma patienten nära. Diskursen definierar på så sätt hur 
vårdaren kan söka kunskaper om patienten genom intimitet, något som fram-
ställs som ett medel för vårdaren att få patienten att öppna sig och delge 
aspekter av sitt privata. Utifrån upplysningarna och sitt vetande kan vårdaren 
sedan hjälpa patienten och få denna att i förlängningen ta ansvar för sin hälsa 
och sitt tillfrisknande. Den intimiserande diskursen legitimerar på så sätt ett 
utforskande, inträngande uppdrag som ett inslag i vårdandets praktik, ett 
uppdrag som innebär att vårdutövaren ges rättigheten men även skyldigheten 
att försöka komma åt det som för personalen inte är direkt åtkomligt eller 
synligt.  

Närvaron av den intimiserande diskursen skulle kunna ses som en anty-
dan om det som Norman Fairclough kallar för ”konversationalisering” av 
offentliga diskurser. 267 Konversationalisering är en process där offentliga 
institutioner alltmer tillägnar sig diskurser från den privata sfären som ett led 

                               
267 Fairclough, (1995 b), kap 4.  
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i en pågående social och kulturell förändring där gränserna mellan det priva-
ta och offentliga luckras upp. Den intimiserande diskursen skulle därmed 
kunna förstås som en diskurs som den sjukvårdande institutionen och vår-
dandets praktik tillägnat sig från den privata sfären och som härrör från en 
samhällelig diskursordning. Konversationalisering är enligt Fairclough 
(1995) en trend som är synlig speciellt i det senmoderna samhället. Frågan 
kan ändå väckas om inte de texter som här analyserats antyder att detta fe-
nomen började ta form redan tidigt.  

Fenomenet konversationalisering har enligt Fairclough medfört en högre 
grad av informalitet och nya former av interaktion mellan aktörer inom de 
offentliga domänerna. De nya formerna av interaktion innebär bland annat 
att uppenbara markeringar av maktasymmetrier mellan aktörer med olika 
institutionell makt reduceras. Fairclough betonar att även om konversationa-
lisering kan tolkas i positiva termer, som ett led i en ökad grad av demokrati-
sering, kan fenomenet även ses i mer negativa termer. Fenomenet kan då ses 
som en strategi som används för nya former av kontroll som siktar mot att 
dölja maktasymmetrier. 

Den intimiserande diskurs som är synlig i utsagorna kan exemplifiera ett 
meningsskapande som står för en önskan om en mer demokratisk och icke 
auktoritär relation mellan sjuksköterska och patient än vad konventionen 
tidigare erbjudit. Men den kan även ses som uttryck för en ny form av kon-
troll. Det behov av att komma nära patienten som kommer till uttryck kan då 
ses som en följd av nya vetenskapers genomslagskraft i sjukvården, vilka 
medfört ett ökat fokus på individens hela livsvärld. Med en sådan tolkning 
kan närvaron av den intimiserande diskursen ses som en form av kontroll, 
där intimitet och närhet simuleras i syfte att få tillgång till patientens privata 
sfär. Maktutövandet över individen sker då i subtila och skenbart demokra-
tiska former.  

Utmanade förgivettaganden 

I de texter som ligger till grund för detta kapitel ges återigen exempel på hur 
den vårdande praktikens insida påverkas genom att meningsmöjligheter från 
andra nivåer i samhället överförts till diskursordningen. Texterna vittnar om 
att både läkare och sjuksköterskor deltar i skapandet av nya innebörder om 
patienten och sjukdomars uppkomst. Läkare och sjuksköterskor tycks där-
med dela samma förståelse om hur patienten bör förstås.  

Hur kommer det sig då att den gängse synen på patienten börjar proble-
matiseras och utmanas just under denna period? Att nya förklaringar av 
människan/patienten och sjukdomars uppkomst börjar uppträda måste förstås 
som ett resultat av att den medicinska vetenskapen fått ökad konkurrens i 
samhället av andra vetenskaper om hur människa och samhälle bör förstås. 
Sigmund Freuds teorier om det mänskliga psyket och sambandet mellan 
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kropp och psyke hade till exempel allt mer börjat röna uppmärksamhet.268 
Under 1940-talets slut kom också psykologin att etableras som en egen aka-
demisk disciplin i samband med att den separerades från pedagogiken.269 
Samtidigt hade den sociologiska vetenskapen alltmer börjat bidra med kun-
skaper inom det socialhygieniska området.270 Socialhygien uppfattades inte 
längre som enbart ett medicinskt fält. Det fanns med andra ord en mängd nya 
förutsättningar för ett ifrågasättande av ett ensidigt medicinskt synsätt på 
människan och sjukdomarna, liksom förutsättningar för att utmana och 
komplettera det vedertagna.  

Vi har i kapitlet även sett att sjuksköterskorna är aktiva aktörer i ett me-
ningsskapande om vad som bör vara den vårdande praktikens innehåll. Att 
sjuksköterskor börjar bidra med reflexiva beskrivningar där de skapar me-
ning om ett utvidgat ansvar för hälsoupplysning och en förändrad relation till 
patienten måste även det ses i förhållande till nya förutsättningar. Bland an-
nat bör deras meningsskapande förstås i ljuset av utländska influenser, och 
då med stor sannolikhet amerikanska. Ingrid Heyman beskriver i sin avhand-
ling om omvårdnadsforskningens framväxt exempelvis hur SSF från 1940-
talet och framåt sände sjuksköterskor som stipendiater till framförallt univer-
sitet i USA.271 Där förkovrade de sig i sådan kunskap som inte fanns att tillgå 
i Sverige. Under sin utlandsvistelse kom stipendiaterna i kontakt med landets 
pågående omvårdnadsforskning, som hade en human- och beteendeveten-
skaplig prägel snarare än en biomedicinsk.272 Vid hemkomsten kunde stipen-
diaterna – som kom ur kårens ledande skikt – sprida sina intryck vidare. 

En annan förutsättning är naturligtvis den nya synen på patienten. Ytterli-
gare en förutsättning är att hälsans betydelse är något som diskuteras både på 
nationell och internationell nivå under perioden. Staten hade sedan 1930-
talet allt mer sökt väcka befolkningens ansvar för sin hälsa genom upplys-
ning och fostran.273 Ulf Olsson, som analyserat hälsoupplysningsdiskurser i 
statens offentliga utredningar, visar hur staten med hjälp av institutioner som 
skola och sjukvård sökte upplysa befolkningen om den rätta vägen för att 
uppnå och bevara hälsa.274 Målet var en förbättrad hälsa i befolkningen och 
vägen dit var fostran på olika fronter. 1940-talet präglades av ett ökat intres-
se från statens sida att bygga ut öppenvården och öka satsningarna på före-

                               
268 Carl-Magnus Stolt, Medicinen och det mänskliga. Vårdkonst och vardagsetik, humanism 
och humaniora (Stockholm: Natur och kultur, 2003), 246-271.  
269 Eva-Maria Rigné, Profession, science and state. Psychology in Sweden 1968-1990 (Diss., 
Göteborgs universitet, 2002), 21. 
270 Ulf Olsson, Folkhälsa som pedagogiskt projekt. Bilden av hälsoupplysning i statens offent-
liga utredningar (Diss., Uppsala universitet, 1997), 70-71. 
271 Heyman, (1996), 159-162. 
272 Se Sonia Bentling, I idéernas värld. En analys av omvårdnad som vetenskap och grund för 
en professionell utbildning (Diss., Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992) för en inblick i den 
amerikanska omvårdnadsforskningen. 
273 Se t ex Johannisson, (1991):144-145. 
274 Olsson, (1997), 67-70. 
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byggande verksamhet.275 På internationell nivå bidrar Världshälsoorganisa-
tionen – WHO – år 1946 med en definition av hälsa som betonar sambandet 
mellan fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

Slutligen kan sjuksköterskornas nya meningsskapande om vad som bör 
vara den vårdande praktikens innehåll också förstås som en resurs för att 
skapa nya betydelser om vad det innebär att vara sjuksköterska i tider när 
yrkets innebörder inte är stabila. Som vi såg i föregående kapitel är årtionde-
na kring seklets mitt en period när sjuksköterskeyrkets ansvarsområde och 
innehåll är under diskussion. Att då skapa mening om nya vårdande hand-
lingar för sjuksköterskan kan ses som ett sätt att ta initiativ till att ge yrket 
nya betydelser som är i enlighet med samtida idéströmningar. 

Sammanfattning 
Nya föreställningar börjar vid seklets mitt framträda om den vårdande prak-
tikens innehåll, som sjuksköterskorna aktivt förmedlar. Centralt för de nya 
föreställningarna om vårdandet är en ny syn på patienten/den sjuka männi-
skan. Synen på den sjuka människan börjar utvidgas, och både sjuksköters-
kor och läkare deltar i meningsskapandet om hur sjukdomars uppkomst bör 
förstås.  

Den medicinvetenskapliga diskursen får vid denna tid konkurrens av och 
utmanas av andra vetenskapliga diskursers förklaringar av människan och av 
hur sjukdomars uppkomst bör förstås. Nu framträder en föreställning om att 
uppkomsten av sjukdom inte enbart kan förläggas till biologiska processer i 
kroppen eller hygieniska faktorer. De social- och beteendevetenskapliga 
diskurser som identifierats som viktiga för det förändrade meningsskapandet 
kännetecknas av att människan ses som å ena sidan en individ med en social 
tillvaro och samhörighet, å andra sidan en individ med ett beteende och ett 
mentalt liv med tankar och känslor. Diskurserna präglas också av ett per-
spektiv som i det ena fallet betonar sambandet mellan yttre sociala förhål-
landen och fysisk sjukdom, i det andra mellan inre mentala processer och 
fysisk sjukdom. Dessa diskursers närvaro i den vårdande praktikens diskurs-
ordning medför att meningsskapandet om vad den som vårdar bör rikta sin 
uppmärksamhet mot förändras. Nu betonas att det är viktigt att förstå vem 
patienten är och hur dennes liv och leverne ser ut för att nå kunskap om var-
för patienten är sjuk och vad som krävs för att göra denne frisk. Tankespåret 
”patienten som individ” börjar ta form. Ett nytt begrepp, helhetssyn, börjar 
användas för att beskriva hur vårdutövaren bör se på patienten.  

Den förändrade och vidgade synen på patienten öppnar för nya föreställ-
ningar om vad vård innebär. Med föreställningen att sjukdomars uppkomst 
även bör förläggas till människans levnadssätt och sociala förhållanden följer 

                               
275 ibid., 80-90. 
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en föreställning om att patienten genom aktiv upplysning kan påverkas att ta 
ett ökat ansvar för sin hälsa. Dessa föreställningar bidrar till att sjuksköters-
kor börjar skapa mening om att innehållet i den vårdande praktiken bör för-
ändras och inkludera ett utökat hälsofrämjande inslag, där den som vårdar 
aktivt upplyser och undervisar om hur hälsa kan bevaras genom en hälsosam 
livsstil. Jag har kallat denna handling den hälsofrämjande handlingen.  

Jag har också lyft fram att det parallellt med den vidgade synen på patien-
ten och visionerna om en hälsofrämjande handling börjar framställas som 
väsentligt att komma patienten nära. Det uttrycks en förväntan om privata 
bekännelser från patienten för att vårdutövaren ska nå kunskap om den häl-
sofostran patienten är i behov av. Den handling som motsvarar denna för-
väntan har jag kallat en uttolkande handling. Detta tankespår är i sin tur 
hämtat från vad jag benämnt en intimiserande diskurs. Den intimiserande 
diskursen bidrar med ett perspektiv enligt vilket den som vårdar bör engage-
ra sig och ta sitt ansvar för den sjuke genom att upprätta en personlig rela-
tion. Intimitet framställs i denna diskurs som ett medel för att få patienten att 
öppna sig och delge vårdutövaren aspekter av sin privata sfär.  

Sammanfattande analys av del 2 
När nu analysen av det empiriska materialet är gjord även i denna del av 
arbetet har det blivit synligt att nya diskurser kring seklets mitt ingår i den 
vårdande praktikens diskursordning och konkurrerar med och utmanar de 
redan etablerade.  

En tayloristisk diskurs konkurrerar med den borgerliga om att skapa me-
ning om hur de vårdande aktiviteterna och handlingarna bör fördelas och om 
vad det bör innebära att vara sjuksköterska respektive sjukvårdsbiträde. Den 
sociala åtskillnaden mellan grupper av vårdutövare blir då inte längre en lika 
viktig princip för hur de inom praktiken förekommande handlingarna bör 
fördelas. Istället läggs föreställningar om effektivitet och användbarhet till 
grund för vad en sjuksköterska och ett sjukvårdsbiträde bör göra. Genom den 
tayloristiska diskursen konstrueras sjuksköterskan som en viktig kugge för 
att produktionen av vård ska kunna fortlöpa trots knappa personella resurser. 
Hon är den som ges betydelsen att vara fördelare av alla handlingar och den 
som finns där som en extra kompetens. Sjukvårdsbiträdet och undersköters-
kan konstrueras som de som lojalt utför alla handlingar som de åläggs. Med 
diskursen framträder en uppluckring av gränserna gällande vilka handlingar 
som är naturliga att förknippa med vem inom praktiken.  

Liksom tidigare kan konstateras att den vårdande praktiken påverkas av 
andra sociala praktiker. I del ett konstaterades att en diskurs från den medi-
cinska praktiken inverkade på vårdandets praktik. I denna del kan konstate-
ras att en diskurs från industrin som social praktik tagits i anspråk och inver-
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kar på såväl den sjukvårdande institutionen som den vårdande praktikens 
insida.  

De nytillkomna vetenskapliga diskursernas betydelse 
för vårdandets innehåll 

Nya diskurser konkurrerar med och utmanar den medicinvetenskapliga dis-
kursen om att skapa mening om hur vårdandet bör ges ett innehåll. Det är ett 
meningsskapande som når genomslagskraft till följd av att andra vetenskaper 
än den medicinska fått ett visst tolkningstillträde ifråga om människan inom 
den sjukvårdande institutionen. Genom den socialvetenskapliga och den 
beteendevetenskapliga diskursen konstrueras patienten om från en passiv 
kropp till ett individuellt subjekt som på grund av ogynnsamma yttre om-
ständigheter kan ha drabbats av ohälsa. Patienten konstrueras dessutom som 
en individ som kanske inte alltid tar, men som via upplysning kan fostras till, 
att ta ansvar för sin hälsa genom sitt sätt att leva. En vård som enbart fokuse-
rar på ett görande kring patientens sjukdomssymtom framstår inte som nog 
inom denna meningskonstruktion. Vård bör även innefatta ett uttolkande av 
patientens sociala liv och inre mentala upplevelser. Att vårda innebär i linje 
med de social- och beteendevetenskapliga diskurserna att förstå hela det 
sammanhang som patienten befinner sig i och som kan ha orsakat sjukdo-
men. Vårdutövarna konstrueras inte enbart som ansvariga för att bota sjuk-
dom och lindra lidande utan också som ansvariga för att verka preventivt för 
att förhindra sjukdom. De social- och beteendevetenskapliga diskursernas 
meningsskapande om vårdande bidrar därmed till att utöka vårdutövarnas 
kunskaps- och ansvarsområde. Vård framställs som en aktivitet som kräver 
ett större vetande om den individuella patienten än tidigare.  

En intimiserande diskurs som ger uttryck för och skapar mening kring en 
förändrad relation till patienten tycks medfölja de social- och beteendeveten-
skapliga diskurserna. Det är en diskurs som legitimerar ett utforskande och 
inträngande uppdrag som innebär att vårdutövaren ges ett ansvar att få pati-
enten att öppna sig och delge aspekter av sin privatsfär för att på så sätt hjäl-
pa patienten att ta ansvar för sin hälsa. Denna diskurs kan förmodligen kny-
tas till de båda andra vetenskapliga diskurserna, kanske främst den beteen-
devetenskapliga med dess betoning på psyke och psykologi. 

Strukturen hos den vårdande praktikens diskursordning  
kring seklets mitt 

Ytterligare fyra diskurser, som vid seklets mitt konkurrerar med de gamla 
har nu kunnat identifieras i den vårdande praktikens diskursordning. I nästa 
del kommer jag att belysa hur tre av de konkurrerande diskurserna så små-
ningom kommer att tränga ut flertalet av de gamla diskurserna Sammanställ-
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ningen nedan visar hur de nytillkomna diskurserna bidrar till meningsska-
pandet. 

De nytillkomna diskurserna och deras bidrag till meningsskapandet: 

 
Tayloristisk diskurs:  

*  Definierar den vårdande praktiken som en resursenhet  
*  Betonar vikten av att var och en utför det den är bäst på för att uppnå ett ef-

fektivt utnyttjande av resurser 
*  En hierarkisk samordning värderas högt 
*  Definierar sjuksköterskan som en koordinator av vård 
*  Har sitt ursprung i industrins diskursordning 
 

Socialvetenskaplig diskurs: 
*  Definierar människan som en social varelse 
*  Betonar att sjukdom kan uppstå på grund av ogynnsamma sociala faktorer i 

människans omgivning 
*  En helhetssyn på människan värderas högt 
*  Tillskriver individen ett eget ansvar för sin hälsa 
*  Definierar hälsoupplysning som en viktig vårdande handling 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 
 

Beteendevetenskaplig diskurs: 
*  Definierar människan som en individ med ett beteende och mentalt liv 
*  Betonar att sjukdom kan uppstå på grund av bristande psykiskt välmående 
*  En helhetssyn på människan värderas högt 
*  Tillskriver individen ett eget ansvar för sin hälsa 
*  Definierar hälsoupplysning som en viktig vårdande handling 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 
 

Intimiserande diskurs: 
*  Tillskriver vårdutövaren rättigheten och skyldigheten att försöka komma åt 

aspekter av patientens privata sfär 
*  Definierar hur vårdutövaren kan söka kunskaper om patienten genom att 

skapa en nära relation 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning     
 

Sammanställningen nedan visar de diskurser som ingår i diskursordningen 
kring seklets mitt, men visar också hur dess struktur varit föremål för föränd-
ring från sekelskiftet och fram till början av 1960-talet. 
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Diskurser ca 1960 Diskurser ca 1900-1940 

• Medicinvetenskaplig diskurs 
• Särartsdiskurs 
• Borgerlig diskurs 
• Patriarkal diskurs 
• Kristen diskurs (synlig åtmin-

stone in i 1950-talet) 
• Tayloristisk diskurs 
• Socialvetenskaplig diskurs 
• Beteendevetenskaplig diskurs 
• Intimiserande diskurs 

• Medicinvetenskaplig diskurs 
• Särartsdiskurs 
• Borgerlig diskurs 
• Patriarkal diskurs 
• Kristen diskurs 

 
 

Diskursordningens utbud av olika sätt att skapa mening om den vårdande 
praktiken ökar med andra ord successivt under seklets gång. Sammanfatt-
ningsvis dominerar den medicinvetenskapliga diskursen framställningarna 
om vad vårdande innebär under tiden fram till 1960-talets början, men de 
social- och beteendevetenskapliga diskurserna utmanar och strider då med 
den medicinvetenskapliga om att beteckna samma område. På ett liknande 
sätt strider den tayloristiska och borgerliga diskursen vid seklets mitt om att 
beteckna samma område: vad det bör innebära att vara sjuksköterska och 
sjukvårdsbiträde, i betydelsen vem som gör vad. 



  146

Del 3. 
Det diskursiva brottet 

I denna tredje och sista del av arbetet kommer jag att presentera det me-
ningsskapande som kommer till synes under senare delen av 1900-talet. Med 
start under 1960-talet och ett genombrott under 1970-talet framträder i tex-
terna vad jag vill beteckna som ett diskursivt brott. Under det jag kallat bryt-
ningstiden sågs den vårdande praktiken fortfarande som ett tjänande kom-
plement till den medicinska. Nu ifrågasätts denna ordning starkt, och ett nytt 
meningsskapande om vad vård bör innefatta och vad det innebär att vara 
vårdutövare utvecklas och stabiliseras över tid. De diskurser som dominerat 
under tiden fram till ca 1960 förskjuts eller konkurreras ut, samtidigt som 
tidigare mer marginella diskurser blir dominerande. Omvårdnadsbegreppet, 
som tidigare under 1900-talet i texterna stått för det praktiska och kroppsliga 
arbetet med patienten, ges under denna period nya betydelser och lanseras 
som ett centralt begrepp.  

I delens första kapitel, kapitel 9, behandlas det egentliga genombrottet, 
synligt framför allt i texter från den vårdpolitiska praktiken men föregånget 
av sjuksköterskors tal om en ny riktning hos vårdandet. Här tas både sjuk-
vårdens och den vårdande praktikens innehåll upp, liksom sjuksköterskans 
relation till läkaren och synen på patienten. I kapitel 10 granskar jag den 
vårdande praktikens innehåll närmare, särskilt med avseende på vilka hand-
lingar som framträder, och följer den utveckling som sker över tid. I delens 
avslutande kapitel behandlas relationen mellan läkare och sjuksköterska 
närmare, relationen mellan sjuksköterska och sjukvårdsbiträde samt hur 
handlingar fördelas. Även i detta kapitel följer jag den utveckling av me-
ningsskapandet som sker över tid.  
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9. I patientens tjänst  

I detta kapitel kommer uppmärksamheten att riktas dels mot de föreställ-
ningar som blir synliga under 1960- och 1970-talen om vad vård, och här 
även sjukvård, bör innefatta, och dels föreställningar om sjuksköterskans 
relation till läkaren. Syftet med kapitlet är att visa hur ett helt nytt menings-
skapande om den vårdande praktiken tar vid och börjar utvecklas vid denna 
tid. I texterna ifrågasätter man starkt och bryter med det sätt att skapa me-
ning som varit dominerande. En helt ny förståelse av vad den vårdande prak-
tiken och sjukvården bör kunna erbjuda patienten liksom hur sjuksköterskans 
relation till läkaren bör se ut kommer till uttryck.  

Statliga utredningar samt Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor utgör un-
derlag för kapitlet. De statliga utredningarna är Högskoleutbildning, betän-
kande av 1968 års utbildningsutredning (SOU 1973:58), Patienten i sjuk-
vården – kontakt och information (SOU 1977:66), Ny vårdutbildning. För-
slag från utredningen om översyn av vissa vårdutbildningar i högskolan 
(SOU 1978:50), Sjukvårdens inre organisation – en idépromemoria (SOU 
1979:26) samt Mål och medel för hälso- och sjukvården. Förslag till hälso- 
och sjukvårdslag (SOU 1979:78).  

Kapitlet inleds med en kort kontextualiserande översikt över periodens 
samhälle och sjukvård, eftersom vi återigen tidsmässigt förflyttar oss framåt. 
Därefter analyseras texter producerade av sjuksköterskor som ger uttryck för 
ett ifrågasättande av deras tjänande relation till läkaren och den medicinska 
praktiken. Därpå analyseras statliga utredningstexter som problematiserar 
den samtida (sjuk)vården och förespråkar en ny riktning för och ett nytt in-
nehåll i denna. 

Sjukvårdens decentralisering och marknadisering  
Den rationalisering av sjukvården som pågått under flera årtionden fortsätter 
att göra sig gällande även under 1900-talets senare del, men på nya sätt. Un-
der 1970-talet infördes en rad decentraliserande reformer som syftade till att 
platta ut organisationerna och göra kliniker mer självständiga.276 Det huvud-
sakliga syftet var att åstadkomma en effektivisering av sjukvården genom att 

                               
276 Lars Nordgren, Från patient till kund. Intåget av marknadstänkande i sjukvården och 
förskjutningen av patientens position (Diss., Lunds universitet, 2003), kap. 4. 
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delegera ut beslutsfattandet till klinikerna. Målstyrning, problemlösning på 
fältet och rambudgetering skulle ersätta den regelstyrning som tidigare präg-
lat sjukvården.  

Under slutet av 1980-talet började marknadsliknande modeller att ta form. 
Sjukhusen skulle bli mer fristående, konkurrera med varandra och få ersätt-
ning från landstingen för genomförd prestation. Patienterna skulle ges ökad 
möjlighet att välja vårdgivare och politikerna agera som beställare av sjuk-
vården. Idén om patienten som kund på en marknad börjar ta form. Den ex-
pansion som tidigare präglat sjukvården under i stort sett hela seklet börjar 
under samma skede att dämpas.277  

Under 1990-talet genomgick sjukvården flera stora förändringar som 
präglades av omorganiseringar och nedskärningar.278 En stor förändring 
skedde när den s.k. ädelreformen genomfördes. Ädelreformen innebar att 
kommunerna övertog allt ansvar för äldrevården.279 För landstinget innebar 
det en större fokusering på den akuta sjukvården, medan kommunerna fick 
ansvaret för långsiktiga omvårdande uppgifter. Decenniet innebar också att 
personalstyrkan minskade inom landstinget, och det var framförallt omvård-
nadspersonalen i form av undersköterskor och sjukvårdsbiträden som mins-
kade i antal. Däremot ökade antalet läkare och sjuksköterskor. En annan 
förändring var att antalet vårdplatser halverades − parallellt med att läkarbe-
söken ökade liksom antalet operationer − till följd av att vårdtiderna minska-
de och öppenvården åtog sig ett större behandlingsansvar än tidigare. Ett 
mindre antal anställda förväntades därmed ge service till ett större antal pati-
enter.  

Den marknadisering av sjukvården som började ta form under det föregå-
ende årtiondet utvecklas under 90-talet.280 Den privatisering som påbörjades 
innebar till största delen att utförandet av tjänsterna lämnades över till den 
privata sektorn, medan finansieringen fortfarande fanns kvar i offentlig regi.  

                               
277 ibid., se även Klas Ternblad Planering i norm och handling. Studier av en epok av 
landstingsplanering (Diss., Lunds universitet, 1992), 146. 
278 Olof Bäckman. ”Med välfärdsstaten som arbetsgivare: arbetsmiljön och dess konsekvenser 
inom välfärdstjänsteområdet på 1990-talet”. I: SOU 2001:52, Välfärdstjänser i omvandling. 
Kommittén välfärdsbokslut, red. Marta Szebehely (Stockholm: Fritzes, 2001). 
279 För en närmare belysning av vad ädelreformen innebar se t ex Stina Johansson ”Ommöble-
ring i folkhemmet. Nytt vin i gamla läglar?”. I: När gränser flyter: en nordisk antologi om 
vård och omsorg, red. Leila Simoner (Helsingfors: Forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården, 1994), 42-45. 
280 Karin Svedberg Nilsson, ”Marknadens decennium: gränsomfattande reformer i den offent-
liga sektorn under 1990-talet”. I: SOU 2000:38, Välfärd, vård och omsorg, red. Marta Szebe-
hely (Stockholm, Fritzes, 2000). 
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”Tillbaka” till omvårdnaden  
1960-talet var som framgått en period när brist på kvinnlig sjukvårdsperso-
nal och en ökad utbyggnad av sjukhusen medförde att vårdandets praktik var 
föremål för uppmärksamhet från den vårdpolitiska praktikens sida. Den eta-
blerade arbetsfördelningen liksom vårdutövarnas utbildning och funktion 
inom praktiken var under översyn. Parallellt med att dessa processer pågår 
syns i sjuksköterskornas tidskrift hur en debatt påbörjas om vad sjuksköters-
kan egentligen bör ägna sig åt, en debatt som fortsätter in i det efterföljande 
decenniet.  

I flera artiklar uttrycks ett missnöje över att sjuksköterskan i allt för hög 
utsträckning assisterar läkaren och därigenom försummar handlingar inom 
den patientnära aktiviteten. I en sammanställning i tidskriften från en panel-
diskussion bland sjuksköterskor på kongress i Göteborg år 1968 framkom-
mer följande: 

Patientens situation i dagens hälso- och sjukvård behöver en kritisk gransk-
ning och det är riktigt att sjuksköterskorna engagerar sig i den. Men detta 
räcker inte. Det är en fråga om en sinnesändring hos oss själva i riktning mot 
patientvården. Hur har vi omställt oss från vår tidigare omvårdnadsroll till vår 
nuvarande yrkesroll? Vilka funktioner skall vi ha i framtiden? Vi behöver tala 
med varandra om detta. Vi behöver komma fram till en egen uppfattning sna-
rast. Annars gör andra det åt oss.281 

 
Av referatet från kongressen kan anas en oro för att andra intressenter ska 
inverka på villkoren för sjuksköterskans yrkesutövande och praktik, något 
som kan förstås utifrån de diskussioner som pågår vid denna tid på olika 
nivåer om vem som bör göra vad inom praktiken. Men referatet vittnar också 
om en föreställning om att forna tiders sjuksköterskor hade en roll som inne-
bar något annat än den samtida och som sjuksköterskegruppen någonstans 
förlorat. Det som antas känneteckna den tidigare yrkesrollen ställs mot den 
samtida och framställs som något att sträva tillbaka mot. Deltagarna i panel-
diskussionen ska ha fortsatt med att fastslå följande: 

Förskjutningarna i vårduppgifterna från primärvård mot läkarens område an-
sågs ha gått tillräckligt långt. Hundraprocentig enighet framkom för att sjuk-
sköterskans huvudfunktion i sluten vård är omvårdnadsarbetet och att detta 
borde intensifieras och förbättras med utökning av såväl personella som ma-
teriella resurser.282 

 
Att främst ägna sig åt omvårdnadsarbete ses här som något eftersträvansvärt 
för sjuksköterskorna att uppnå. Det kan jämföras med vad som framkommit i 

                               
281 Ingegerd Eriksson. Göteborgs sjuksköterskor anser. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 
21 (1968): 1127.  
282 ibid.: 1127.  
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kapitel tre och fyra där de läkarnära aktiviteterna framhölls som de mest 
centrala för sjuksköterskan att utföra och ansvara för. Detta innebär mycket 
tydligt ett förändrat sätt att förstå och skapa mening om vad gruppen av 
vårdutövare bör ägna sig åt i vårdandets praktik.  

Liknande diskussioner om en förändrad riktning för sjuksköterskans 
vårdande fördes i början av 1960-talet på en nordisk sjuksköterskekongress i 
Oslo. Bland annat ska följande ha uttryckts under kongressen: 

Men ändå förefaller det av de diskussioner som förts, som om de kvalitativt 
och de kvantitativt ökande kraven på teknisk skicklighet, sjukvårdspersonal-
bristen och övertagandet av uppgifter som tidigare åvilat bland andra läkarna 
tenderar att minska sjuksköterskans möjligheter att i sitt arbete få ägna sig åt 
den uppgift, som hon avsett att ägna sig åt: den sjukvårdande, där den person-
liga insatsen på det mänskliga planet, omsorgen om den sjuke, om hela män-
niskan, är så väsentlig – en människa som respekteras som en individ och 
partner.283 

 
Tekniken, rationaliseringarna, övertagandet av läkarnära handlingar fram-
ställs här som hämmande orsaker till att sjuksköterskorna inte förmår ägna 
sig åt den form av vårdande som de egentligen vill. Det citerade visar på en 
föreställning om att en speciell kvalitet hos utförandet av vårdandet har blivit 
undanträngd över tid. Denna kvalitet framställs som att den innefattar både 
en närhet till och ett empatiskt förhållningssätt till patienten. Underförstått är 
sjuksköterskorna närmast offer för beklagliga omständigheter som tvingat 
dem att överge den empatiska och nära form av vård de egentligen vill ge.  

Synsättet känns delvis igen från tidigare årtionden och det oppositionella 
meningsskapande som behandlats i kapitel sex. Här är det emellertid sjuk-
sköterskor som står för det, inte kyrkligt aktiva och läkare. Den nya syn på 
patienten som skildrades i föregående kapitel, enligt vilken patienten började 
framställas som en individ och en social och mental varelse, finns också med 
som en influens i utsagan. Framställningen rymmer ett bejakande av en 
människosyn som går utanför den strikt biomedicinska. 

Tendensen att skildra sjuksköterskan som en egentlig värnare om en an-
nan form av vård än den befintliga, men som omständigheterna ”tvingat” i 
en annan riktning, återfinns i andra artiklar. En sjuksköterska skriver exem-
pelvis så här: 

Är det inte befogat att påstå att sjuksköterskekåren till en viss grad har tappat 
bort väderstrecken på sin färd? Denna vilsekommenhet kan möjligen ha sin 
förklaring i det faktum, att sjukvårdsyrket i första hand har lockat till sig de 
personer som haft en ärlig önskan att bli andra till hjälp i deras svårigheter. 

                               
283 Vad Nordens sjuksköterskor vill. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 16 (1962): 599-
600 
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När läkarkåren fick problem med att hinna fullgöra alla sina uppgifter, skyn-
dade sjuksköterskorna beredvilligt till undsättning.284 

 
I detta fall är det sjuksköterskornas vilja att hjälpa andra som är i trångmål –
här läkarna – som pekas ut som orsak till att de inte ägnar sig åt det de borde 
och skulle vilja. Skribenten skiljer vidare i artikeln mellan läkarvård och 
sjukvård och menar att båda dessa områden är viktiga delar i en god hälso-
vård samt att det senare området måste ses som sjuksköterskans ansvar. Det 
framställs som en fara att sjuksköterskornas pågående ”färdriktning” medfört 
att de avsagt sig ansvaret för sjukvården, vilket enligt denna skribent är ett 
ansvar som vilat på dem sedan Florence Nightingales dagar. Vidare anför 
hon att: 

Dessa uppgifter hör till den grundläggande sjukvården, som tar sikte på de 
mänskliga grundbehoven hos den individ som är föremål för sjukvårdsarbe-
tet. Uppfyllandet av dylika grundbehov är en mycket viktigare faktor än vad 
vår tids tekniskt betonade inställning har förutsatt och deras försummande 
börjar nu hämna sig på flera områden än dem som behärskas av sjuksköters-
kor och läkare.285 

 
Citatet är ett exempel på hur en föreställning kommer till uttryck om att 
sjuksköterskans felaktiga färdriktning medfört att det råder en obalans i häl-
so- och sjukvården, en obalans som måste rättas till. Enligt skribenten är det 
för mycket teknik och för lite uppmärksamhet på den individuella patientens 
behov. Om sjuksköterskan minskar sin delaktighet i läkarvården och istället 
”återgår” till att fokusera på sjukvården förväntas jämvikt uppnås.  

Sammantaget tycks dessa och liknande utsagor utformade utifrån den ge-
mensamma föreställningen om det goda i att sjuksköterskan minskar sitt 
tjänande till läkaren till förmån för det som omväxlande kallas för omvård-
nad, grundläggande sjukvård eller omsorg. I artiklarna finns formuleringar 
som pekar på nödvändigheten i att antingen finna den rätta färdvägen eller 
att förändra riktningen på yrkesgruppens sinnen mot något som varit tidiga-
re. I och med det antyds att det existerar en bättre eller mer ursprunglig 
väg/riktning. Därmed förutsätts att det finns något som skulle kunna kallas 
för sjuksköterskeyrkets essens, en ”äkta” form av sjuksköterskevård. Fram-
ställningarna kretsar kring det eftersträvansvärda i att komma tillbaka till 
denna essens.286  

Sammanfattningsvis ger utsagorna exempel på att sjuksköterskorna strider 
om att skapa ny mening om vad det innebär att vara sjuksköterska och vill 

                               
284 Elin Eggerz Stefánsson. Sjukvården i brännpunkten. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor 
nr 14 (1970): 926.  
285 ibid.: 925. 
286 Dessa framställningar bidrar på så sätt med en bild av verkligheten där forna sjuksköters-
kors medvetna val och strategier inte synliggörs, inte heller yrkesgruppens vinst i form av 
status och prestige av att tjäna läkarna. 
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ersätta sitt nuvarande fokus på handlingar som tjänar den medicinska prakti-
ken med något annat. Läkarens praktik framställs inte längre som den hu-
vudarena kring vilket vårdandet bör kretsa. Istället skapas mening kring att 
patienten bör utgöra huvudpersonen för praktikens aktiviteter. Vårdandet 
övergår tydligt från att skildras framförallt som ett görande med patientens 
kropp till att även skildras som ett speciellt förhållningssätt till och synsätt 
på patienten. 

Hälsofostran, behov, helhetssyn, samordning, 
medmänsklighet 
Sjuksköterskor vill under 1960-talet se en ny form och riktning för de 
vårdande aktiviteterna och kritiserar sjukvårdens tekniska betoning. Liknan-
de föreställningar kommer till uttryck i vårdpolitiska utredningstexter under 
1970-talet.   

En ny agenda för den framtida hälso- och sjukvården kommer till uttryck 
i de statliga betänkandena. Frågor om hur sjukvården bör struktureras, hur 
mycket resurser som bör satsas på öppen respektive sluten sjukvård samt 
vilka former av sjukvårdsinrättningar som bör utökas är uppe till diskus-
sion.287 Att minska akutsjukvårdens expansion till förmån för andra vårdfor-
mer framstår som en viktig vision i den framtida planeringen av sjukvården. 
I texterna problematiseras hur den ökande andelen äldre i befolkningen 
kommer att kräva en ökad efterfrågan på vård. Man talar därför om att styra 
insatserna mot en utökning av hemsjukvården samt utbyggnad av långtids-
vården. Men 1970-talet är också det årtionde då utredningstexter börjar be-
tona vikten av en offensiv hälsopolitik. Inte bara den öppna hälso- och sjuk-
vården förväntas motverka sjukdom och verka för hälsa hos befolkningen, 
även den slutna sjukvården framställs som en viktig part i folkhälsoarbetet. I 
det betänkande som framlägger förslag till den framtida hälso- och sjuk-
vårdslagen (SOU 1979:78) kommer det t.ex. till uttryck så här: 

Hälsopolitiken bör alltså kännetecknas av att hälso- och sjukvården i större 
utsträckning än tidigare inriktas på att förebygga uppkomst av sjukdom och 
skada. Den bör stärka den enskildes medvetenhet om den personliga livsfö-
ringens betydelse för hälsan och stödja denne i egna aktiva åtgärder i hälso-
befrämjande syfte samt påverka andra sektorer att ta hänsyn till hälsofaktorer 
i samhällsutvecklingen. För att kunna bedriva förebyggande verksamhet mås-

                               
287 Se SOU 1973:58, Högskoleutbildning: betänkande. Hälso- och sjukvårdslinje. Social 
servicelinje. Medicinsk assistentlinje. Arbetsterapeut- och sjukgymnastlinje; SOU 1977:66, 
Patienten i sjukvården: kontakt och information. Rapport från en expertgrupp inom medici-
nalansvarskommittén; SOU 1979:26, Sjukvårdens inre organisering: en idépromemoria; 
SOU 1979:78, Mål- och medel för hälso- och sjukvården: förslag till hälso- och sjukvårdslag. 
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te man även i utredningen av en persons vårdbehov – dvs. i sjukvårdsarbetet 
– söka efter orsakerna till sjukdomen samt verka för att dessa undanröjs.288 

 
Sjukvård framställs i det citerade som ett arbete som bör riktas mot att med-
vetandegöra den medborgare som kommit innanför samhällets välfärdsinsti-
tution om eventuell hälsovådlig livsföring. Därigenom är den också ett på-
bud om det önskvärda i ett tydligare och mer aktivt ingripande från sjuk-
vårdspersonalens sida för att motverka att sjukdom uppstår. De som arbetar 
inom hälso- och sjukvården förväntas med andra ord intressera sig för fler 
aspekter än det rent medicinska att bota eller lindra sjukdom. Den föreställ-
ning om att uppkomsten av sjukdom inte enbart kan kopplas till biologiska 
processer i kroppen som började framträda under 1940-talet (se kapitel åtta) 
återkommer nu som ett starkt spår och utgör ett viktigt villkor för det hälso-
politiska budskapet.289  

Nytt under 1970-talet är också att utredningstexter börjar lyfta fram vikten 
av att sjukvården tillgodoser behov hos patienterna. Föreställningarna om 
behov uttrycks i termer av att patienten behöver få fler behov tillfredsställda 
än de som är medicinskt betingade.  

 Ordet behov har tidigare bara dykt upp vid enstaka tillfällen i undersök-
ningens material men på 1960-talet börjar ordet användas i allt högre ut-
sträckning och då i sjuksköterskornas tidskrift och i artiklar som hänvisar till 
den amerikanska sjuksköterskan Virginia Henderson.290 Utmärkande för 
hennes tankar är att människan har behov av olika karaktär – de kan vara 
fysiologiska, psykologiska, kulturella såväl som andliga. De fysiska behoven 
ses som grundläggande och måste tillfredsställas innan andra behov kan 
uppträda.291 Enligt Henderson är tillgodoseendet av otillfredsställda behov 
det som utmärker sjuksköterskans vårdande.  

Vad vi nu ser är att de vårdpolitiska texterna visar tydliga spår av liknan-
de tankar och framställer tillgodoseendet av patienternas sammansatta behov 
som en önskvärd del i den framtida sjukvården.292 I utredningen om sjukvår-
dens inre organisation (SOU 1979:26) står det exempelvis att läsa: 

                               
288 SOU 1979:78, 20.  
289 Förespråkandet av ett större fokus på hälsa från politiskt håll just vid denna tidpunkt bör 
förmodligen också förstås som ett sätt att komma åt en ständigt ökande kostnadsutveckling 
inom sjukvårdssektorn. Att ålägga sjukvården att i större grad även motverka sjukdomars 
uppkomst blir då en relevant åtgärd.  
290 Se t ex Liselott Rooke, Omvårdnad och omvårdnadsteoretiska strukturer. Ett didaktiskt 
försök att på praktisk grund utveckla omvårdnad (Diss., Stockholm: Almqvist & Wiksell, 
1990), 66-70, för en närmare beskrivning av Virginia Henderson och hennes behovsteori. 
Henderson hämtade i sin tur inspiration från Abraham Maslows teori om en hierarki av 
mänskliga behov. 
291 Se Virginia Henderson, Basic principles of nursing care (Basel: International Council of 
nurses, 1969). 
292 Som Åke Bergmark, Nyckelbegrepp i socialt arbete (Lund: Studentlitteratur, 1998), kap. 6 
påpekar är behovsbegreppet inte enbart ett begrepp som förbinds med hälso- och sjukvårds-
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Svensk sjukvård har traditionellt varit inriktad på att tillgodose de medicinska 
och fysiologiska vårdbehoven och på dessa områden nått en ofta omvittnad 
hög nivå. Men även de emotionella, sociala och aktiveringsinriktade behoven 
måste tillfredsställas, betonar kommittén. Patientens hela livssituation bör i 
ökad grad beaktas.293 

 
Framställningen om vikten av att se helheten kring patienten känner vi igen 
från den nya syn på patienten som synliggjordes i kapitel åtta. Skillnaden är 
dels att den nu förekommer i utredningstexter, dels att sättet att tala om hel-
hetssyn har utvidgats. Under 1940- och 50-talen talades det om att det be-
hövdes en helhetssyn för att förstå orsaken till sjukdomars uppkomst. I 1970-
talets utredningstexter framställs en helhetssyn på patienten som ett medel 
för att sjukvårdspersonalen ska kunna tillgodose behov. Det förefaller finnas 
en föreställning om att helhetssyn är liktydigt med ett synsätt som kan bidra 
till att säkerställa att inte bara de synbart fysiologiska/medicinska behoven 
hos patienten tillgodoses. Även andra och mindre uppenbara behov kan up-
penbaras genom att sjukvårdspersonalens perspektiv på patienten vidgas. 
Vikten av att personalen försöker tyda även sådant som inte är direkt syn-
bart, som även den började framträda under 1940- och 1950-talen, befästs 
därmed under de undersökta årtiondena men på delvis nya sätt.  

Helhetssyn övergår nu från att ha varit ett begrepp som användes av läka-
re och sjuksköterskor för att betona en ny syn på patienten till att bli ett be-
grepp som förs upp på den politiska nivån för att styra sjukvården i en för-
ändrad riktning.  

Den nya betoningen på behovstillfredsställelse och helhetssyn på patien-
ten förefaller vidare vara förknippad med ett intresse för en ökad samordning 
av olika välfärdsinstitutioner. Det betonas att hälso- och sjukvårdssektorn 
ska ta ett ansvar för att styra medborgarna vidare till andra samhälleliga in-
stanser som exempelvis socialvården:  

Ett genomgående drag i program och planer är strävan efter ökad integrering 
inom hälso- och sjukvården. Ett behovsanpassat och väl fungerande vårdsy-
stem kräver att olika hjälpformer och åtgärder är samordnade och organisera-
de så att de kompletterar varandra. Som ett viktigt skäl för att eftersträva 
ökad samordning har framhållits att man bör anlägga en helhetssyn på män-
niskan och hennes behov. En sådan helhetssyn innebär att man inte bara utgår 
från det behov som ger sig tillkänna vid varje enskilt tillfälle utan också tar 
hänsyn till den enskildes totala situation. Helhetssynen är uttryck för sam-
bandet mellan somatiska, psykiska och sociala vårdbehov.294 

 
Den medborgare som sökt sig till samhällets välfärdsinstitutioner ska kunna 
lita på att han eller hon blir väl omhändertagen och får all den hjälp som 

                                                                                                                             
sektorn. Även inom det socialpolitiska fältet är det ett vanligt använt och förekommande 
begrepp. 
293 SOU 1979:26, 8.  
294 SOU 1979:78, 213.  
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behövs för att komma ut frisk och återanpassad till sitt sociala liv. En sådan 
vårdpolitisk strävan förutsätter att sjukvårdspersonalen uppmärksammar om 
individen är i behov av socialt eller psykologiskt bistånd från andra samhäl-
leliga instanser. En helhetssyn på patienten kan då förstås som ett viktigt 
medel för att även kunna förverkliga en politisk vision om samordning och 
samverkan.  

Utredningstexter från perioden präglas slutligen också av föreställningar 
om och en stark tro på att det krävs en förändring av sjukvården i riktning 
mot vad som ofta kallas för en medmänskligare vård. Den inre vårdmiljöns 
utformning har hamnat i fokus. 

Såväl bland sjukvårdspersonal som hos allmänhet finns en gemensam upp-
fattning att sjukvården blivit mindre personlig, mindre medmänsklig och allt-
för professionellt teknisk. Man är också överens om det önskvärda i att hitta 
arbetsformer och organisatoriska lösningar som medger en mera personlig 
medmänsklig naturlig relation.295 

 
Sammantaget framkommer i texterna mycket tydligt nya föreställningar om 
sjukvårdens inriktning, vad den bör omfatta och kunna erbjuda medborgarna. 
Sjukvården bör styras i en riktning där patienten som individ och dennes 
hälsa och behov ställs i centrum. Med andra ord tycks det inte längre anses 
tillräckligt att kunna erbjuda enbart en fullgod medicinteknisk sjukvård. 

Medicinens och rationalitetens avigsidor  

De samtida statliga utredningarna identifierar problem i sjukvården som 
anses motverka den medmänskliga sjukvård som nu efterfrågas. De proble-
matiseringar som kommer till uttryck tycks i sin tur fungera som en viktig 
bakgrund, mot vilka en rad förslag som siktar mot en förändring av sjukvår-
dens riktning och vårdens innehåll, tar form. 

I utredning efter utredning problematiseras sjukvården i termer av att det 
finns brister i närheten mellan patient och vårdpersonal, brister i bemötandet 
av patienten, i sjukvårdens tillgänglighet och kontinuitet och i omvårdna-
den.296 Dessa problem som lyfts fram i texterna framställs i sin tur ha till-
kommit som en följd av den medicinska utvecklingen.  

I ett betänkande om vårdutbildningarnas framtida utveckling (SOU 
1973:58) lyfts exempelvis fram hur sjukvårdspersonalen blivit oförmögna att 
kommunicera med patienten och tillgodose deras behov. Det framhålls att 
detta är en följd av den medicinska utvecklingen. En genomförd arbetstids-
förkortning har likaså tvingat sjukvårdspersonalen att prioritera tekniska 
uppgifter.  

                               
295 SOU 1979:26, 72.  
296 Omvårdnad bör här förstås som de sysslor som utförs inom den patientnära aktiviteten. 
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Den vårdsökandes känsla av främlingskap inför kontakten med den institu-
tionaliserade vården är omvittnad bl.a. i uppmärksammade skönlitterära skrif-
ter. Den tekniska och medicinska upprustningen har ställt resurser och kun-
skap till vårdens förfogande som vårdtekniskt fört svensk hälso- och sjukvård 
upp på hög internationell nivå.[…] Tillsammans med förkortning av arbetsti-
den har dessa faktorer bidragit till krav på hög utnyttjandegrad av personalen 
för vårdtekniska uppgifter. I diskussionen har under senare tid hävdats att de 
mera elementära vårduppgifterna som tar sikte på patientkontakt och infor-
mation har givits ett alltför begränsat utrymme.297 

 
I det betänkande som utreder patienten i sjukvården (SOU 1977:66) är det 
den specialisering som anses ha blivit följden av den medicinska utveckling-
en som framställs som problematisk. Specialiseringen har medfört att patien-
ten möter för många grupper av sjukvårdspersonal under sin sjukhusvistelse 
och detta har lett till brister i patientbemötande och informationsgången. 

De medicinska och tekniska framstegen samt den tilltagande funktionsspecia-
liseringen av olika vårduppgifter har gjort en hög behandlingsstandard möjlig 
inom hälso- och sjukvården. Emellertid har specialiseringen negativt påverkat 
möjligheterna att tillgodose patienternas behov av information, kontakt, för-
ståelse och medkänsla.298 

 
Samtidigt som den medicinska vetenskapens utveckling i vissa avseenden 
sägs ha haft en positiv effekt på den svenska sjukvården framställs den alltså 
också som ett hinder för att mer ”mjuka” värden som appellerar till patien-
tens upplevelser ska kunna erbjudas.  

Det är dock inte enbart följdverkningarna av den medicinska utvecklingen 
som kritiseras eller ges skulden för de brister som framhävs. Även rationali-
tets- och effektivitetstänkandets inflytande på sjukvården framhålls ha inver-
kat menligt på de samtida förhållandena i sjukvården. I utredningen om 
sjukvårdens inre organisation (SOU 1979:26) kommer denna kritik till ut-
tryck på följande vis: 

Dagens hälso- och sjukvård präglas av vårdproblem som uppstod under 
1960-talet.[…] För att klara denna situation gick strävandena inom sjukvår-
den ut på att rationalisera verksamheten och höja effektiviteten. Man fäste 
stora förhoppningar vid att industrins teknologiska processer och metoder 
skulle kunna anpassas och överföras till sjukvårdsområdet. För att motverka 
en tilltagande brist på välutbildad arbetskraft gick man in för att utbilda per-
sonal till snävt avgränsade uppgifter. Samtidigt med detta skedde minskning-
ar av arbetstidens längd.299 
 

                               
297 SOU 1973:58, 34.  
298 SOU 1977:66, 9.  
299 SOU 1979:26, 7.  
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Man framhåller att omständigheterna minskat möjligheterna för vårdperso-
nalen att ha en helhetssyn på patienten, liksom att det medfört brister i pati-
entens personliga omvårdnad. I samband därmed påpekas vikten av minskad 
specialisering, ökade möjligheter till helhetssyn och mindre andel sjukvårds-
personal kring patienten. Det positiva och nödvändiga i denna förändring 
framställs som självklar – detta är vägen att gå. Visionen om vad som bör 
känneteckna framtida sjukvård kommer till uttryck så här: 

Hos den enskilda människan som söker vård är uppmärksamheten främst rik-
tad på det personliga omhändertagandet. Människan vill bli omskött inte bara 
medicinskt korrekt utan också medmänskligt. Patienternas vardagliga och 
personliga problem måste därför i framtiden kunna tillmätas samma vikt som 
de renodlat medicinska behoven.300 

 
Sammantaget förväntas sjukvården även kunna erbjuda patienten en känsla 
av att ha blivit uppmärksammad som person och en upplevelse av att ha fått 
vara delaktig i sin egen vård. Att patienten möts och får del av ett gott bemö-
tande, information, helhetssyn, förståelse och medkänsla framstår som cent-
ralt i texterna. Utsagorna tyder också på att det finns en föreställning om att 
ifall den medicintekniska utvecklingen kan balanseras mot mer ”mjuka” 
värden, kan den framtida sjukvården erbjuda medborgarna alla aspekter av 
vad som nu anses innefatta en fullgod vård 

Omvårdnad som universallösning 

Inom ramen för den problematisering som sker av sjukvården och den nyda-
ning som förespråkas finns i texterna förslag på hur man praktiskt kan kom-
ma tillrätta med att sjukvårdens innehåll inte motsvarar förväntningarna. En 
del av dessa förslag riktas mot själva organiseringen av arbetet kring patien-
ten. Gruppvård beskrivs som den ultimata arbetsformen.301 Men framförallt 
lyfts omvårdnad fram som ett viktigt begrepp, när sjukvården ska omdanas 
till en institution som ska erbjuda ett mer medmänskligt innehåll och präglas 
av hälsopolitisk medvetenhet.  

Bristerna i sjukvården tycks enligt texterna till stor del kunna motverkas 
genom att omvårdnadsarbetet ges en högre prioritet. Föreställningarna om 
vad som inbegrips i att ge omvårdnad tycks med andra ord i hög grad vara 
förbundna med de nya föreställningarna om vad som bör uppmärksammas 
och tillmätas betydelse i sjukvården. Styrningen mot ett vidgat perspektiv på 
patientens behov hos sjukvårdspersonalen förbinds exempelvis med om-
vårdnadsbegreppet: 

                               
300 SOU 1979:78, 246. 
301 Se ex. SOU 1977:66, 68; SOU 1979:26, 122-129. 
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Patientens situation innebär ofta svårigheter att själv tillgodose psykologiska 
och sociala behov. Personalens ansvar i omvårdnadsarbetet måste därför om-
fatta att avgöra på vilket sätt dessa behov skall mötas. För att kunna förverk-
liga detta krävs kännedom om varje patients bakgrund och sociala situation. 
Detta är inte minst viktigt inom långtidsvården.302 

 
Att ge omvårdnad innebär enligt citatet att tillgodose behov. Behoven för-
väntas kunna tillgodoses genom ett vidgat synsätt på patienten och ett sö-
kande efter aspekter av patientens privata liv. Vi ser här exempel på hur om-
vårdnad ges ett uttolkande inslag som påminner om vad som skildrades i 
föregående kapitel i anslutning till talet om hälsoupplysning. Sjukvårdens 
uppdrag att tillgodose behov rättfärdigar det uttolkande inslaget. 

En stark tilltro till att en prioritering av omvårdnaden ska bidra med något 
positivt till sjukvården som svarar mot nya förväntningar framgår även i 
betänkandet om den framtida hälso- och sjukvårdslagen (SOU 1979:78): 

Hälso- och sjukvårdens uppgifter när det gäller mänsklig omvårdnad har ock-
så på senare tid rönt allt större uppmärksamhet. Tyngdpunkten i de politiska 
kraven har förskjutits från vård till omvårdnad, detta också mot bakgrund av 
det starkt ökade antalet äldre med ofta långvariga och sammansatta vårdbe-
hov.303 

 
I passagen talas om tyngdpunkter som förskjutits i de politiska kraven, vilket 
tyder på att det finns en vilja att få igenom ett perspektivskifte i sjukvården. 
Vad som menas med att förskjuta kraven från vård till omvårdnad vidareut-
vecklas dock inte närmare. Utifrån de problem som specificeras i denna och 
andra utredningar går det dock att sluta sig till att omvårdnad innefattar 
andra kvaliteter än begreppet vård. Detta ska snart få en genomlysning ned-
an.  

Även i betänkandet om patienten i sjukvården (SOU 1977:66) fastslås att 
omvårdnad är viktig i den framtida sjukvården: 

Vi utgår från den allmänt omfattade åsikten att omvårdnaden av patienten 
skall utgöra en av de mera centrala uppgifterna på vårdavdelningen.304 

  
I detta betänkande, liksom i flera andra, finns en tydlig föreställning att om 
bara omvårdnaden får ökad prioritet löser sig nästan per automatik proble-
men med patienternas upplevelser av främlingskap, bristande information 
eller dålig kontakt med vårdpersonalen. Omvårdnad framställs närmast som 
en universallösning mot dessa problem. I betänkandet om sjukvårdens inre 
organisation resoneras det t.ex. så här om omvårdnad:  

                               
302 SOU 1979:26, 119. 
303 SOU 1979:78, 209-210. 
304 SOU 1977:66, 41.  
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En utveckling av omvårdnaden förutsätter att patientens självbestämmande 
och medverkan i vården eftersträvas och uppmuntras. Den kräver vidare ett 
fysiskt och psykiskt omhändertagande på individens villkor. Den fordrar att 
patientens initiativförmåga bevaras och att sjukvården utnyttjar varje individs 
naturliga vilja att klara sig själv. En utveckling av omvårdnaden kräver vidare 
av personalen, förutom kunskaper om patientens egna resurser, förmåga till 
inlevelse i patientens situation, möjligheter att skapa ett förtroendefullt för-
hållande till patienten och ett intresse och engagemang i omvårdnadsarbe-
tet.305 

 
Patienten tonar i den citerade passagen fram som en individ som förväntas ta 
aktiv del i sin egen vård. Samtidigt träder nya förväntningar fram om vad 
sjukvårdspersonalen bör uppmärksamma och göra i sitt vårdande. Det är inte 
en vårdare som utför ett praktiskt arbete kring patientens kropp som efterfrå-
gas. Istället är det en vårdare som kan skapa en relation till patienten och 
som har empatisk förmåga att leva sig in i dennes livsvärld. Här återkommer 
mycket tydligt en föreställning – vilken vi såg exempel på i kapitel åtta - om 
att vårdutövaren bör engagera sig i patienten genom att upprätta en personlig 
relation till patienten. Att ge omvårdnad innebär här ett speciellt sätt att för-
hålla sig till patienten och en speciell syn på patienten. Liksom i de texter 
skrivna av sjuksköterskor som behandlades ovan är det speciella kvaliteter i 
vårdandet som framhålls, och omvårdnadsbegreppet förbinds med dessa 
kvaliteter.  

Förändrad sjukvård via utbildning 

Utbildningarna för att verka inom sjukvården är återigen uppe till diskussion 
i de statliga utredningarna, vilket är ett annat tecken på en strävan efter att 
förändra innehållet i sjukvården. Till skillnad från tidigare årtionden då skil-
da betänkanden behandlat olika vårdutbildningar för sig, sker nu en mer 
övergripande översyn där gemensamma grundtankar förväntas genomsyra 
vad som nu kallas för de medellånga vårdutbildningarna.306 Två betänkanden 
publiceras under 1970-talet om dessa. Det talas i texterna om att utbilda bort 
det problematiska i sjukvården.  

Vi anser det angeläget understryka behovet av utbildningsinsatser för all per-
sonal inom hälso- och sjukvården i syfte att lägga grunden för en för om-
vårdnadsarbetet gemensam referensram, som utgår från individens behov och 
upplevelser av sin situation.307 

 

                               
305 SOU 1979:26, 118. 
306 Till de medellånga vårdutbildningarna räknas vid denna tid sjukgymnast-, arbetsterapeut-, 
sjuksköterskeutbildning samt medicinsk assistentutbildning och utbildning till ålderdomhems-
föreståndare. 
307 SOU 1977:66, 10.  
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Med andra ord finns en föreställning om att utbildning kan bidra till att kor-
rigera sjukvårdspersonalens syn på det egna arbetet genom att patienten i 
utbildningen synliggörs som ett individuellt behovsväsen med sina specifika 
krav. Sjukvårdspersonalen ska med detta medel fås att tänka annorlunda om 
sitt handlande kring och med patienten. Liknande resonemang förs i U 68.308 

Allt flera personalkategorier kommer under U 68s planeringsperiod att med-
verka i den öppna och integrerade vården. Det grundläggande omvårdnads-
kunnandet bör därför tillmätas stor betydelse vid utbildning för det framtida 
arbetsfältet. U 68 utgår från att personalen bör ges förståelse för sambanden 
mellan människans sociala situation, miljö och hälsa.309 

 
Om den blivande sjukvårdspersonalen ges ett vidare perspektiv på sjukdom 
och hälsa kan de befintliga problemen i sjukvården utbildas bort. Bakom 
detta resonemang kan man även ana den vårdpolitiska visionen om ett ökat 
fokus på hälsa inom sjukvården. Om sjukvårdspersonalen medvetandegörs 
om alla samband mellan hälsa och livssituation ökar möjligheterna att dessa i 
sin tur kan medvetandegöra patienten om hälsovådliga aspekter i dennes liv. 

I det nästkommande betänkandet om vårdutbildningar – SOU 1978:50, 
”Vård 77” - uttrycks utbildningens betydelse för att förändra innehållet i 
sjukvården så här: 

Många människor har kommit att uppleva vården som opersonlig. Det är 
nödvändigt med ett förändrat, mer psykosocialt sätt att se på patienten. Här 
anser kommittén det vara uppenbart att det finns ett mycket stort dolt utbild-
ningsbehov. Utbildningen måste uppmuntra till personligt engagemang i den 
enskildes situation och med utgångspunkt i en yrkesmässig hållning stimulera 
till inlevelse, medkänsla och förståelse i det dagliga vårdarbetet.310 

 
I denna framställning, liksom i de andra betänkanden vi sett exempel från i 
kapitlet, framkommer föreställningar om att det inte räcker med att syn-
liggöra patienten som mer än ett medicinskt objekt. Fler strategier behövs för 
att nå en genomgripande förändring av synen på vårdarbetet. Vissa av stu-
denternas känslomässiga förmågor bör utvecklas under utbildningen, i en 
riktning som är förenlig med en medmänskligare sjukvård. I det citerade 
framkommer även en tydlig föreställning om att en förändring av ämnesin-
nehållet i vårdutbildningarna kan leda till en korrigering av synen på vårdar-
betet. Vilka kunskaper som bör prioriteras i utbildningen kommer till uttryck 
på följande vis i Vård 77: 

                               
308 U 68 är en benämning på 1968 års utbildningsutredning som kom med ett flertal betänkan-
den som var förberedande för högskolereformen.  
309 SOU 1973:58, 38.  
310 SOU 1978:50, Ny vårdutbildning: betänkande av utredningen inom vissa vårdutbildningar 
inom högskolan: Vård 77, 105. 
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De kunskaper som skall utvecklas i den aktuella högskoleutbildningen är av 
beteendevetenskaplig, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig karaktär. 
Inom ramen för det för alla gemensamma utbildningsstoffet blir det – som 
kommittén ser det – i första hand en fråga om att utveckla sådana kunskaper 
som har sin grund i ett beteendevetenskapligt och samhällsvetenskapligt sätt 
att se på människan och hennes omgivning.311 

 
De samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena betraktas här så, att de 
representerar något eftersträvansvärt som kan bidra till att bilden av patien-
ten, och därigenom även bilden av vad det innebär att vårda, förändras.  

Som en uppsummering kan konstateras att nya föreställningar ställer krav 
på ett strategiskt ingripande för att påverka den sjukvårdspersonal som bör 
omfattas i avsedd riktning. Omläggningar av utbildning är givetvis ett lämp-
ligt sätt att få framtida sjukvårdspersonal att bli medvetna både om innebör-
den i vad det innebär att ge vård/omvårdnad och sitt eget ansvar i detta.  

Ett nytt meningsskapande om vårdandet  
Vad vi sett i detta kapitel är en stark betoning på att sjukvården och den 
vårdande praktiken bör kunna erbjuda mer än en medicintekniskt fullgod 
vård. Patientens behov, delaktighet och upplevelser under sin sjukhusvistelse 
framställs som viktiga aspekter för sjukvården att värna om. Från sjukskö-
terskornas sida har det kraftigt ifrågasatts att vårdande ska innebära ett tjä-
nande av läkaren och den medicinska praktiken och vetenskapen.  

Det är ett nytt meningsskapande om vad sjukvården bör kunna erbjuda 
och omfatta som träder fram. Centralt för detta meningsskapande är före-
ställningen att den medicinska utvecklingen, specialiseringen och rationali-
seringen tillfört sjukvården inte bara positiva aspekter utan även mindre 
önskvärda. Mot bakgrund av att dessa fenomen tillskrivs ha tillfört sjukvår-
den en rad negativa attribut, kan nya konstruktioner av innebörder ta form 
som tar spjärn mot detta negativa. Samtidigt tycks förändrade föreställningar 
om patienten/människan utgöra viktiga förutsättningar både för själva möj-
ligheten att bryta med ett dominerande sätt att skapa mening och för hur nya 
innebörder om (sjuk)vård skapas i texterna. Bakom de förändringar som sker 
i meningsskapandet om vårdandets innehåll under 1960- och 1970-talet lig-
ger rimligen de sociologiska och psykologiska förklaringar av människan 
som började framträda ett par decennier tidigare. Dessa förklaringar blir nu 
vägledande för hur vårdandet ges innebörder. 

                               
311 SOU 1978:50, 103. 
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Aktiva diskurser i meningsskapandet och  
utmanade förgivettaganden  

Det nya meningsskapande som blir synligt bör beskrivas som en del i ett 
explicit ifrågasättande av den medicinvetenskapliga diskursens inflytande 
över sjukvården och den vårdande praktiken. 

Det nya sättet att skapa mening om vad vård och sjukvård är utgår från 
diskurser som tidigare, under brytningsperioden, hade ett mer marginellt 
inflytande i diskursordningarna. De diskurser som framträder, och då speci-
ellt i de statliga utredningarna, är den socialvetenskapliga och den beteende-
vetenskapliga diskursen (se föregående kapitel). Dessa diskursers framställ-
ningar av människan är ständigt närvarande i texterna. Framförallt tycks det 
dock vara den beteendevetenskapliga diskursens framställningar om männi-
skan som har utökats och vidgats över tid, liksom att diskursen fått en starkt 
ökad genomslagskraft i den sjukvårdande kontexten. I utredningarna ges till 
exempel uttryck för att mänskliga behov bör uppmärksammas och tillgodo-
ses i sjukvården. Diskursen bidrar inte bara som tidigare med innebörder 
som rör sambandet mellan inre och mentala processer och fysisk sjukdom, 
utan även med sådana som avser människan som en varelse med behov som 
bör uppmärksammas och tillfredsställas. Diskursen bidrar också med före-
ställningar om vikten av att förstå patienten, om patientens behov av med-
känsla, information och bekräftelse. De innebörder som den förmedlar bidrar 
också till att det framställs som betydelsefullt att sjukvårdspersonalen tränar 
upp sin förmåga till inlevelse och medkänsla, för att lättare kunna förstå och 
bemöta patientens upplevelser och problem.  

Den intimiserande diskursen bidrar med innebörder om att den som vår-
dar bör engagera sig i patienten genom att upprätta en personlig relation. 
Liksom tidigare kan det förstås som en önskan om en mer demokratisk och 
icke auktoritär relation mellan sjukvårdspersonal och patienten, något som är 
förenligt med utsagor om en medmänskligare sjukvård. Men det kan även i 
detta fall ses som en ny form av kontroll över patienten, som i det här fallet 
legitimeras och naturaliseras av staten. De förväntningar på att sjukvårdsper-
sonalen förmår att skapa en relation till patienten som kommer till uttryck 
kan då tolkas som en följd av de nya vårdpolitiska visionerna. Med dem 
följer som vi sett ett ökat fokus på individens samtliga vårdbehov och inte 
enbart de fysiologiska. Förespråkandet av personliga relationer och vikten av 
att sjukvårdspersonal har kännedom om aspekter av patientens privata kan 
då ses som en form av kontroll som utövas över medborgaren i syfte att sub-
tilt föra aspekter av individens liv in i maktdomäner. När förväntningar finns 
på att hälso- och sjukvården ska fungera som ett slags heltäckande skydd för 
medborgaren, förutsätter det att patienten öppnar sig för myndighetens före-
trädare och delger sina problem/behov. På samma sätt förutsätter det att 
sjukvårdspersonalen tar ansvar för och intresserar sig för sådana aspekter i 
sitt vårdande.  
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Både sjuksköterskor och staten i form av den vårdpolitiska praktiken del-
tar i dessa texter från 1960- och 1970-talet i skapandet av nya innebörder om 
vad vård/sjukvård bör innebära. Dessa två aktörsgrupper delar förståelsen av 
hur sjukvården/vårdandet bör förstås. Båda dessa aktörsgrupper tycks vilja 
ersätta något befintligt med något nytt. Gamla förgivettaganden utmanas. 

Det nya meningsskapandets drivkrafter  

Vad är det då för drivkrafter som bidrar till de förändringar i synen på 
(sjuk)vård som uppmärksammats i detta kapitel? Detta ska här ges en något 
fördjupad behandling. 

Att nya innebörder om sjukvården formuleras av både sjuksköterskor och 
den vårdpolitiska praktiken i just detta skede av historien kan till att börja 
med ses som ett utslag av det faktum att det under dessa årtionden finns en 
alltmer tilltagande debatt i samhället om sjukvårdens inre sociala miljö. I 
kapitel sex speglades hur teknik, rutin och mekanisering från 1930-talet och 
in på 1950-talet gestaltades som ett hot mot sjukvården, och då framförallt 
mot patienten och sjuksköterskan. Under 1960-talet växer en liknande debatt 
fram. Denna gång förs den av både allmänheten i dagspress och böcker, 
bland vårdpersonal i fackpress och av forskare. Bland annat publiceras böck-
er av personer som tidigare varit patienter om deras upplevelser under vistel-
sen inom sjukvården. På 1960-talet publiceras exempelvis Lena Larssons 
bok som patient, och på 1970-talet utkommer Tora Dahl med boken När jag 
var sjuk.312 Böckerna skiljer sig åt i uppläggning och form, men båda ger en 
kritisk bild av sjukvården där bland annat brist på information och en stund-
tals otrevlig sjukvårdspersonal lyfts fram.  

Sociologen Joachim Israel publicerar 1962 en vetenskaplig studie som 
tillkommer som en grund för planeringen av ett framtida storsjukhus.313 Den-
na studie, som kom att kallas Hur patienten upplever sjukhuset, blev ett vik-
tigt bidrag till debatten och det går att ana att de statliga utredningstexterna i 
många stycken är inspirerade av Israels resultat. Studien är en intervjustudie 
med bundna svarsalternativ där en mängd frågor ställs till patienter om deras 
erfarenheter och åsikter om en mängd olika aspekter av sjukhusvistelsen. 
Bland annat undersöks vilka förväntningar patienterna har på olika grupper 
av yrkesutövare inom sjukvården. Ett av de resultat som presenteras i studien 
är att patienterna tillskriver den psykologiska miljön, dvs. relationella fakto-
rer, större betydelse för hur sjukhusvistelsen upplevs än den fysiska miljön. 
På 1970-talet publiceras ytterligare en forskningsrapport som belyser sjuk-
husets vård- och arbetsorganisation. Den har den belysande titeln Sjukvård 

                               
312 Lena Larsson, Som patient (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1965); Tora Dahl, När 
jag var sjuk (Göteborg: Författarförlaget, 1973). 
313 Joachim Israel, Hur patienten upplever sjukhuset (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1962). 
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på löpande band.314 I denna rapport kritiseras sjukvårdens arbetsrutiner. Man 
framför också att det finns brister i hänsynstagandet till patienten och i in-
formationen och gör kopplingar mellan rådande förhållanden och sjukvår-
dens organisation och traditioner. Även SSF deltar i debatten. SSF publicerar 
en bok som får namnet Vi sjuksköterskor anser och tar upp de problem som 
sjuksköterskorna menar föreligger i sjukvården.315 Av boken framgår att 
sjuksköterskorna tycker att det finns brister i deras patientomhändertagande 
och att detta tillskrivs en allt komplexare sjukvård med tungrodda strukturer, 
ökande inslag av teknik och bristande lyhördhet för patientens behov. Boken 
speglar också hur sjuksköterskorna upplever sig slitna mellan ett ökat krav 
på att ta hänsyn till både psykologiska och sociologiska faktorer i vårdandet 
samtidigt som den medicintekniska utvecklingen kräver allt större kunskaper 
och färdigheter inom detta område. 

Den sammantagna debatten speglar att både medborgarens och vårdper-
sonalens attityder till och krav på sjukvården förändrats och samtidigt att 
sjukvård som institution blivit ett vetenskapligt objekt. Att debatten har sin 
plats just under 1960- och 1970-talen är sannolikt en avspegling av pågående 
sociokulturella förändringar i samhället, som bidragit till att sjukvårdens 
former och strukturer inte längre upplevs som självklara. Exempelvis är Sve-
rige nu ett land där folkhemsbygget bidragit till en ökad välfärd och gränser-
na mellan samhällsklasserna är inte längre lika tydliga.316 I tidigare forskning 
pekas det dessutom på att det under detta skede av historien sker en informa-
lisering av Sverige som innebär att nya attityder utvecklas för umgänges-
former, klädstilar och boende.317 Utanför landets gränser präglas omvärlden 
av krig och turbulens som påverkar det svenska samhällsklimatet.318 Det som 
kommit att kallas för 68-rörelsen ställer gamla värderingar på ända, och de-
cennierna präglas överhuvudtaget av ett ifrågasättande av gamla maktstruk-
turer.319 Kvinnorna kommer i ökad utsträckning ut i arbetslivet och jäm-
ställdheten börjar diskuteras i nya termer.320 Som en följd av en mängd sam-
verkande förhållanden, rimligen, växer det fram nya krav på vad samhället 
bör erbjuda och omfatta.  

                               
314 Gardell och Gustafsson, (1979). 
315 Vi sjuksköterskor anser. Hälso- och sjukvården som sjuksköterskorna upplever den 
(Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, 1968). 
316 Se t ex Ödman, (1995), 604. 
317 Orvar Löfgren, ”En svensk kulturrevolution. Kampen mot soffgruppen, slipsen och skålta-
let”. I: Hej, det är från försäkringskassan. Informaliseringen av Sverige, red. Orvar Löfgren 
(Malmö: Liber, 1988). 
318 I USA startade medborgarrättsrörelsen under 1960-talet, protesterna mot Vietnamkriget 
växte i hela världen. Se t ex Elisabeth Elgán, Kvinnorörelsen och ’68 aspekter och vittnesbörd 
(Huddinge: Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, 2001), 6-9. 
319 Se t ex Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse (Stockholm: Prisma, 2002). Christina 
Florin och Bengt Nilsson, Något som liknar en oblodig revolution. Jämställdhetens politise-
ring under 1960- och 1970-talen (Umeå Universitet, 2000). 
320 Christina Florin och Bengt Nilsson, Något som liknar en oblodig revolution. Jämställdhe-
tens politisering under 1960- och 1970-talen (Umeå Universitet, 2000). 
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Vad vi ser under denna period är ett samhälle där solidaritet, jämställdhet, 
jämlikhet, samarbete och inflytande är centralt. Samhällsförändringar pågår, 
där demokrati-, jämställdhets- och jämlikhetsfrågor står i fokus. Rimligen 
råder en dialektik mellan de pågående sociokulturella förändringarna, den 
förändrade samhälls- och människosyn som kan skönjas och vilka krav som 
ställs på mötet med och innehållet i sjukvården.  

Utifrån detta kan samproducerandet av ny mening förstås som att olika 
sociala förutsättningar styrt upp och ramat in möjliga definitioner av ett upp-
fattat behov av förändring. Både debatten och den sociala kontexten skapar 
utrymme och legitimitet för sjuksköterskor att ifrågasätta sina egna läkarnära 
aktiviteter och istället skapa mening om ett ”nytt” erfarenhets- och kun-
skapsområde vilket samspelar mycket väl med samtidens förväntningar och 
krav på sjukvården. Utrymme skapas likaså för den vårdpolitiska praktiken 
att ifrågasätta en sjukvård som är kostnadskrävande till följd av en ständig 
expansion och uppbyggd kring en människosyn och strukturer som inte fullt 
ut svarar mot nutida och framtida krav och behov.321  

Det nya skapandet av mening från den vårdpolitiska praktikens sida bör 
därför förstås som ett sätt att tillmötesgå förväntningar och krav som skapas 
till följd av de pågående sociokulturella förändringarna. Nya förväntningar 
på inflytande i samhället och hur samvaron mellan medborgare och myndig-
het bör utformas gör att fokus förflyttas från hur sjukvården ska kunna ex-
pandera till sjukvårdens inre relationer. 322 Via sjukvårdspersonalens synsätt 
på patienterna, deras bemötande av och relation till patienterna liksom orga-
niseringen av arbetet ska sjukvården förändras. De inbördes relationerna 
inom organisationen ges därmed en central betydelse i meningsskapandet om 
sjukvårdens och i förlängningen den vårdande praktikens innehåll. ”Mjuka” 
aspekter framställs i detta skede som en åtråvärd bristvara inom hälso- och 
sjukvården. 

Att ett nytt innehåll för sjukvården pekas ut kan också ses som ett utslag 
av den legitimitetskris för medicinen som uppstår under 1970-talet. En bi-
dragande orsak till legitimitetskrisen var att utbytet av den medicinska ve-
tenskapen inte ansågs stå i proportion till de ständigt ökade utgifterna i häl-
so- och sjukvården.323 Kritiker av medicinen bidrog med historiska under-
sökningar där dödlighetens utveckling jämfördes med hälso- och sjukvår-
dens utveckling.324 Jämförelserna bidrog till att den medicinska vetenskapens 
betydelse för bekämpandet av befolkningens dödlighet tonades ned och istäl-
let framhävdes de sociala och sanitära reformer som genomförts i samhället 

                               
321 Jfr Ternblad, (1992), 96-99. 
322 Jfr Lee Gleichman, Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling. En studie av 
syn på föräldrar och relation mellan familj och samhälle under perioden 1957-1997 (Diss., 
Stockholm: HLS förlag, 2004), 127. 
323 Dorte Gannik och Dorrit Schmidt. ”Sjukdom från medicinvetenskaplig till samhällelig 
angelägenhet”.  Sociologisk forskning, 3 (1989): 5-26. 
324 Se t ex Ivan Illich, Den farliga sjukvården (Stockholm: Aldus, 1975), 13-18. 
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som betydelsefulla. Det började alltmer föras upp på agendan att medicinen 
inte bara botade utan även orsakade skador hos patienterna genom läkares 
fel- och överbehandlingar.325 Den vårdpolitiska praktikens ökade intresse för 
ett hälsopolitiskt synsätt i alla hälso- och sjukvårdens sektorer bör därför 
även förstås som ett sätt att balansera den medicinska vetenskapens bidrag 
till bot av sjukdom och den ökade medvetenheten om dess begränsningar.  

Ser vi till sjuksköterskornas eget skapande av mening om det efter-
strävansvärda med en ny riktning hos vårdandet, kan det för det första ses 
som en effekt av ökade internationella influenser ifråga om vad vårdande bör 
innebära. I föregående kapitel pekade jag på hur sjuksköterskor for på sti-
pendium till framförallt USA och där fick del av landets pågående omvård-
nadsforskning. En annan viktig internationell influens under perioden är 
också WHO, som 1966 går ut med en definition av vad som utgör sjukskö-
terskans ansvarsområde. I denna definition – med tydlig inspiration från 
Virginia Henderson - betonas bland annat att yrkesgruppen har ett eget an-
svarsområde som berör tillfredsställande av behov. 

För det andra måste införandet av sjuksköterskelegitimationen år 1958 
förstås som en viktig drivkraft bakom sjuksköterskornas förändrade sätt att 
tala om sitt vårdande uppdrag. Eva Bohm beskriver i sin bok om SSF:s för-
sta femtio år hur legitimationen av SSF sågs som en prestigevinst och en 
bekräftelse från statens sida att sjuksköterskeyrket inte enbart hade en un-
derordnad ställning till läkaren utan även självständiga arbetsuppgifter. 326 
Erhållandet av legitimationen kan förstås som att sjuksköterskeyrket inte 
längre är lika beroende av läkarkåren för sitt erkännande – yrket uppbär en 
egen auktorisering. Förmodligen framstod det heller inte under 1960- och 
1970-talen som lika naturgivet som tidigare för en yrkesgrupp med en kvinn-
lig majoritet av utövare att underordnas en yrkesgrupp med en majoritet av 
män. Kvinnliga yrkesutövare börjar kunna göra andra anspråk i sitt yrkesliv 
än vad som var socialt möjligt under de första årtiondena av 1900-talet när 
den största formeringen av sjuksköterskeyrket skedde.  

Att sjuksköterskor ger uttryck för och skapar mening om vårdande på ett 
nytt sätt bör för det tredje även ses som ett utslag av det faktum att yrkets 
innebörder inte är stabila under 1960-talet till följd av långvariga diskussio-
ner på vårdpolitisk nivå om vem som bör göra vad inom den vårdande prak-
tiken. Denna instabilitet kan då förstås som en viktig drivkraft till att försöka 
stabilisera innebörderna i en riktning som är förenlig med sjuksköterskornas 
egna intressen.  

                               
325 Rafael Lindqvist,”Medikalisering och välfärdsstat”. I: Medikalisering, professionalisering 
och hälsa, red. Rafael Lindqvist (Malmö: Liber, 1997), 36-38. 
326 Bohm, (1961), 185-188. Bohm beskriver även att sjuksköterskorna ute i den reella verk-
samheten förmodligen inte förstod vilken prestigevinst legitimationen verkligen innebar för 
yrket. Se även Gustafsson, (1987), 381 som beskriver hur sjuksköterskornas ansvar att ge 
injektioner spelade en viktig roll för sjukskötersketitelns legitimering. 
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Sammantaget finns ett antal samverkande omständigheter bakom sjukskö-
terskornas ifrågasättande av en rådande ordning inom den vårdande prakti-
ken. Mot bakgrund av det ovan sagda kan sjuksköterskornas utsagor ses som 
en resurs för att skapa mening om vad det innebär att vara sjuksköterska 
utifrån yrkesgruppens eget perspektiv. Inläggen kan förstås som ett explicit 
ifrågasättande av sjuksköterskans tjänande till och beroende av den medi-
cinska praktikens aktörer. Men de kan också ses som ett projekt där yrkes-
gruppen vill öppna vårdandets praktik för nya perspektiv och förändra den i 
en riktning där andra diskursers perspektiv än den medicinvetenskapligas 
blir centrala i skapandet av mening. En övergripande tolkning är att utsagor-
na ingår i strider som gäller både makten över meningsskapandet om vad det 
innebär att vara sjuksköterska och makten att forma vårdandets praktik.  

Vad vi ser under 1960- och i synnerhet 1970-talet är en reell minskning 
på den diskursiva nivån av den medicinska praktikens makt över sjukvården 
som institution. Den medicinska praktikens intressen och anspråk ställs inte 
längre i förgrunden i den vårdpolitiska praktikens meningsskapande. Detta 
kan jämföras med vad vi såg exempel på i kapitel sju, då den vårdpolitiska 
praktiken ville få sjukvården att fortsätta expandera i takt med de medicinska 
framstegen, trots knappa personella resurser. Vårdandet inom den version av 
mening som produceras i de statliga utredningstexterna under 1970-talet 
framstår som en del i ett kontrollerande system i samhällets tjänst snarare än 
i medicinens. Även i sjuksköterskors utsagor kan vi se en reducering av den 
medicinska praktikens makt, och mer specifikt dess makt över den vårdande 
praktiken. 

Sammanfattning 
När analysen riktas mot 1960- och i synnerhet 1970-talens föreställningar 
om vad både vård och sjukvård bör innefatta avtecknar sig vad jag vill be-
teckna som ett diskursivt brott. Det tidigare dominerande sättet att skapa 
mening om den vårdande praktiken utmanas av sjuksköterskorna och den 
vårdpolitiska praktikens texter från 1970-talet innebär ett tydligt brott med 
det sätt att skapa mening som dominerat fram till början av 1960-talet. Den 
medicinvetenskapliga diskursens genomslagskraft reduceras kraftigt. De 
social- och beteendevetenskapliga diskurserna liksom den intimiserande 
diskursen, som började framträda under brytningsperioden, får stark genom-
slagskraft, och deras kompletterande förklaringar av den sjuka människan 
och hur sjukdom uppstår träder fram med stor kraft. Patienten, inte läkaren, 
lyfts därmed fram som den huvudperson kring vilken den vårdande prakti-
ken bör kretsa. Patienten som individ, dennes hälsa, behov och upplevelser 
ställs i centrum, och det anses inte längre tillräckligt att kunna erbjuda enbart 
en fullgod medicinteknisk sjukvård. Istället framställs en alltför teknisk och 
specialiserad sjukvård som något problematiskt. Det skapas mening om att 



  168

de som arbetar inom hälso- och sjukvården bör intressera sig för att tillgodo-
se behov hos patienterna. Därvid är det inte bara fysiska behov som ska till-
godoses utan också sociala och psykologiska. En helhetssyn på patienten 
framställs som medlet för att kunna tillgodose behoven. Vård övergår i detta 
meningsskapande från att ha setts som ett görande med patientens kropp till 
att ses som ett speciellt förhållningssätt till och synsätt på patienten. 

Begreppet omvårdnad blir centralt under detta skede av historien. Om-
vårdnad framstår som ett begrepp som används för att ge vårdandet ett nytt 
innehåll utifrån det nya meningsskapandet. Föreställningarna om vad som 
inbegrips i att ge omvårdnad, dvs. vård, tycks i hög grad vara förbundna med 
de nya föreställningarna om vad som bör uppmärksammas och tillmätas 
betydelse i sjukvården, och därmed den vårdande praktiken.  

De aktörer som utmanar och bryter med tidigare föreställningar om vad 
vård innebär är dels sjuksköterskor, dels den vårdpolitiska praktiken. Den 
medicinska praktikens makt över den vårdande praktiken och sjukvården 
bryts på den diskursiva nivån. Läkarnas intressen och anspråk ställs därmed 
inte längre i förgrunden.  
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10. Patientens behov och hälsa i fokus  

I föregående kapitel såg vi hur sjuksköterskor och den vårdpolitiska prakti-
ken under 1960- och 70-talen producerade nya föreställningar om vad vård 
bör innefatta. I detta kapitel belyser jag närmare hur nya och tidigare margi-
naliserade föreställningar – föreställningar om patienten som individ, om att 
sjukdom uppkommer även till följd av sociala och psykologiska faktorer 
liksom föreställningar om vikten av att komma patienten nära – under seklets 
sista fyra årtionden förändrar meningsskapandet om den vårdande praktikens 
innehåll. Underlag för kapitlet utgör sjuksköterskornas tidskrift − Tidskrift 
för Sveriges sjuksköterskor och senare Vårdfacket − och framför allt läro-
böcker som vänder sig till sjuksköterske- och undersköterskeutbildningen, 
producerade av sjuksköterskor.  

I kapitlets första avsnitt behandlas centrala föreställningar om patienten. I 
det andra avsnittet tar jag upp de aktiviteter och handlingar som kan urskiljas 
under de fyra sista årtiondena av seklet. Den patientnära aktiviteten fram-
ställs nu som den mest väsentliga aktiviteten inom den vårdande praktiken.   

Patienten i centrum 
I föregående kapitel såg vi att sjuksköterskors och i synnerhet den vårdpoli-
tiska praktikens texter gav uttryck för och skapade mening om att läkarens 
praktik inte längre borde vara den huvudarena kring vilken de vårdande 
handlingarna kretsade. Istället framställdes patienten som huvudperson för 
praktikens aktiviteter och handlingar. Här ska jag granska detta tankespår 
närmare och visa hur det får en ökad genomslagskraft och befästs under de 
sista årtiondena av 1900-talet. Den betoning på patienten som främst en bio-
logisk kropp som bör observeras och åtgärdas som synts i texterna ända fram 
till 50-talets slut försvinner successivt. Istället är det en patient med sina 
högst individuella känslor, behov, upplevelser och hälsoproblem som tonar 
fram ur texterna. Kring denna patient konstrueras vårdandets innebörder. 
Borta är anvisningar om hur vårdutövaren bör assistera läkaren genom att 
exempelvis iaktta sjukdomens förlopp. Mer och mer betonas att vårdande 
innebär att se till mer än själva sjukdomen, att se till hela människan och 
sätta in denna i ett större sammanhang.  

Texter om vårdandets praktik utmärks därför i stor utsträckning av utsa-
gor om hur de som vårdar bör möta och förhålla sig till den individuella pa-
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tienten. Här ett exempel från en lärobok från 70-talet på hur detta kan kom-
ma till uttryck: 

Vid vård av sjuka människor är det av avgörande betydelse för patientens till-
frisknande att vården anpassas till individen. Patienten som läggs in på sjuk-
huset kommer direkt från den miljö i vilken han lever och arbetar, med erfa-
renheter, hem- och arbetsförhållanden, problem och bekymmer, som är hans 
egna och specifika för honom. Han har sitt eget sätt att reagera inför påfrest-
ningar och möta nya förhållanden och nya människor i en främmande miljö. 
Det är bl.a. det som gör sjukvårdsarbetet omväxlande och stimulerande och 
ständigt nytt, men som också gör det svårt och ställer stora krav på persona-
len.327 

 
Citatet ger exempel på en föreställning om att patienten bör förstås som en 
individ med sin egen livshistoria och sitt eget sätt att handla och bete sig i en 
sjukdomssituation. Samma föreställning såg vi exempel på i kapitel åtta i 
samband med att patienten började framställas som en social varelse. En 
sådan föreställning leder till att sjukvårdspersonalens förmåga att bemöta 
och uppmärksamma olika individers specifika krav och erfarenheter antas bli 
av betydelse för den vårdande praktikens utfall. Det bör jämföras med de 
tidiga årtiondena av seklet (se kapitel 3), där den medicinska praktikens ut-
fall stod i fokus och vårdutövarens förmåga att bistå läkaren med exempelvis 
observationer tillskrevs en stor vikt för detta utfall. Ett annat exempel på hur 
patienten sätts i centrum för vårdandet är hämtat från en lärobok från sent 
1990-tal:  

Betoningen av relationsaspekten inom omvårdnaden innebär att sjuksköters-
kans uppmärksamhet riktar sig mot den självständiga, tänkande, handlande 
och kännande medmänniska som patienten är, och inte bara mot hans till-
stånd som sjuk, skadad eller hjälpbehövande.328 

 
Patienten som individ framhävs med kraft, och mellan raderna går det att 
läsa att det inte är önskvärt att se patienten som ett fall bland andra, att inte 
se till patientens unikhet.  

Att den vårdande praktikens innehållsliga innebörder, i avseende på vad 
vårdandet bör riktas mot, förändrats jämfört med under seklets inledande 
årtionden kan spåras också i läroböckernas avsnitt om olika behandlingar. 
Ett exempel är anvisningar om vad den som vårdar bör tänka på när denna 
ger injektioner. Först ett exempel ur en äldre lärobok, en lärobok i sjukskö-
terskelära från 1945. Där står bland annat följande att läsa: 
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Efter en noggrann desinfektion av huden införas spetsarna 5-6 cm, ej för yt-
ligt, men ej heller för rakt in. Härvid har man att iakttaga, 1) att innan kany-
lerna införas spola ut koksaltlösning genom slag och spets, till dess lösningen 
kännes varm, 2) att kontrollera temperaturen, 3) att avläsa vätskemängden.329 

 
I centrum för texten från 1940-talet är själva görandet av den medicinska 
handlingen. Subjektet, patienten, framträder endast som en kroppsdel på 
vilken handlingen utförs. I en lärobok från 1990-talet skildras en liknande 
handling – intravenös terapi - istället så här: 

Katetern kan exempelvis läggas in i vena subclavia. Den bättre blodgenom-
strömningen i de större venerna gör att droppet kan ligga inne längre tid utan 
att kateter eller infusionsvätskor ger upphov till irritation av kärlväggen. 
Denna metod är även den som inskränker minst på patientens rörelsefrihet. 
Många människor blir rädda när de ska stickas, och åsynen av flaskor och 
slangar kan ytterligare öka oron för hur allvarligt deras tillstånd är. En viktig 
uppgift för sjuksköterskan är här att informera patienten såväl om syftet med 
behandlingen som om själva proceduren. Även närstående behöver få del av 
denna information, så att de inte blir oroliga över att se patienten ligga med 
dropp.330 

 
I denna framställning är patienten som subjekt närvarande. I fokus för texten 
står inte enbart själva görandet utan även hur den som vårdar bör ha bered-
skap för att förstå och förhålla sig till hur olika individer kan reagera på och 
uppfatta den handling som ska utföras. Denna beredskap och förståelse 
framstår som central i vårdandet.  

Praktiken ges i texterna ett innehåll som i stor utsträckning kretsar kring 
att tillgodose den individuella patientens behov. En föreställning om männi-
skan som ett behovsväsen, vilken togs upp i föregående kapitel, återkommer 
gång på gång i läroböcker och artiklar. Föreställningen innefattar ett anta-
gande om att människor har behov av allehanda slag som de normalt har 
förmåga att tillgodose själva. Vid sjukdom däremot kan hela eller delar av 
denna förmåga slås ut, vilket resulterar i att patienten behöver få hjälp med 
att tillgodose sina behov. Denna hjälp, snarare än tjänandet av den medicins-
ka praktiken, framställs utgöra den vårdande praktikens främsta fokus. På 
1970-talet resoneras det så här i en lärobok om vikten av att vårdandets prak-
tik tillgodoser patientens olika behov: 

Varje individ, frisk eller sjuk, har en rad grundläggande mänskliga behov 
som måste tillfredsställas. Dessa behov är av fysisk, psykisk och social natur. 
De är generella, men samtidigt individuella, då de påverkas av individens ål-
der, kön, sociala och kulturella bakgrund och liknande faktorer. Den aktuella 
situationen och miljön avgör sedan hur behoven utformar sig. För den sjuke 
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spelar dessutom hans allmäntillstånd och vårdbehov stor roll. Omvårdnad in-
nebär att hjälpa en person, som på grund av sjukdom, ålderdom, handikapp 
eller liknande, inte själv kan tillfredsställa sina grundläggande behov.331 

 
Vi ser här exempel på hur omvårdnadsbegreppet definieras med hjälp av 
rådande föreställningar om vikten av att uppfylla patientens behov. Den 
vårdande praktikens innehåll tycks därmed i hög grad påverkas av de före-
ställningar som förbinds med omvårdnadsbegreppet under dess lansering. 
Vård innebär enligt texten att hjälpa patienterna med deras individuella och 
unika behov. Samma föreställningar återfinns i läroböcker från 1990-talet: 

Varje människa har behov av olika karaktär som hon eftersträvar att tillfreds-
ställa. Alla människor är unika och varje behov är speciellt och individuellt. 
Men många behov är också allmänmänskliga (gemensamma, sådant som alla 
människor har behov av). Människans behov förändras även med åldern. En 
äldre människa har exempelvis inte samma behov som en yngre människa.332   

 
Förändringarna i föreställningarna om den vårdande praktikens innehåll 
märks också i en betoning på att aktivera patienten och uppmuntra denne till 
att ta ansvar för sitt tillfrisknande och sin framtida hälsa. Under 1940- och 
50- talen framträdde en föreställning om att patienten kunde hjälpas till att ta 
ansvar för sin hälsa med hjälp av upplysning och undervisning (se kapitel 
åtta). Med start särskilt under 1970-talet återkommer med ökad kraft före-
ställningen att patienten både kan och bör ta ansvar för såväl sitt eget till-
frisknande som sin framtida hälsa. Detta aktiverande moment i den vårdande 
praktiken kan t.ex. komma till uttryck så här: 

Patienten får på så sätt inte den aktivitet och träning han behöver, och han ac-
cepterar snart sin hjälplöshet och finner sig tillrätta i sitt beroende av andra. 
Detta tillstånd gör patienten mindre mottaglig för behandling, tillfrisknandet 
fördröjs och sjukhusvistelsen blir onödigt lång. Därför skall den hjälp som 
ges av sjukvårdspersonalen vara riktigt anpassad till den enskildes behov så 
att den stimulerar patienten till egen aktivitet och stärker självförtroendet. 
[…] Patienten skall också stimuleras till en aktiv medverkan i behandlingen 
och att känna ansvar för sitt eget tillfrisknande.333 

 
Patienten ska stimuleras till aktiv medverkan, och en viktig vårdande hand-
ling blir att uppmuntra patienten att ta sitt ansvar genom att göra det han/hon 
klarar själv och vara följsam till den planerade behandlingen. På 1990-talet 
används begreppet egenvård för att beskriva det aktiverande innehållet i 
praktiken: 
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Med den vårdbehövandes aktiva medverkan i vården skapas också förutsätt-
ningar för en förbättrad hälsa och ett ökat välbefinnande hos den enskilde. 
Egenvårdsförmågan skall alltid stimuleras i allt omvårdnadsarbete.334 

 
Detta citat ger liksom det föregående uttryck för en föreställning om att pati-
enter som är ansvarstagande och aktiva i sin egen vård snabbare tillfrisknar 
än de som är passiva. Att vårda framställs därmed innebära att stimulera 
patienten till att ta ansvar och vara aktiv.  

Sammantaget visar dessa och liknande framställningar i läroböcker att fö-
reställningsvärlden om vad det innebär att vårda har genomgått en mycket 
stor förändring sedan de inledande årtiondena av seklet. När tjänandet av 
medicinen tonas ned – och omvårdnadsbegreppet alltmer lanseras och defi-
nieras - tar patienten som ett individuellt, socialt, känslomässigt, behovsstyrt 
och aktivt subjekt alltmer form som den vårdande praktikens fokus.  

Nedan ska jag mer konkret belysa vad den förändrade föreställningsvärl-
den rörande vårdandets innehåll innebär för vilka aktiviteter och handlingar 
som ingår i praktiken under seklets senare del.  

Aktiviteter och handlingar 

Den patientnära aktiviteten: den hjälpande och 
ledsagande handen    

När föreställningen om den medicinska praktikens behov av assistans har 
konkurrerats ut av nya föreställningar om vad vårdande innebär, framträder 
den patientnära aktiviteten som den huvudsakliga och mest centrala vårdan-
de aktiviteten. Patienten och tillgodoseendet av dennes allsidiga behov ställs 
i förgrunden i texterna, inte tjänandet av läkaren. Därmed tonas de läkarnära 
aktiviteterna som förlängd arm och extra öga kraftigt ned. 

Den patientnära aktiviteten karaktäriserades under seklets första hälft av 
att den gavs ett innehåll där praktiska handlingar kring patientens kropp stod 
i fokus. Under perioden från 1960-talet och framåt utgör dessa handlingar 
bara en del av den patientnära aktiviteten, som nu utökats väsentligt. Aktivi-
teten innehåller nu även ett handlande där uttolkning och organisering av 
vårdbehov är väsentligt, liksom ett där vägledning av patienten mot ett ökat 
ansvarstagande för tillfrisknande och framtida hälsa är centralt. Till följd av 
aktivitetens delvis förändrade innehåll ändrar jag den beskrivande beteck-
ningen från den hjälpande handen till den hjälpande och ledsagande han-
den.  
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Den behovsuttolkande handlingen 

En central handling som framträder i texterna under perioden från 1970-talet 
och framåt är, i enlighet med rådande föreställningar om patienten, en som 
innebär att observera, tolka och försöka förstå vilka behov patienten behöver 
få tillgodosedda för att tillfrisknandet ska underlättas. Behoven kan vara 
sådana som uppstått till följd av att sjukdomstillståndet gör patienten oför-
mögen att exempelvis sköta sin hygien eller äta. Handlingen kan också inne-
bära att identifiera behov som inte i sig orsakas av sjukdomen utan är av mer 
allmänmänskligt slag, som behovet att få utöva sin religion eller få upprätt-
hålla en social relation till familj och vänner. Jag kallar den för den behovs-
uttolkande handlingen. 

SSF:s ordförande Gerd Zetterström Lagervall framhåller vid slutet av 
1960-talet betydelsen av att patienters behov uppmärksammas och tillgodo-
ses i vårdandet, med tydliga hänvisningar till Virginia Henderson.335 Från 
och med 1970-talet framställs den patientnära aktiviteten inkludera en hand-
ling som syftar till att uttolka vilka behov som varje enskild patient kan be-
höva få tillgodosedda. I en lärobok från 1970-talet står att läsa: 

Att inventera patientens vårdbehov innebär att man fortlöpande på ett syste-
matiskt sätt insamlar och tolkar information om patienten.[…] Hon skaffar 
sig den information om patientens sjukdom, allmäntillstånd, sociala och kul-
turella bakgrund och aktuella miljöförhållanden som erfordras för att vården 
skall kunna planeras och genomföras på ett för patienten betryggande sätt. 
Alltefter växlingarna i patientens tillstånd måste vårdplanen kontinuerligt 
modifieras.336 

 
Citatet visar att den vårdande praktiken framställs innehålla ett tolkande 
moment som innefattar att samla in information och registrera patientens 
tillstånd till följd av sjukdomen. Men i momentet innefattas också att vinna 
insikt och förståelse för patientens levnadsomständigheter och bakgrund. 
Föreställningen om människan som ett behovsväsen tycks med andra ord 
samarbeta med och förbindas med föreställningen om att patienten måste 
förstås som en individ med sin egen bakgrund och livshistoria. Liknande 
framställningar känner vi igen från kapitel åtta, där det belystes hur patien-
tens leverne och psykiska välmående under 1940- och 1950-talet framställ-
des som viktiga föremål att rikta intresset mot, för att orsaken till patientens 
sjukdom skulle förstås. Den viktiga skillnaden jämfört med ett tidigare skede 
är att i de samtida framställningarna är det patientens behov som uttolkandet 
ska bidra med förståelse för, inte orsakerna till sjukdomen. Det utgör ett 
exempel på hur tankegångar från seklets mitt återkommer med förnyad kraft 
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under senare delen av seklet, men modifierade och anpassade till ett delvis 
annat sammanhang.  

Ett annat exempel på hur den behovsuttolkande handlingen framställs 
hämtar jag från en lärobok på 1980-talet. 

Att ge omvårdnad är att i en viss situation ge stöd och hjälp till någon som 
behöver det för att kunna tillgodose sina behov. Det kan vara att hjälpa till 
med personlig hygien, matning, någon speciell behandling, att uträtta ett 
ärende, att ge trygghet och omtanke i svåra stunder, att bara finnas till för att 
lyssna och hålla handen, att vara den man kan tala med och anförtro sig åt 
och kanske få råd av. För att medverka i god omvårdnad måste man försöka 
se hela personen man har framför sig och inte bara en sjuk kroppsdel. Man 
måste försöka leva sig in i den sjukes situation och se henne i sitt sociala och 
känslomässiga sammanhang med såväl fysiska, psykiska, sociala som andliga 
behov.337 

 
Båda citaten tyder liksom framställningar som citerades i föregående kapitel 
på att det finns en föreställning om att vårdande innebär att inte enbart iden-
tifiera, förstå och förhålla sig till behov som finns synliga utan också att för-
stå och ta hänsyn till sådant som inte är direkt observerbart.  

Helhetssyn tematiseras som ett specifikt synsätt som är avgörande för att 
vårdutövarens uttolkande och identifierande av patientens behov ska bli op-
timalt. Helhetssynens betydelse för behovsuttolkandet kan beskrivas så här i 
en lärobok: 

Datainsamlingen skall ge en hel bild av patienten, men kan och skall ändå 
inte vara allomfattande. Den helhet som är intressant för sjuksköterskan att 
fånga upp anknyter i första hand till patientens hälsa och hans upplevelse. 
Vårdaren bör ha en utgångspunkt som gör det möjligt att se hur sjukdom, 
svaghet, skador och nya livssituationer griper in i den enskilda människans 
förmåga att tillgodose sina grundläggande behov. Datainsamlingen kommer 
på så sätt att hjälpa sjuksköterskan att förstå och respektera den enskildes re-
aktioner.338 

 
Helhetssynen bidrar i denna framställning till att säkerställa att vårdutövaren 
förmår att nå fram till en nyanserad bild av patientens behov. Markeringen 
att helhetssynen främst ska anknyta till hälsa och upplevelser bör ses som ett 
sätt att styra vårdutövaren bort från ett sjukdomsperspektiv och mot ett häl-
soperspektiv i sitt uttolkande av behov. Värt att notera i detta citat från 1990-
talet är hur ett vetenskapligt begrepp som datainsamling används för att 
skildra behovsinventeringen.  
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Föreställningen om helhetssynens betydelse för vårdandet bär också med 
sig ett antagande om att vårdutövarens förmåga att använda sina sinnen, och 
framförallt seendet, är av betydelse i den behovsuttolkande handlingen. 
Vårdutövarens öga och seende fortsätter med andra ord att understrykas som 
betydelsefulla i vårdandets praktik (jfr ”det extra ögat”, kapitel tre), men på 
nya sätt eftersom det inte längre rör sig om ett seende i medicinens tjänst. Så 
här yttrar sig SSF:s ordförande år 1968 i sjuksköterskornas tidskrift om sin-
nenas betydelse för utförandet av den uttolkande handlingen: 

För att lära känna de enskilda patienternas behov, och möjlighet att tillgodose 
dessa, måste sjuksköterskan vara ute bland patienterna – lyssna och observera 
och även försöka tolka det som inte uttrycks med ord, kunna planera om-
vårdnadsarbetet i förhållande till den enskilda patienten, till ålder och sinnes-
stämning, om han är lugn, ängslig, rädd eller deprimerad, om han är ensam 
eller har familj, till förmågan att uppfatta, höra och se o s v och självfallet till 
det speciella sjukdomstillståndet.339 

 
Liknande sätt att tillmäta vårdutövarens sinnen betydelse för behovsuttol-
kandet återfinns i 1980-talets läroböcker: 

Inom all vård är det av särskild betydelse att kunna koncentrera sin uppmärk-
samhet på det som händer med patienten och kunna göra korrekta iakttagel-
ser. Utav alla personer som ingår i vårdlaget har de som deltar i den ”nära” 
vården de bästa tillfällena att göra iakttagelser och upptäcka förändringar t ex 
i samband med tvättning, bäddning och matning. Som tidigare nämnts har 
människor olika förmåga att iaktta och registrera vad de ser. Arbetar man 
som vårdpersonal måste man därför träna sig i att iaktta. Att träna sin iaktta-
gelseförmåga är att göra medvetna ansträngningar att registrera det man upp-
täcker med alla sina sinnen.340 

 
I och med framhävandet av helhetssynens betydelse blir det så mycket som 
spelar in när patientens behov ska uttolkas och identifieras att alla sinnen hos 
den som vårdar blir betydelsefulla. Detta tyder i sin tur på en föreställning 
om att det helt enkelt inte är möjligt att få grepp om det icke direkt synliga 
utan att använda alla sina sinnen. I en lärobok från 1990-talet framkommer 
antaganden om sinnenas betydelse i vårdandet så här: 

Att använda sina sinnen som ››kanaler‹‹ för att observera icke tillfredsställda 
behov är nödvändigt för att kunna upptäcka det eller de största beho-
vet/behoven hos den vårdbehövande. Det största behovet behöver inte alltid 
vara det som visar sig tydligast, det kan ofta vara underliggande behov som 
man från början inte upptäcker. Hit hör ofta de existentiella, intellektuella och 
estetiska behoven (se kap 1 och 2).341 
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Från och med 1980-talet framställs en nära och personlig relation till patien-
ten i läroböckerna som ett viktigt medel för att nå en så bred inblick i patien-
tens behov och förhållanden som möjligt. Helhetssynen på patientens behov 
antas också underlättas om man skapar en nära relation till patienten.  

Föreställningen om vikten av att komma patienten nära känns igen både 
från brytningsperiodens utsagor om hälsoupplysning (se kapitel 8) och före-
gående kapitel. Denna föreställning får ökad genomslagskraft under seklets 
två sista decennier. Att skapa en sådan relation till patienten att denna vill 
lämna ifrån sig förtroenden framstår som ett viktigt inslag i den behovsuttol-
kande handlingen för att få en utökad bild av individens behov. Här finns 
återigen en tanke om att med en utökad bild av individen kan behoven lättare 
uttolkas. Följande resonemang framkommer i en lärobok på 1980-talet: 

För att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt är det nödvändigt att man lär 
känna patienten som en hel människa, inte bara som en sjuk kroppsdel. Tänk 
på: 

- att det bidrar till att minska känslan av anonymitet om patienten 
får använda sina egna kläder. Barn kan bli väldigt rädda om de 
inte får behålla sina kläder och leksaker på sjukhuset. 

- att en bok på patientens bord kan ge dig upplysningar om intres-
sen, livsåskådningar eller specialkunnande. 

- att ett foto kan ge dig anledning att tala med patienten om hans 
eller hennes sociala situation.[…] 342 

 
Att öka sina kunskaper om den enskilda patienten genom att söka upplys-
ningar via personliga ägodelar framställs i citatet som både självklart och 
centralt för att den behovsuttolkande handlingen ska bli fullgod. I sjukskö-
terskornas tidskrift kan betydelsen av att skapa en relation till patienten 
komma fram så här:  

De korta stunder då injektioner och dylikt ges kan knappast leda till några 
djupare relationer. Om man däremot sköter patienten till exempel med per-
sonlig hygien, sängbäddning, omläggning och de medicinsk-tekniska uppgif-
terna, då har man verkligen en chans att lära känna patienten. Genom person-
kännedom och engagemang har vi lättare att se vilken vård och hjälp patien-
ten behöver.343 

 
Liksom i föregående citat kan man här ana en uppfattning om att det finns ett 
samband mellan graden av kunskap om patienten och vårdens kvalitet. I en 
lärobok från 1990-talet framgår mycket tydligt hur relationen till patienten 
ses som ett medel för ett bättre resultat på den behovsuttolkande handlingen.  

                               
342 Kristin Falk et al., Att vårda. En bok i grundläggande hälso- och sjukvård (Stockholm: 
Natur och kultur, 1983), 13. 
343 Per Jacobson. Nya rollen är inte ny. Vårdfacket nr 11 (1985): 27.  
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Om patienten ska få den omvårdnad som han behöver kan man inte i början 
välja om man vill upprätta kontakt med patienten eller inte. Man kan inte hel-
ler välja om man önskar en äkta dialog eller inte. Sjuksköterskan har en pro-
fessionell plikt att upprätta en sådan dialog. Endast genom kontakt med pati-
enten som människa får man det nödvändiga materialet för att ge en indivi-
duell och enhetlig vård som dessutom omfattar hela individen. Detta avgör 
kvaliteten på arbetet.344  

 
I detta citat ses också tydligt antagandet att en helhetssyn på patienten kan 
förverkligas bara om det skapas en relation till patienten som medger ett 
ensidigt utbyte av förtroenden från patienten till vårdutövaren. Här framgår 
även att vårdutövarens förmåga att kommunicera ses som väsentlig för att 
komma nära patienten och få nya kunskaper. Ännu ett citat visar på just den 
kommunikativa förmågans betydelse i detta sammanhang: 

Kommunikation är ett av de viktigaste medlen i omvårdnadsarbetet. Om man 
skall kunna observera och förstå ett omvårdnadsbehov är det också viktigt att 
man kan kommunicera och förstå den vårdbehövande, även om han eller hon 
inte alltid kan förmedla sig helt tydligt i ett muntligt samtal. Att ha en god 
samtalsmetodik, med ett aktivt lyssnande är viktigt för att kunna göra rätt be-
dömning av omvårdnadsbehov och ge en kvalitativt god omvårdnad.345 

 
Sammantaget förefaller en stor del av vad som här har kallats den behovsut-
tolkande handlingen handla om att skapa en kontext som patientens behov 
kan tolkas och förstås ifrån. Att inta en helhetssyn på patienten, att använda 
sina sinnen, att skapa en nära relation genom att kommunicera på ett lämp-
ligt sätt framstår som olika medel som antas behövas för skapandet av kon-
texten. Vårdutövarens förmåga att skapa mellanmänskliga relationer och 
använda sina sinnen tillskrivs med andra ord stor betydelse för kvaliteten på 
denna handling. Det kan formuleras så, att förväntningar finns på att den 
som vårdar ska använda sig själv som instrument i sitt handlande  

Den organiserande handlingen 

Den patientnära aktiviteten rymmer också vad som kan betecknas som en 
organiserande handling. Den innefattar både administrativa moment och, 
längre fram i tiden – omkring 1990-talet - även ett analyserande moment.  

Det framgår i lärobokstexterna att den behovsuttolkande handlingen ska 
ligga till grund för den organiserande handlingen. Med utgångspunkt i de 
behov som identifierats ska den enskilda individens vård planeras. I denna 
planering ingår att bedöma hur de identifierade behoven ska tillgodoses, 
formulering av mål – dvs. vad tillgodoseendet av behoven ska leda till - och 
uppföljning av målen. På 1990-talet ingår även att sätta en diagnos på de 
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behov som identifierats på liknande sätt som läkaren sätter en diagnos på de 
symtom som patienten sökt vård för.  

Hur den organiserande handlingen framställs, och därmed vad som ingår i 
den, förändras successivt. På 1970-talet kommer handlingen till uttryck i 
enkla ordalag och ges ett högst begränsat utrymme i läroböcker. Så här kan 
det låta: 

På grundval av dessa faktorer kan vården för varje patient planeras efter hans 
tillstånd och behov. Det faller inom sjuksköterskans ansvarsområde att 
genomföra denna planering och tillse att patienten erhåller vård enligt planer-
na.346 

 
Organiseringen av patientens vård innebär under 70-talet att planera vården, 
verkställa det som planerats och följa upp att planen efterföljs. På 1980-talet 
beskrivs handlingen på nya sätt, och beskrivningarna ges också betydligt 
större utrymme i läroböckerna.  

Målet för dem som arbetar i hälso- och sjukvård är att patienten skall få bästa 
möjliga omvårdnad, dvs den som tillgodoser de grundläggande fysiologiska, 
psykologiska, sociala och andliga behoven hos patienten. När någon blir sjuk 
planerar man utifrån de resurser som finns en så god vård som möjligt och 
gör upp en vårdplan för patienten. En sådan vårdplan medverkar till att varje 
del i vårdarbetet blir en medveten handling. Denna målmedvetenhet stimule-
rar patient och personal att sträva mot samma mål och kan påverka patientens 
tillfrisknande på ett positivt sätt.347 

 
Den nya terminologi som nyttjas i texten – ord som ”mål”, ”resurser”, 
”vårdplan” – tyder på att förskjutningar har skett när det gäller de innebörder 
som tillskrivs vårdandet. Den organiserande handlingen innehåller nu mo-
ment som att skriftligen planera för patientens vård i en vårdplan liksom att 
ställa upp mål för vad vården ska leda fram till. I citatet märks även en före-
ställning om det önskvärda i att skapa system för hur vårdandet bör utföras 
för att bättre kunna förutsäga handlingarnas resultat. Att upprätta en vårdplan 
framställs som ett viktigt medel för att systematisera den vårdande praktiken. 
Sjuksköterskornas tidskrift ger exempel på en liknande föreställning: 

Som jag ser det är vårdplaner ett arbetsinstrument för oss sjuksköterskor som 
ska leda till en förkortad och förbättrad vårdperiod för patienten, eftersom 
den blir planlagd, uppföljd och nedskriven.348 

 
Vårdplaner framställs bidra till en systematisering av vården som gör att 
patientens tid på sjukhuset förkortas genom att dennes hälsa befrämjas och 
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kvaliteten på de vårdande handlingarna ökar. Föreställningarna påminner om 
föreställningarna om sambandet mellan graden av kunskap om patienten och 
de vårdande handlingarnas kvalitet. Det förefaller finnas en vilja att under-
stryka att förskjutningarna av den vårdande praktikens innehållsliga inne-
börder bidrar till ökad kvalitet i praktiken. Denna vilja kan förstås som ett 
sätt att legitimera det förändrade innehållet – att det faktiskt leder till en bätt-
re vård.  

På 1990-talet har terminologin och innehållet i den organiserande hand-
lingen förändrats ytterligare. I en lärobok står följande att läsa: 

Omvårdnadsdiagnosen bildar underlag för att komma fram till vad som är ak-
tuella mål och handlingsstrategier för vården. För att kunna sätta in åtgärder 
är det dessutom nödvändigt att planera. Planering sker således kontinuerligt. 
Sjuksköterskan utvärderar den aktuella omvårdnadsdiagnosen utifrån den 
kunskap, de erfarenheter, den intuition och de värderingar som hon själv 
har.349 

 
Diagnosbegreppet nyttjas här för att ge vårdandet nytt innehåll. Passagen ger 
exempel på att man på 1990-talet lånar terminologi till den vårdande prakti-
ken från den medicinska praktiken.350 Genom att ordet omvårdnad placeras 
före ”diagnos” markeras dock tydligt att diagnostiserandet avser något annat 
än en medicinsk diagnos. Passagen visar också att det tillkommit ytterligare 
ett moment i den organiserande handlingen. Att planera, ställa upp mål och 
utvärdera insatserna framstår inte längre som tillräckligt, det behövs dessut-
om en diagnos på de behov som har uttolkats. Så här skildras i samma läro-
bok vad en omvårdnadsdiagnos är för något:  

En omvårdnadsdiagnos skall vara en kortfattad, noggrann, exakt och neutral 
beskrivning av en människas reaktion på sitt hälsoproblem. Det har så små-
ningom blivit vanligt att bygga upp formuleringen av en omvårdnadsdiagnos 
runt tre olika element (baskomponenter): 

• Patientens beteende eller problem 
• Faktorer som påverkar beteendet eller problemet 
• Konsekvenser av eller symtom på beteendet eller problemet351 

 
Värt att notera i citatet är att termen hälsoproblem används istället för termen 
sjukdom. Valet av term kan förstås som ett sätt att markera vad som bör 
utgöra den vårdande praktikens fokus – hälsa istället för sjukdom. Av citatet 
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framgår att den organiserande handlingen nu rymmer ett inslag av att försöka 
nå fram till vad som ligger bakom de behov som uttolkats hos den enskilda 
patienten, dels också att dra slutsatser kring vad behovet/en kan leda till för 
patienten. Omvårdnadsdiagnosen framställs därmed som en förklaringsked-
ja. Samband mellan varför något förhåller sig på ett visst sätt och hur detta i 
sin tur kan leda fram till ett för patienten visst beteende eller sätt att reagera 
bör lyftas fram. Detta kan förstås som en ytterligare utveckling av systemati-
seringen av praktiken.  

Föreställningar om det önskvärda i att systematisera den vårdande prakti-
ken syns även på andra sätt under 1990-talet. Vetenskapliga begrepp införs 
för att skildra den organiserande handlingen: 

Nästa steg är att analysera och tolka data, dvs. att olika uppgifter analyseras 
och ställs i relation till varandra. Här är det återigen sjuksköterskans kunska-
per och personlighet som är avgörande för hur olika data används och vilken 
betydelse man ger dem. Därefter utformar sjuksköterskan en helhetsbedöm-
ning där hon beskriver såväl kraven på patienten som de resurser han förfogar 
över. Utifrån denna bedömning utarbetas så omvårdnadsdiagnosen.352 

 
De vetenskapliga influenserna blir i denna passage, som skildrar vad som 
sker efter det att uttolkandet av patientens behov är avslutat, synliga via ter-
mer som ”analysera”, ” tolka” och ”data” . 1980-talets terminologi finns 
delvis kvar under 1990-talet (exempelvis användes ordet ”mål” i ett citat 
ovan). Men det förefaller framför allt vara den vetenskapliga praktikens ter-
minologi som nu används i skapandet av mening om den vårdande praktiken 
och dess innehåll.  

Detta kan tolkas så, att den vetenskapliga arbetsprocessen utgör en viktig 
inspirationskälla för hur den organiserande handlingen framställs. Intressant 
att notera är att vårdutövaren med sina personliga egenskaper och insikter 
tillskrivs betydelse för hur denna process avlöper. Det tyder på ett anam-
mande av en vetenskapssyn som erkänner ett subjektivt inslag när data ska 
analyseras och tolkas. 

Sammantaget utvecklas den organiserande handlingen successivt under 
tidens gång. Hur handlingen kommer till uttryck och hur det skapas mening 
om den vilar på antaganden om att kvalitet på vårdandet kan uppnås genom 
systematik och allmän målstyrning. 

Den behovsuppfyllande handlingen 

En tredje handling som kommer till uttryck i texterna innefattar själva tillgo-
doseendet av de uttolkade behoven hos patienten. Det konkreta görandet 
med diverse sysslor som syftar till att tillgodose patientens fysiska behov, 
som matning, tvättning eller bäddning, utgör bara en del av handlingens 
innehåll. Behov uppfattas som av både fysisk, social, psykologisk, andlig 
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och kulturell karaktär, något som medför att nya krav ställs på vårdutövaren 
och nya sysslor tillkommer. Dessa sysslor kan närmast beskrivas som olika 
terapeutiska förhållningssätt, vilka ska bidra till att andra behov än de rent 
fysiska tillgodoses. Liksom ifråga om den organiserande handlingen föränd-
ras föreställningarna om den behovsuppfyllande handlingen över tid.  

Vid 1970-talets början framställs det behovsuppfyllande uppdraget i vår-
dandets praktik fortfarande främst som ett praktiskt görande kring framför-
allt patientens kropp. Visserligen står att läsa i en lärobok, uppställt i en 
punktlista över vad en sjuksköterska bör hjälpa patienten med, att den som 
vårdar bör hjälpa patienten med att ”befrämja individens personliga utveck-
ling och upprätthålla patientens normala och personliga och sociala kontak-
ter”. 353 Men detta behandlas inte utförligare i läroboken. Vad det innebär mer 
konkret lämnas obehandlat. Däremot finns fortsatt utförliga avsnitt om hur 
man hjälper patienten med att exempelvis tillgodose sina hygieniska behov 
eller behov av bekvämlighet under sängläge.  

Från och med slutet av 1970-talet börjar fler behov hos patienten än de 
fysiska lyftas fram i texterna och tillmätas större vikt. Framför allt läroböck-
erna börjar ge uttryck för och problematisera vilka behov som patienter kan 
tänkas ha och hur dessa kan tillgodoses av den som vårdar. I en lärobok från 
1980-talet resoneras det exempelvis så här om det psykologiska behovet 
trygghet: 

Trygghet kan skapas genom fysisk och psykisk närhet till medmänniskor. 
Ofta är det vårdaren som måste ta initiativ till sådan ”närhet” och ibland för-
medla närheten mellan patienter. Närheten till medmänniskor kan åstadkom-
mas genom samtal, men också genom olika åtbörder, t ex en handtryckning 
eller en nick av samförstånd. […] Ansiktsuttryck som visar medkänsla och 
förståelse kan också vara trygghetsskapande. 354 

 
Den behovsuppfyllande handlingen innebär enligt citatet att ta hänsyn till 
och vara känslig för patientens eventuella känslor av otrygghet. Frikostighet 
med fysisk beröring och uppmärksamhet från vårdutövarens sida förväntas 
kunna motverka de negativa verkningar som sjukdom och sjukhusvistelse 
kan ha på patienten. Liksom i fråga om den behovsuttolkande handlingen 
framställs alltså vårdutövarens kommunikativa förmåga som betydelsefull 
för vårdens kvalitet – denna gång för hur väl ett behov kan tillgodoses. 

Ett annat exempel på hur den behovsuppfyllande handlingen ges ett inne-
håll är hämtat från en lärobok från 1990-talet. Avsnittet behandlar emotio-
nella behov hos patienter. 

Att bemöta en vårdbehövande som är nedstämd och ledsen kan vara svårt för 
den som inte är van vid sådana möten. I omvårdnadsarbetet är det dock vik-
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tigt att man som vårdare ändå försöker ta sig tid och lyssna och samtala med 
den som är ledsen. Att få ››lätta sitt hjärta‹‹ och tala om besvären samtidigt 
som någon lyssnar aktivt, kan många gånger underlätta. Att få dela med sig 
av sina problem och samtidigt känna att någon bryr sig om dem, respekterar 
dem och kanske också förstår dem, kan i sin tur göra att nedstämdheten 
minskar.355 

 
Även här framställs den kommunikativa förmågan hos den som vårdar som 
väsentlig för tillgodoseendet av patientens behov. En vilja att vara tillgäng-
lig, förstående och att finnas där för patienten lyfts också fram. Här är ytter-
ligare ett exempel från en lärobok på 1990-talet. Avsnittet behandlar hur 
man tillgodoser problem med stress hos patienter:  

Målet med omvårdnaden är inte att bota patienten från stress, utan att hjälpa 
och stötta honom i att återfå sin jämvikt.[…] Sjuksköterskan måste kunna 
identifiera symtom på en förhöjd stressnivå hos patienten - och eventuellt 
också hos de närstående – och planera en omvårdnad som både reducerar 
stressen och förebygger nya stressfaktorer. Sjuksköterskan kan bl.a.: 

- […] begagna sig av aktivt lyssnande och beröring som medel för att 
skapa en tillitsfull relation, något som i sin tur kan minska några av 
stressfaktorerna.356 

 
Gemensamt för citaten ovan är att de ger uttryck för en föreställning om att 
den behovsuppfyllande handlingen innebär att som vårdutövare vara kom-
munikativ och empatisk på ett närmast terapeutiskt sätt i förhållande till pati-
enten. Att den som är sjuk och vistas i en främmande miljö vill öppna sig 
och delge sin tankar och bekymmer för den som vårdar framställs i texterna 
som självklart.  

Lika självklart framställs det vara att det ingår i den vårdande praktiken 
att tillgodose en mängd disparata och ofta högst personliga behov. Ännu ett 
citat från en lärobok på 1990-talet som beskriver behov av sociala relationer 
får belysa det sistnämnda: 

Patientens egen kontaktförmåga kan förbättras och förhållandena i miljön kan 
även läggas tillrätta för att främja kontakt. Att förbättra det existerande nät-
verket medför att arbeta med medmänniskor som patienten redan känner och 
som är viktiga för honom. Att utvidga nätverket betyder ofta att rekrytera 
personer som patienten inte känner och att hjälpa honom med att utveckla 
nya relationer till dessa.357 

 
Den behovsuppfyllande handlingen kan alltså innebära att mycket konkret gå 
in och påverka en individs sociala kontaktnät genom att aktivt försöka utöka 
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det. I den citerade texten förväntas den som vårdar gå in som den aktiva 
parten som rättar till ett identifierat missförhållande genom att värva nya 
kontakter. 

Sammantaget framställs vårdutövaren som den helt avgörande personen 
för att patienten ska komma ut från sjukhuset med alla sina behov väl upp-
märksammade och tillgodosedda. Med förändringarna av vårdandets inne-
börder följer både ett utökat ansvar och en legitimitet för den som vårdar att 
uppmärksamma och tillgodose fler behov än de som direkt betingas av sjuk-
domens fysiska symtom. 

Den vägledande handlingen 

Den sista handling jag identifierat kallar jag den vägledande. Den kan ses 
som sammanlänkad med den behovsuppfyllande handlingen, men har ändå 
ett eget karakteristikum genom att den rymmer ett pedagogiskt inslag. Paral-
lellt med att patienten träder fram som en individ med eget ansvar för sitt 
tillfrisknande och sin hälsa, framställs den vårdande praktiken i ökad grad 
innehålla ett pedagogiskt moment. I framförallt läroböckerna beskrivs på 
varierande sätt hur patienten behöver vägledning från den som vårdar för att 
kunna och vilja ta ansvar för sin vård och sin hälsa. Det kan komma till ut-
tryck så här i en lärobok på 1970-talet: 

Människan får inte glömmas bort i en alltmer rationell och teknisk miljö. Inte 
bara kroppen behöver vård utan också individen med sin ångest, rädsla och 
ensamhet, sina frågor och konflikter. Varje tillfälle till saklig information, 
vänlig uppmuntran och stöd till patienten bör tas tillvara. Det är väl använd 
tid, som gör patienten mer mottaglig för behandling, mer lugn och avspänd 
och mer beredd att arbeta på sin egen återanpassning till den normala livsmil-
jön.358 

 
Det tycks här finnas en föreställning om att patienten bör ta ansvar för sitt 
tillfrisknande, men att detta ansvar kräver att den som vårdar delger patien-
ten de nödvändiga och rätta kunskaperna. Vårdutövarens sätt att interagera 
med patienten genom uppmuntran och förmedling av kunskaper blir därmed 
avgörande för hur aktivt patienten tar del i sin vård. Hur patienten ska ta 
ansvar förtydligas inte närmare, men mellan raderna går att ana att det inne-
bär en viss följsamhet gentemot uppgjorda behandlingsplaner.  

På 1990-talet resoneras det på delvis nya sätt om den vägledande hand-
lingen: 

Det ligger i sjuksköterskans uppgift att i samverkan med patienten identifiera 
och tydliggöra vederbörandes resurser både för sig själv och patienten, få 
fram vad patienten själv önskar och förmår, vad han behöver hjälp med, samt 
vilka ytterligare påfrestningar han kan tänkas klara av. Utifrån sitt yrkeskun-
nande ansvarar sjuksköterskan för att patienten får den omvårdnad han behö-
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ver, får förståelse för och insikt i sin situation, samt får möjlighet att utveckla 
de färdigheter som krävs för att han fortsättningsvis ska kunna ta ansvar för 
sitt liv, sin hälsa och sitt välbefinnande.359 

 
I detta citat framställs hur att vårda innebär att vägleda patienten till en ut-
ökad förståelse av hur sjukdom kunnat uppstå och vilka konsekvenser detta 
ger. Målet tycks vara att patienten ska uppnå sådana insikter och kunskaper 
att denna i fortsättningen bättre kan förhålla sig till sitt liv och sin hälsa. 
Utsagorna tyder på en föreställning om att den som vårdar bör fungera som 
”ögonöppnare” på patienten och få denna att själv vilja ta ett aktivt ansvar 
för sin hälsa. Vårdutövaren framställs som avgörande för hur väl patienten 
kommer att lyckas med sin framtida hälsa. Ett annat utdrag ur samma läro-
bok bidrar med en liknande framställning. 

Först när sjuksköterskan har kännedom om alla dessa faktorer kan hon utöva 
en omvårdnad som tillgodoser patientens/partnerns behov av upplysning och 
vägledning, och gör det möjligt för honom/dem att i framtiden utöva en 
egenvård som bevarar den sexuella hälsan.360 

 
I båda citaten framställs vårdutövaren som en resurs som står till buds för att 
medvetandegöra patienten om hälsorisker. Tanken började framföras redan 
under brytningstiden (se kapitel åtta), men har nu slagit igenom med full 
kraft. Genom vårdutövarens förlösande råd och instruktioner antas patienten 
kunna ta ansvar för sin hälsa.  

Till grund för dessa framställningar tycks också ligga den föreställning 
om att individen själv genom sitt liv och leverne kan bidra till att sjukdom 
uppstår som började framträda under brytningstiden. Ett samband finns mel-
lan hur man lever och hur man mår, och därmed blir det viktigt att vårdan-
dets praktik innehåller en handling som kan bidra till att patienten når insikt 
om vad som kan förändras. Ett tydligt exempel kommer från en annan läro-
bok på 1990-talet: 

En viktig sida av omvårdnaden är då att bidra till att individen kan förverkli-
ga sin potential för hälsofrämjande egenvård. Otillräckliga kunskaper om hur 
detta kan ske kan leda till att en individ utvecklar värden och handlingssätt 
som är skadliga för hälsan.361 

 
Här ser vi återigen exempel på hur det jag kallar den vägledande handlingen 
innebär att medvetandegöra patienten om hälsorisker och stärka dennes för-
måga till att ta ansvar för sin egen hälsa genom att ge råd och instruktioner. 
Patienten ska milt men bestämt styras i rätt riktning av en ”expert”.  

                               
359 Dulong och Poulsen, (1993), 58.  
360 ibid., 210. 
361 Jahren Kristoffersen, (1998), 513.  
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Under senare delen av 1990-talet tycks den vägledande handlingens inne-
börder utökas. Att som vårdutövare fungera som ”ögonöppnare” ges då åt-
minstone i enstaka utsagor en vidare mening än att medvetandegöra patien-
ten om konkreta hälsorisker. ”Ögonöppnandet” kan under seklets allra sista 
år även beröra mer existentiella frågor. Ett citat får exemplifiera: 

Att hjälpa en patient till att bli synlig inför sig själv och andra ger honom 
möjlighet att bli självständig. När han får signaler om att han är värdefull, 
och upplever friheten i att ta ansvar för sitt liv, kommer även känslan av att 
ha kontroll.362 

 
Här är det en vårdutövare som aktivt tar del i och hjälper patienten att korri-
gera sin självbild som träder fram. Den vägledande handlingen tycks innebä-
ra att hjälpa patienten att nå en djupare förståelse av sig själv, för att denne 
på så sätt ska kunna korrigera beteendemässiga hälsorisker. Vårdutövaren 
förväntas med andra ord inte överföra sina kunskaper till patienten, utan 
snarare fungera som en terapeut som med sitt sätt att bemöta patienten bidrar 
till att denne når nya insikter om sig själv. Här är ännu ett exempel på att en 
utökning av den vägledande handlingens omfång kan anas: 

Om tankar och känslor är omedvetna, har man inte någon möjlighet att ta till 
aktiva val. Medvetandegörelsen ökar patientens förståelse för sitt eget bete-
ende. Att ha insikt och förståelse för det han känner, tänker och gör är en vik-
tig förutsättning för att på det stora hela kunna förändra sig i en positiv rikt-
ning. Sjuksköterskan kan fungera som en spegel för honom (se s. 165). Ge-
nom att han ser sig själv i ”spegelbilden” av andra människor kan han se vil-
ket problem han kämpar med. Först då har han möjlighet att kunna göra 
något åt problemet.363 

 
Även här antyds att en vägledande handling ska leda till att patienten når en 
djupare förståelse av sig själv. Framställningen antyder att den som vårdar 
genom att inta ett terapeutiskt och reflekterande förhållningssätt, bör hjälpa 
patienten till en ny medvetenhet om beteenden, tankar och känslor som kan 
inverka negativt på hälsan.  

Sammantaget synliggörs i texterna en vägledande handling som syftar till 
att medvetandegöra patienten om aspekter i dennes liv som inte är hälso-
främjande och på olika sätt öka patientens förmåga att sköta sin egen hälsa. 
Vårdutövarna framställs som ansvariga för att med olika medel verka pre-
ventivt för att förhindra framtida sjukdom. Samtidigt som patienten lyfts 
fram som en individ som kan och bör ta ansvar, tonar en bild fram av en 
patient som behöver hjälp för att kunna vara denna ansvarstagande individ. 

                               
362 Jahren Kristoffersen (1997), 171.  
363 ibid., 178.  
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Det behövs någon med bättre överblick och bättre kunskaper som kan ledsa-
ga patienten i den ”rätta” riktningen.  

Sammanfattningsvis blir det i de texter som ingår i undersökningens ma-
terial med start under 1960-talet uppenbart att det sker en diskursiv förskjut-
ning av den vårdande praktikens innehåll. Detta tycks ske med hjälp av om-
vårdnadsbegreppet. Det förändrade meningsskapandet om vad vård är för-
binds i stor utsträckning med och tar spjärn emot begreppet. Den syn på pa-
tienten som en behovsorienterad individ som genomsyrar framställningarna 
tycks allt mer ställa nya krav på vilka handlingar som ingår i den patientnära 
aktiviteten. Rimligen är dock inte bara synen på patienten avgörande för hur 
den patientnära aktiviteten förändrats. Införandet av nya terminologier tyder 
på vad som kan beskrivas som en successiv teknisk rationalisering av den 
patientnära aktiviteten, manifesterad i synnerhet i den organiserade hand-
lingen. Närvaron av en ny terminologi i texterna kan tolkas så, att den bidrar 
till att få den patientnära aktiviteten att framstå som kvalificerad. Med infö-
randet av nya terminologier markeras att den patientnära aktiviteten inte 
enbart innehåller ett praktiskt görande. Att vårda framställs innebära att 
vårdutövaren rent intellektuellt närmar sig vad som ligger bakom patientens 
behov, för att utifrån sina slutsatser systematiskt organisera vården, uppfylla 
patientens behov och vägleda denna mot hälsa. Det kan formuleras så, att 
vårdutövarnas mentala förmågor hamnar i förgrunden när innehållet i den 
vårdande praktiken förändras. Det nya meningsskapande som terminologin 
är en del av kan då förstås som ett sätt att höja aktivitetens värde och kvar-
hålla praktikens status när de läkarnära aktiviteterna inte längre framställs 
som centrala.  

Det förändrade meningsskapandet om  
vårdandets innehåll 
Andra föreställningar om vårdandets innehåll än de som dominerat under 
seklets första hälft hamnar från 1960-talet och fram till seklets slut alltmer i 
förgrunden och får ökad genomslagskraft. Den ökade betoningen på patien-
ten som fokus för praktiken medför ett förändrat sätt att skapa mening om 
vad vårdande innebär som kommer till synes och befästs under perioden  

Som jag tidigare har understrukit är en viktig förutsättning för hur den 
vårdande praktiken ges innebörder under seklets sista fyra decennier de so-
ciologiska och psykologiska förklaringar av människan som började fram-
träda under 1940- och 50-talen. Dessa förklaringar tycks under denna period 
anpassas och utvecklas för att passa den kontext som den vårdande praktiken 
utgör. I kombination med den först något senare tydligt framträdande upp-
fattningen om människan som ett behovsväsen utgör förklaringarna den 
vårdande praktikens nya förståelsegrund. Analysen visar att det skapas me-
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ning om att vårdutövaren utgör en central aktör för patientens välbefinnande 
och tillfrisknande. Utövandet av vårdandet konstrueras så, att det innefattar 
att förstå och förhålla sig till patienten som person och behovsväsen och 
utöva inflytande över patientens potentiellt hälsovådliga beteende och lever-
ne. Vårdutövandet konstrueras därutöver som en intellektuell aktivitet som 
kräver systematik och en förståelse för vilka faktorer som ligger till grund 
för patientens ohälsa och behov.  

Aktiva diskurser i meningsskapandet  

Den medicinvetenskapliga diskursens genomslagskraft avtar kraftigt under 
seklets andra hälft när det gäller föreställningarna om den vårdande prakti-
kens innehåll. De diskurser som används som resurser i texterna är framför 
allt sådana vars ställning stärkts i den vårdande praktikens diskursordning 
över tid. En sådan diskurs som befäst sin ställning är den socialvetenskapliga 
diskursen, som bidrar med framställningar om människan som en social 
varelse vars levnadssätt eller arbetsförhållanden kan bidra till att ohälsa upp-
står. Den bidrar även till att patienten tillskrivs ett eget ansvar för sin hälsa 
och sitt tillfrisknande. Därigenom framstår det som adekvat att den vårdande 
praktiken innehåller ett vägledande och aktiverande moment. Samma diskurs 
bidrar med innebörder om vikten av att sätta in patienten och dennes sjuk-
domsyttringar i ett vidare sammanhang för att patienten ska kunna få hjälp. 
Även den beteendevetenskapliga diskursen har befäst sin ställning i den 
vårdande praktikens diskursordning. Framförallt bidrar den med framställ-
ningar om att mänskliga behov bör uppmärksammas och tillgodoses i sjuk-
vården, men också med innebörder om sambandet mellan känslor, tankar 
och beteende och fysisk sjukdom. Diskursen bidrar också till att det fram-
ställs som betydelsefullt att vårdutövaren använder sina sinnen och sina em-
patiska och kommunikativa förmågor i mötet med patienten för att kunna 
uttolka och tillgodose behov.  

Uppenbart är att den intimiserande diskursen har betydelse för att den 
vårdande praktiken med naturlighet framställs innehålla ett personligt mo-
ment. Detta kommer i texterna till uttryck som en grundläggande förståelse 
enligt vilken kunskapen om patienten ökar när man kommer denne nära. 
Diskursen ger uttryck för och skapar mening om att kunskapen behövs för 
att förbättra kvaliteten på de handlingar som utförs i vårdandets praktik ef-
tersom kännedomen om det privata kan bidra till ett bättre behovsuppfyllan-
de och också en bättre vägledning i hälsofrågor. 

Förutom dessa diskurser urskiljer jag en ny diskurs i den vårdande prakti-
kens diskursordning som jag vill kalla en allmän vetenskaplig diskurs. Den-
na diskurs står för idéer om betydelsen av att systematisera den vårdande 
praktiken genom standardiserade arbetsprocesser. Diskursen definierar på så 
sätt vilka moment som ingår i praktiken och i vilken turordning de bör utfö-
ras för att den patientnära aktiviteten ska bli utförd på ett optimalt sätt. Den 
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allmänna vetenskapliga diskursen bidrar även med föreställningar om bety-
delsen av att samla in kunskaper för att sedan kunna sortera och fördjupa 
dem för att nå en sannare eller bättre bild av det undersökta fenomenet. Dis-
kursens perspektiv präglas slutligen också av värdet av att intellektuellt för-
hålla sig till patientens behov framhävs. På så sätt tillskrivs via diskursen 
praktiker med intellektuell verksamhet högre status.   

Sammanfattning 
En närmare granskning av föreställningarna om vårdandets innehåll under 
perioden 1960 till 2000 ger vid handen att den medicinska praktikens makt 
över den vårdande praktikens innehåll bryts på den diskursiva nivån. De 
läkarnära aktiviteterna tonas ned till förmån för den patientnära aktiviteten, 
som ges ett i stor utsträckning nytt innehåll. Praktikens innehåll utökas med 
handlingar som riktas mot att uttolka patientens behov, organisera och plane-
ra patientens vård, tillgodose behov och vägleda patienten mot hälsa.  

De föreställningar om den vårdande praktikens innehåll som framträder 
under denna period har få likheter med dem som framträdde under seklets 
första hälft. Liksom i kapitel nio blir det tydligt att föreställningar som häm-
tas från den socialvetenskapliga och beteendevetenskapliga diskursen samt 
den intimiserande diskursen befästs och utvecklas. När den medicinveten-
skapliga diskursen trängs undan av andra diskurser övergår det tjänande och 
den övervakning i medicinens tjänst som förut kännetecknade den vårdande 
praktikens innehåll till en inriktning där det centrala är att försöka förhålla 
sig till och förstå patienten som en individ, med sina specifika behov och 
problem som ska åtgärdas och lösas. Fokus riktas mot att förstå helheten av 
patientens behov, inte det partikulärt fysiska och sjukdomsbetonade, och mot 
att tillgodose mångfalder av behov. Det inträngande uppdraget i den vårdan-
de praktiken som började skönjas under brytningstiden, och som innebar ett 
påbud om att komma patienten nära för att få del av dennes privata, framträ-
der med ökad styrka. Under de tre sista decennierna av 1900-talet framstår 
denna närhet som ett av flera medel för att nå en sådan kunskap om patienten 
att en kontext kan skapas med hjälp av vilken patientens behov kan tolkas 
och förstås. En syn på patienten som individ vilken lämnar allt mindre åt den 
privata sfären genomsyrar framställningarna alltmer, bör förstås som en vik-
tig grund för det inträngande uppdraget. Vårdutövarens egna förmågor att 
skapa kontakt, att kommunicera och se till helheten framställs nu som avgö-
rande för utförandet av de handlingar som ingår i praktiken. Vårdutövaren 
träder därmed alltmer fram som en central person för hur patientens tillfrisk-
nande och välmående utvecklas.   

Ett annat spår som återkommer med kraft är föreställningen om att patien-
ten genom aktiv upplysning kan påverkas till att ta ett ökat ansvar för sin 
hälsa. Föreställningen följer av förståelsen att människan själv kan påverka 



  190

sin hälsa genom sitt sätt att leva. Det skapas mening om vårdandets innehåll 
enligt vilken vård innebär att medvetandegöra patienten om aspekter i den-
nes liv som inte är hälsofrämjande och på olika sätt ingripa för att förändra 
patientens liv, leverne och beteende i en mer hälsosam riktning.  

Föreställningar hämtade från en allmän vetenskaplig diskurs tillkommer 
under perioden. Denna diskurs kännetecknas av ett perspektiv som betonar 
nödvändigheten av att systematisera vårdandet genom standardiserade ar-
betsprocesser och framhäver värdet av ett intellektuellt förhållningssätt. Dis-
kursen bidrar till att det skapas mening om att det är möjligt och önskvärt att 
planera för hur den individuella patientens vård ska genomföras, vad den ska 
leda till och vad utfallet blir.  
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11. Sjuksköterskan som omvårdnadsexpert 

I detta avslutande kapitel av den del av avhandlingen som behandlar det 
diskursiva brottet kommer jag att granska hur de föreställningar som upp-
märksammats i de föregående kapitlen påverkar relationerna inom praktiken 
samt fördelningen av de vårdande aktiviteterna mellan vårdutövarna. I sam-
band med det återkommer jag till förhållandet mellan den medicinska prak-
tiken och den vårdande, som tagits upp också i de föregående kapitlen. Jag 
kommer också att belysa hur förändringarna av relationerna är knutna till 
omvårdnadsbegreppets lansering. Underlag för kapitlet utgör Kommunalar-
betaren, Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, Vårdfacket, Läkartidningen, 
läroböcker samt ett remissvar ur betänkandet Sjukvårdens inre organisation 
– en idépromemoria (SOU 1979:26). 

Kapitlet är disponerat på följande vis: först behandlas hur sjuksköterskor-
na gör anspråk på att förändra relationen till läkaren. Därefter tar jag upp hur 
läkarna bemöter sjuksköterskornas anspråk på att frigöra sig från läkarna 
genom att utveckla ett eget erfarenhets- och kunskapsområde. Avslutnings-
vis behandlas hur sjuksköterskans och sjukvårdsbiträdets relation återskapas 
samt de vårdande handlingarnas fördelning.  

”Den självständiga och oberoende sjuksköterskan” 
I de två föregående kapitlen har vi sett hur tidigare marginaliserade föreställ-
ningar bidragit till att förändra den vårdande praktikens innebörder i en rikt-
ning där det tjänande innehållet till den medicinska praktiken ersatts av ett 
patientcentrerat innehåll. I detta avsnitt ska jag belysa vad denna förändring 
av innehållet mer konkret innebär för relationen mellan läkaren och sjukskö-
terskan.  

Från slutet av 1960-talet försvinner tidigare decenniers beskrivningar av 
den vårdande praktikens betydelse för läkarens praktik ur de texter som ingår 
i undersökningens material. Samtidigt upphör läkaren att framställas som en 
tydlig och viktigt person för vårdutövarna att förhålla sig till. I stället lyfts 
sjuksköterskan fram som en självständig och av läkaren oberoende vårdut-
övare som gör egna bedömningar och fattar egna beslut. Den etablerade rela-
tionen mellan sjuksköterska och läkare förändras. 

 Förändringen av relationen manifesteras bland annat i en artikel från slu-
tet av 60-talet där SSF:s ordförande beskriver vad omvårdnad innebär. 
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Begreppet omvårdnad eller primärvård tolkas av oss sjuksköterskor som de 
åtgärder, sjuksköterskan med hjälp av andra, framförallt undersköterskor och 
sjukvårdsbiträden, bistår medmänniskor med – både friska och sjuka – och 
som befrämjar hälsan eller dess återställande. Det är sådana uppgifter som 
människan själv skulle kunna utföra utan hjälp av andra, om hon hade erfor-
derlig kraft, vilja och kunskap. Åtgärderna skall även bidra till att individen 
blir oberoende av sådan hjälp från utomstående så snart som möjligt.364 

 
Vård framställs i citatet via begreppet omvårdnad som en samling åtgärder 
som vårdutövaren tar till för att kunna hjälpa patienten mot ett avsett mål. 
Framställningen bör ses som ett helt nytt sätt att tala om vårdandet som följer 
med omvårdnadsbegreppets lansering. Sättet att tala bär en föreställning om 
sjuksköterskan som en självständig, aktiv och beslutsfattande utövare av 
vård. Det är hon och i detta fall även hennes underordnade medhjälpare, inte 
läkaren, som framställs som avgörande för hur utgången av åtgärderna blir. 
Ett annat exempel på hur föreställningen om sjuksköterskan som en själv-
ständig utövare av vård kan komma till uttryck är hämtat från en lärobok 
utgiven på 1970-talet: 

När en ny patient väntas till avdelningen bör sjuksköterskan skaffa så mycket 
förhandsinformation som möjligt. Då patienten har legat inne på sjukhus tidi-
gare finns gamla journaler som bör rekvireras. Om patienten sökt läkare i öp-
pen vård finns anteckningar rörande patientens besök och rapporter om un-
dersökningar, som gjorts eller planerats. Ett samtal med läkaren ger komplet-
terande information om patienten och hans sjukdom. Mottagandet av patien-
ten ger sjuksköterskan tillfälle att genom egna förfrågningar och iakttagelser 
försöka skaffa sig en bild av vårdbehovet.365 

 
Sjuksköterskans iakttagelser förväntas här, till skillnad från under seklets 
första hälft, utgöra underlag för hennes egen bedömning av patienternas 
behov av vård. Den största skillnaden är dock att läkaren nu framträder som 
en informationskälla att tillgå för att den vårdande praktiken ska kunna löpa 
smidigt. Det är med andra ord ett omvänt förhållande som kommer till ut-
tryck jämfört med tidigare under seklet – läkaren bistår sjuksköterskans 
praktik med information. Här är ytterligare ett exempel från en av 1990-
talets läroböcker:  

Uppgiftsaspekten är knuten till de konkreta handlingar som utförs. Sjukskö-
terskan tvättar, ger patienten mat och mediciner, mäter blodtryck och pulsfre-
kvens, observerar hudfärgen och urinens utseende. Sjuksköterskan bedömer 
förändringarna i patientens tillstånd och vidtar konkreta åtgärder. Sjukskö-
terskan undervisar och handleder patienten när det gäller betydelsen av varie-
rat kosthåll och regelbunden fysisk aktivitet. Handlingarna utgår från den en-

                               
364 Zetterström Lagervall, (1968): 117.  
365 Bergman, (1976), 4.  
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skilde patientens situation och tar sikte på att tillmötesgå dennes behov av 
omvårdnad.366 

 
Flera av de handlingar som nämns i passagen kretsar kring observationer 
kopplade till patientens sjukdomstillstånd och utförandet av medicinska kon-
trollåtgärder. Men det är inte läkaren som framhålls som mottagaren och den 
rättmätiga bedömaren av denna information. På samma sätt som i föregående 
citat är det sjuksköterskan som intar huvudrollen som en aktiv och besluts-
fattande part i förhållande till patienten. Läkaren finns överhuvudtaget inte 
omnämnd. 

Att relationen till läkaren tillmäts avsevärt mindre betydelse än tidigare 
märks i samma lärobok även på hur samarbetet till denne skildras. I kapitel 
fyra såg vi att det fanns noggranna anvisningar i läroböckerna om hur sjuk-
sköterskan hade att bete sig och förhålla sig till läkaren. På 1990-talet finns 
inga liknande anvisningar. Istället konstateras att läkaren är en av flera yr-
kesgrupper som sjuksköterskan samarbetar med på sjukvårdens område. 

Sjuksköterskan har också ett nära samarbete med läkare – både på sjukhus, på 
vårdcentraler och inom särskilda boendeformer.367 

 
Hur detta samarbete ser ut skildras inte, utan längre fram i texten konstateras 
att allt samarbete bygger på respekt för varandras erfarenhets- och kun-
skapsområden. Sjuksköterskans relation till läkaren framställs därför inte 
längre som en underordnad sådan utan snarare som en relation mellan två 
jämställda parter med sina egna givna handlingsutrymmen och ansvarsområ-
den. 

Sammanfattningsvis ger texterna uttryck för att den medicinska prakti-
kens behov av assistans inte längre utgör själva utgångspunkten för relatio-
nen mellan de två praktikerna.  

Distanseringen till den medicinska praktiken 

Med föreställningen om sjuksköterskan som självständig och oberoende av 
läkaren följer alltså, som nämnts ovan, en föreställning om att vård och me-
dicin utgör två olika erfarenhets- och kunskapsområden. Tydligast kommer 
denna föreställning till uttryck i vad som kan beskrivas som en ökad distan-
sering till den medicinska praktiken. Denna distansering bör ses som ytterli-
gare en manifestering av att relationen mellan sjuksköterska och läkare och 
därigenom relationen mellan den vårdande och medicinska praktiken för-
skjuts.  

                               
366 Jahren Kristoffersen, (1998), 16.  
367 ibid., 124. 
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Distansering träder fram bland annat genom att vårdandet skildras som 
annorlunda än den medicinska terapin. Så här resonerar exempelvis Gerd 
Zetterström Lagervall i en tidig artikel: 

Man hör istället att vidareutbildningen av sjuksköterskor skall sikta mot lä-
karutbildning eller något ditåt, vilket speglar brist på förståelse för omvård-
nadsarbetets betydelse och behov av utveckling. De som utbildas för det bör 
få möjlighet att lära sig bemästra det akademiska sättet att tänka, de veten-
skapliga forskningsmetoderna och forskningsinstrumenten. De bör få lära sig 
att bemästra dessa för att sedan kunna kasta bort det i den vetenskapliga arse-
nalen, som de inte har användning för. Men de ska behålla, anpassa och för-
fina de metoder och instrument som de har användning för och som de kan 
bruka i mänsklighetens tjänst för att utveckla sitt eget stora område inom häl-
so- och sjukvården.368 

 
I det citerade görs en stark markering att det medicinska erfarenhets- och 
kunskapsområdet inte längre är nog för att verka inom vårdandets praktik. 
Istället betonas att det finns ett annat erfarenhets- och kunskapsområde, om-
vårdnad, som sjuksköterskan är ägare av och därför bör driva och utveckla, 
med hjälp av vetenskapliga metoder. Ett område som lyfts fram som eftersatt 
och underförstått skiljer sig från det medicinska. Omvårdnad lyfts upp som 
ett betydelsefullt arbete som utförs inom hälso- och sjukvården vilket, som 
visades i kapitel nio, är ett relativt nytt sätt att tala om de patientnära hand-
lingarna. I en annan artikel yttrar sig Svensk sjuksköterskeförening så här 
om omvårdnadens betydelse: 

Även om hälso- och sjukvården specialiseras alltmer, upphör inte den direkta 
omvårdnaden av patienten att vara lika väsentlig som den medicinska tera-
pin.369 

 
Omvårdnaden ges en status som är likvärdig med det medicinska erfaren-
hets- och kunskapsområdet, samtidigt som det börjar framställas som efter-
strävansvärt för sjuksköterskor att intressera sig för och utföra omvårdnad 
snarare än att tjäna läkaren. Här är ytterligare ett exempel från en artikel i 
sjuksköterskornas tidskrift, skriven tjugo år senare, på hur denna uppvärde-
ring kan komma till uttryck:  

Många sjuksköterskor reagerar nog över att de ska behöva göra allt, även det 
som inte är »fint››, »banala›› uppgifter som att sätta bäcken, tvätta eller mata 
en patient. Men är dessa arbetsuppgifter simpla?370 

 

                               
368 Gerd Zetterström Lagervall. Invigningsanförande på SIHUS, Stockholm. Tidskrift för 
Sveriges sjuksköterskor nr 1 (1968): 56.  
369 Vårdyrkesutbildningen i den nya gymnasieskolan. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 
2 (1968): 68.  
370 Sjöberg, (1985): 28.  
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De två citaten belyser hur det traditionella sättet att värdera de patientnära 
handlingarna, dvs. omvårdnaden, förändrats av sjuksköterskorna i samband 
med att det sker en ökad distansering till det medicinska erfarenhets- och 
kunskapsområdet.  

Från och med 1980-talet framträder föreställningen om att vård och medi-
cin innefattar två olika erfarenhets- och kunskapsområden allt tydligare i 
läroböcker. Föreställningen kommer till uttryck genom att det medicinska 
erfarenhets- och kunskapsområdet utgör det jämförelseobjekt som omvård-
naden speglas mot. Det kan beskrivas så, att det medicinska området funge-
rar som det vedertagna inom sjukvårdens område, mot vilket sjuksköterskor-
na är måna om att distansera vårdandets praktik genom att beskriva det egna 
som annorlunda och bättre.  

I början av detta avsnitt såg vi exempel på att omvårdnad mot slutet av 
1960-talet skildrades som ett viktigt komplement till medicinen. Omvårdnad 
och medicin framställdes som skilda erfarenhets- och kunskapsområden, 
men med lika stor betydelse för sjukvården. På 1980-talet blir det tydligt i 
läroböckerna – och då även dem som vänder sig till undersköterskor – att 
omvårdnad istället framställs som något mer, och implicit som något mora-
liskt bättre, än medicinen. Så här skildras omvårdnad respektive medicin i en 
lärobok från detta årtionde: 

Sjukvård innebär i första hand behandlande åtgärder. Man talar t ex om medi-
cinsk och kirurgisk vård. Därmed betonas att det är en teknisk och vetenskap-
ligt inriktad vård med olika insatser av praktiskt slag. I begreppet omvårdnad 
ingår ordet vård och förstavelsen om. Om har betydelsen omkring, tillsam-
mans. Det anger därmed närhet till andra människor. Om återfinns också i ord 
som omtanke och omsorg – äldreomsorg, barnomsorg. Man förnimmer ett le-
vande medmänskligt och personligt intresse från vårdarens sida.371 

 
Det medicinska erfarenhets- och kunskapsområdet förbinds här med teknik 
och vetenskap, vilket är två områden som brukar förknippas med ”hårda” 
värden och en offentlig sfär. Omvårdnadens område förbinds däremot med 
företeelser som närhet, omtanke och medmänsklighet, som istället står för 
”mjuka” värden och ofta förknippas med en privat sfär. Vidare i texten står 
följande: 

Med andra ord sagt, omvårdnad är det ”mänskliga” inslaget i vården. Därmed 
blir omvårdnad mer än vård. Men vård och omvårdnad behövs båda som 
komplement till varandra.372 

 
Även denna formulering, med omvårdnad som det mänskliga inslaget i vår-
den, implicerar ett jämförelseobjekt som omvårdnad speglas mot och förvän-

                               
371 Borsiin, (1987), 139.  
372 ibid., 139.  
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tas vara annorlunda än. Omvårdnad framstår genom dessa beskrivningar som 
det mer eftersträvansvärda alternativet. Effekten blir att vårdutövarnas ”nya” 
erfarenhets- och kunskapsområde förbinds med ett relationellt uppdrag i 
sjukvården där uppbärandet av ”mjuka” värden i motsats till medicinens 
”hårda” framstår som något väsentligt och önskvärt.  

I en lärobok från 1990-talets början finns samma typ av jämförande reso-
nemang som innebär en mer positiv framställning av omvårdnaden än av 
medicinen. 

Den medicinska behandlingen inriktar sig huvudsakligen på det som är sjukt 
hos människan. Den totala vården, omvårdnaden, omfattar däremot den sjuka 
människan, dvs. både den sjukliga förändringen och personen själv med 
samtliga sina behov.373 

 
Det medicinska området intresserar sig främst för att söka bota patientens 
sjukdom, och underförstått bör detta betraktas som ett alltför begränsat per-
spektiv. Att utöva omvårdnad framställs i motsats till detta som något betyd-
ligt mer omfattande. Omvårdnad som erfarenhets- och kunskapsområde in-
nefattar ett mer komplett perspektiv på den sjuka människan, ett som går 
bortanför och uppmärksammar mera än individens sjukdom och dess ytt-
ringar.  

Sammantaget används omvårdnadsbegreppet för att distansera den 
vårdande praktiken från den medicinska genom att markera att vårdutövarna 
har ett eget erfarenhets- och kunskapsområde. Ett område som omfattar nå-
got mer och annat än att observera och åtgärda sjukdomen i medicinens 
tjänst. Vård framställs genom omvårdnadsbegreppet som medicinens mot-
pol. Framställningarna av omvårdnadsbegreppet bör därför förstås som ett 
medel för att förändra föreställningsvärlden om vad det innebär att vara sjuk-
sköterska i förhållande till läkaren. De samtida texterna ger uttryck för och 
skapar mening om att omvårdnad utgör sjuksköterskans speciella område, 
vilket samtidigt står för det goda och positiva i sjukvården. Genom utsagorna 
om omvårdnad skapas en förståelse enligt vilken sjuksköterskan och den 
vårdande praktiken är fristående från läkaren och den medicinska praktiken.  

Läkares tal om omvårdnad 

Att sjuksköterskorna framställer sig som oberoende i förhållande till läkaren 
märks i deras tidskrift även såtillvida att debattartiklar författade av läkare 
lyser med sin frånvaro från och med 1960-talet. Hur förhåller sig då läkarna 
till sjuksköterskornas strävan att frigöra sig från den medicinska praktiken 
genom att framhäva ett eget erfarenhets- och kunskapsområde inom sjukvår-
den? Frågan kommer här endast att få en ytlig belysning. Den kommer att 
                               
373 Eivor Jansson och Sigrid Timdahl Ringblom, Att vårda sjuka. Vård och omvårdnad vid 
vanliga sjukdomstillstånd (Solna: Almqvist & Wiksell, 1991), 130.  
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belysas dels genom ett referat från ett symposium, dels genom en granskning 
av läkarnas tidskrift Läkartidningen under åren 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992 och 1993, i båda fallen material som kompletterar undersökningens 
huvudmaterial. 

I referaten från ett symposium som SSF anordnade under slutet av 1960-
talet som gick under benämningen Patientvården i brännpunkten går det att 
få en bild av hur läkarna ställde sig till sjuksköterskornas självständighetsan-
språk. Referaten ger en intressant bild av hur både läkare och sjuksköterskor 
såg på frågor som rör omvårdnad. På symposiet diskuterades en mängd frå-
gor som rörde sjuksköterskekåren. En sådan fråga behandlade vem som an-
svarar för omvårdnaden. En frågepanel bestående av sjuksköterskor och 
deras fackliga företrädare – enbart kvinnor – fanns på plats, liksom en sva-
randepanel bestående av enbart män. Bland de svarande fanns bland annat 
fyra läkare med olika befattningar, generaldirektören för Socialstyrelsen – 
även han läkare – samt direktören för Svenska landstingsförbundet. Av sva-
randepanelens svar framgår att läkarna främst betonar en vilja till att fortsätta 
framhäva den medicinska praktikens överordning i förhållande till den 
vårdande praktiken. 

Sjuksköterskorna strävar även i detta fall efter att framställa omvårdnaden 
som sitt eget och självständiga erfarenhets- och kunskapsområde. Här är ett 
tydligt exempel: 

Det har sagts här att sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsarbetet och att 
hon står som arbetsledare för sjukvårdslaget. Då är det väl så, att det är sjuk-
sköterskan som är den som också har kunskapen och därför också bör erkän-
nas som auktoritet på omvårdnadsområdet.374 

 
Läkarna och generaldirektören för Socialstyrelsen delar emellertid inte sjuk-
sköterskornas uppfattning i denna fråga. Svarspanelen betonar i stället att 
just omvårdnad är ett område som ingen kan vara suverän inom. En överlä-
kare betonar att omvårdnaden aldrig kan brytas ut ur den övriga sjukvården 
som en separat funktion. Istället förespråkar han att alla grupper av utövare 
inom sjukvården bör ansvara för och utföra omvårdnad.  

Det är ingen tvekan om att vi alla brister i vår dagliga gärning ifråga om om-
vårdnad. Men jag är inte säker på att man som sjukhusläkare vill sträva efter 
att omvårdnadsarbetet i allt för hög grad skall brytas ut ur den andra sjukvår-
den som en separat funktion. Jag tycker för min egen del att omvårdnaden 
skall vara en mycket viktig integrerande del i all sjukvård. All sjukvård är ju 
vård av människor och man kan inte vårda människor om man inte vårdar sig 
om personligheten och får med den mänskliga aspekten i verksamheten. Jag 
tycker att envar som är verksam inom sjukvården är skyldig att känna ansvar 
för omvårdnadsmomentet i arbetet, och jag tycker kanske att man skulle ha 

                               
374 Patientvården i brännpunkten (Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, 1969), 13-14.  
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kunnat få med ordet omvårdnad i den cirkel som återger läkarens funktioner. 
Vi har faktiskt andra funktioner än medicinsk verksamhet375 

 
Här förbinds, liksom vi såg i kapitel 9, omvårdnad med ett medmänskligt 
inslag i sjukvården. Omvårdnad framställs därför som ett område som inte 
bör sammanbindas med enbart en grupp inom sjukvården, och som därmed 
ingen speciell grupp av utövare kan göra anspråk på. Värt att notera är att 
omvårdnadsbegreppet redan tycks ha fått en så attraktiv innebörd att även 
läkare anser att det ligger i deras intresse att deras praktik ska förknippas 
med omvårdnad. 

Generaldirektören för Socialstyrelsen, Bror Rexed, använder sig av andra 
argument när han i sin tur anför varför omvårdnad inte bör vara ett för sjuk-
sköterskan självständigt erfarenhets- och kunskapsområde. 

Jag tror att i lagens mening är sjukvården inte differentierad, den omfattar 
både medicinska åtgärder och omvårdnad. Man kan inte enligt lagen undan-
dra överläkaren från ansvar för omvårdnaden. Antag att omvårdnaden svikta-
de, att patienterna får liggsår eller att det är någonting annat som klickar – då 
är det ju klart att underläkaren vidtalar överläkaren och överläkaren kan inga-
lunda undandra sig ansvar för detta. Det är läkarnas skyldighet att observera 
vad som försiggår och ge de påpekanden som det finns anledning till och 
även ge handledning, om de anser att det behövs.376 

 
Här tycks resonemanget utgå från en föreställning om att omvårdnad måste 
förstås som att det ingår i ett övergripande medicinskt erfarenhets- och kun-
skapsområde. Därför kan det inte frigöras från den medicinska praktikens 
ansvar. Vidare i texten framläggs dock av Rexed att detta inte hindrar att 
sjuksköterskan kan fungera som en expert i omvårdnad och ledare av detta 
arbete. En tolkning av detta är att hon fortsatt förväntas tjäna den medicinska 
praktiken genom att ta ansvar både för att omvårdnaden verkligen utförs och 
hur den utförs.  

En granskning av läkarnas tidskrift Läkartidningen under 1980- och 
1990-talen visar att debatten fortgår.  

Speciellt tydligt blir detta i samband med att Socialstyrelsen vid 1990-
talets början publicerar sina allmänna råd om omvårdnad.377 I dessa allmänna 
råd ges sjuksköterskan ett formellt ansvar för omvårdnaden. I samband med 
att råden publiceras första gången år 1990 ägnas en av Läkartidningens le-
darsidor åt att problematisera dessa råd. Där tar man tydligt ställning mot att 
omvårdnad framställs som ett för sjuksköterskan självständigt område. Som 
skäl till ställningstagandet hänvisar man bland annat till en definition av 

                               
375 ibid., 11-12.  
376 ibid., 14-15.  
377 SOSFS 1990:15 som senare ersätts med SOSFS 1993:17. 
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Medicinska forskningsrådet, publicerad under 1980-talet.378 I denna defini-
tion framhålls att omvårdnad både till vissa delar sammanfaller med och 
utgör ett komplement till medicinsk vård. Detta lyfts i Läkartidningen fram 
som ett viktigt skäl till varför omvårdnad inte kan frigöras från medicinen. 
Dessutom hänvisas till en kommande lagändring som även den lyfts fram 
som ett tungt vägande skäl mot sjuksköterskornas anspråk. 

Frågan om vad omvårdnad är och vem som skall syssla med omvårdnad bör 
emellertid nu kunna bli mindre kontroversiell i och med den förändring av 
hälso- och sjukvårdslagen (bl a införande av cheföverläkare) som träder i 
kraft den 1 juli nästa år. Det är helt klart att cheföverläkaren skall ha ansvar 
för den totala verksamheten, inklusive omvårdnad, på de enheter som skall 
vara läkarledda.379 

 
Föreställningen att omvårdnad ingår i det medicinska erfarenhets- och kun-
skapsområdet tycks ligga till grund för resonemanget i citatet. Utifrån denna 
föreställning framhävs det naturliga i att den medicinska praktikens utövare 
ytterst har att ansvara för omvårdnaden och därmed även för den vårdande 
praktiken. Slutligen anförs att omvårdnad dessutom är ett område som alla 
yrkesgrupper inom sjukvårdens område måste betraktas som utövare av.  

Liknande resonemang går att finna i Läkartidningen tre år senare i sam-
band med att Socialstyrelsen utkommer med förslag till revidering av de 
allmänna råden om omvårdnad. I en artikel framkommer att Läkarförbundet 
vill att det nya förslaget ska förändras och innehålla bland annat följande 
klargörande: 

Läkarförbundet anser att de allmänna råden bör innehålla en fylligare bild av 
omvårdnadsbegreppet och även redovisa olika definitioner och svårigheterna 
att avgränsa omvårdnaden som område. Förbundet anser att det bör klargöras 
att omvårdnad inte är en exklusiv sjuksköterskeuppgift.380 

 
Samma argument och hänvisningar till den nya chefsöverläkarlagen samt 
Medicinska forskningsrådets definition av omvårdnadsbegreppet som an-
vändes tre år tidigare återkommer för att motivera ställningstagandet. I denna 
artikel tas det också bestämt avstånd från att sjuksköterskan i sitt vårdande, 
som Socialstyrelsens reviderade förslag anger, ska samordna och planera 
diagnostiska åtgärder och behandlingar. 

Omvårdnadsåtgärder delas in i tre övergripande funktioner. Den andra av 
dessa kallas ››samordning och planering av diagnostiska åtgärder och be-
handling››. Detta anser Läkarförbundet vara en uppseendeväckande utvidg-

                               
378 Definitionen går att läsa i sin helhet i Teorier och metoder i omvårdnadsforskning. Rapport 
från en arbetsgrupp. (Stockholm: Medicinska forskningsrådet, 1982), 10. 
379 SoS och omvårdnaden. Läkartidningen nr 41 (1990): 3247.  
380 Läkarförbundet avvisar allmänna råd i omvårdnad. Läkartidningen nr 28-29 (1993): 2494.  
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ning av begreppet som förbundet inte kan tillstyrka. Hälso- och sjukvårdsla-
gen, HSL, lägger detta samordningsansvar på den patientansvariga läkaren, 
PAL.381 

 
Avståndstagandet kan ses som ett uttryck för att läkarna vill definiera vad 
sjuksköterskan kan respektive inte kan göra i sin praktik, eller annorlunda 
uttryckt, vilka aktiviteter och handlingar som praktiken bör innehålla. Att 
diagnostisera och samordna patientens omvårdnadsbehov framställs som 
handlingar som inte är förenliga med sjuksköterskan och hennes praktik. Det 
kan i sin tur tolkas så, att läkarna anser att sjuksköterskans inkluderande av 
handlingar i sin praktik – som att ställa omvårdnadsdiagnoser – innebär att 
gränsen till läkarens område överträds.  

Gemensamt för läkarnas utsagor är att de alla ger uttryck för en strävan 
från deras sida att reproducera en etablerad ordning, där relationen mellan 
den vårdande och medicinska praktiken och dess utövare präglas av den 
senares makt över den förra. Genom att ge uttryck för en föreställning om att 
omvårdnad inte är skild från utan snarare integrerad i den medicinska prakti-
kens erfarenhets- och kunskapsområde vill läkarna berättiga att makten över 
sjuksköterskorna och den vårdande praktiken kvarstår. 

Vårdutövarnas relationer återskapas, handlingarnas 
fördelning ändras  
I det här avsnittet ska jag uppmärksamma hur sjuksköterskornas framställ-
ningar om omvårdnaden även för med sig anspråk på de handlingar som 
sjukvårdsbiträdet/undersköterskan av tradition varit de främsta utövarna 
av.382 I samband med sjuksköterskornas meningsskapande om omvårdnad 
som eget erfarenhets- och kunskapsområde förändras med andra ord inte 
bara relationen till läkaren utan också föreställningarna om fördelningen av 
den vårdande praktikens aktiviteter och handlingar.  

De tre grupperna vårdutövare tycks konkurrera om handlingarna inom 
den patientnära aktiviteten. I de föreställningar som kommer till synes i tex-
terna förväntar sig sjuksköterskan såväl som sjukvårdsbiträdet och underskö-
terskan att bistå med exempelvis tvättning, badning eller matning av patien-
terna, eftersom detta ingår i omvårdnaden. I en sjuksköterskas artikel från 
1980-talet framkommer detta på följande vis: 

                               
381 ibid.  
382 Som framgått i kapitel tre och fyra, som redogör för vårdandets innehåll och vårdutövarnas 
relationer under seklets första hälft, har sjuksköterskorna i egenskap av sjukvårdsbiträdets 
överordnade alltid också tillskrivits ett ansvar för praktikens patientnära handlingar, även då 
hon inte själv utfört dem. 



  201 

För mig betyder omvårdnad att en patient får hjälp med att tillfredsställa sina 
grundläggande behov till exempel födointag, urin och avföring samt hygi-
en.383 

 
Citatet är ett exempel på att gränserna mellan vem som gör vad inom prakti-
ken, som redan under brytningsperioden började luckras upp,384 nu tycks 
obefintliga. Andra texter nyanserar dock denna bild. Parallellt med att sjuk-
sköterskorna gör anspråk på de handlingar och det område som framförallt 
sjukvårdsbiträdet, men även undersköterskan, av tradition haft mest erfaren-
het av och kunskaper om, reproduceras sjuksköterskornas överordning i för-
hållande till de senare på ett sådant sätt att det aldrig behöver uppstå någon 
konkurrenssituation. En artikel från 1968 får tjäna som inledande exempel på 
hur återskapandet av överordningen kan komma till uttryck: 

Det finns tillfällen då vårduppgifterna kan utföras av andra och tillfällen då 
bara sjuksköterskan kan utföra dem. Patientens tillstånd blir avgörande. Av-
görandet ligger hos sjuksköterskan i egenskap av arbetsledare. Det är hon 
som identifierar de sjukas behov av omvårdnad och bedömer vad som skall 
göras och hur det skall göras, beslutar sedan vem som är den lämpliga för re-
spektive uppgift i arbetslaget.[…] Omvårdnaden - primärvården – är alltså 
sjuksköterskans främsta funktions- och ansvarsområde. 385 

 
Sjuksköterskan fortsätter liksom under brytningsperioden att framställas som 
en arbetsledare - men med den skillnaden att hon skildras som en arbetsleda-
re inom en praktik med ett eget erfarenhets- och kunskapsområde. Fram-
ställningen belyser också att föreställningen om att fördelningen av de pati-
entnära handlingarna bör vila på den enskilda sjuksköterskans ansvar kvar-
står. Fördelningen av handlingar framstår därigenom som variabel och till 
viss del godtycklig. Sjuksköterskan framhävs alltså fortsatt som den som bör 
styra sjukvårdsbiträdets/undersköterskans handlingsutrymme inom prakti-
ken. Här ett annat exempel på hur relationen mellan vårdutövarna skildras, 
hämtat från en lärobok i omvårdnad för sjuksköterskor från 1990-talet. 

Undersköterskan lär sig delar av omvårdnadsfunktionen men den teoretiska 
kunskapen är huvudsakligen en orientering inom ämnet. Eleverna får kun-
skap i anatomi, fysiologi och sjukdomslära. På den praktiska sidan förbereds 
undersköterskorna till att delta i omvårdnaden och att utföra arbetsuppgifter 
under ledning och handledning av sjuksköterskor.386 

 
Föreställningen om vad som bör prägla sjuksköterskans relation i förhållande 
till undersköterskan är inte lika tydligt och konkret uttryckt som 1968, men 

                               
383 Sjöberg, (1985):27.  
384 Detta skildrades i kapitel sju som belyste hur fördelningen av aktiviteter och handlingar 
var föremål för översyn. 
385 Zetterström Lagervall, (1968): 118.  
386 Jahren Kristoffersen, (1998), 125.  
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innebörden är densamma: sjuksköterskan förväntas styra den underordnades 
handlingsutrymme genom att besluta vilka handlingar hon bör utföra och 
hur.  

Citatet kan också ses som ett exempel på en föreställning om att sjukskö-
terskorna är bättre lämpade att utföra omvårdnad än undersköterskan. Un-
dersköterskans kunskaper och kompetens i omvårdnad är begränsade, till 
skillnad från sjuksköterskans. Denna förståelse fungerar som en legitimering 
av undersköterskans bristande autonomi och underordning i förhållande till 
sjuksköterskan. 

Att sjuksköterskor framställer sig som bättre lämpade att utföra omvård-
nad än andra grupper av vårdutövare blir ett allt tydligare spår i texterna 
under senare delen av seklet. På 1960-talet yttrar sig SSF:s ordförande så 
här: 

En förbättring av hälso- och sjukvården kräver bland annat att man fastslår 
sjuksköterskans/sjukskötarens huvuduppgift, nämligen den att med hjälp av 
underställd vårdpersonal tillgodose vårdkonsumenternas behov av tjänster. 
Det är nödvändigt att detta beaktas vid planering, forskning och rationaliser-
ing, om vi skall kunna någorlunda nöjaktigt tillfredsställa ökande vårdbehov 
på kort och lång sikt. Vår sakkunskap när det gäller omvårdnaden av patien-
ten bör komma till uttryck i olika sammanhang.387 

 
Sjuksköterskan besitter sakkunskap i omvårdnad, sägs det i citatet, vilket 
antyder en föreställning om att just denna yrkesgrupp besitter en exklusiv 
kunskap och kompetens som är avgörande för att patienternas behov av vård 
ska kunna tillgodoses. Sjukvårdsbiträdets och undersköterskans kunskaper 
och kompetenser lyfts däremot inte fram som en viktig förutsättning för att 
kunna utföra vården. De framställs, liksom under brytningsperioden, snarare 
som de medel som sjuksköterskan använder för att tillgodose patienternas 
behov av vård.  

I sjuksköterskornas tidskrift pekar sjuksköterskor fortsättningsvis ut sin 
egen kompetens som unik och markerar därmed att de är bättre lämpade att 
utföra omvårdnad.  

Tillsammans måste vi arbeta vidare på att profilera vår sjuksköterskeroll som 
omvårdnadsexperter och även använda kunskaperna i praktisk patientvård 
samt som utbildare för andra personalgrupper.388 
 

Innebörden i denna utsaga är densamma som i den nyss citerade. Texten ger 
uttryck för att sjuksköterskan är expert på omvårdnad och skapar mening 
kring att just denna yrkesgrupp besitter kunskaper och kompetens som är 
unika. Sjuksköterskan framstår som den lämpligaste utövaren och förmedla-
                               
387 Gerd Zetterström Lagervall. Ett gott nytt år. Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor nr 1 
(1968): 1.  
388 Annica Svensson. Mänskligare vård, tack och lov. Vårdfacket nr 11 (1985): 26.  
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ren av omvårdnad. Som utbildare för andra personalgrupper företräder hon 
en överordnad position i förhållande till dem. På 1990-talet framställs sjuk-
sköterskans särställning med delvis nya formuleringar i tidskriften: 

OMVÅRDNADEN BRUKAR som bekant indelas i allmän omvårdnad och 
specifik omvårdnad. Den förra innehåller sådan kunskap som de flesta av oss 
har med i bagaget (må vara genetiskt eller socialt betingat) och som under-
sköterskor, sjukvårdsbiträden och läkare är lika bra på som sjuksköterskor. 
Specifik omvårdnad kräver just den extra kompetensen som endast sjukskö-
terskor har, det vill säga hur man bäst omvårdar en person med en specifik 
sjukdom eller särskilda symtom.389 

 
Omvårdnaden skildras under detta årtionde som tvåfaldig. Det finns å ena 
sidan något som kan betecknas som en allmän omvårdnad, å andra sidan en 
specifik sådan.390 Den specifika är sjuksköterskans särskilda område. Andra 
grupper inom sjukvårdens område tillerkänns i passagen ovan ett visst mått 
av kunskaper och erfarenheter av omvårdnad, som gör att de kan förstå och 
utföra en begränsad del av omvårdnaden, ”den allmänna”. Sjuksköterskorna 
däremot framställs besitta alldeles speciella kunskaper i omvårdnad, vilket 
innebär att endast de kan ta ansvar för omvårdnadens helhet. Andra grupper 
inom sjukvårdens område framställs därmed återigen ha kunskaper och 
kompetenser som är bristfälliga jämfört med sjuksköterskans. Vidare i arti-
keln framförs också följande: 

God bedömningsförmåga i omvårdnadsarbetet kräver två saker, teoretisk 
kunskap i förening med praktisk erfarenhet. Två komponenter som inte kan 
skiljas åt och som varje erfaren sjuksköterska besitter. Sjuksköterskans ge-
digna omvårdnadskunskap medför att hon kan göra en helhetsbedömning 
som inte är möjlig att göra med en undersköterskekompetens.391  

 
I denna jämförelse värdesätts inte undersköterskans kompetenser och förmå-
gor. Helhetsbedömningar förbinds med omvårdnad, och budskapet i fram-
ställningen är att enbart sjuksköterskan i kraft av sin specifika utbildning 
besitter förmågan att göra helhetsbedömningar. Oavsett hur mycket praktisk 
erfarenhet en undersköterska har, ses hennes teoretiska kunskaper som allt-
för bristfälliga för att hon ska kunna göra adekvata bedömningar av patien-
ters behov av vård.  

Sammantaget visar analysen av texterna att en föreställning om det själv-
klara i att sjuksköterskan är överordnad sjukvårdsbiträdet och undersköters-
kan och därvid fungerar som arbetsledare reproduceras. Detta trots att de 
                               
389 Catrin Björvell och Lena Renman-Åberg. Gerd Lindgren generaliserar om kompetens i 
omvårdnaden. Vårdfacket nr 9 (1995): 41.  
390 En sådan uppdelning av omvårdnaden görs i Socialstyrelsens allmänna råd i omvårdnad 
från 1993 och tycks därför på 1990-talet utgöra ett vedertaget sätt att dela upp omvårdnaden 
på. 
391 Björvell och Renman-Åberg, (1995):41.  
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senare i stor utsträckning förväntas utföra samma typ av handlingar inom 
vårdandets praktik. Samtidigt bidrar föreställningen om att sjuksköterskan 
besitter en exklusiv kunskap och kompetens i omvårdnad till att legitimera 
att sjuksköterskan övertar utförandet av handlingar som av tradition utförts 
av sjukvårdsbiträdet och senare även undersköterskan. Framställningarna 
tyder på att sjuksköterskorna framställer sin kompetens i omvårdnad på ett 
sätt som bidrar till att markera en skillnad gentemot andra grupper av utöva-
re inom sjukvårdens område och gynnar dem som grupp.  

Oenigheten om fördelningen av handlingar 

Under hela perioden 1960-2000 tycks det råda oklarhet om hur de vårdande 
handlingarna ska fördelas. Det väcker frågan om hur sjukvårdsbiträden och 
undersköterskor förhåller sig till sjuksköterskans anspråk på att överta hand-
lingar som de av tradition utfört.  

Under perioden framkommer endast i liten utsträckning framställningar i 
Kommunalarbetaren som går i opposition mot sjuksköterskornas anspråk. 
Företrädare för sjukvårdsbiträdet och undersköterskan fortsätter dock (jfr 
kapitel sju) under slutet av 1960-talet och 1970-talet att förespråka att med-
lemmarna bör få del av de medicintekniska och läkarnära handlingarna. 
Framställningarna kretsar kring ett fortsatt anspråk på ett utökat handlingsut-
rymme inom praktiken för dessa grupper. Följande är ett exempel på hur 
detta kan komma till uttryck: 

Den Thapperska utredningen föreslog att undersköterskor skulle erhålla så-
dan utbildning att sjuksköterskorna avlastades vissa arbetsuppgifter. Därmed 
skulle man täcka, i varje fall till stor del, den brist på sjuksköterskor som man 
påstod förelåg. Men resultatet av utredningen har tyvärr blivit att underskö-
terskor i grupp I endast i begränsad omfattning får arbetsuppgifter som svarar 
mot den utbildning de erhållit. […] Undersköterskorna har inte fått de arbets-
uppgifter som den Thapperska utredningen avser utan allting går i gamla ba-
nor.392 

 
Att framställningar som representerar undersköterskans syn fortsätter att 
kretsa kring det önskvärda med ett övertagande av vissa av de åtråvärda me-
dicintekniska handlingarna kan tolkas som att sjuksköterskornas framställ-
ningar rörande omvårdnad inte i sig uppfattas som ett hot i det inledande 
skedet. Det citerade tyder på att sjuksköterskorna fortsatt inte lämnar ifrån 
sig de mer åtråvärda medicintekniska handlingarna till undersköterskan, trots 
sina framställningar rörande omvårdnad och en förändrad föreställnings-
värld. 

                               
392 Notan inte bara till den ena parten. Kommunalarbetaren nr 3 (1970), 13, 29.  
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Under 1980-talet börjar emellertid artiklar i tidskriften att ge uttryck för 
ett explicit ifrågasättande av föreställningen om att sjuksköterskan är mest 
lämpad att utföra och ansvara för omvårdnaden. 

Många biträden och undersköterskor har genom åren klagat över att sjukskö-
terskorna så sällan ställt upp och hjälpt till i den dagliga omvårdnaden av pa-
tienterna. Istället har de förskansat sig ute på sina expeditioner, bakom pap-
pershögarna. Nu har sjuksköterskorna själva upptäckt att de tappat bort pati-
enterna i sin hantering. Och när arbetslöshet också blivit en realitet för sjuk-
sköterskeskrået är förstås idéer som ”primary nursing” välkomna. Borta är 
tankarna om vårdlag och att bryta hierarkier. Sjuksköterskorna intar positio-
nerna runt sängarna.393  

 
Vidare i texten förespråkas att det som kallas för gruppvård bör införas och 
utvecklas på vårdavdelningarna istället för den så kallade primary nursing394 
som omtalas i citatet ovan.  

Lika naivt som att tala om ”husläkare” när det är vårdcentraler man menar, 
lika dumt är det att låtsas som om några supersjuksköterskor skulle kunna 
lösa alla problem i vården. En riktigt genomförd gruppvård, personal som till 
grund har undersköterske- eller skötarutbildning, möjligheter till regelbunden 
fortbildning, kontaktpersoner för varje patient, individuella vårdplaner – allt 
det här är delar i en sjukvård som skulle bli både personlig och av hög kvali-
tet.395 

 
Sjuksköterskorna framhäver i sina texter sin egen lämplighet. I denna text 
framhävs istället att en mångfald av kompetenser och kunskaper är väsentligt 
i vårdandet. Att undersköterskor bidrar med sådana framställningar bör för-
stås som ett sätt för dem att säkerställa sitt eget handlingsutrymme inom 
praktiken. I ett remissvar från Kommunalarbetarförbundet till den kommittén 
som tillsatts för att utreda sjukvårdens inre organisation (redovisat i SOU 
1979:26) framkommer ett liknande resonemang. 

Patientkontakten är en naturlig utgångspunkt för att diskutera arbets- och an-
svarsfördelningen i vården. Lagarbete är en arbetsform som kan förbättra pa-
tientmiljön. Sjukvårdsbiträden, undersköterskor och psykiatrisk skötarperso-
nal har unika erfarenheter som är baserade på vardagliga och nära kontakter 
med patienterna och som måste tas tillvara i organisationen på ett systema-
tiskt sätt.396   

 
Vi såg i föregående avsnitt att sjuksköterskorna framställde sin teoretiska 
kunskapsbas som unik och helt avgörande för utförandet av den ”helhetliga” 

                               
393 Strid om jobben på daghem och sjukhus. Kommunalarbetaren nr 28 (1982): 7.  
394 Primary nursing innebär att en sjuksköterska har det totala ansvaret för omvårdnaden av ett 
mindre antal patienter. 
395 Strid om jobben på daghem och sjukhus, (1982): 7.  
396 SOU 1979:26, 105.  
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omvårdnaden. I Kommunalarbetarförbundets remissvar värdesätts och beto-
nas istället att deras medlemmar inom vårdområdet har unika erfarenheter, 
som de har tillägnat sig i det praktiska arbetet med patienterna. Kunskaperna 
om och erfarenheterna av vård hos dessa grupper av vårdutövare framställs 
därmed som annorlunda än sjuksköterskans men lika väsentliga och exklusi-
va.  

Här ett exempel på en liknande utsaga hämtat ur Kommunalarbetaren: 

Det händer att sjuksköterskorna försöker ta arbetsuppgifter från kommu-
nalarbetarna i vården. Deras fackliga organisation, SHSTF, använder argu-
mentet att Kommunals medlemsgrupper har för dålig utbildning.[…] De 
sjukvårdsbiträden som arbetat länge i vården har värdefulla erfarenheter. Där-
för ska man inte vänta sig att vården blir bättre, bara för att de går en kurs, 
säger Gunnar Hofring.397 

 
Båda de nyss presenterade citaten ger uttryck för en föreställning från sjuk-
vårdsbiträdenas och undersköterskornas fackliga företrädares sida om att inte 
bara den teoretiska kunskapsbas som sjuksköterskan besitter bör värdesättas 
i vårdandet. Fler grupper av vårdutövare än sjuksköterskan är lämpade att 
utöva vård/omvårdnad.  

Sammantaget ger utsagor av den typ som återgetts ovan uttryck för en 
strävan efter att till en början utöka handlingsutrymmet och därefter försvara 
och kvarhålla ett redan befintligt sådant för sjukvårdsbiträden och kanske 
speciellt för undersköterskan. Framförallt remisstexten betonar de underord-
nade vårdutövarnas kunskaper och kompetens som annorlunda än sjukskö-
terskans, men ändå lika viktiga. Därigenom utmanas de senares anspråk på 
omvårdnaden. Det kan tolkas som att man från fackförbundets sida talar 
utifrån en föreställning om att en balans behövs mellan olika kunskapsfor-
mer för att patientens vård ska bli fullgod.  

Meningsskapandet om relationer och positioner 
Under 1900-talets andra hälft skapas nya innebörder om vad det innebär att 
vara sjuksköterska respektive sjukvårdsbiträde och undersköterska i sam-
band med och till följd av ett förändrat meningsskapande om vårdandet som 
är nära förbundet med omvårdnadsbegreppets lansering. Positionerna inom 
vårdandets praktik förskjuts. Ifråga om sjuksköterskans och läkarens relation 
ger texterna, så som också var fallet under seklets första hälft (jfr kapitel 
fyra), uttryck för och skapar mening om vad som skiljer en vårdutövare från 
en utövare av medicin. Dock finns en viktig skillnad mellan meningsskapan-
det under seklets första och andra hälft. Under perioden 1960-2000 definie-
                               
397 Skolbänken nästa för sjukvårdsbiträdena. Regeringen vill göra alla till undersköterskor.  
Kommunalarbetaren nr 4 (1985): 29.  
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ras inte sjuksköterskans relation till läkaren genom utsagor om hur de bör 
förhålla sig till varandra. Förhållandet mellan sjuksköterskan och den 
vårdande praktiken och läkaren och den medicinska praktiken framställs 
snarare som en icke-relation. Läkaren och den medicinska praktiken urskiljs 
istället som ”den/det andra”, den/det som sjuksköterskan och vårdandets 
praktik inte bör förknippas med och som är annorlunda.  

Den medicinska praktikens uppfattade olikhet kan i texterna sägas utgöra 
ett nav kring vilket nya innebörder om sjuksköterskan och vårdandet produ-
ceras. Följden blir att det inte längre framställs som eftersträvansvärt att tjä-
na medicinen. Den vårdande praktikens självständighet och oberoende ut-
trycks istället som det önskvärda idealet.  

I kapitel 9 visade jag hur sjuksköterskorna under 1960-talet stred om 
makten över meningsskapandet om vad det innebar att vara sjuksköterska 
genom att börja ifrågasätta sitt tjänande till den medicinska praktiken. Vad vi 
sett i detta kapitel är hur sjuksköterskorna tar hjälp av omvårdnadsbegreppet 
för att beteckna vårdandets praktik på ett sätt som är förenligt med deras 
strävan att förändra sin relation till läkaren. På så sätt fungerar begreppet 
som ett viktigt medel för sjuksköterskorna i deras försök att först producera 
nya innebörder och sedan stabilisera innebörderna om vårdandets praktik i 
en riktning som är förenlig med deras intresse av autonomi.  

Ifråga om sjuksköterskans och sjukvårdsbiträdets/undersköterskans rela-
tioner ger sjuksköterskeproducerade utsagor fortsatt uttryck för och skapar 
mening om hur de bör förhålla sig till varandra. Sjuksköterskan är den som i 
utsagorna i första hand länkas till det med kraft lanserade begreppet omvård-
nad och tillskrivs en kunskapsbas som ger henne ägande- och beslutsrätten 
över de handlingar som begreppet ska beskriva och täcka in. Sjukvårdsbiträ-
det och undersköterskan tillskrivs en bristande kunskapsbas i omvårdnad, 
något som får motivera deras fortsatta underordning i förhållande till sjuk-
sköterskan och rollen som de som bistår sjuksköterskan.  

Jag ska på nästa sida låta en sammanställning illustrera hur sjuksköterska, 
sjukvårdsbiträde/undersköterska respektive läkare framställs i texter produ-
cerade av sjuksköterskor.  
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Sjuksköterska 

 
Sjukvårdbiträde/undersköterska 

 
Läkare 

Oberoende 
Självständig 
Samlar in data 
Bearbetar data 
Beslutar om patienters 
vårdåtgärder 
Äger insikter om patien-
tens vårdbehov 
Överordnad 
Äger den ”rätta” och 
fullständiga kunskapsba-
sen 

Bistår sjuksköterskan 
Beroende 
Underordnad 
Äger en brist- 
fällig kunskapsbas 

Den negative 
andre 

 
Sammanställningen visar att sjuksköterskorna ständigt synes vilja reproduce-
ra sjukvårdsbiträdets och undersköterskans positioner. Den visar också något 
annat: sjuksköterskan har diskursivt sökt sig en autonom position som liknar 
den läkaren innehaft i förhållande till sjuksköterskan tidigare under seklet.  

 
På samma sätt ska det avslutningsvis illustreras hur sjuksköterskor gett vår-
dandet innebörden av att vara annorlunda än medicinen: 

 
Medicinsk terapi Vård 
Objektiv 
Bristfälligt perspektiv på den 
sjuka människan 
Instrumentellt inriktad 

Medmänsklig 
Helhetligt perspektiv på den 
sjuka människan 
Relationellt inriktad 

Aktiva diskurser i meningsskapandet 

Relationer och positioner har stått i fokus för intresset i detta kapitel, och 
även i detta fall är det uppenbart att den medicinvetenskapliga diskursens 
inflytande över den vårdande praktiken är starkt ifrågasatt och successivt 
drivs undan i praktikens diskursordning.  

Tre av de diskurser som istället används som resurser i texterna har jag 
redogjort för i de två föregående kapitlen. Den intimiserande diskursen och 
den social- – och beteendevetenskapliga diskursen bidrar till att definiera 
vad vårdande innebär på nya sätt. I och med detta bidrar de också till att 
skilja ut vad som utmärker vårdutövare genom att sammanbinda dem med 
vissa aktiviteter/handlingar. De innebörder som dessa diskurser förmedlar 
om vårdandet som något mer och annat än rent medicinska insatser bidrar till 
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att sjuksköterskan kan representera sig själv som oberoende av läkaren och 
företrädare för ett eget och specifikt erfarenhets- och kunskapsområde. 

Förutom de redan nämnda diskurserna framträder en ny diskurs som jag 
vill kalla en utbildningsdiskurs. Den kan sägas ersätta den tayloristiska dis-
kursens föreställningsvärld som grund för relationen mellan sjuksköterska 
och sjukvårdsbiträde/undersköterska. Det är rimligt att anta att denna diskurs 
har sitt ursprung på ett övergripande samhälleligt plan och blivit omsatt på 
ett lokalt. Utbildningsdiskursen står för idéer om betydelsen av att kunna 
prestera genom att inneha den rätta teoretiska kunskapen. Perspektivet präg-
las av att den framhäver teoretiska och vetenskapliga värden i arbetslivet. 
Den uttrycker och skapar mening om människors prestationer och värde på 
arbetsmarknaden på grundval av deras utbildningsbakgrund. Diskursen defi-
nierar på så sätt vilka aktörsgrupper som är mer betydelsefulla och avgöran-
de än andra för att utföra och utveckla vård. På så sätt bidrar diskursens in-
nebörder till att legitimera sjuksköterskans övertagande av de patientnära 
handlingar som av tradition utförts av hennes underordnade, liksom hennes 
överordnade och arbetsfördelande relation i förhållande till dessa. Den kan 
också sägas legitimera att sjuksköterskan, som besitter en unik kompetens i 
omvårdnad, är självständig i förhållande till läkaren.  

Diskursernas positionering av skilda grupper av utövare 

Förändringar av sjuksköterskans position i förhållande till läkaren har syn-
liggjorts i tidigare kapitel. Positionen som läkarens assistent förändrades i 
texter från brytningsperioden till positionen som läkarens administratör ge-
nom den tayloristiska diskursens inflytande. De social- och beteendeveten-
skapliga diskursernas ökande dominans får under seklets sista decennier 
effekten att sjuksköterskan inte längre positioneras specifikt i förhållande till 
läkaren. Snarare kan man tala om att sjuksköterskan genom utbildningsdis-
kursen positioneras i förhållande till alla övriga grupper av utövare inom 
sjukvårdens område. Utbildningsdiskursen bidrar med en distinktion mellan 
”vi” sjuksköterskor, med den rätta teoretiska kunskapsbasen, och ”dem”, de 
andra utan den rätta kunskapsbasen. Via dessa distinktioner positioneras 
sjuksköterskan i förhållande till andra utövare inom sjukvårdens område som 
en självständig expert på omvårdnad. 

När det gäller sjukvårdsbiträdet och undersköterskan har vi i tidigare ka-
pitel sett hur deras positioner i förhållande till sjuksköterskan förändrats från 
okvalificerad hjälpreda under seklets första hälft till assisterande resurser och 
indirekt läkarassistent under brytningsperioden. Utbildningsdiskursen bidrar 
till att dessa två grupper vårdutövare förs till gruppen ”dem”. Därmed fram-
ställs de som mindre lämpade för att kunna se och utföra helheten i vårdan-
det. Diskursens distinktioner bidrar till att sjukvårdsbiträdet/undersköterskan 
positioneras som assisterande omvårdare i förhållande till sjuksköterskan.  
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När meningsskapandet förändras i en riktning där tjänande till den medi-
cinska praktiken inte längre framställs som det självklara, positioneras sjuk-
vårdsbiträdet/undersköterskan i förhållande till patienten, liksom vid seklets 
början, återigen som en hjälpande hand. Sjuksköterskan får via diskurserna 
en position som expert på vård.  

Övertagandet av makten över den vårdande praktiken 

Sjuksköterskornas texter ger uttryck för att det motstånd mot tjänandet till 
den medicinska praktiken som gavs exempel på i kapitel nio, successivt blir 
omsatt i ett meningsskapande där den medicinska vetenskapen inte styr och 
begränsar hur relationen mellan praktikernas utövare etableras. Det kan även 
uttryckas så, att det inte längre är läkarnas behov som är styrande för relatio-
nen eller den vårdande praktikens gränser. De föreställningar som kommer 
till uttryck och skapas genom utbildningsdiskursen tjänar istället sjukskö-
terskornas intresse av autonomi. Det förändrade sättet att skapa mening om 
sjuksköterskans relation till läkaren bör därför förstås så att de förra vid sek-
lets slut, på den diskursiva nivån, övertagit rätten att definiera praktikens 
relationer, handlingsutrymme och erfarenhets- och kunskapsområde.  

Sammanfattning 
I resultatredovisningens avslutande kapitel har jag granskat hur de förändra-
de föreställningarna om den vårdande praktikens innehåll påverkar de redan 
etablerade relationerna inom praktiken och föreställningarna om hur de 
vårdande aktiviteterna och handlingarna bör fördelas under seklets senare 
del.  

En stark föreställning, hämtad från en utbildningsdiskurs, om sjukskö-
terskan som en självständig, aktiv och beslutsfattande utövare av vård har 
därvid blivit synlig. Diskursen bidrar med idéer om betydelsen av att kunna 
prestera genom att inneha den rätta teoretiska kunskapen. Dess perspektiv 
kännetecknas av att teoretiska och vetenskapliga värden i arbetslivet fram-
hävs. Denna diskurs underbygger och bidrar till att skapa en förståelse enligt 
vilken sjuksköterskan bör inta huvudrollen för och i vårdandets praktik och 
den tidigare så väsentliga relationen till läkaren blir oväsentlig. Med denna 
förståelse följer en föreställning om att vård och medicin innefattar två olika 
erfarenhets- och kunskapsområden som skiljer sig markant åt.  

Att vård kan framställas som ett eget erfarenhets- och kunskapsområde 
möjliggörs i sin tur av de socialvetenskapliga och beteendevetenskapliga 
diskurser som förskjutit den medicinvetenskapliga diskursen och starkt bi-
drar till att den vårdande praktiken kan ges ett innehåll som skiljer sig från 
den medicinska. Med hjälp av dessa diskurser ges den vårdande praktiken 
innebörden att vara den medicinska praktikens ”goda” motsats. Det nya in-



  211 

nehållet speglas mot och skapas delvis med hjälp av medicinen som en nega-
tiv motpol.  

Det nya innehåll som den vårdande praktiken tillskrivs bidrar till en 
oklarhet om vem som gör vad inom den vårdande praktiken, då både sjuk-
sköterskor och undersköterskor/sjukvårdsbiträden ska utföra den patientnära 
aktivitetens handlingar. Dock kvarstår en föreställning från det jag kallat 
brytningstiden om sjuksköterskan som arbetsledare och den som har rätten 
att fördela de befintliga handlingarna. Hon fortsätter att framhävas som den 
som styr undersköterskans och sjukvårdsbiträdets handlingsutrymme. Nytt 
för århundradets fyra sista decennier är att sjuksköterskorna bidrar med en 
föreställning, hämtad från utbildningsdiskursen, om att de i kraft av sin spe-
cifika kompetens och utbildning är bättre lämpade att utföra och ansvara för 
de patientnära handlingarna än andra grupper. Därmed berättigas deras över-
ordning, liksom deras anspråk på handlingar som tidigare utförts av sjuk-
vårdsbiträdet/undersköterskan.  

Sjuksköterskorna är den aktörsgrupp som främst förändrat tidigare före-
ställningar om vad vårdande innebär och därmed relationerna mellan olika 
grupper av utövare inom sjukvårdens område. Därmed bryter de också den 
medicinska praktikens dominans över den vårdande praktiken. Läkarna sö-
ker reproducera befintliga föreställningar som innebär att deras makt över 
vårdandets praktik berättigas och bidrar med föreställningar om att omvård-
nad är integrerat i den medicinska praktikens område.  

Sjukvårdsbiträdet/undersköterskan fortsätter att i början av perioden 
1960-2000 att utmana föreställningen om sjuksköterskan som den rättmätiga 
utföraren av de läkarnära handlingarna. Under ett senare skede bidrar de 
istället med föreställningar enligt vilka deras kunskaper av och erfarenheter 
om omvårdnad bör värdesättas och tillmätas samma betydelse som sjukskö-
terskans. På så sätt utmanar dessa grupper av vårdutövare sjuksköterskornas 
anspråk på att vara experter på omvårdnad.  

Sammanfattande analys av del 3 
Uppenbart är att den vårdande praktikens diskursordning genomgår en trans-
formering under 1900-talets fyra sista decennier. Diskursordningen bör, i 
enlighet med Norman Fairclough, ses som en domän där aktörer kämpar om 
att antingen bevara eller utmana ett befintligt sätt att skapa mening. Denna 
transformering bör med andra ord förstås som ett tecken på och resultat av 
en maktkamp. I denna maktkamp fungerar begreppet omvårdnad som ett 
medel för att påverka och förändra rådande föreställningar och strukturer 
kring vårdandets praktik. Det är också uppenbart att det främst är två aktörs-
grupper som är aktiva i den meningsskapande process som är synlig under 
seklets andra hälft. Sjuksköterskorna, men också den vårdpolitiska praktiken, 
söker diskursivt etablera nya betydelser hos vårdandet. 
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Vårdandet som en del i ett samhälleligt övervakningssystem  

De tidigare marginaliserade social- och beteendevetenskapliga diskurserna 
samt den intimiserande diskursen har under perioden 1960-2000 fått domi-
nerande ställningar i den vårdande praktikens diskursordning. Detta har in-
neburit ett flertal förändringar av föreställningarna om vårdandets innehåll.  

En viktig sådan är att förskjutningen av den medicinvetenskapliga diskur-
sen bidragit till ett skifte från ett sjukdomsperspektiv till ett hälsoperspektiv 
på vårdandet. Övervakandet av och ordnandet med en kropp som antas på-
verkad av biologiska processer eller bakteriologiska angrepp utgör inte läng-
re en viktig grund för de innebörder den vårdande praktiken ges. Det innebär 
att den medicinska praktiken inte längre från utsidan påverkar den vårdande 
praktikens insida. Förändringen kan med Norman Faircloughs begreppsap-
parat uttryckas så, att tidigare koloniserade en diskurs från en annan praktik 
vårdandets praktik, nu har praktiken tillägnats diskurser.398 

De diskurser som dominerar efter det diskursiva brottet bidrar istället till 
en meningskonstruktion enligt vilken att vårda innebär att förstå hela det 
sammanhang som patienten befinner sig i för att kunna uppmärksamma, 
förstå och tillgodose de behov som patienten behöver få tillgodosedda för att 
kunna uppnå hälsa. Inom denna meningskonstruktion skapas patienten som 
ett behovsstyrt individuellt subjekt, som i utsatta situationer upphör att kunna 
tillgodose enstaka eller ett flertal av sina egna behov. Närvaron av de social- 
och beteendevetenskapliga diskurserna bidrar även till att patienten konstru-
eras som ett subjekt som på grund av ogynnsamma yttre sociala omständig-
heter eller felaktiga tanke-, känslo-, eller beteendemönster kan drabbas av 
ohälsa. Denna meningskonstruktion, som framträdde som ett nytt tankespår 
kring seklets mitt (se kapitel åtta), framstår som både utvecklad och alltige-
nom rådande vid seklets slut. Patienten konstrueras dessutom med kraft som 
en individ som kan ha ett visst ansvar för sin sjukdoms uppkomst, och därför 
också har ett visst ansvar för att bekämpa den och även förhindra framtida 
ohälsa. Även detta är ett tankespår som känns igen från brytningsperioden, 
men som stärkts under tidens gång. Vårdutövarna konstrueras därför som 
ansvariga för att uppmärksamma och tillgodose behov, och samtidigt som 
ansvariga för att delge patienten de kunskaper och de insikter som behövs 
för att denna ska kunna ta ett fortsatt ansvar för sin hälsa.  

Det finns med andra ord en relation mellan hur patienten konstrueras och 
hur vårdutövarna konstrueras. När föreställningarna om den sjuka människan 
förändras, sker även en anpassning av föreställningar om vad det innebär 
vårda. 

Vård framställs via de diskurser som dominerar under seklets avslutande 
del även som en aktivitet som kräver större vetande om den individuella 
patienten än inom den meningskonstruktion som dominerades av en medi-

                               
398 Chouliaraki och Fairclough, (1999), 93-94. 
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cinvetenskaplig diskurs. Behovet av detta större vetande legitimeras genom 
en förståelse enligt vilket detta krävs för ett fullgott resultat av vårdandet, det 
vill säga för att uppfylla behoven och kunna vägleda mot hälsa. Även här ser 
vi exempel på en relation mellan hur den sjuka människan framställs och det 
innehåll den vårdande praktiken ges. När patienten konstrueras som en 
sammansatt varelse med psykiska, sociala och andliga behov, utöver de av 
sjukdomen orsakade fysiska, behövs andra former av vårdande handlingar än 
att kontrollera och övervaka sjukdomsförloppet hos patienten. Via den inti-
miserande diskursens föreställningsvärld tillkommer därmed en konstruktion 
av vårdandet som betonar betydelsen av en god relation till patienten för att 
få kännedom om det privata och för sjukvården dolda. Konstruktionen bidrar 
till att vårdutövarna framställs som ansvariga för att skapa relationer till pati-
enterna. Den allmänna vetenskapliga diskursen bidrar i sin tur med innebör-
der som lyfter fram vårdandet som ett vetenskapligt projekt, där systematik i 
handlandet och identifiering och analys av data ingår som viktiga moment. 
Den som vårdar framställs som en teoretiskt skolad praktiker som med hjälp 
av ett förbestämt tillvägagångssätt och analytiskt förhållningssätt ger vård.  

Sjuksköterskan konstruerades under seklets första hälft som läkarens för-
längda arm och extra öga. Under seklets andra hälft konstrueras istället både 
hon, sjukvårdsbiträdet och undersköterskan som patientens hjälpande och 
ledsagande händer. Dessa förväntas alla engagerat förstå och förhålla sig till 
patientens hela livssituation och avhjälpa de hinder som kan försvåra till-
frisknandet eller bidra till bristande hälsa. Detta sker genom att de använder 
sina sinnen och sina pedagogiska, terapeutiska och kommunikativa förmågor 
i vårdandet. Hur man vårdar framställs också ha en avgörande betydelse för 
att patienten mår bra och kan vara aktiv under vårdtiden. Vårdutövaren till-
skrivs ansvaret för att patienten är aktiv under denna tid och når sådana in-
sikter om sig själv och sin situation att hon/han kan leva hälsosamt.  

Mot bakgrund av detta är det möjligt att hävda att vårdandet inom denna 
konstruktion av mening utgör en del i ett kontrollerande system i samhällets 
tjänst, inte som under seklets första hälft i medicinens.  

De förstärkta diskursernas betydelse för skapandet av relationer 

Att andra diskurser än de som dominerade under seklets första hälft fått före-
träde inom den vårdande praktikens diskursordning bidrar till att praktiken 
kan framställas som autonom och innefattande ett eget erfarenhets- och kun-
skapsområde med fokus på behov och hälsa. Föreställningen om den medi-
cinska praktikens behov av stöd utgör inte längre en viktig grund för hur 
relationen mellan framförallt sjuksköterska och läkare etableras. Istället ska-
pas förutsättningar för ett ökat fokus på patienten istället för på läkaren. Sär-
artsdiskursen bidrog under tidigt 1900-tal med ett meningsskapande om kön 
som betonade hur den som vårdar bör förhålla sig till läkaren. Under andra 
hälften av seklet har särartsdiskursen ersatts av de social- och beteendeve-
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tenskapliga diskursernas samt den intimiserande diskursens föreställnings-
värld, som betonar hur den som vårdar bör förhålla sig till patienten. Läka-
rens och sjuksköterskans relation upphör då att framstå som väsentlig, me-
dan sjuksköterskans och patientens relation får ökad betydelse.  

Sjuksköterskorna är mycket aktiva även i den meningsskapande process 
som rör relationer genom sin strävan efter ett förändrat innehåll i den 
vårdande praktiken. Det kan beskrivas så, att de är upptagna av att diskursivt 
ometablera sig i förhållande till andra grupper inom sjukvårdens område, och 
då framförallt läkarna. Ett sätt att förstå denna ometablering är att sjukskö-
terskorna söker sig nya vägar för att förhålla sig till och etablera sig mot en 
manlig maktstruktur.399 Vid seklets början förhöll de sig gentemot denna 
struktur, med stöd av könsliga distinktioner, genom att acceptera en under-
ordning i förhållande till den medicinska praktiken. Under de fyra sista årti-
ondena av seklet strävar sjuksköterskorna efter att etablera sig och vårdan-
dets praktik som autonoma i förhållande till läkaren och den medicinska 
praktiken genom att skapa ett eget erfarenhets- och kunskapsområde som 
framhålls som skilt från den medicinska vetenskapen. Den socialvetenskap-
liga och beteendevetenskapliga diskursen bidrar med föreställningar om den 
sjuka människan som gör det möjligt att ge vårdandets praktik ett innehåll 
som är skilt från medicinska praktiken, och utgör därmed något som möjlig-
gör denna kamp. 

Sjuksköterskorna är under perioden även upptagna av att diskursivt för-
hålla sig till sjukvårdsbiträdet och undersköterskan. I samband med att grup-
pen gör anspråk på den patientnära aktiviteten blir det tydligt att de vill ska-
pa mening om sin egen lämplighet och kompetens för denna aktivitet och 
legitimera att de även fortsättningsvis är överordnade de andra två grupperna 
av vårdutövare. En utbildningsdiskurs bidrar därvid med distinktioner som 
bidrar till att urskilja hur olika grupper av individer bör förstås, utifrån om de 
är innehavare av en unik utbildning eller ej. Sjuksköterskan framställs som 
innehavare av en specifik kompetens som gör henne lämpad att kontrollera 
och ansvara för ett eget erfarenhets- och kunskapsområde. Undersköterskan 
och sjukvårdsbiträdet, med sina lägre utbildningar, tillskrivs en icke autonom 
ställning i förhållande till sjuksköterskan  

Strukturen hos den vårdande praktikens  
diskursordning vid seklets slut 

Två nya diskurser har kunnat identifieras i den vårdande praktikens diskurs-
ordning under perioden 1960-2000 vilka fungerar parallellt med de tre dis-
kurser som tidigare var marginella men som intagit en dominerande ställ-

                               
399 Under de sista årtiondena av 1900-talet har andelen kvinnliga läkare ökat. Jag väljer här 
ändå att peka på den medicinska praktiken som en manlig maktstruktur eftersom den trots det 
ökade kvinnliga inslaget har manliga traditioner och bygger på manliga värden.  
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ning. Den medicinvetenskapliga diskursen ryms även fortsättningsvis i den 
vårdande praktikens diskursordning, men starkt försvagad. Sammanställ-
ningen nedan visar hur de diskurser som nu ingår i diskursordningen bidrar 
till meningsskapandet. 

Struktureringen av den vårdande praktikens diskursordning 2000.  

 
Socialvetenskaplig diskurs 

*  Definierar människan som en social varelse 
*  Betonar att sjukdom kan uppstå på grund av ogynnsamma sociala 

faktorer i människans omgivning 
*  En helhetssyn på människan värderas högt 
*  Tillskriver individen ett eget ansvar för sin hälsa 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 

 
Beteendevetenskaplig diskurs 

*  Definierar människan som en individ med ett beteende och mentalt 
liv 

*  Betonar att sjukdom kan uppstå på grund av bristande psykiskt väl-
mående 

*  En helhetssyn på människan värderas högt 
*  Tillskriver individen ett eget ansvar för sin hälsa 
*  Betonar att mänskliga behov bör uppmärksammas och tillgodoses 
*  Framställer vikten av att förstå patienten 
*  Ger uttryck för att det finns ett samband mellan känslor, tankar, bete-

enden och fysisk sjukdom 
*  Betonar det väsentliga i att vårdutövaren använder sina sinnen och 

sin empatiska förmåga i mötet med patienten 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 

 
Intimiserande diskurs 

*  Tillskriver vårdutövaren rättigheten och skyldigheten att försöka 
komma åt aspekter av patientens privata sfär 

*  Definierar hur vårdutövaren kan söka kunskaper om patienten genom 
att skapa en nära relation 

*  Ger uttryck för att kunskapen om patienten ökar när man kommer 
denne nära 

*  Betonar att kunskap om patienten behövs för att förbättra kvaliteten 
på de handlingar som utförs 

*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 
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Allmän vetenskaplig diskurs 
*  Betonar betydelsen av att systematisera de vårdande sysslorna 
*  Definierar vilka moment som ingår i praktiken 
*  Framhäver värdet av intellektuellt tankearbete 
*  Tillskriver praktiker med intellektuell inriktning högre värde än prak-

tiskt inriktade 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 

 
Utbildningsdiskurs 

*  Betonar betydelsen av att inneha de rätta teoretiska kunskaperna 
*  Framhäver teoretiska och vetenskapliga värden 
*  Definierar vilka aktörsgrupper som är mer betydelsefulla än andra för 

att utföra vård 
*  Har sitt ursprung i en samhällelig diskursordning 

 
Medicinvetenskaplig diskurs 400 

*  Definierar människan som en biologisk och fysiologisk varelse 
*  Betonar att sjukdom uppstår på grund av biologiska processer 
*  En objektiv kontroll av patientens kropp hålls högt 
*  Har sitt ursprung i den medicinvetenskapliga praktikens diskursord-

ning 
 

Sammanställningen visar att diskursordningens utbud av olika sätt att skapa 
mening om den vårdande praktiken, som kring seklets mitt hade utökats, 
återigen minskar. I del 1 av resultatredovisningen såg vi hur det domineran-
de sättet att skapa mening om vad vårdande innebär kom till uttryck via den 
medicinvetenskapliga diskursen. Under seklets senare del är det istället fyra 
diskurser – den socialvetenskapliga, den beteendevetenskapliga, den intimi-
serande samt den allmänvetenskapliga diskursen – som dominerar och bidrar 
med innebörder om samma område. Detta sker dock utan att någon strid 
uppstår. Diskurserna framstår istället komplettera varandra. Den utbild-
ningsvetenskapliga diskursen strider inte heller med de övriga, utan bidrar 
till att naturalisera framställningar av sjuksköterskan som omvårdnadsexpert.  

                               
400 I denna framställning av den medicinvetenskapliga diskursen redogörs enbart för grunder-
na i diskursens föreställningsvärld. Diskursen har givetvis förändrats över tid men dessa 
förändringar har inte analyseras inom ramen för denna studie.   
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12. Sammanfattning och diskussion 

Denna studie har haft som syfte att granska de meningsskapande processer 
som bidragit till att forma vårdandets praktik under 1900-talet genom att 
synliggöra och analysera föreställningar om vårdande. Det är nu dags att 
summera hur dessa meningsskapande processer sett ut genom att återvända 
till de frågeställningar som studien har kretsat kring.  

En av studiens huvudfrågor har varit vilka föreställningar om vårdandets 
innehåll som framträtt. En fråga har rört vilka föreställningar om hur aktivi-
teter bör fördelas inom vårdområdet som framträtt, en annan har riktats mot 
de värderingar av olika vårdande aktiviteter som varit synliga. Ytterligare en 
central fråga i arbetet har rört vilka relationer som etablerats mellan utövare 
av praktiker på sjukvårdens område. Jag har också sökt svar på frågan om i 
vilken mån de föreställningar som framträder reproduceras respektive utma-
nas och förskjuts samt vilka aktörer som bidrar till att reproducera eller ut-
mana ett befintligt meningsskapande. 

Avslutande summering 
I del ett av resultatredovisningen redogjorde jag för meningsskapandet om 
den vårdande praktikens innehåll under seklets första hälft. Under denna 
period identifierades två huvudsakliga typer av vårdande aktiviteter – de 
läkarnära aktiviteterna respektive den patientnära aktiviteten – som i sin tur 
bestod av olika handlingar. Meningsskapandet om dessa aktiviteter utgick 
från föreställningar hämtade från en medicinvetenskaplig diskurs, som beto-
nade att den vårdande praktiken behövdes för att utföra de aktiviteter som 
generades av den medicinska praktikens utövare. Inom denna dominerande 
meningskonstruktion ansågs sjukdom uppstå till följd av biologiska proces-
ser i kroppen och yttre hygieniska faktorer. Patienten kom till uttryck och 
skapades som ett defekt, kroppsligt och fysiologiskt objekt som vårdutöva-
ren skulle rikta sitt intresse mot och övervaka i medicinens tjänst. Parallellt 
fanns ett oppositionellt meningsskapande om vad som borde utgöra den 
vårdande praktikens innehåll. Föreställningar hämtade från en särartsdiskurs 
respektive en kristen diskurs gav där uttryck för och skapade mening om att 
vård bör innebära att ägna tid åt att få patienten att må bra genom personlig 
omtanke respektive att vård även bör innebära att uppmärksamma patientens 
andliga och själsliga behov. 
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I den andra delen av resultatredovisningen, brytningstiden, har det fram-
gått hur en socialvetenskaplig och en beteendevetenskaplig diskurs under 
1940- och 1950-talen bidrog med nya förklaringar om den sjuka människan 
och om sjukdomars uppkomst som konkurrerade med den medicinveten-
skapliga diskursens. Dessa diskursers närvaro medförde att meningsskapan-
det om vad den som vårdar bör rikta sitt intresse mot förändrades. Det börja-
de framställas som viktigt att förstå vem patienten är och hur denne lever för 
att nå kunskap om varför patienten är sjuk. Under brytningstiden skapades 
det mening om att innehållet i den vårdande praktiken borde förändras och 
inkludera ett utökat hälsofrämjande inslag. En intimiserande diskurs bidrog 
vidare till att det gavs uttryck för och skapades mening om vikten av att den 
som vårdar engagerar sig och tar sitt ansvar för den sjuka genom att upprätta 
en personlig relation. Utmärkande för det meningsskapande som började 
framträda under brytningstiden är dock att det framstår som marginaliserat i 
förhållande till det meningsskapande som identifierats i del ett. 

Slutligen har jag redovisat hur perioden 1960-2000, det diskursiva brottet, 
kännetecknades av ett meningsskapande som koncentrerades kring att dels 
förskjuta de tidigare dominerande innebörderna om vad vård är, dels utveck-
la de tidigare marginaliserade innebörder som hade börjat framträda under 
fyrtio- och femtiotalet. De innebörder om tjänande och övervakning i medi-
cinens tjänst som den vårdande praktiken tidigare hade tillskrivits ersattes av 
innebörder om vikten av att förhålla sig till och förstå patienten som en indi-
vid med sina specifika behov och problem. Samtidigt framträdde också ett 
förstärkt meningsskapande om ett inträngande uppdrag i den vårdande prak-
tiken, med ett intensifierat påbud om att komma patienten nära för att få del 
av dennes privata. Under denna period får den patientnära aktivitet som fun-
nits under hela seklet ökad betydelse och ett utvidgat innehåll till följd av 
förändrade föreställningar om människan och om vad vård är. De läkarnära 
aktiviteterna får av samma anledning minskad betydelse.  

Studien har också visat hur värderingen av de vårdande aktiviteterna för-
ändrats under seklet. I del ett och två framgick hur föreställningar hämtade 
från en patriarkal diskurs bidrog till att handlingar som är nära förknippade 
med läkaren, och därmed manligt förknippade, sågs som mer kvalificerade 
än den patientnära aktivitetens handlingar. Detta sätt att värdera de vårdande 
handlingarna utmanades under seklets senare del i samband med att den 
patientnära aktiviteten gavs ökad betydelse i den vårdande praktiken. Under 
detta skede förändrades föreställningsvärlden ifråga om vad den patientnära 
aktiviteten innebar. Det nya meningsskapande som blev synligt inrymde ett 
införande av teorier och vetenskapliga förhållningssätt till den patientnära 
aktiviteten, vilket jag i resultatredovisningen har beskrivit som en viktig del i 
ett projekt för att höja aktivitetens värde.  

Hur har då relationerna mellan olika utövare av sjukvård sett ut under 
seklets gång? Liksom den vårdande praktikens innehåll har förändrats över 
tid har sjuksköterskans och läkarens relation varit föremål för både repro-
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duktion och förändring. Studien har givit vid handen att föreställningar om 
kön hämtade från en särartsdiskurs under den första hälften av seklet bidrog 
till ett meningsskapande där läkaren och sjuksköterskan förbands med vissa 
aktiviteter och handlingar utifrån sitt kön, något som hade betydelse för hur 
relationen dem emellan etablerades. Relationen kännetecknades av att sjuk-
sköterskan underordnades läkaren och genom sina aktiviteter tjänade och 
kompletterade läkaren. Parallellt med att meningsskapandet om den vårdan-
de praktikens innehåll förändrades under senare delen av seklet, utmanades 
och förändrades även relationen mellan läkare och sjuksköterska. Med hjälp 
av föreställningar hämtade från en utbildningsdiskurs gavs det uttryck för 
och skapades mening om att sjuksköterskan är en självständig, aktiv och 
beslutsfattande utövare av vård. Sjuksköterskans och läkarens relation över-
går i detta skede å ena sidan till att framstå som en relation mellan två jäm-
bördiga parter. Å andra sidan framställdes sjuksköterskans och läkarens rela-
tion som ett slags icke-relation, i det att den senare urskildes som ”den 
andra” som sjuksköterskan inte borde förknippas med.  

Det har också blivit synligt hur relationen mellan sjuksköterska och sjuk-
vårdsbiträde/undersköterska varit föremål för ständig reproduktion under 
seklets gång. Detta trots att nya föreställningar om vad som bör ligga till 
grund för relationen konkurrerat ut gamla. I del ett pekade jag på hur en bor-
gerlig diskurs föreställningsvärld om hur vårdutövare med olika social bak-
grund bör förhålla sig till varandra bidrog till att sjuksköterskan överordna-
des sjukvårdsbiträdet. Under brytningstiden visade jag hur en tayloristisk 
diskurs föreställningar om vikten av arbetsdelning och hierarkisk samord-
ning konkurrerade med den borgerliga diskursen, men att denna förändring 
inte innebar någon förändring för den etablerade hierarkiska relationen mel-
lan de två vårdutövarna. Snarare framställdes sjuksköterskan i än högre grad 
som arbetsledare, och därigenom också den med makten att styra sjukvårds-
biträdets handlingsutrymme. Under seklets sista fyra decennier förändrades 
meningsskapandet om vad som ligger till grund för relationen återigen, dock 
utan att inverka på relationens art. Med hjälp av föreställningar hämtade från 
utbildningsdiskursen gavs det uttryck för och skapades mening om att sjuk-
sköterskans specifika kompetens berättigade hennes överordning i förhållan-
de till sjukvårdsbiträdet/undersköterskan. Därmed befästes återigen den hie-
rarkiska ordningen mellan vårdutövarna – men utifrån ännu ett sätt att grun-
da ordningen.  

Hur relationerna sett ut har även haft betydelse för hur de vårdande aktivi-
teterna fördelats mellan de olika grupperna av vårdutövare. När en borgerlig 
diskurs låg till grund för sjuksköterskans relation till sjukvårdsbiträdet tillde-
lades den förra i kraft av sitt sociala ursprung de mer statusfyllda läkarnära 
aktiviteterna. När så den tayloristiska diskursen fick stort utrymme blev den-
na fördelning ifrågasatt och utmanad. I detta skede skapades det istället me-
ning om att fördelningen av aktiviteter borde ske utifrån varje enskild yrkes-
grupps specifika kompetens. Sjukvårdsbiträdet och den relativt nya gruppen 
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av vårdutövare – undersköterskorna – framställdes då som möjliga utförare 
av de mer åtråvärda läkarnära aktiviteterna, som sjuksköterskan tidigare haft 
monopol på. I samband med att den patientnära aktiviteten gavs ett utökat 
innehåll och ökad betydelse blev fördelningen av aktiviteterna inte lika 
självklar. Sjuksköterskorna gör i detta skede anspråk på att vara de främsta 
ägarna och utförarna av den patientnära aktivitetens handlingar, inte av de 
läkarnära. Detta legitimerades genom en utbildningsdiskurs som gav uttryck 
för och skapade mening om att sjuksköterskan hade en specifik kompetens 
som gjorde henne speciellt lämpad att ansvara för och utföra de patientnära 
handlingarna. 

 
Vilka är då de aktörer som bidragit till meningsskapandet om den vårdande 
praktiken i de texter som utgör underlag för denna studie? Resultatet har 
pekat på att tre olika aktörer – läkarna, sjuksköterskorna och den vårdpolitis-
ka praktiken - har haft den främsta makten att beteckna den vårdande prakti-
ken och definiera vad vård är. I del ett har jag visat att läkarna, genom att 
nyttja den medicinvetenskapliga diskursen, under första halvan av seklet var 
de som främst hade makten att skapa mening om den vårdande praktiken. 
Därigenom kunde de definiera den vårdande praktikens gränser samtidigt 
som de skyddade den egna praktikens. Sjuksköterskorna bidrog under sek-
lets första hälft i reproduktionen av läkarnas meningsskapande. De uppfatta-
de den egna praktiken i enlighet med läkarnas intressen och naturaliserade 
därmed läkarnas makt. Samtidigt hade de makten att skapa mening om sin 
egen relation till sjukvårdsbiträdet. De kunde därmed definiera denna grupp 
av vårdutövares gränser i förhållande till sjuksköterskan. Sjuksköterskan var 
med andra ord en viktig producent av mening både om vad det innebar att 
vara sjuksköterska och vad det innebar att vara sjukvårdsbiträde.  

Andra exempel på hur sjuksköterskorna med olika kraft utmanat det me-
ningsskapande som dominerat har vi sett i del två. Kapitel åtta belyste hur 
gruppen under 1950-talet förespråkade ett starkare inslag av vad jag kallat en 
hälsofrämjande handling liksom en uttolkande handling i den vårdande prak-
tiken. I kapitel nio och senare gavs exempel på hur sjuksköterskorna från 
1960-talet och framåt genom att ifrågasätta den medicinvetenskapliga dis-
kursens inflytande över den vårdande praktiken bidrog till att kraftigt minska 
diskursens genomslagskraft i praktikens diskursordning. Sjuksköterskorna 
blir då, på den diskursiva nivån, de som övertar makten att definiera den 
vårdande praktikens gränser och innehåll från läkarna. Om vi ser till läkarna 
uttrycker de en vilja under seklets senare del att reproducera den menings-
konstruktion som de själva producerat men som blivit ifrågasatt och förskju-
ten.  

Den vårdpolitiska praktikens aktörer utgör en annan viktig aktörsgrupp 
som utmanat och bidragit till förskjutningar av mening. Det är dock viktigt 
att påpeka att dessa vid seklets början inte kan sägas ha representerat statens 
perspektiv på sjukvården, utan snarare läkarnas och sjuksköterskornas. I 



  221 

exempelvis 1916 års betänkande om sjukvårdspersonalens arbetsförhållan-
den och utbildning liksom i SOU 1948:17 var majoriteten av kommittéernas 
medlemmar representanter från läkare- och sjuksköterskekollektivet. Först 
på 1960-talet bryts denna trend och kommittéerna utgörs av personer med 
anknytning till den politiska praktiken eller som representerar andra intres-
sen än de som verkar aktivt inom hälso- och sjukvården. Kapitel sju visade 
på att denna aktörsgrupp hade ett intresse av att säkerställa att den vårdande 
praktiken kunde fortsätta att tjäna den medicinska trots brist på kvinnlig 
arbetskraft. Därmed kom denna aktörsgrupp att utmana sjuksköterskornas 
tidigare meningsskapande om grundvalen för fördelningen av de vårdande 
aktiviteterna. Kapitel nio pekade sedan på att den vårdpolitiska praktikens 
intressen förändrades när den medicinska utvecklingen inte längre framstod 
som oproblematisk och självklar. I samband med detta började den vårdpoli-
tiska praktikens aktörer att utmana det dominerande sättet att förstå vad 
sjukvård innebär och bidra med nya betydelser på ett sätt som liknade sjuk-
sköterskornas. Detta inslag av ett i stora stycken samproducerat skapande av 
mening har jag beskrivit som ett resultat av att sociala förutsättningar styrt 
upp och ramat in möjliga definitioner av och riktningar för ett uppfattat be-
hov av förändring. Den vårdpolitiska praktikens meningsskapande innebar 
därför bland annat att betona att den vårdande praktiken skulle fungera som 
en motvikt mot de uppfattade negativa tendenserna inom sjukvården.  

Även andra aktörer som försökt utmana det dominerande sättet att skapa 
mening har framträtt. Deras föreställningar har emellertid inte fått samma 
genomslagskraft. Kapitel sex belyste till exempel hur läkare liksom aktörer 
från kyrkans praktik ville se ett annat innehåll i den vårdande praktiken. 
Sjukvårdsbiträdena är en annan aktörsgrupp, som över en stor del av seklet 
främst sökt strida för en annan fördelning av de vårdande aktiviteterna och 
handlingarna. Konstateras kan att sjukvårdsbiträdet och undersköterskan inte 
haft samma resurser och kapacitet att utöva makt och bidra med mening som 
exempelvis sjuksköterskan. Snarare har analysen av texterna visat att denna 
aktörsgrupp främst haft att försvara sina egna intressen genom att reagera på 
mer dominerande aktörers bidrag till meningsskapandet. 

En ny diskursordning – en förändrad social 
organisering av mening 
Frågan om i vilken mån de föreställningar som framträder reproduceras re-
spektive utmanas och förskjuts belyses ytterligare när man granskar struktu-
ren hos den vårdande praktikens diskursordning under hela 1900-talet. Ana-
lyserna har visat att den vårdande praktikens diskursordning, dvs. den socia-
la organiseringen av olika sätt att skapa mening, har genomgått en större 
transformering vid seklets slut. Samtliga diskurser, utom den medicinveten-
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skapliga, som bidrog med föreställningar om den vårdande praktiken vid 
seklets början har ersatts av andra diskurser.  

Sammanställning av diskursordningar under 1900-talet 

 
1940 1960 2000 
Medicinvetenskaplig 
diskurs 
Särartsdiskurs 
Patriarkal diskurs 
Borgerlig diskurs 
Kristen diskurs 

Medicinvetenskaplig 
diskurs 
Särartsdiskurs 
Patriarkal diskurs 
Kristen diskurs (synlig 
in i 1950-talet) 
Tayloristisk diskurs 
Socialvetenskaplig 
diskurs 
Beteendevetenskaplig 
diskurs 
Intimiserande diskurs 

Beteendevetenskaplig 
diskurs 
Socialvetenskaplig 
diskurs 
Intimiserande diskurs 
Utbildningsdiskurs 
Allmän vetenskaplig  
diskurs  
Medicinvetenskaplig 
diskurs 
 
 

 
 
Sammanställningen ovan visar att tidpunkten omkring seklets mitt präglas av 
att den vårdande praktikens diskursordning erbjuder en mångfald av olika 
sätt att skapa mening om praktiken. Seklets början och slut har däremot ett 
mer begränsat utbud av möjligheter. Det blir i sammanställningen också 
uppenbart att det är omkring seklets mitt som grunden skapas för det me-
ningsskapande som blir dominerande vid seklets slut.  

Under denna period genomkorsas den vårdande praktikens diskursordning 
av betydelser om den sjuka människan hämtade från andra diskurser än den 
medicinska. Denna mellanperiod, som sträcker sig från ca 1940-talet och 
fram till det att ett brott blir tydligt omkring 1970-talet, kan beskrivas som 
det skede då ett diskursivt brott börjar etablera sig. Kännetecknande för peri-
oden är med andra ord att det börjar ske en successiv omstrukturering av 
praktikens diskursordning. De ”äldre” diskurserna fortsätter att påverka me-
ningsskapandet men börjar få konkurrens av andra. Sociologiska och bete-
endevetenskapliga förklaringar av den sjuka människan börjar alltmer sam-
spela med de medicinska, vilket är ett tecken på att perspektivet på den sjuka 
människan hos andra vetenskapliga aktörer än läkarna börjat få genomslags-
kraft.401  

Just detta att de nya diskurser som uppträder under mellanperioden ut-
vecklas över tid och successivt blir vägledande för hur den vårdande prakti-
ken ges ett innehåll under seklets avslutande del ser jag som ett av studiens 
viktiga resultat. Meningsskapandet under senare delen av seklet bygger såle-

                               
401 Jfr Fairclough, (2003), 206-207. 
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des vidare på tidigare betydelser. Jag ska återkomma till och försöka tydlig-
göra detta längre fram i kapitlet, under rubriken Konstruktionen av ny me-
ning.  

Vad resultatet mer har visat på är att den vårdande praktikens diskursord-
ning under hela seklet påverkats av diskurser som flödat över från en sam-
hällelig diskursordning. Studien visar och bekräftar med andra ord att vår-
dandets praktik i hög utsträckning påverkats av och speglar samhälleliga 
processer.  

Två meningskonstruktioner av vård 

Mina resultat kan sammanfattas så, att det huvudsakligen är två olika me-
ningskonstruktioner av vad vårdande innebär som dominerat under 1900-
talet; ett uppgifts- och läkarcentrerat innehåll som övergått i ett relations- 
och patientcentrerat innehåll. Under seklets första hälft hämtades den me-
ningsbärande konstruktionen från den medicinvetenskapliga diskursen, och 
den vårdande praktiken fylldes med aktiviteter och handlingar som till viss 
del hade en ”objektiv” innebörd. I centrum för meningsskapandet fanns en 
föreställning om att den vårdande praktikens ansvar var att via olika upp-
giftscentrerade handlingar tjäna läkaren och hans praktik. Patienten fram-
ställdes som en felande, fysiologisk kropp som drabbats av sjukdom till följd 
av inre biologiska processer och bakteriologiska angrepp. I vårdandet ingick 
att via observationer, kontroller, fostran och hygieniska interventioner bidra 
till att patientens sjukdom kunde botas av läkaren.  

Den andra meningskonstruktionen utgör ett tydligt brott mot den från 
1900-talets första hälft. Inom denna konstruktion tas det tydligt avstånd från 
beröringspunkterna till den medicinska praktiken och vetenskapen. Vård 
betecknas i samband med detta på ett ”nytt” sätt genom begreppet omvård-
nad. Stora förändringar sker i de innebörder som vård ges. I centrum för 
meningsskapandet ställs patienten, dennes behov och hälsa som den vårdan-
de praktiken har att ansvara för. Föreställningarna om den sjuka människan 
hämtas nu till största delen från den socialvetenskapliga och beteendeveten-
skapliga diskursen liksom den intimiserande diskursen. Inom den andra me-
ningskonstruktionen förskjuts perspektivet på patienten från en betoning på 
en människa som är sjuk till en som äger egna resurser att bli frisk och som 
har många potentiella behov som behöver tillgodoses. Patienten konstrueras 
som ett subjekt som på grund av ogynnsamma yttre sociala omständigheter 
eller ”felaktiga” tanke-, känslo-, beteendemönster kan drabbas av ohälsa. 
Dessutom konstrueras patienten med kraft som en individ som ges ett visst 
ansvar för sin sjukdoms uppkomst, och därför också har ett visst ansvar att 
bekämpa den och att förhindra framtida ohälsa. I vårdandet ingår att via ut-
tolkande, behovsuppfyllande, organiserande och vägledande handlingar bi-
dra till att patientens behov tillgodoses och påverkas till sundare vanor och 
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beteenden. Att etablera och upprätthålla en relation till patienten framställs 
som ett viktigt medel för att kunna bistå denna på bästa sätt.   

Min undersökning pekar dock också på att det går att identifiera en mel-
lanperiod där ett brott börjar etableras, vilket belysts i avsnittet ovan. Nya 
förklaringar av människan börjar samspela med och komplettera de tidigare. 
Centralt för meningsskapandet blir en föreställning om att sjukdomars upp-
komst även måste förstås som effekter av människans sociala omständighe-
ter och psykologiska processer. Denna utvidgade förståelse av sjukdomars 
uppkomst innebär att patienten som individ blir av intresse liksom dennes liv 
och leverne. De övervakande och kontrollerande aktiviteterna kring patien-
tens kropp utökas till att innefatta även en kontroll av patientens hem och 
arbetsförhållanden, livsstil och psykiska välmående vilket bidrar till att nya 
former av interaktion med patienten börjar utvecklas. Det börjar så smått att 
framställas som viktigt att etablera en närmare relation till patienten.  

Relationen mellan meningsskapande om vad vård är och 
föreställningar om den sjuka människan 

De vårdande aktiviteter och handlingar jag har identifierat tycks därmed i 
hög grad, som påpekades i sammanfattningen av del tre, orienterade mot 
föreställningar om sjukdom, hälsa och människa. Det innebär att de hand-
lingar som ingått och ingår i den vårdande praktiken bygger på och påverkas 
av föreställningar om den sjuka människan. Vi har exempelvis sett att i sam-
band med att sjukdomens uppkomst förlades till bakterier och biologiska 
processer, framhävdes patienten som en passiv mottagare av vård. Att vårda 
gavs då innebörden att övervaka och åtgärda sjukdomen, att verka för 
kroppsligt välbefinnande, att se till att patienten följde läkarens instruktioner 
samt att verka för en god hygien. 

I kapitel sex belystes att det dominerande meningsskapandet om vad vård 
är framstod som problematiskt för aktörer som förstod människan som inte 
bara en kroppslig utan även en andlig och själslig varelse. I samband med 
detta skapades innebörder om att den vårdande praktiken borde utformas så 
att även patientens andliga och själsliga behov uppmärksammades. Vi har 
också sett hur fler faktorer än bakterier och biologiska processer tillskrivits 
betydelse för att människor blir sjuka. Människan har i ökad grad ansetts stå 
i förbindelse med och påverkas av sin omgivande miljö och sitt levnadssätt. 
Hon har även i ökad utsträckning börjat framhållas som ansvarig för sin egen 
hälsa.402 Parallellt med detta utvidgade sätt att se på patienten har en anpass-
ning skett av meningsskapandet om vad de som vårdar bör ägna sig åt. Man 
började framhäva att en del av vårdandet borde förläggas utanför själva sym-

                               
402 Se Sofia Kjellström, Ansvar, hälsa och människa. En studie om människans ansvar för sin 
hälsa (Diss., Linköpings universitet, 2005) för en inblick i hur idéer om människans ansvar 
för sin hälsa förändrats över tid. 
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tomet på sjukdomen och riktas mot att förstå patientens liv och villkor, vilket 
implicerade andra former av vårdande handlingar än de som ingick i kontrol-
len och övervakandet i medicinens tjänst och som präglade den tidigare do-
minerande patientsynen. Under senare delen av seklet har det följaktligen 
skapats mening om uttolkande, behovsuppfyllande och vägledande hand-
lingar.  

Meningsskapande processer som avser den sjuka människan/patienten har 
med andra ord bidragit till att forma den vårdande praktiken. Det finns ett 
mycket tydligt samspel mellan föreställningar om patienten och de handling-
ar som ingår i den vårdande praktiken; föreställningar om patienten påverkar 
uppfattningarna om vad en vårdande handling är och bör innefatta. Tilläggas 
bör, att utan föreställningar om hur en sjuk människa ska förstås blir det 
omöjligt att definiera vad som är en vårdande handling och i förlängningen 
att utföra en sådan.  

Makt och maktförhållanden  

Kön, meningsskapande och makt 

Vårdutövarna har under hela seklet till allra största delen varit kvinnor. Det 
gör det intressant och viktigt att reflektera över vilken betydelse detta har 
haft för meningsskapandet.  

Sjukvården framstår i materialet som en könsimpregnerad institution, vil-
ket blir tydligt genom föreställningarna om sjuksköterskor och läkare under 
första hälften av 1900-talet. Texterna från den senare delen av seklet gav inte 
lika tydligt uttryck för explicita föreställningar om kön. Men även nutida 
hälso- och sjukvård är, som Rannveig Dahle påpekar, mansdominerad till 
följd av den hierarkiska organiseringen och den könade arbetsdelningen.403 
Huvudaktörerna ute på vårdavdelningarna är främst kvinnor, medan männen 
innehar de flesta ledarskapsfunktionerna. Dahle pekar också på att de föränd-
ringar som sker i hälso- och sjukvårdssektorn, trots att de till synes är köns-
neutrala, alltid har könsmässiga följder. Joan Acker - som Dahle till stor del 
stöder sig på - har i sin forskning intresserat sig för hur kön påverkar organi-
sationer. Hon menar att könade processer är djupt inbäddade i organisatio-
ner.404 Acker konstaterar i sin forskning att det i alla organisationer pågår ett 
ständigt återskapande av kön, som leder till att kvinnor oftast hamnar på 
underordnade positioner. 

                               
403 Rannveig Dahle, ”Med et kjønnsblikk på helsevesenet”. I: Kunnskap, kropp og kultur. 
Helsefaglige grunnlagsproblemer, red. Hjerdis Alsvåg et al. (Oslo: ad Notam, 1997), kap. 9. 
404 Joan Acker. “Hierarchies, jobs, bodies. A theory of gendered organisations”. Gender and 
society 2 (1990):139-158. Se även Joan Acker. ”Å kjønne organisationsteori”. Nytt om kvinne-
forskning 1 (1993):18-30.  
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Margareta Hallberg söker i en artikel istället att se andra möjliga förklar-
ingar till hur både vård- och omsorgsområdet formats.405 Med hjälp av ett 
resonemang om den kvinnliga majoritetens betydelse för vårdområdet ut-
ifrån ett särarts- respektive ett likhetsfeministiskt perspektiv kommer hon 
fram till att båda dessa perspektiv medför att könets betydelse framhävs och 
framstår som orsak till att vården och omsorgen ser ut som den gör. Det är 
emellertid mer fruktbart, menar Hallberg, att se på vård och omsorg som 
praktiker där krav och begränsningar uppstår som formar praktikerna på 
speciella sätt. I fallet med vård- och omsorgspraktikerna pekar hon med in-
spiration från Levinas etik på, att ansvaret för och omsorgen om den andra 
fungerar som ett krav som inverkar på hur praktikerna formas.  

Den här studien visar dock att kön har betydelse för hur det skapats och 
skapas mening om den vårdande praktiken. De borgerliga sjuksköterskorna 
hade att förhålla sig till och positionera sig inom en befintlig organisation 
med en manlig maktstruktur.406 De ställdes inför att i samråd med läkarna 
skapa mening om sin egen position för att kunna legitimera och rättfärdiga 
sin närvaro i den vårdande praktiken.407 I denna process har både sjukskö-
terskors och läkares förståelse av könade distinktioner rimligen haft betydel-
se för meningsskapandet om vad det innebär att vara sjuksköterska i relation 
till läkaren.408 Med utgångspunkt i dessa könade distinktioner positionerades 
sjuksköterskan som underordnad läkaren, och resultatet pekar på att det var 
läkarna som hade tolkningsföreträde i att definiera hennes handlingsutrym-
me. Att läkare tillskrevs ansvaret för makten, kunskapen och intelligensen 
och en handlingskraftig förmåga att ta beslut och sjuksköterskorna för att 
genom sina handlingar bistå och stödja läkaren måste ses som ett utslag av 
en könad maktstruktur. Meningsskapandet om sjuksköterskan och hennes 
handlingar i förhållande till läkaren och den medicinska praktiken kan där-
med sägas ha koncentrerats kring könens dikotomi under seklets första hälft.  

Det går även att konstatera att den makt och överordnade position som lä-
karna fick i förhållande till sjuksköterskorna till följd av naturaliserade idéer 
om manligt och kvinnligt haft betydelse för meningsskapandet om vad som 
borde känneteckna en vårdande handling under seklets början. Praktiken 

                               
405 Margareta Hallberg. ”Reflektioner över kvinnodominansens betydelse för vårdområdet”. 
Socialmedicinsk tidskrift 1-2 (1998):62-67. 
406 I sin bok Doktorer, systrar och flickor (Stockholm: Carlssons, 1992), 80-82 påpekar Gerd 
Lindgren att till skillnad från sjuksköterskan som befunnit sig närmare läkarens arena har 
sjukvårdsbiträdet och undersköterskan ”sluppit” konkurrera med läkaren till följd av att ar-
betsmarknaden varit och är segregerad.  
407 Läkarna var dessutom först skeptiska till och hade en negativ syn på att borgerskapets 
kvinna skulle arbeta inom sjukvården vilket beskrivs av Bohm, (1961), 26-27 och Elisabet 
Dillner, Åtta decennier och en del år därtill (Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, 
1965). 
408 Kvinnor har ofta behövt relatera sig till manliga strukturer när de valt strategier för att 
utveckla sina yrken vilket Christina Florin belyser i ”Mångdubbla identiteter. Kvinnliga tjäns-
temän och deras strategier i ett historiskt perspektiv” i: Fackliga organisationsteorier, red. 
Anders Johansson (Solna: Arbetslivsinstitutet, 1997), 65-75. 
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fylldes med ett innehåll och ett perspektiv på patienten som gagnade den 
medicinska praktiken och motsvarade läkarnas behov av bistånd. Inom den 
meningskonstruktion som kännetecknade perioden karaktäriserades, som jag 
tidigare nämnt, det vårdande innehållet delvis av sin uppgiftscentrering och 
utförandet av kontroller, mätningar och olika medicinska åtgärder.  

Läkarnas makt att definiera en vårdande handling förde i sin tur med sig 
att många av de vårdande handlingarna inom de läkarnära aktiviteterna un-
der första hälften av 1900-talet snarare var manligt än kvinnligt konnoterade 
(se kapitel 3). Att administrera läkemedel, ta blodprov eller utföra andra 
medicintekniska åtgärder är exempelvis inte kvinnligt konnoterade handling-
ar. Läkarnas behov av hjälp gav med andra ord upphov till gränsöverskrid-
ningar för de kvinnliga sjuksköterskorna till mer manligt förknippade syss-
lor. Med Ulla Wikanders begrepp kan man säga att det skedde en uppluck-
ring av en befintlig genusarbetsdelning.409 Det faktum att de läkarnära aktivi-
teterna och handlingarna utfördes i tjänande syfte kan emellertid ha bidragit 
till att de i viss grad ”feminiserades”.  

När sjuksköterskorna kring 1960- och 1970-talen opponerar sig mot un-
derordningen i förhållande till läkaren, kan detta förstås i termer av kön och 
som en följd av att vårdutövarna till mycket stor del utgörs av kvinnor. Sjuk-
sköterskorna framställer sig då som lika läkarna såtillvida att de positionerar 
sig som oberoende, självständiga och beslutsfattande vårdutövare med ett 
eget kunskaps- och erfarenhetsområde. Detta kan förstås som att de gör mot-
stånd mot sin underordning genom att koncentrera meningsskapandet kring 
att opponera mot en relation som bygger på den könade dikotomin. Men 
parallellt skapar man alltså även ny mening om innehållet i de vårdande ak-
tiviteterna. Därvid fungerar den medicinska praktiken som en kontrasterande 
annanhet. Effekten blir att den vårdande praktikens innehåll av kvinnligt 
konnoterade handlingar accentueras när sjuksköterskorna tagit makten att 
skapa mening om den vårdande praktiken.  

Det meningsskapande som sker under senare delen av seklet kan således 
sägas kännetecknas av en viss ambivalens och komplexitet. Å ena sidan län-
kas sjuksköterskan till maskulint konnoterade förmågor: de ska vara obero-
ende, självständiga, intellektuella och inneha ett kunskapsmonopol. Med 
Yvonne Hirdmans ord kan det beskrivas som att de kvinnliga sjuksköters-
korna imiterar och anpassar sig till en idealtypisk maskulin livsvärld.410 Å 
andra sidan länkas praktiken till ” kvinnlig”  omsorg om patienten där relatio-
ner, kommunikation och en ny typ av fostran kan sägas stå i centrum. Dessa 
skilda spår i meningsskapandet bör ses som dels ett sätt att göra motstånd 
mot en könad underordning och skapa något eget, och dels som ett sätt att 
förändra statusen hos den vårdande praktikens patientnära aktivitet – och 
därmed kvinnligt förknippade handlingar – genom att tona ned det praktiska 

                               
409 Wikander, (1992), 38. 
410 Hirdman, (2003), 202. 
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momentet till förmån för ett ökat inslag av vetenskap och intellektuell verk-
samhet.  

Även om sjuksköterskorna mot slutet av 1900-talet i sin relation till läka-
ren opponerar sig mot ett könsdikotomt tänkande, synes alltså detta tanke-
spår ändå delvis finnas kvar i deras meningsskapande om vårdandets inne-
börder. Praktiken, med en kvinnlig majoritet av utövare, tillskrivs genom 
omvårdnadsbegreppet ansvaret för det ”mjuka” i motsats till den medicinska 
praktikens ansvar för det ”hårda”. Vad detta mer sentida meningsskapande 
för med sig är en uppdelning av sjukvården i det tekniskt ”hårda” och det 
mänskligt ”mjuka” samt att olika praktiker tillskrivs ansvaret för dessa två 
områden.  

Sammantaget kan konstateras att den vårdande praktikens innehåll och re-
lation till den medicinska praktiken under 1900-talet varit avhängigt av vil-
ken aktörsgrupp som haft makten att skapa mening. Vem som kunnat inneha 
denna makt har i sin tur påverkats av rådande idéer om kvinnligt och man-
ligt. Att det är just under 1960- och 70-talen som sjuksköterskorna börjar 
ifrågasätta sin underordnade position är givetvis ingen slump.  

Klass, meningsskapande och makt 

Det är inte enbart maktstrukturer som bygger på kön som varit betydelsefulla 
för hur det skapats mening om den vårdande praktiken. Maktstrukturer som 
bygger på klass har identifierats som betydelsefulla för meningsskapandet 
om vad det innebär att vara sjukvårdsbiträde i förhållande till sjuksköterska 
och vice versa. De borgerliga sjuksköterskorna hade, som kapitel fyra belyst, 
inte bara läkarna att förhålla sig till och positionera sig gentemot när de sökte 
att formera sig under seklets början, utan även andra grupper av kvinnliga 
vårdutövare. Deras meningsskapande om vad det innebar att vara sjukskö-
terska i förhållande till sjukvårdsbiträdet kan då förstås som ett motstånd mot 
befintliga föreställningar om vad det innebar att vara en vårdutövare, ett 
motstånd som syftade till att skapa betydelser om något eget och annorlunda. 
Eftersom den vårdande praktiken var enkönad, fick sjuksköterskorna söka 
sig andra sätt att markera en skillnad mot andra grupper inom praktiken än 
könet.411 Det som då skilde grupperna av kvinnor åt var den sociala bakgrun-
den. Även på detta sätt kan det således sägas ha haft betydelse för menings-
skapandet om den vårdande praktiken att vårdutövarna under seklet främst 
varit kvinnor. 

Sjuksköterskornas förståelse av vad som skiljer individer med olika social 
bakgrund från varandra fick betydelse för hur de skapade mening om sig 

                               
411 Det kan jämföras med de kvinnliga lärarna som använde sig av föreställningar om kön för 
att positionera sig gentemot de manliga lärarna i skolans värld. Se Karin Melby, “Womens 
ideology: Difference, equality or a new femininity. Women teachers and nurses in Norway 
1912-1940”. In: Moving on: new perspectives on womens movement, ed. Tayo Andreasen 
(Aarhus: University Press, 1991). 
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själva i relation till sjukvårdsbiträdet. Föreställningar om klass bidrog på så 
sätt till att skapa och befästa en maktrelation mellan de två grupperna, där 
sjuksköterskan ägde tolkningsföreträde att avgöra hur sjukvårdsbiträdets 
handlingsutrymme skulle definieras. Dock inom ramen för det övergripande 
handlingsutrymme som definierats för den vårdande praktiken av läkarna. 

Vad den här studien pekat på är att meningsskapandet om fördelningen av 
de vårdande aktiviteterna mellan sjuksköterska och sjukvårdsbiträde var ett 
resultat av klassamhällets uppdelning av uppgifter mellan samhällsklasserna, 
något som även Agneta Emanuelsson lyft fram.412 Jag har sett det som att det 
förmodligen framstod som naturligt att just arbetarklassens kvinna tillskrevs 
ansvaret för de patientnära handlingarna som var kodade som smutsiga och 
kroppsnära. Därför positionerades just sjukvårdsbiträdet som hjälpande hand 
i förhållande till patienten.  

Men som påpekades i kapitel fyra och fem med stöd av Dahle, måste vi 
förstå fördelningen även som ett utslag av könade maktstrukturer enligt vilka 
handlingar som räknas till det medicinska fältet värderas högre än handlingar 
som räknas till vård. Det gör det intressant att reflektera över det faktum att 
sjuksköterskorna vid seklets början strävade efter att positionera sig som 
läkarens assistent. Denna strävan kan förstås som ett sätt att söka sig bort 
från de lågt värderade kvinnligt konnoterade handlingarna till förmån för 
sådana som var närmare förknippade med den medicinska praktikens område 
och därmed mer statusfyllda.413 Deras yrke kunde därmed få en status som 
bättre motsvarade dess utövares sociala ursprung och status. Detta bör ses 
som ett exempel på hur olika positioner inom den vårdande praktiken ska-
pats i skärningspunkten mellan två olika maktstrukturer.  

Också den maktstruktur som var/är baserad på klass har fortsatt att inver-
ka på meningsskapandet om den vårdande praktiken. Att det skapades en 
högre värderad position för sjuksköterskan som läkarens assistent kan sägas 
ha skapat ett större utrymme för denna aktörsgrupp att agera och utmana 
befintliga sätt att skapa mening på än det sjukvårdsbiträdet har haft. Norman 
Fairclough menar exempelvis, med inspiration från Pierre Bourdieu, att möj-
ligheterna att agera ser olika ut för olika aktörsgrupper beroende på hur deras 
tidigare erfarenheter och villkor sett ut. 414 Sjuksköterskorna har, till följd av 
sin sociala bakgrund, över tid haft erfarenheter av att ha ett tolkningsföreträ-
de och en högre värderad position. Det har gett dem ett annat utrymme än 
sjukvårdsbiträdet att delta i meningsskapandet om den vårdande praktiken på 
exempelvis den vårdpolitiska arenan. Deras position har skapat ett större 
utrymme för att hantera och utmana den vårdande praktikens underordning 
under seklets senare del.  

                               
412 Emanuelsson, (1991). 
413 Jfr Lannerheim, (1994). 
414 Fairclough, (2003), 28-29. 
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Sjuksköterskornas erfarenheter av att vara överordnade sjukvårdsbiträdet 
bör också ses som en viktig aspekt i deras strävan efter att konstruera nya 
innebörder om vad det innebar att vara sjuksköterska. Deras meningsska-
pande innefattade ett anspråk på handlingar som under lång tid utförts av 
vårdbiträdet/undersköterskan. Anspråken underlättades förmodligen av att 
omvårdnaden eller den patientnära aktiviteten främst hade utförts av aktörs-
grupper som sjuksköterskan alltid varit överordnad. Men jag vill slutligen 
också understryka att sjuksköterskornas nya meningsskapande om vad om-
vårdnad innebär förefaller vara uttryck för en önskan att inte låta sitt ”nya” 
erfarenhets-och kunskapsområde förknippas med de lågt värderade hand-
lingar som sjukvårdsbiträdet utfört. På så sätt får sjuksköterskans handlingar 
inom den patientnära aktiviteten en annan innebörd än de som sjukvårdsbi-
trädet utfört.  

Konstruktionen av ny mening   
Med inspiration från Fairclough är det möjligt att beskriva delar av det nya 
meningsskapande om vad vård är som blir synligt från 1960- talet och framåt 
som att det bygger vidare på tidigare betydelser av vad vård innebär. Sjuk-
sköterskorna utesluter via omvårdnadsbegreppet de medicinska betydelserna 
och bygger istället vidare på föreställningar om sociala och psykologiska 
faktorers betydelse för sjukdomars uppkomst, om patienten som individ och 
om vikten av att skapa en relation till patienten som började framträda redan 
under 1940-talet. Därvid uppstår nya betydelser och en ny förståelse av vad 
vård är.  

Det är också möjligt att förstå sjuksköterskornas meningsskapande under 
perioden som att det bygger vidare på oppositionella innebörder som tog sin 
utgångspunkt i framställningar om att vård handlar om att trösta och förstå, 
skapa en personlig relation och att värna om en lidande individ, som figure-
rat tidigare under seklet, se kapitel sex. Som visades i del tre av resultatpre-
sentationen ökar i de analyserade texterna den ”mjuka” sidan av den vårdan-
de praktiken i samband med lanseringen av omvårdnadsbegreppet, medan 
det ”hårda” inslaget minskar. Som vi såg i kapitel nio och elva omtalades 
omvårdnad som en garant för sjukvårdens ”mänskliga” aspekt i motsats till 
det tekniska och rationella som medicinen ansågs representera.  

Det är emellertid också möjligt att se deras meningsskapande så, att det är 
ett led i och bygger på allmänna kulturella tendenser i samhället. Den ökade 
betoningen på en personlig relation till patienten kan exempelvis ses som ett 
utslag av vad Richard Sennett beskriver som en allmän trend i samhället där 
närhet mellan människor alltmer börjat framstå som ett ideal och något mo-
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raliskt gott.415 Det är inte bara inom den sjukvårdande institutionen detta 
inslag kommer till synes. Studier har exempelvis visat att denna intimise-
ringstrend finns inom undervisningssektorn. Joakim Landahl visar i sin stu-
die av läraryrkets fostrans- och omsorgsarbete hur relationen mellan lärare 
och elev började förändras under perioden 1965-1974.416 Den relation som 
tidigare präglades av distans började vid denna tid förändras mot att läraren 
alltmer tog del av elevens privatliv och därigenom också ett ökat ansvar för 
elevens välbefinnande.417 Min studie har visat på ett liknande drag inom den 
vårdande praktiken.  

 
Analysen av materialet har visat att föreställningarna om relationen mellan 
sjuksköterska och läkare förändrades i samband med att föreställningar om 
vad vård innebär förändrades. Frågan om vad som kommer först, menings-
skapandet om relationer eller om vad vård är, dyker upp. Jag vill nog utifrån 
studiens resultat hävda, att meningsskapande om vad vård är föregår och 
påverkar meningsskapandet om relationer. Exempelvis visade kapitel nio att 
sjuksköterskor redan vid 1960-talets början började ge uttryck för föreställ-
ningar om att vård bör innebära något annat och nytt. Detta alternativa me-
ningsskapande om vårdandets innehåll utgör en viktig förutsättning för att 
sjuksköterskorna ska kunna utmana den etablerade relationen till läkarna. Så 
länge innehållet i hög grad var orienterat kring aktiviteter och handlingar 
som skulle tjäna läkaren var möjligheten att utmana den underordnade och 
tjänande relationen begränsad. Genom att skapa delvis ny mening och utöka 
de innebörder som rörde en befintlig aktivitet inom praktiken som inte lika 
tydligt tjänade läkaren, den patientnära, skapades förutsättningar för att ut-
mana meningsskapandet om relationen till läkaren. 

Kontinuitet i meningsskapandet 
Jag har konstaterat att det skett ett diskursivt brott i sättet att skapa mening 
om den vårdande praktiken under seklets senare del. Det väcker frågan om 
det också går att identifiera kontinuerliga spår i meningsskapandet över tid. 

                               
415 Richard Sennett, The fall of public man (London: Faber, 1993), 259-268. Se även Per 
Fibæk Laursen, ”Personlighed på dagsordenen”. I: Person og profession en udfordring for 
socialrådgivere, sygeplejersker, lærerer og pædagoger, red. Inge Weicher och Per Fibæk 
Laursen (Varløse: Billesø & Baltzer, 2003), kap. 1 som ser intimiseringstrenden som en kon-
sekvens av att det skett en nedbrytning av auktoriteter i det västerländska samhället. Nedbryt-
ningen har medfört att sociala och personliga kompetenser hos människan hamnat i centrum, 
vilket bidrar till att personliga relationer värderas högre än yrkesskicklighet.  
416 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar. Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk 
belysning (Diss., Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2006), 171-175. 
417 Se även Sara Irisdotter, Mellan tradition, demokrati och marknad. En analys av lärares 
identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket (Diss., Stockholm: HLS förlag, 
2006) som även hon beskriver och problematiserar en intimiseringstrend i den nutida skolan. 
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Ja, det finns en viss kontinuitet. Ett exempel är att det under hela seklet fun-
nits uttryck för att praktiken bör innehålla ett fostrande inslag. Det synes hela 
tiden ha funnits en föreställning om att patienten inte alltid vet sitt eget bästa 
när det kommer till frågor som rör hälsa eller hygien och därför bör läras upp 
av en som vet bättre. Formerna för hur fostran, eller som vi idag föredrar att 
säga; undervisningen eller upplysningen, bör gå till har däremot förändrats 
över tid.  

Ett annat återkommande spår i de texter som bildar underlag för studien är 
det som knyter kvinnliga vårdutövare till att värna om relationer och ”mju-
ka” aspekter i hälso- och sjukvården. Även om dessa föreställningar tidvis 
framstått som marginaliserade har de återkommit och fått förnyad genom-
slagskraft. Vilka aktörer som bidragit till att lyfta fram detta spår i menings-
skapandet har varierat: från läkare och aktörer från kyrkans praktik till sjuk-
sköterskor och den vårdpolitiska arenan.  

Tankar om helhetssyn bör inte ses som något nytt för senare delen av sek-
let. Redan i kapitel sex som belyste perioden 1930 till och med 1960 gavs 
det exempel på att en helhetssyn på patienten var ett viktigt värde när repre-
sentanter för kyrkans praktik ville se en utökad förståelse av vad vård inne-
bär. Betoningen på en helhetssyn på patienten har sedan fortsatt att åter-
komma i texterna. Speciellt framträdande blev detta när meningsskapandet 
började hämta näring ur de social- och beteendevetenskapliga diskurserna. 
Jag skulle därför vilja påstå att dessa två diskurser delvis ersätter eller över-
tar den kristna diskursens värdering när det gäller hur människan bör förstås. 
Den nutida betoningen på helhetssyn kan då förstås som en sekulariserad 
variant eller utveckling av en kristen humanism.  

Utifrån annan forskning är det möjligt att reflektera över om det inte finns 
en större kontinuitet i vad som faktiskt görs i vårdandets praktik än i me-
ningsskapandet om den. Agneta Franssén visar exempelvis i sin intervju- och 
observationsstudie om kvinnors arbete i vården, gjord på 90-talet, att det 
finns ett glapp mellan vad vårdutövarna säger att de gör och vad de faktiskt 
gör.418 I intervjuer gav kvinnorna uttryck för en stark patientorientering. Det-
ta stämmer enligt min tolkning väl överens med rådande föreställningar om 
vad omvårdnad innebär. I handling prioriterades däremot ett instrumentellt 
vårdarbete, dvs. olika rutinsysslor som att bädda eller dela ut mat, Franssén 
kunde i sina observationer även konstatera att vårdutövarna hellre tillbringa-
de ledig tid som uppstod under dagen med kollegor än med patienterna - 
detta trots att de i intervjuer uttryckt att de ville ha mer tid för samvaro med 
patienterna.  

En tolkning av den skillnad som enligt Fransséns studie finns mellan me-
ningsskapandet om vad vård är och vad som faktiskt görs är, att vårdutövar-
na är mycket medvetna om dominerande föreställningar om vad vård inne-

                               
418 Agneta Franssén, Omsorg i tanke och handling. En studie av kvinnors arbete i vården 
(Diss., Lund: Arkiv, 1997). 
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bär. Denna medvetenhet gör det nödvändigt för dem att i sina utsagor ut-
trycka en stark patientorientering. Den reella praktikens traditionella organi-
sering av arbetet bjuder däremot motstånd mot att föreställningarna omsätts i 
handling. Det kan även förstås så, att det på den diskursiva nivån sker snab-
bare förändringar av meningsskapandet än i den reella praktikens handlingar. 
I handlingarna lever tidigare dominerande föreställningar kvar i form av 
strukturer som stelnat till en relativ beständighet genom att de reproducerats 
i den sociala interaktionen.419  Det är därför först när ett nytt meningsskapan-
de om vad vård innebär verkligen omsätts i handling som det kan ske en 
förändring även i det praktiska vårdandet.  

Avhandlingens kunskapsmässiga bidrag 
Vad är det då denna avhandling bidragit med för kunskaper jämfört med 
tidigare forskning? För det första har jag undersökt en mycket lång tidsperi-
od, hela 1900-talet. Därigenom har det blivit möjligt att överbrygga tiden 
före omvårdnadsbegreppets lansering och tiden efter och därmed att peka ut 
de förändringar som skett i meningsskapandet över tid. Andra svenska vård-
historiska studier har främst granskat avgränsade skeenden av historien un-
der 1900-talet. Här ser jag att min avhandling kunnat bidra med ny och kan-
ske framförallt utvidgad förståelse av när och hur omvårdnad blev ett cent-
ralt begrepp och vilka betydelser som knutits till begreppet. 

Studien skiljer sig från annan forskning som behandlat hälso- och sjuk-
vården också på andra sätt. Den fokuserar på meningsskapande och före-
ställningar om den vårdande praktiken. I centrum står det innehållsliga i en 
praktik, inte yrkesgrupperna, även om det senare också har belysts. Det gör 
att jag kunnat beskriva den vårdande praktikens innehåll genom att lyfta 
fram hur föreställningar bidrar till meningsskapande och förändring om vad 
som är en vårdande aktivitet och handling. Jag har valt att söka efter föränd-
ringar och förskjutningar i meningsskapandet genom att uppmärksamma 
både dominerande föreställningar om hur något är och mer marginaliserade 
föreställningar om hur något borde vara. Det har fått till följd ett nytt sätt att 
periodisera resultatet och förstå vad som är en förändring. I tidigare svensk 
forskning har det varit vanligt att följa de milstolpar som statliga utredning-
ar, den medicinska utvecklingen eller andra centrala händelser, som införan-
det av sjuksköterskelegitimationen, utgör. En sådan presentation resulterar 
ofta i att det synes ha skett fler förändringar av innehållet än vad den här 
studien kunnat visa på.  

Den tidigare forskning som behandlat de yrkesgrupper som berörts i av-
handlingen har främst fokuserat på deras strategier och utveckling ur ett 
professionsteoretiskt perspektiv, eller ett maktperspektiv. Jag har i stället 

                               
419 Jfr Chouliaraki och Fairclough, (1999), 22. 
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närmat mig etableringen av relationer mellan olika yrkesgrupper genom att 
studera hur relationer och positioner skapas och förhandlas genom diskurser. 
I likhet med tidigare forskning visar min studie dock att relationen mellan de 
olika vårdutövarna påverkats av maktstrukturer baserade på klass, liksom att 
relationen mellan sjuksköterska och läkare etablerats via maktstrukturer ba-
serade på kön. Åsa Andersson har i sin forskning visat har kalltanken använ-
des för att hjälpa sjuksköterskorna som yrkesgrupp att uppnå status och re-
spekt. I min studie har jag dock inte funnit att kalltanken haft stor betydelse 
för meningsskapandet om vad en vårdande aktivitet är och vad den bör inne-
håll. Det är därför rimligt att anta att kalltanken främst har haft betydelse för 
sjuksköterskeyrkets formering.  

Resultatet i min studie visar också likheter med Kirsten Beedholms resul-
tat när hon undersökt det danska sjuksköterskekollektivets textkorpus under 
1900-talet.420 Hon har på ett liknande sätt kunnat visa att det i de danska tex-
terna går att skönja en förändring i hur sjuksköterskor talar om sig själva, 
patienten och läkaren just vid mitten av 1900-talet, som sedan successivt 
alltmer slår igenom. Likheterna mellan vad som framkommit i svenska och 
danska texter kan med stor sannolikhet förstås som ett uttryck för en föränd-
ring som skulle kunna spåras även i andra västerländska samhällen. Den 
amerikanska sjuksköterskan och forskaren Olivia Bevis har till exempel 
identifierat vad hon kallar för fyra filosofiska perioder i sjuksköterskans 
historia.421 Beavis beskriver hur det under den tredje perioden, som tar sin 
början vid tiden för andra världskriget, började ske förändringar av hälso- 
och sjukvårdssystemet i USA, som motiverade sjuksköterskorna att ifråga-
sätta konsekvenserna av att följa den medicinska vetenskapens syn på pati-
enten. Ur detta, menar Bevis, växte en mer humanistisk människosyn fram 
inom sjuksköterskekollektivet som gav effekter på kvaliteten och distribu-
tionen av sjuksköterskornas vård.  

En tillbakablick på de metodiska valen 
Den långa tidsperioden har gjort det viktigt att begränsa avhandlingens kom-
plexitet och omfattning i fråga om valet av texter. De texter som har utgjort 
underlag för studien kan sägas ha erbjudit ett relativt brett perspektiv på hur 
meningsskapandet om den vårdande praktiken sett ut över tid. Samtidigt 
infinner sig frågan hur mitt val av texter påverkat vilket meningsskapande 
som blivit synligt, och kanske framförallt vilka aktörer som haft betydelse i 
denna process.  

Jag har medvetet sökt att inkludera olika textgenrer som ger uttryck för 
olika aktörers röster i studien. Men även om mitt urval av texter ger en viss 

                               
420 Beedholm, (2003). 
421 Olivia Bevis, Curriculum building in nursing: a process (St.Louis: Mosby, 1982), 34-42. 
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bredd har jag exempelvis uteslutit texter producerade av ett viktigt ämbets-
verk som medicinalstyrelsen/socialstyrelsen och av intresseorganisationen 
Landstingsförbundet.422 Dessa har haft ett centralt inflytande i frågor rörande 
hälso- och sjukvården och därmed den vårdande praktiken. Vilken betydelse 
detta haft för studien är givetvis svårt att resonera kring, mer än att bilden av 
meningsskapandet kunde ha vidgats och ytterligare aktörsgruppers intressen 
och föreställningar om den vårdande praktiken synliggjorts.   

Intressant att reflektera över är också det faktum att sjukvårdsbiträ-
dets/undersköterskans intressen och synpunkter på sin praktik är så pass 
sparsamt representerat i studien trots att jag valt att inkludera deras fackliga 
organ. Detta ser jag som en följd av att Kommunalarbetaren är en tidskrift 
som i motsats till sjuksköterskornas fackliga organ bevakar flera yrkesgrup-
pers intressen. Vårdutövarnas intressen i och synpunkter på sin praktik är 
därför relativt sparsamt representerat i tidskriften − vilket självklart påverkat 
vad som kunnat presenteras i min studie gällande denna aktörsgrupps bidrag 
till meningsskapandet. Den skevhet som detta innebär hade kunnat rättas till 
genom att andra källor inkluderats som fått representera denna aktörsgrupp, 
som exempelvis facklig korrespondens och protokoll.  

De texter som har undersökts är av skilda slag och det har bland annat in-
neburit att jag studerat både texter som ger uttryck för hur något borde vara 
och texter som ger uttryck för hur något faktiskt är. Det har inneburit en 
balansgång i analysarbetet och i framskrivningen av resultatredovisningen. 
Statliga utredningar är exempel på texter som i hög grad ger uttryck för hur 
något borde vara. Men de innehåller även textavsnitt som uttrycker hur det är 
och som den föreslagna förändringen tar spjärn emot. Detsamma har gällt för 
de fackliga tidskrifterna, där mer visionära texter och inslag blandas med 
texter som beskriver något befintligt. Läroböckerna är i sin tur ett exempel 
på en genre som tydligt återspeglat när det skett väsentliga förändringar i 
föreställningarna. Det har gjort denna textkälla till ett viktigt komplement till 
de övriga eftersom de har synliggjort när det skett mer beständiga föränd-
ringar av föreställningsvärlden om vad vård är.  

Jag kan också konstatera att de olika texttyperna i olika hög grad gett mig 
tillgång till föreställningar om det som studien avsett att undersöka. Det har 
inneburit att de i olika hög grad legat till grund för analysen beroende på 
vilken fråga/frågor som behandlats − men också på vilken tidsperiod som 
undersökts. Statliga utredningar är exempelvis inte lika rika på föreställning-
ar om den vårdande praktikens innehåll som läroböcker eller fackliga tid-
skrifter. Mina analyser sträcker sig över ett helt sekel, vilket har inneburit att 
texterna bitvis ändrat karaktär, och det har inverkat på hur de kunnat nyttjas 
för analys.  

Speciellt uppenbart har detta varit när det gäller de fackliga tidskrifterna, 
och då kanske framförallt sjuksköterskornas tidskrift. Konkret har det inne-

                               
422 I kapitel sju finns dock landstingsförbundet med som en del av den vårdpolitiska praktiken 
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burit att ju senare under seklet som tidskriften publicerats, desto mindre in-
blick har erbjudits i andra aktörers än sjuksköterskors föreställningar om den 
vårdande praktiken. Detta måste ses som en avspegling av ändrade maktför-
hållanden. Artiklar som belyser sjuksköterskors föreställningar om sin prak-
tik eller relation till läkaren har likaså minskat i omfattning till förmån för 
fackliga frågor som lön och arbetsvillkor. Detta har bidragit till att läroböck-
erna getts ett ökat utrymme under studiens sista period.  

De statliga utredningarnas karaktär har också förändrats under den senare 
delen av seklet. Fram till 1960-talet producerades betänkanden som proble-
matiserade vårdutövarnas villkor och utbildning. Från 1970-talet och framåt 
fokuseras i större utsträckning hela hälso- och sjukvården. Det har gett ett 
rikare underlag för analyserna, men också ställt större krav på sållning. 
Överlag är det dock möjligt att peka på att de olika texttyperna kompletterat 
varandra, vilket bör ses som en styrka hos materialet.  

Jag vill slutligen också säga några ord om studiens diskursbegrepp. Jag 
har använt mig av Norman Faircloughs definition av diskurs, där diskurs ses 
som ett specifikt sätt att genom språket representera aspekter av världen, och 
på grundval av den namngett det meningsskapande och de föreställningar 
som synliggjorts. Totalt har jag identifierat och lyft fram elva olika diskurser 
som över seklet bidragit till meningsskapandet om den vårdande praktiken. 
Det kan tyckas vara många diskurser. Under analysarbetets gång har jag 
funderat kring om det varit möjligt att sammanföra vissa av diskurserna, som 
exempelvis de diskurser som benämns särartsdiskursen och den patriarkala 
diskursen. Jag valde dock att separera dem eftersom jag ansåg att de hade 
vissa särskiljande drag. Det jag strävat efter i analysarbetet har varit att iden-
tifiera hur ett och samma område – som exempelvis vad vård är - ges bety-
delse över tid. Framställningar som ger skilda innebörder åt samma område 
har etiketterats som skilda diskurser. På så vis har jag velat, vilket nämnts 
även i metodkapitlet, tydliggöra de olika sätt att skapa mening som jag kun-
nat identifiera i mitt analysarbete och visa på nyanser. En annan forskare 
hade kanske etiketterat diskurserna annorlunda eller identifierat färre eller 
fler.  

Avslutande reflektioner 
Denna avhandling har visat att den mening som har tillskrivits den vårdande 
praktiken och sättet att skapa mening har förändrats över tid. Dagens me-
ningsskapande ser i stora delar helt annorlunda ut än det vid seklets början. 
En intressant fråga att reflektera kring blir då huruvida det finns något som 
kan betecknas som en ursprunglig vård eller en vårdandets essens, något som 
flera vårdteoretiska forskare har hävdat. De nordiska vårdteoretikerna Kari 
Martinsen och Katie Eriksson tycks mena till exempel att det finns något 
som vi bör förstå som ett mer riktigt eller naturligt vårdande, som någonstans 
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gått förlorat och som vi bör sträva tillbaka mot.423 Katie Eriksson skriver så 
här i ett av sina teoretiska verk: 

Vårdandet har under loppet av ett oändligt tidsperspektiv antagit olika former 
och väsen. Många av dessa former har till den grad fjärmats från den första 
substansen att de knappast innehåller element av den ursprungliga naturliga 
vården.424 

 
Liknande tankegångar framför även Kari Martinsen, som menar att bland 
annat den medicinska vetenskapen haft ett negativt inflytande på en mer 
ursprunglig och därmed underförstått, i min tolkning, en ”bättre” form av 
vård.425 Hon finner istället det eftersträvansvärda sättet att vårda hos den 
barmhärtige samariten. Den ”sanna” vården kännetecknas enligt Martinsen 
av att den som vårdar förmår se patienten och dennes lidande och vårda med 
hjärta, närhet och känsla. Martinsen anser med andra ord att det krävs ett 
känslomässigt engagemang hos den som vårdar för att vårdandet ska nå fram 
till sin essens. 

Båda dessa teoretiker ger uttryck för en föreställning om att det är möjligt 
att vända den ”felaktiga” utvecklingen av vårdandet, bara det sker ett med-
vetandegörande om hur det borde vara. Denna tendens att beskriva vård som 
en praktik med en essens vill jag ifrågasätta med utgångspunkt i denna studi-
es resultat. Jag menar att vi här finner idealbilder, idealbilder som är starkt 
impregnerade av traditionella föreställningar som associerar vård med kvinn-
lighet och moderlighet och därmed bidrar till att kategorisera vård som en 
kvinnlig praktik. Jag vill istället hävda att vad vård och vårdande handlingar 
är skapas i en växelverkan mellan tidigare innebörder hos vård, befintliga 
föreställningar om patienten, aktörers intressen, maktförhållanden och den 
kontext som vårdandet befinner sig i. Vård som bedrivs i en viss kontext har 
innebörder som inte på ett enkelt sätt kan överföras till andra kontexter. Jag 
har visat på innebörder som vård inom sjukhusinstitutionen har tillskrivits. 
Vård som bedrivs i en annan kontext, till exempel i hemmet eller ett kloster, 
har andra innebörder. Därför är ett sökande efter en vårdandets essens inte 
fruktbart. Frågan är om det ens är önskvärt. Bättre vore enligt min mening 
om det kom till stånd en ökad reflektion över omvårdnadsbegreppet och de 
betydelser som det getts, och även över hur dessa påverkar vårdutövarnas 
upplevelser av att kunna leva upp till formulerade krav i mötet med patien-
ten. Var går exempelvis gränsen för vad som är vårdutövarens respektive 
patientens ansvar för patientens behov och framtida hälsa? Vilken betydelse 

                               
423 Sådana tankegångar märks också i samband med att omvårdnadsbegreppet börjar lanseras 
av sjuksköterskorna (se kapitel nio). 
424 Katie Eriksson, Vårdandets idé (Stockholm: Liber, 1997), 72. 
425 Se t ex Kari Martinsen, Øyet og kallet (Bergen: Fagbokforlaget, 2000); Kari Martinsen och 
Kari Wærness, Pleie uten omsorg. Norsk omsorg mellom pasient og profesjon (Oslo: Pax, 
1991). 
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har den ökade betoningen på ”mjuka” aspekter i vårdandet för möjligheterna 
att minska den kvinnliga majoriteten av utövare?  



  239 

Summary 

 
My work in this study has been motivated by my own interest in the concept 
of caring. In my work as a nurse, for instance, I have reflected on current 
conceptions of what meetings with patients should include and how these 
conceptions have influenced my work. One way to make visible what is now 
considered self-evident is to adopt a historical perspective. Accordingly, in 
the thesis I have examined the meaning that nursing/caring has been ascribed 
during the twentieth century. At the heart of the study is the rise of the new 
concept of nursing and its significance for the practice of nursing/caring. A 
caring practice is a social practice, a relatively stable form of human activity 
– to care – performed by defined professional groups, over time tending to 
develop experiences, knowledge, values, and relations. Within and around 
this practice conceptions and discourses are being produced, reproduced, and 
transformed by actors contributing to the meaning and shaping of the prac-
tice. 

Aim and questions 
The aim of the study is to examine meaning-making processes involved in 
forming the caring practice in the twentieth century, by discerning and ana-
lysing conceptions of nursing/caring as they appear in texts.  

Six questions are being asked: 
 

− What conceptions of caring appear? 
− How should the tasks in the field of caring be divided between 

the participants? 
− How are the different tasks being valued?  
− What relations are established among different participants? 
− To what extent are these conceptions and relations reproduced, 

to what extents are they challenged and transformed? 
− How do different actors contribute to the meaning-making – to 

the reproduction of existing conceptions or their replacement 
by new ones? 
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I have limited my study to the caring practice which is shared by nurse’s 
assistants and nurses in somatic, medical care.  

Theory, material and method 
My study is inspired by the British linguist Norman Fairclough and his criti-
cal discourse analysis. Meaning-making is a central concept. I assume that 
meaning concerning the caring practice is created and communicated 
through actors’ language use and interaction. Texts are therefore seen as a 
part of our society, as a product of people’s attempts to give meaning to the 
world and to influence by writing down their thoughts. In other words, texts 
are seen as social influences in dialogue with other texts and senders. 

Both actors and discourses are studied in order to understand the ongoing 
attribution of meaning. Actors are studied because actors use discourses as 
resources to convey their interests. Like Fairclough, I assume that actors use 
discourses for their own purposes. Actors, in this study, represent groups, not 
individuals. The most important part of the analysis, however, is the exami-
nation of the constituent functions of discourses. The conceptions and dis-
courses found in the texts and their contribution to the creation of the prac-
tice and the positioning of different categories of caregivers are my main 
concern.  

My definition of discourse is taken from Norman Fairclough, who defines 
discourse as a specific way of representing aspects of the world through lan-
guage. Different discourses offer different perspectives, forward certain pos-
sibilities while excluding others. Discourses “make” people and people 
“make” discourses. Discourses are not only resources or ways of categoriz-
ing the world, they supply norms and positions shaping how we categorize 
ourselves and others. Discourses speak to us and define us as a certain type 
of person, which in turn affects the way we act and look upon ourselves. I 
use the concept positioning to examine how the different categories of care-
givers place themselves in relation to each others, to doctors and to patients 
throughout history. 

Another important concept is order of discourse, defined as the social or-
ganization of discourses connected to a certain social practice, or the social 
organization of different ways of making meaning. The order of discourse 
holds all the discourses struggling to define the practice of caring. It is a 
domain where actors rival to preserve or challenge the existing conceptions 
of caring.  

The material of the study consists of articles from trade-union periodicals, 
governmental committees’ reports and textbooks for nurses and nurse’s as-
sistants. The three types of texts were chosen because they are to be found 
throughout the century, and to represent a number of actors. Above all I 
wanted to know how the caring staff has contributed to the meaning of its 
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own practice, but also the role of the physicians and the State/the political 
practice. Textbooks were chosen to give an idea of what conceptions of car-
ing were considered worthy of reproduction.  

Methodologically, I lay no claim to carrying out Faircloughs linguistically 
inspired method, where advanced linguistic and grammatical levels are im-
portant. I am above all interested in a content-oriented analysis. In a first 
step, I looked for statements about caring, what it should be, what it is, and 
thereby also what it is not, as well as for accounts of how caring should be 
carried out, and of who should be in charge of what. The intention was to 
identify on the one hand predominant conceptions, on the other hand mar-
ginalized or oppositional conceptions. In a second step discourses drawn 
upon to give meaning to the practice were identified. The discourses were 
delimited and named and their distinctive features compiled. Finally, I have 
made an overall analysis of the discourses found for the different periods,  
the purpose being to disclose what areas are being covered, how the dis-
courses contribute to the meaning given, if and where there is a struggle 
between discourses and how discourses construct subjects and relations. 

Results 
The meaning-making concerning the caring practice in the first part of the 
century is accounted for in part one of the study. During this period two 
main activities were identified – one physician-oriented and one patient-
oriented – each of which contained more than one act or task. The meaning 
making about these activities originated from a medical science discourse 
emphasizing that the caring practice is needed to carry out activities gener-
ated by the medical practice. Within this construction of meaning, illness 
was considered a result of biological processes in the body as well as of ex-
terior hygienic factors. The patient was looked upon and created as a defec-
tive, physical and physiological object to which the caregiver should direct 
her attention, supervising it in the service of medicine. Parallel to these con-
ceptions, an oppositional meaning-making originating from a complemen-
tary gender discourse and from a Christian discourse stressed caring as em-
pathy, personal care, and attention to the spiritual needs of the patient.  

The decades around the middle of the century constitute a transition pe-
riod accounted for in part two of the study. In the nineteen forties and fifties, 
a social science discourse and a behavioural science discourse contribute 
with other conceptions of patients and illness competing with those of the 
discourse of medical science. The meaning-making concerning the direction 
of the caregiver’s attention started to change, stressing the importance of 
knowing who the patient is and his or her lifestyle in order to know the 
causes of illness. The content of the caring practice ought thus to include a 
health-promoting element. An intimizing discourse contributes to a meaning-
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making emphasizing the need for the caregiver to establish a personal rela-
tion to the patient. However these influences were of a marginal nature com-
pared to the dominant meaning-making identified in part one. 

In part three, I examine the period between 1960 and 2000. During this 
period, the old predominant meanings attributed to caring are being rejected 
and the marginalized tendencies of the transition period developed and in-
tensified. The earlier meanings of service and supervision in the service of 
medicine are replaced by an emphasis on the relation to the patient and his or 
her individual needs and problems. As a result of changed conceptions of the 
human being and of caring, the patient-oriented activity is emphasized and 
given an extended content. The physician-oriented activities become less 
important. 

The valuing of caring activities has changed during the century. In the 
first part of the century a patriarchal discourse makes physician-oriented acts 
appear more qualified than patient-oriented ones. In the latter part of the 
twentieth century, this view is being challenged in connection with the in-
creasing stress on the patient-oriented activity. The conceptions concerning 
this activity changed, introducing theories and scientific approaches and 
thereby increasing the value of the tasks.  

How did relations between different caregivers and between nurses and 
givers of medical care develop? In the earlier part of the century, concep-
tions fetched from a complementary gender discourse contributed to a mean-
ing-making where physicians and nurses were associated to certain activities 
according to sex. The nurse was serving and assisting the doctor. In other 
words she played a subordinate role. This relationship changed along with 
the contents of the caring practice. Conceptions from an education discourse 
helped to convey a meaning where the nurse was seen as independent, active 
and capable of making decision. Two phenomena now evolve. On the one 
hand, the physician/nurse relation becomes a relation between equals, on the 
other hand, it becomes a non-relation as the doctor turns into “the other”, a 
person with whom the nurse should not be associated. 

New conceptions of the basis for the relations between nurses and nurse’s 
assistants have ousted the old ones, but the relations have been constantly 
reproduced during the century. A Tayloristic discourse replaced towards the 
middle of the century a bourgeois discourse legitimating the subordination of 
the assistant by social class belongings, but the hierarchy remained. In the 
latter part of the century the basis of the relation was once again altered. 
Now, conceptions from an education discourse helped to legitimate the hier-
archical order. 

Relations have had an impact on how activities are divided between care-
givers. When the bourgeois discourse underlied the relation between nurse 
and assistant, the nurse was given the higher status tasks of the physician-
oriented activities. When the Tayloristic discourse was given space, this 
division was challenged. Division of tasks should be done according to the 
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specific competence of each professional group, and nurse’s assistants were 
considered capable of performing physician-oriented tasks formerly mo-
nopolized by nurses. When the patient-oriented activity was considered more 
important and given an extended content, the division of labour no longer 
remained obvious. The nurses now claimed to be the main possessors and 
executors of the patient-oriented tasks, not of the physician-oriented ones. 
This was justified by means of the education discourse according to which 
the nurse had a specific competence making her especially suitable to per-
form, and take responsibility for, the patient-oriented tasks.  

Which are the actors contributing to the meaning-making about the caring 
practices in the texts I have studied? Three actors have had the main power 
to denote the caring practice and to define caring, namely physicians, nurses 
and the State. In the first part of the century physicians had the power to 
create meaning about the practice, thereby both defining the borders of the 
caring practice and protecting their own practice. The nurses, in the same 
period, were merely reproducing the physicians’ definitions. The nurses 
understood their practice as the doctors did, thus naturalizing the power of 
the physicians. At the same time, the nurses had the power to make meaning 
about their own relation to the assistants and set the borders for the assis-
tants. In other words, the nurse had a great deal of power to create meaning 
about both nurses and assistants. 

Other examples of nurses challenging the dominating meaning-making 
are seen in part two and three of the thesis. From the sixties and onwards 
nurses increasingly questioned the influence of the medical science discourse 
thus contributing to its demise. The nurses then take over, on a discursive 
level, the power to define both the borders of the caring practice and its con-
tents from the physicians.  

Actors from the political practice is another important group, which has 
challenged and contributed to transformations of meanings. It should be 
emphasized, however, that the governmental committees’ reports from the 
first half of the century did not particularly represent a State /political prac-
tice perspective, but rather that of doctors and nurses. Chapter seven shows 
how this group of actors made sure that caring could go on serving the medi-
cal practice notwithstanding a lack of labour. In chapter nine, political inter-
ests are shown to change as the medical development becomes more prob-
lematic. Now, the State/the political actors challenge dominant conceptions 
of caring and create new meanings in a way very like the nurses.  

Other actors trying to challenge dominant meanings have appeared. But 
their conceptions lacked impact. The nurse’s assistants mainly fought to 
change divisions of tasks and activities. The assistants have not had the same 
resources and the same power to contribute to the meaning-making concern-
ing the caring practice as the nurses. 
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Conclusions and discussion   
In the main, two different constructions of meaning concerning caring have 
dominated the twentieth century. In the first one, the constructions were 
fetched from the medical science discourse, and the caring practice was 
filled with activities and tasks we might call objective. Caring involved ob-
servations, measurements, controls, fostering and hygienic interventions, all 
of which should help the physician’s curing of the patient’s illness. The re-
sponsibility of the caring practice was to, by way of these tasks, serve the 
physician and his practice. At the heart of the meaning-making was a con-
ception of the patient as a defective, physiological body, stricken by disease 
as a consequence of inner biological processes or bacteriological attacks. 

The other construction of meaning constitutes a clear break when com-
pared to the one of the first part of the century. Here, the caring practice 
clearly dissociates itself from points in common with the medical practice 
and the medical science. The meanings are now above all fetched from the 
social science discourse, the behavioural science discourse and the intimiz-
ing discourse. The patient is now seen as an individual possessing resource 
to cure herself with many needs that should be filled. Hence, the caring prac-
tice is filled with new tasks aiming at understanding and relating to the 
needs, the conditions and the health of the sick person. 

The caring activities and tasks that I have identified thus seem intimately 
related to conceptions of illness, of health and of the human being. A conclu-
sion to be drawn is that processes of meaning-making concerning the sick 
person have contributed to the shaping of the caring practice. Conceptions of 
the patient influence the conceptions of a caring task and what it includes. 
By the same token, without ideas of how to understand a patient a caring 
task becomes impossible to define, and, as an extension, to perform. 
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