
ETIK och UTMANING

Om lärande av bemötande i professionsutbildning





Acta Wexionensia
Nr 28/2003

Pedagogik

ETIK och UTMANING

Om lärande av bemötande

i professionsutbildning

Gill Croona

Växjö University Press



Växjö University Press
Växjö universitet
351 95 Växjö
www.vxu.se

Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid

Institutionen för pedagogik, Växjö universitet 2003

Skriftserieredaktörer: Tommy Book och Kerstin Brodén
ISSN 1404-4307
ISBN 91-7636-380-5
Tryck: Intellecta Docusys, Göteborg 2003



Abstract

Croona, Gill, 2003.   ETIK och UTMANING. Om lärande av bemötande i professionsut-

bildning (Etics and Challenge. Learning and teaching human encounters in professional

education), Acta Wexionensia nr 28/2003. ISSN:1404-4307, ISBN:91-7636-380-5. Writ-

ten in Swedish with a summary in English

During recent years there have been noticeable shortcomings in the human en-
counter of people seeking some form of health care in Sweden. This is some-
thing that affects professional education within ‘the welfare state’ and implies
that human expectations, societal demands and questions about knowledge, basic
values and competence have become pedagogically interesting.

The basic aim of the dissertation is - to contribute to a practically, relevant
and theoretical in-depth understanding of the learning and teaching of ethics in
professional education. By taking nursing education as an example and focussing
on the human encounter of the person seeking care, the dissertation aims - by
analysis of the pedagogic practice and from a critical-theoretical perspective – to
provide a foundation for such an understanding. The research perspective in-
cludes a social-philosophical point of departure with a focus on Mead’s interac-
tional view of  learning and Habermas’s critical  theory of social communication.
Methodologically an emphasis is placed on discourse analysis.

The results demonstrate how the learning and teaching of ethics in human en-
counters can be understood as a question of communication of both knowledge
and values. In the theoretical reconstruction that follows it is shown how peda-
gogic actions, learning and competence can be understood as communication of
and in particular contextual discourses. The six discourses are: ‘the efficiency-
related discourse’, ‘the expert-related discourse’, the ‘care-related discourse’,
‘the communicative-related discourse’,  ‘the egocentric discourse’ and ‘the eth-
nocentric discourse’, all of which are mutually related to each other.

The contextual discourses focus on different values. Those that are most con-
ducive to creating pleasant human encounters are the communicative- and the
care-related discourses, which also form the foundation for the pedagogic rec-
ommendation that makes up the concluding discussion of the dissertation. The
recommendation concerns a pedagogical practice that affirms, pays attention to,
safeguards and challenges and thus generates creativity, as well as the legitimacy
of pluralism. To engage in stimulating pedagogical discussion means being
committed, taking responsibility and practising solidarity in the profession of
education. Such a ‘deliberative pedagogy’ creates possibilities for people to de-
velop solidarity of judgement in a society that increasingly demanding that. In
conclusion, the recommendation for a new and challenging human encounter-
ethical-pedagogy is intended to show that ‘ideals can be realistic’. Normative
recommendations do not have to be abstract visions of the future, but can be
looked upon as means of focussing on alternative actions, that despite the diffi-
culties are possible to realise – here and now.

Keywords: ethics of human encounters, learning and teaching in ethics, nurs-
ing education, professional education, discourse analysis, Habermas´s theory of
communicative action.
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Förord 

Bemötande och etik är bärande teman i både min avhandling och mitt liv. Att det mel-
lanmänskliga bemötandet är betydelsefullt och får konsekvenser i positiv och negativ 
mening har livets skola, och inte minst min skoltid, lärt mig. Intresset för bemötande-
etik och min kritiska inställning har säkert grundlagts av mina föräldrar som aldrig gjort 
någon skillnad på ’folk å folk’. Intresset för vårdfrågor tändes av mina entusiasmerande 
fastrar som under hela min uppväxt talade sig varma för sjuksköterskeyrkets kvaliteter.  
Ett särskilt tack till faster Gunnel som dessutom visade på den pedagogiska vägen med 
sina berättelser om arbetet med ’flickorna’ på vårdgymnasiet.  

Efter sjuksköterskeutbildningen och alla möten med patienter, klienter och arbetskam-
rater har vårdlärarutbildningen vid Göteborgs universitet utgjort den största milstolpen i 
mitt yrkesliv. En helt ny värld öppnade sig. Tack Britt Johansson för din handledning 
som gav mig kraft och mod, satte mig på spåret och pekade ut riktningen. Spåret ledde 
till Lärarhögskolan i Malmö. Där startade samarbetet med Håkan Jenner som därefter 
funnits med och varit ett stöd för mig under hela mitt avhandlingsarbete. Tack Håkan. I 
Malmö började nya idéer om pedagogik och avhandlingsskrivande ta form och det  
dröjde inte länge förrän resan fortsatte till Växjö universitet och den nystartade forskar-
utbildningen där. Ett stort tack till Institutionen för pedagogik för de goda villkoren som
gjort avhandlingsarbetet både drägligt och trevligt. 

Eftersom jag är uppväxt i Sjuhäradsbygden i Västergötland och har mina rötter i den 
textila kulturen är det lätt att dra paralleller mellan vävning och avhandlingsarbete. På 
många sätt ser jag min avhandling som en vävnad där teori och praktik vävts samman 
som varp och inslag.  

I en väv är varpen A och O. Min huvudhandledare Christer Fritzell hjälpte mig att 
varpa och dra på. Trots allt förarbete trasslade sig varpen ibland och det är mer än en 
gång du har fått gripa in. Men efter att vi ryckt åt var sitt håll ett slag, så har det alltid 
löst sig ! Tack Christer. Innan själva vävandet började återstod moment som solvning 
och skedning vilka innebar att reda upp de teoretiska och metodologiska begreppen 
till fungerande analysredskap. Detta utförde vi tillsammans i vår handledningsgrupp. 
Tack allesammans för det goda samarbetet och särskilt tack till min biträdande hand-
ledare Lena Fritzén och min opponent vid slutseminariet Per Gerrevall för era oum-
bärliga insatser. Tack också till alla andra doktorander, arbetskamrater, studenter och 
lärare vid Institutionen för pedagogik i Växjö för att ni bidragit till en så kreativ och 
trivsam arbetsmiljö. 



Jag vill också passa på att tacka Karen Jensen och Lars Inge Terum i Oslo som lät 
mig tillbringa en stimulerande stipendiattid vid Senter for Profesjonsstudier, Högsko-
len i Oslo. Det var ett härligt avbrott där de teorietiska diskussionerna varvades med 
skidåkning och tango ! Tack också till Svensk-norska samarbetsfonden som bidrog 
till boendet i  Oslo.  

Ingen väv utan inslag. Tack alla studenter, lärare och kliniska handledare som 
delat era erfarenheter med mig och gett mig ert förtroende. Med både teori och 
empiri började så själva vävandet. Med liknande varpar men med olika inslag 
och med vävstolarna tätt tillsammans började Susanne Linnérs och mitt fantas-
tiska samarbete. Så många härvor vi rett ut och så många knutar vi knutit ihop. 
Tack Susanne. Ett stort tack även till Maud Ihrskog för all din omsorg, uppmunt-
ran och för vårt trevliga samboliv i Växjö.  

Både vävstolar och väverskor behöver service. Tack Marianne Thureson, Pia 
Palm, Bodil Rönn, Cissi Borggren och Kerstin Brodén för all hjälp och stöd. 
Ett särskilt tack till Louise Sebelius som med falkögon outröttligt hjälpt mig 
med språk och design. Utan din insats vet ingen om denna väv blivit ned-
klippt i tid. Ett stort tack också till min familj – utan all er uppmuntran och 
markservice kan jag klart konstatera att ingen avhandling blivit till. Tack 
Mamma och Ove för allt. Tack Emma och Clara för att ni inte låtit mig fastna 
i vävandet som en fluga i en spindelväv. Tack Frasse för att du försett mig 
med motion, syre och klorofyll. 

Till sist vill jag tacka alla vänner som med större eller mindre intresse för av-
handlingsarbetet alltid stöttat mig med glada tillrop och avkopplande umgänge. 
Ett särskilt tack till min rådgivare, kritiker och vän Ingrid Fredin, med ditt enga-
gemang har du bidragit till den nu färdiga vävnaden. 

Getterön i sensommartid 2003 

Gill Croona 
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BEMÖTANDETS PROBLEMATIK  
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EN PEDAGOGISK 
ANGELÄGENHET 
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1. Inledning 

Att bemöta människor på ett acceptabelt och trevligt sätt kan i vardagen ses som 
uttryck för allmän medmänsklighet. Men när det gäller yrkesutövning inom om-
råden där mellanmänskliga möten är centrala, exempelvis inom vård, omsorg 
och socialt och pedagogiskt arbete hamnar bemötandefrågorna i ett annat läge. I 
yrkessituationer uppstår emellertid helt andra sammanhang och villkor än vi är 
vana vid från vardagslivet. Därför krävs det också förståelseformer som sträcker 
sig utöver den familje- och kulturbaserade kunskap vi använder till vardags. 
Inom professionsutbildning blir det därför uppenbart att både mänskliga förvänt-
ningar och samhälleliga krav måste hanteras pedagogiskt riktigt och frågor om 
kunskap, värdegrund och kompetens blir högintressanta och utmanande. 

Professionellt bemötande –  
ett utrymme för etik och omdöme 
Avhandlingens forskningsintresse grundas i det faktum att det under senare år 
uppmärksammats brister när det gäller bemötandet av vårdsökande i Sverige. 
Detta är brister som berört allt ifrån nonchalans till allvarliga kränkningar och 
övergrepp. Naturligtvis är det upprörande att det finns så många anledningar att 
klaga på något som kan tyckas vara så elementärt som bemötandet i vården. Det-
ta är en upprördhet som osökt leder vidare till frågor om vad det kan bero på och 
vad man kan göra åt det. I media har problematiken ofta härletts till avsaknad av 
medmänsklighet och engagemang från vårdgivarnas sida samt att pressade ar-
betsförhållanden bidrar till brister i bemötandet. En annan orsak som lyfts fram 
är att vårt pluralistiska samhälle bidragit till problematiken dels genom nya och 
annorlunda förväntningar, dels genom en ökad medvetenhet om våra rättigheter.  

Bemötande och gott bemötande handlar om mänsklig kommunikation och om att 
möta förväntningar och krav. Säljö och Sätterlund Larsson1 uttrycker ”om kom-
munikation och bemötande upplevs som tillfredsställande och adekvat är till av-
görande delar en fråga om hur parterna uppfyller varandras förväntningar med 
avseende på hur mötet skall gestaltas i den situation man befinner sig i”. Detta är 
en definition som belyser problemområdets relationella karaktär, komplexitet 
och kontextualitet samt ger en indikation om de pedagogiska möjligheternas dy-
namik och utmaning. 

––––––––– 
1   SOU 1996:134 s. 32  
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Universitets- och högskoleutbildningar inom vårdområdet har till uppgift att ut-
bilda människor till olika professioner som i sin tur kan ses som välfärdssamhäl-
lets agenter. Det är de som ska förverkliga välfärdssamhällets ideal. Utbildnings-
institutionerna har, tillsammans med andra samhälleliga institutioner, under se-
nare tid hamnat i en slags legitimitetskris där tilliten till de professionellas arbete 
sviktar. Enligt Eriksen2 rör denna kris främst de delar av yrkesutövandet som 
härrör sig till de enskilda människornas omdöme och värdegrund. Då professio-
ner förvaltar samhälleliga resurser verkar de också under ständiga krav och för-
väntningar som de professionella, i ord och handling, försöker leva upp till. Inom 
professionsområden finns olika normer som är ämnade att reglera och styra de 
enskilda yrkesutövarnas handlingar och som också ligger till grund för utbild-
ningarnas utformning. Flera sådana professionella normer kan ses som värde-
grundade och därmed vara ämnade att formalisera och garantera de professionel-
la yrkesutövarnas etiskt-moraliska handlingar. Men det finns emellertid en gräns 
för i vilken grad yrkesutövning kan formaliseras och det kommer alltid att finnas 
ett handlingsutrymme där frågan om goda och rätta handlingar aktualiseras3. Ett 
sådant område är bemötandet av vårdsökande. Bemötandet i vården kan, på så 
sätt, ses som ett professionellt handlingsutrymme där frågor om etik, moral och 
omdöme är väsentliga.  

Då bemötandeproblematiken i vården knappast har undgått någon så är ämnet 
naturligtvis aktuellt inom olika vårdutbildningar och utgör något som måste han-
teras pedagogiskt. Det är just detta pedagogiska handlande / lärande som utgör 
fokus för mitt forskningsintresse och valet har fallit på sjuksköterskeutbildning, 
inte utan anledning.  

Då sjuksköterskeyrket är ett av de äldsta bland välfärdssamhällets professioner 
har det kommit att få en nyckelroll i utformningen av hälso- och sjukvårdsom-
rådet. Trots yrkets långa traditioner och aktuella betydelse finns det nu tecken 
på att det befinner sig inom den beskrivna legitimitetskrisen. Ett tecken på det-
ta är att mycket av den kritik som framförs om bemötandet också riktar sig mot 
sjuksköterskors yrkesutövande. Ett annat är antagandet om att dagens ungdo-
mar grundar sin motivation och sina handlingar på nya sätt; att de möjligtvis 
har en ny och annorlunda värdegrund präglad av det senmoderna samhället4. 
Det faktum att sjuksköterskeyrket dessutom, särskilt i media, ofta framställs i 
negativa ordalag som ett yrke förenat med utslitningsrisk, stress och låg lön 
ökar komplexiteten.  

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige har också under de senaste decennierna 
utsatts för flera omvälvande förändringar. I det som kan ses som utökade pro-
fessionaliseringssträvanden ingår en akademisering av utbildningen som inne-
bär högskolemässighet och vetenskaplig förankring av undervisningen. Detta 

––––––––– 
2   Eriksen, 2001 
3   Jfr. Jenner, 1995; Eriksen, 2001; Colnerud & Granström, 2002 
4   Ziehe, 1993 beskriver ungdomars integrationsprocesser i det senmoderna samhället som nya och 

delvis annorlunda då de inte grundar sig i traditionella kollektiva värden utan i värden som följt i 
modernitetens kölvatten såsom individualism och ’ultrarelativism’. 
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är förändringar som bl.a. inneburit skärpta krav när det gäller lärarnas formella 
kompetens men också riktat sig mot utbildningens kvalitet och effektivitet. Då 
högskoleanpassningen och framväxandet av både sjuksköterskors karaktärs-
ämne omvårdnad och disciplinen vårdvetenskap gått hand i hand har båda före-
teelserna oundvikligen påverkat utbildningens karaktär och innehåll5. Inom ka-
raktärsämnet omvårdnad framhålls bemötandefrågorna som centrala för sjuk-
sköterskor både vad beträffar deras vårdhandlingar men också i deras övergri-
pande arbetsledaransvar6.  

Samtidigt som dessa förändringar har ägt rum har både vård och vårdutbildning 
dessutom utsatts för organisatoriska förändringar i form av åtstramningsåtgärder. 
Inom vården, där en betydande del av sjuksköterskeutbildning äger rum, har det 
också skett en omvälvande förändring som i mångt och mycket kan kopplas till 
begreppet ’New Public Management’ (NPM). Detta har inneburit att marknads-
krafter förts in i den offentligt organiserade sjukvården och är, enligt Selander7, 
en trend som fått genomslag i stora delar av västvärlden. Sverige brukar nämnas 
som ett av de länder som genomfört mest omfattande förändringar. Beståndsde-
larna i det som kan kallas NPM-programet syftade till att skapa andra former för 
den ekonomiska styrningen i sjukvården och utvecklingen har gått från en domi-
nans av administrativa, hierarkiska och professionella intressen till en ökad in-
riktning på en privat kommersiell och marknadsdriven administrativ kultur. De 
nya idéerna har, enligt Selander, inneburit en hårdare ekonomisk styrning och 
mindre autonomi för de professionella yrkesgrupperna i sjukvården. Dessutom 
har besparingsåtgärderna under 90-talet inneburit betydande personalminskning-
ar inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Besparingarna har inneburit att antalet 
vårdplatser har minskat och vårdtiderna blivit allt kortare samtidigt som antalet 
utförda behandlingar och antalet vårdsökande hållit sig relativt konstant8. 

Att studera en institutionell praktik med ambitionen att nå fördjupad förståelse av 
ett socialt fenomen som lärande kan underlättas genom att ’gå in i praktiken’ i 
anslutning till förändringsskeden. Enligt Selander blir det förgivettagna tydlig-
gjort när det utmanas och ifrågasätts genom förändringsprocesser. Att studera 
förändring behöver inte innebära ett ensidigt intresse för det nya utan kan vara ett 
sätt att nå fördjupad förståelse för och synliggöra grundläggande processer. På så 
sätt är det spänningen mellan det nya och det gamla som blir intressant. 

Med utgångspunkt i hela den beskrivna problematiken förefaller området vara 
för stort och komplext för att ge sig i kast med i sin helhet, men med ett pedago-
giskt intresse och perspektiv sker ett insnävande av problematiken till en mer 
hanterlig dimension. Mitt val att studera bemötandets pedagogiska praktik inom 
sjuksköterskeutbildningen är också ämnat att utgöra ett exempel på en utbildning 
vars möjligheter och svårigheter kan vara av principiellt intresse även för andra 
professionsutbildningar. Att försöka förstå bemötandets pedagogiska problema-
––––––––– 
5   Jfr. Linder, 1999  
6   Jfr. Rooke, 1991 
7   Selander, 2001 
8   SOU 2000:38 
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tik i sjuksköterskeutbildning framstår m.a.o. som en utmaning – inte att lösa − 
men att reflektera över och problematisera kring på ett sätt som kan bidra till för-
djupad förståelse och förändringar på sikt.  

Fördjupad förståelse –  
en möjlighet till förändring 
Flera forskare och teoretiker är bekymrade över den ökade misstron mot både 
professionell kunskap och professionella människors yrkesutövande. En del me-
nar att praktiska problem inte kan lösas på systematiska sätt utan kräver en re-
flekterande hållning. Schön9, och flera med honom, framhåller vikten av att för-
stå praktiken som unik, obestämd, oförutsägbar, sammansatt och värdeladdad. 
För detta krävs en kritisk och ifrågasättande inställning som gör det möjligt att 
sätta det praktiska arbetet inom en förståelseram. Schön påpekar vikten av att 
hela tiden hålla en kritisk och reflekterande dialog levande och menar att praktisk 
handlingskunskap inte är, eller får vara, tyst utan ska ges språkliga uttryck. Bi-
drag till att artikulera, reflektera och gemensamt diskutera det praktiska arbetet 
kan, enligt samme författare, erhållas genom vetenskapliga studier. Detta under 
förutsättning att studierna sker med perspektiv som gör det möjligt att förstå de 
praktiska situationerna i sina större sammanhang och dessutom gör det möjligt 
att kritisera dem. 

Min uppfattning av problemområdet har format en ambition att studera det på ett 
sätt som kan lyfta fram, belysa och skapa förståelse för de professionellas möj-
ligheter och svårigheter i ett vidare sammanhang än de rent praktiska. Mitt in-
tresse för bemötandet och lärandet har bidragit till ett kritiskt ställningstagande 
som innebär ett medvetet försök till ifrågasättande av det förgivettagna. Detta är 
en inriktning som inte varit möjlig att förverkliga utan teoretiska redskap då det 
är utomordentligt svårt, för att inte säga omöjligt, att utan hjälp förstå de me-
ningsbärande och bakomliggande strukturerna i en välbekant kultur.  

Det analytiskt viktiga med att studera pedagogisk praktik är, enligt Fritzell10, att 
se och förstå den pedagogiska praktiken som konkreta relationer mellan enskilda 
människor, kunskapen, dess kulturella innehåll och samhället. Detta är en in-
ställning som samordnar perspektiven och ger möjligheter att problematisera 
människors kulturella och personliga utgångspunkter i relation till de strukturel-
la, institutionella och samhälleliga villkor som råder. Det handlar alltså om att på 
samma gång se den enskilda människan och samhället och relationen dem emel-
lan. En möjlig väg att teoretisk förena det är att problematisera den pedagogiska 
praktiken i termer av mänsklig kommunikation och social handling.  

––––––––– 
9   Schön, 1987 
10  Fritzell, 1996 
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Mitt forsknings- och kunskapsintresse har inneburit en fokusering och riktning 
för hela avhandlingsarbetet och banat väg till det forskningsperspektiv och den 
tradition som, enligt min uppfattning, passade problemet som handen i handsken, 
nämligen en viss typ av socialfilosofisk teoribildning. Den utvalda socialfiloso-
fiska forskningstraditionen utgår från att det finns motsättningar mellan männi-
skor och det moderna samhället, samtidigt som människor bygger upp sin per-
sonliga identitet i relation till samhället. Benämningen socialfilosofi kan natur-
ligtvis uppfattas olika men utgör trots det samlingsbenämningen för avhandling-
ens teoretiska utgångspunkter. Perspektivets innehåll utgörs av valda delar från 
interaktionistisk teoribildning och kritisk kommunikations- / diskursteori, med 
tonvikt på den sistnämnda.  

Den teoretiska tyngdpunkten finns i Habermas kommunikationsteori11 som visar 
att den mänskliga bevekelsegrunden för handlingar går att härleda till två sam-
hällsperspektiv: livsvärld och system. De två sfärerna ska, enligt Habermas, tol-
kas som olika perspektiv: att förstå och att handla, som båda är nödvändiga i ett 
fungerande samhälle. Därmed inte sagt att relationen dem emellan är konfliktfri, 
tvärtom. Habermas menar att samhällsstudier ur livsvärlds- och systemperspekti-
ven och konflikten dem emellan ger möjligheter att se konkreta konsekvenser av 
den senmoderna samhällsutvecklingen och i med det också kunna göra något åt 
dem. Perspektivet och de teoretiska utgångspunkterna ger möjligheter att förena 
förståelsen för enskilda människors handlande och deras konkreta interaktioner 
med kulturella och samhälleliga strukturer. Detta är något som i ett samhälle un-
der utveckling och förändring måste formuleras i termer av kritik och utmaning.  

Mitt val av forskningsperspektiv har inneburit en fokusering på språklig interak-
tion och diskursivitet. Detta har medfört en förståelse av det mellanmänskliga 
samtalet som grund för kunskapsutveckling, både vad beträffar kunskapssyn i 
allmänhet och mitt eget närmande till forskningsproblemet i synnerhet. Som en 
följd av detta har min empiriska förståelse för den pedagogiska problematiken 
skett genom samtal med människor i praktiken. Jag har samtalat med sjukskö-
terskestudenter, lärare och kliniska handledare och vi talade om vad som var me-
ningsfullt, meningsskapande och lärande, men också om det som var hindrande 
och konfliktfyllt när det gällde bemötandet i vården. En idé var att samtalen både 
skulle vara kreativa och bidra till kreativa diskussioner om den pedagogiska 
praktikens möjligheter och svårigheter. Samtidigt var avsikten att skapa en grund 
till fortsatta och utvidgade diskussioner om bemötandeproblematiken och dess 
pedagogiska implikationer inom professionsutbildning. Studien är utförd vid ett 
lärosäte men ska inte förstås som någon värdering eller utvärdering av utbild-
ningen vid just detta. Studien ska snarare betraktas som en empirisk anledning 
till att problematisera frågor kring bemötandets kunskaps- och värdegrund ur ett 
grundläggande och principiellt pedagogiskt perspektiv. 

––––––––– 
11  Habermas, 1984, 1987, 1990a. Den teoretiska tyngdpunkten är utförligare beskriven under rubri-

ken Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  
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Terminologi 
De begrepp som jag anser är av särskild vikt i avhandlingen är inte på något sätt 
ovanliga men kräver ändå sina definitioner. Inför de mer preciserade innebörder 
av begreppen som kommer att ges senare i avhandlingen ges här några inledan-
de, mer allmänna, beskrivningar.  

Begreppet bemötande definieras enligt Nationalencyklopedins ordbok12 med: 
”uppträda mot”. Innebörden av begreppet visar på dess konkreta och relationella 
karaktär då bemötande inte kan existera utanför sociala relationer. Det måste fin-
nas någon att bemöta, uppträda mot och någon som mottar. Om bemötandet ska 
kunna sägas vara gott eller inte beror på hur det upplevs, vilket ytterligare foku-
serar dess relationella karaktär. Därför betraktas bemötande här som en dialek-
tisk relation mellan intryck och uttryck och berör de tankar och känslor som upp-
står och existerar inom mellanmänskliga relationer.  

Gott bemötande utgör ett samlingsbegrepp av olika benämningar av det goda 
bemötande som allmänheten och vårdsökande förväntar sig av de professionella 
inom vården. Det goda bemötandets handlingar kan därför ses som handlingar 
som med etiska kvaliteter är ämnade att åstadkomma något positivt i relationen 
med de vårdsökande. Att se det goda bemötandet som etiskt är också en benäm-
ning som överensstämmer med uppfattningen om att etik handlar om det som 
kulturellt uppfattas vara det goda och rätta.  

Etik och moral är begrepp som i avhandlingen används både på ett traditionellt 
och på ett speciellt teoretiskt sätt. I vardagslag används begreppet moral för de 
konkreta handlingar som människor utför medan etik står för den abstrakta di-
mensionen av dessa handlingar och utgör läran om moralen. På ett sätt, som 
kommer att framgå, använder jag begreppet etik i relation till bemötandeproble-
matiken i stort, men jag använder det också på ett annat sätt. I samband med av-
handlingens teoretiska perspektiv har begreppen etik och moral kommit att få 
specifika innebörder. Med utgångspunkt i Habermas teoribildning utgör etik be-
nämningen för den rationalitet och de handlingar som går att relatera till gemen-
samma kulturella uppfattningar om vad som utgör ’det goda livet’. Detta innebär 
att de inte alltid är goda eller etiska i mer generell mening. Moralbegreppet an-
vänds för att beskriva den rationalitet och de handlingar som går att relatera till 
social rätt och rättvisa. Skiljelinjen mellan etik och moral ligger alltså inte mellan 
olika abstraktionsnivåer utan mellan skilda innebörder. 

Begreppet lärande används med innebörden pedagogiskt handlande / värde- och 
kunskapskommunikation i vid bemärkelse. Det omfattar både att lära in och att 
lära ut – och att bidra till att någon lär sig. Dessutom omfattar ett vitt lärande det 
relationella (intersubjektiva), ömsesidiga lärande som sker i pedagogiska relatio-
ner. Detta innebär också att allt som kommuniceras och förstås i mellanmänskli-
ga relationer är lärande, vilket får till följd att lärande kan ske i både positiv och 

––––––––– 
12  Nationalencyklopedins ordbok, 2000 
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negativ riktning13. Då jag använder lärandebegreppet i sin normativt positiva be-
märkelse innebär det att personen som lärt sig själv ska uppfatta sig ha goda 
grunder för att se det egna kunnandet som bättre än innan. Fördjupat lärande på 
detta sätt innebär, enligt Fritzell14, en nyskapande konstruktion vad gäller kapaci-
teten att lösa de problem man ställs inför.  

Kompetens är det begrepp som används för den helhetskunskap och handlingsbe-
redskap som kan ses som förutsättning för att åstadkomma goda möten i vården. 
Kompetens är, enligt Ellström och Kock15, praktiskt och socialt relaterad och 
handlar om den enskilda människans potentiella handlingskapacitet i specifika 
situationer och sammanhang. Till kompetens hör även kvalifikationsaspekter 
som är mer direkt riktade mot arbetets specifika uppgifter och visar på kompe-
tensens faktiska krav. En människa kan vara kompetent på flera områden som 
aldrig efterfrågas och omvänt kan det finnas krav på kvalifikationer som perso-
nen saknar. Saknas den faktiska kompetensen och kvalifikationerna, saknas både 
förutsättningarna för att utföra arbetet och även förmågan att reflektera över och 
utveckla det.  

Profession används för att beskriva det yrkesmässiga kompetens- och ansvars-
område som tillhör olika, av samhället sanktionerade, yrken. Det handlar inte i 
huvudsak om ifall yrket ifråga lever upp till de klassiska kriterierna för att kallas 
profession utan snarare om de socialt vedertagna kompetens- och ansvarsområ-
dena som etablerade yrken har16. Följaktligen handlar professionsutbildning om 
den etablerade yrkesutbildning som leder fram till att få utöva yrket. De yrkes-
grupper som avhandlingens pedagogiska intresse riktar sig emot är de som kan 
sägas tillhöra välfärdssamhällets professioner, även om den empiriska studien 
riktas specifikt mot sjuksköterskeutbildning. 

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens grundläggande intresse är att bidra till praktisk relevant och teo-
retiskt fördjupad förståelse av lärandet av etik i professionsutbildning. Med fokus 
på bemötandet av vårdsökande, och med sjuksköterskeutbildning som exempel, 
är avhandlingens syfte att utifrån samtal om praktiken och ur ett kritiskt-
teoretiskt perspektiv rekonstruera ett underlag för sådan förståelse. 

Följande frågeställningar ligger till grund för avhandlingen: 

• Vilken kunskap kommuniceras och hur inverkar den på lärandet av bemötande ? 

• Vilka värden kommuniceras och hur inverkar de på lärandet av bemötande ? 

––––––––– 
13  Jfr. Ellström, 1992 
14  Fritzell, 2003b 
15  Ellström, 1992; Ellström & Kock,1993 
16  Jfr. Brante, 1989; Colnerud & Granström, 2002 
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• I vilka former sker lärandet och hur inverkar lärandeformerna och de pedagogiska 
handlingarna på lärandet ?  

• Vilka organisatoriska, kulturella och samhälleliga villkor inverkar på lärandet av 
bemötande i den pedagogiska praktiken ? 

• Vilken bemötandekompetens lägger lärandet grund för ? 

• Hur kan de kommunicerade kunskaperna, värdena, villkoren och kompetensen för-
stås på ett såväl praktiskt som principiellt intressant sätt ? 

Som framgår av syftet och frågeställningarna omfattar avhandlingen flera dimen-
sioner av pedagogiska Vad-, Hur- och Varför-frågor: 

Deltagarnas erfarenheter av vad bemötande och gott bemötande är och på vilka 
sätt det förverkligas i vårdpraktiken utgör tillsammans svar på den pedagogiska 
Vad-frågan och utgör det pedagogiska innehållet. Den pedagogiska Hur-frågan 
besvaras av erfarenheter av hur lärandet av bemötande sker i den pedagogiska 
praktiken, inkluderat främjande och hindrande villkor. Dessutom belyser frågor-
na Vad för slags kompetens som erhålls samt Hur det hela kan förstås i sitt orga-
nisatoriska, kulturella och samhälleliga sammanhang. Genom alltsammans löper 
trådar som är ämnade att besvara frågan om och varför bemötandeetik är viktig 
och varför det är viktigt att hantera den i en professionsutbildning. Avhandlingen 
är ämnad att visa på möjligheter, svårigheter och konsekvenser med avseende på 
det uppdrag att lära bemötandeetik som denna typ av pedagogisk praktik har. 

Disposition 
Då ett avhandlingsarbete inte utan vidare låter sig fångas i formella strukturer är 
det svårt att finna den presentationsform som är den bästa. Den form som jag 
funnit grundas i att jag i mångt och mycket sett avhandlingsarbetet som ett vä-
vande. Med utgångspunkt i intresset för en praktisk problematik och med valet 
av ett teoretiskt belysande perspektiv är hela avhandlingen att betrakta som en 
vävnad. I denna har praktik och teori gett stöd åt varandra och tillsammans bi-
dragit till fördjupad förståelse. Som i en textil vävnad så är det själva bindning-
arna mellan varpen och inslaget som är det viktiga. Om inte trådarna i de olika 
riktningarna binder och stödjer varandra så förblir de bara trådar. Ibland är insla-
get så kraftigt att varpen inte syns och ibland är det tvärtom. På detta sätt har min 
egen förståelse för den dynamiska och komplexa praktiken har vuxit fram och på 
detta bildliga sätt önskar jag presentera den. Om det hela skapar en levande bild 
och ger fördjupad förståelse för den pedagogiska praktiken så är också syftet 
uppnått.  

Med utgångspunkt i vävmetaforen är avhandlingen uppdelad i tre delar. DEL I 
innehåller en beskrivning av de praktiska och teoretiska utgångspunkterna för 
arbetet. DEL II omfattar resultatpresentationen och det är här som vävandet av 
empiri och teori framstår tydligast. Presentationen av det empiriska materialet 
varvas med teoretiska problematiseringar som belyser deltagarnas beskrivningar 
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i ljuset av det teoretiska forskningsperspektivet. DEL III innehåller en teoretise-
rande diskussion om resultatet som avslutningsvis landar i ett pedagogiskt för-
slag om en ny och utmanande ’bemötande-etik-pedagogik’.  

DEL I innehåller fem kapitel varav det första utgörs av den nu beskrivna inled-
ningen. Kapitel 2 utgörs av en presentation av bemötandet i vården i termer av 
professionell kompetens. Här belyses också välfärdsprofessionernas och sjukskö-
terskeyrkets situation i samhället. I kapitel 3 beskrivs sjuksköterskeutbildningen 
som praktik och forskningsområde. Kapitel 4 återger beskrivningarna av forsk-
ningsperspektivets teoretiska och metodologiska utgångspunkter och kapitel 5 
redogör för det metodiska tillvägagångssättet.  

DEL II fortsätter med fem kapitel och utgör en historia som följer studenternas 
beskrivningar av sitt lärande. Även lärarnas och handledarnas erfarenheter av lä-
randet presenteras i denna del. I stora drag utgörs lärandet och kunskapskommu-
nikationen av fem delar som beskrivs i var sitt kapitel. Kapitel 6: studenternas ti-
diga personliga erfarenheter, kapitel 7: studenternas tidiga vårdyrkeserfarenheter, 
kapitel 8: lärarnas och handledarnas definitioner och erfarenheter av bemötande i 
vården, kapitel 9: studenternas, lärarnas och de kliniska handledarnas erfarenhe-
ter av lärandet i bemötande inom ramen för sjuksköterskeutbildningen, kapitel 
10: studenternas erhållna bemötandekompetens. Varje kapitel sammanfattas och 
avslutas med en problematisering som innebär att de empiriska erfarenheterna 
betraktas och förstås i ljuset av såväl kontextuella teorier som det teoretiska 
forskningsperspektivets mer generella teoribildningar. 

DEL III innehåller två kapitel som belyser resultatets diskursivitet. Med detta ges 
en ny, fördjupad och principiellt intressant förståelse för den pedagogiska prakti-
ken. I kapitel 11 presenteras praktikens diskursiva strukturer i form av sex ’kon-
textuella diskurser’, som var och en representerar olika värden och med det ingår 
i ett samspel och spänningsförhållande. Med utgångspunkt i denna fördjupade 
förståelse innehåller kapitel 12 min slutdiskussion som presenteras i form av ett 
förslag till hur en ny och utmanande bemötande-etik-pedagogik kan förverkligas 
i en professionsutbildning som sjuksköterskeutbildning. 
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2. Bemötandet i vården –  
en fråga om professionell kompetens 

Inom vårdområdet tillmäts bemötandet stor vikt och de allra flesta av oss har 
också personliga erfarenheter av möten med professionella vårdare av olika slag. 
Såväl förväntningar som krav och ambitioner ligger på en nivå där ett gott bemö-
tande kan betraktas som en förutsättning för god och professionell vård. Det har 
dessutom visat sig att bemötandet är av stor betydelse när det gäller resultatet av 
vård- och behandlingsinsatser17. Tillsammans innebär detta att gott bemötande 
inom vårdområdet borde vara en självklarhet medan verkligheten ser något mer 
komplicerad ut.  

Röster från vården – i dur och moll 
Under senare år har bemötandefrågorna i Sverige kommit att uppmärksammas 
allt mer. Att bemötandet i vården anses vara viktigt, ja t.o.m. viktigare än kötid, 
har vi bl.a. kunnat läsa i en av flera tidningsartiklar i ämnet18.  

Att bli mottagen med respekt är viktigare än väntetid i vården, vi-
sar en ny patientundersökning. Men bland dem som ska visa om-
tanke och bemöta gror missnöjet allt mer. Det är vård-Sveriges di-
lemma. Enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av 
Vårdförbundet, och som presenteras idag, kan de flesta av Sveri-
ges patienter acceptera långa vårdtider – bara de får ett gott be-
mötande och professionell information. Man kunde annars tro att 
den som sökte vård var så orolig eller hade så ont att en snabb be-
handling skulle vara det viktigaste. Men Sifos telefonundersökning 
bland 1035 intervjuade personer visar en annan verklighet; re-
spektfullt bemötande av engagerade läkare och sjuksköterskor be-
tyder mer. Detta visar hur betydelsefullt det är att en patient blir 
sedd som enskild individ med integritet, att man får tydliga besked 
och att man är viktig när man kommer, säger Vårdförbundets ord-
förande Eva Fernvall. 

––––––––– 
17  SOU 1997:170 Samlade forskningsresultat visar att ett gott bemötande av vårdsökande har förvån-

ansvärt stor betydelse när det gäller tillfrisknande och andra positiva effekter av vård- och be-
handlingsinsatser. 

18  Svenska Dagbladet, 990421 
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Den vårdsökande allmänheten har oftast stor förståelse för att allt inom vården 
inte alltid fungerar som man skulle önska. Men att bli dåligt bemött upplevs 
ofta som oacceptabelt och kränkande och röster har höjts som säger ’även i 
dessa besparingstider så borde man åtminstone bli bemött på ett mänskligt sätt, 
det kostar ingenting’. I en annan tidningsartikel beskriver en reporter att män-
niskor ringer och skriver till tidningen för att berätta om sina negativa upple-
velser av möten med vården19. I ett brev berättar en kvinna, Doris, om dagen då 
hon fick sin cancerdiagnos. 

Jag var chockad och bad att få gå på toaletten och när jag kom 
tillbaka hade läkaren lämnat rummet. Senare kom han tillbaka och 
frågade om jag inte kunnat befara detta. ’Nej, förmodligen inte ef-
tersom jag är en positiv människa och oftast ser allting från den 
ljusa sidan’. ’Men du ska naturligtvis hem i morgon som planerat 
och nu kommer maten’, svarade läkaren. Inte hade Doris någon 
aptit och hur skulle hon kunna gissa på lungcancer hon som inte 
rökt i hela sitt liv ! Hon ringde sina systrar och ett par vänner, 
men inte förrän på kvällen då hon själv bad om en sömntablett tog 
personalen någon notis om henne.  

Om denna och andra liknande berättelser skriver reportern att hon baxnar och 
undrar hur illa det är ställt med bemötandet i vården i Sverige. Förutom beskriv-
ningar av nonchalans och förbiseende har väl ingen undgått de uppmärksamma-
de fallen av vanvård och mycket kränkande bemötande som förekommit inom 
äldrevården och som slagit oss från löpsedlar och via TV. 

Då många av de klagomål som framförs angående hälso- och sjukvården hamnar 
som anmälningsfall hos Socialstyrelsens ansvarsnämnd kan man konstatera att 
de som anser sig ha haft anledning att vara missnöjda med vården har ökat mar-
kant under 90-talet. Det kan också konstateras att en betydande del av klagomå-
len handlar om ett dåligt och kränkande bemötande från vårdpersonalens sida20. 
Förutom att media uppmärksammat detta har också vårdforskare och myndighe-
ter intresserat sig för att på ett djupare sätt förstå och kunna åtgärda det som bris-
ter. 

Vårdforskning om bemötandets betydelse 
I ett flertal avhandlingar, rapporter och artiklar om vård, socialvård och omvård-
nad framstår olika aspekter av bemötandets betydelse21. Tveklöst är att bemötan-

––––––––– 
19  Expressen 000323 
20  Socialstyrelsen, 1999 
21  Forskningsresultaten om bemötandets betydelse i olika vårdformer grundar sig enbart (med ett un-

dantag för en norsk studie) på svenska studier och urvalet baseras på att avhandlingens forsk-
ningsintresse bottnar i svenska förhållanden, vilket medför att vårdsökandes röster från den svens-
ka vården är mer intressanta än andra i relation till svensk sjuksköterskeutbildning.  
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det av vårdsökande är viktigt och att detta gäller oavsett vilken vårdform eller 
vilka personalkategorier som är involverade.  

Med utgångspunkt i de intentioner om god vård som finns att läsa i svensk hälso- 
och sjukvårdslag har Snellman22 intresserat sig för vårdmötens filosofiska dimen-
sioner. Med praktisk förförståelse för diskrepansen mellan lagen och verklighe-
ten konstaterar Snellman att både läkare och sjuksköterskor har svårt att leva upp 
till de vårdsökandes förväntningar. Med det som utgångspunkt vill hon utröna 
möjligheterna för vad autentiska möten kan innebära och hur de kan förverkligas 
i professionella vårdsammanhang. Genom att studera olika perspektiv på hälsa, 
emotioner och personbegrepp i relation till Bubers teori om det autentiska mötet 
framställs ömsesidighet, acceptans och bekräftelse som möjliga vägar. Möjlighe-
terna för jämlikhet anses däremot vara begränsade i det som Snellman menar är 
professionella mötens ofrånkomliga asymmetri.  

Holm23 har under flera år intresserat sig för bemötandefrågor i vården med ut-
gångspunkt i empati24. Den personalgrupp som fått mest av hennes uppmärksam-
het är läkare och hon har i flera studier intresserat sig för i vilken mån läkare för-
står och beaktar de vårdsökandes känslor. I de fall då detta brister, menar Holm, 
att det kan bero på att läkarnas egna känslor tar överhand eller att vanor och ruti-
ner bidrar till avtrubbning eller rent av på bristande kompetens. Även läkare har 
bidragit till vårdforskning om bemötande om än i jämförelsevis liten skala. En 
sådan studie handlar om allmänläkares problem med att bemöta vanskliga (krä-
vande och missnöjda) vårdsökande, något som Andersson25 anser är ett förbisett 
och förnekat område. Som anledning till detta ställer han sig frågan ”Vilken lä-
kare vill tala om att hon eller han känner sig vanmäktig och misslyckad ?”26 Inte 
desto mindre är detta ett område som förtjänar uppmärksamhet och intresse från 
läkarhåll, menar Andersson, som ser bemötande, diagnostik och behandling som 
integrerade processer. Liknande uppfattningar framförs av Hellström27 som med 
begreppet dialogmedicin beskriver dialog, ömsesidighet, tilltro, närhet och sym-
metri som möjligheter för läkare att ställa säkrare diagnoser. 

Med utgångspunkt i socialt arbete och socialvårdens känsliga relationer finns det 
också anledning att intressera sig för bemötande. Inom behandlingsforskning rö-
rande ungdoms- och missbrukarvård lyfts det personliga bemötandet fram som 
ytterst väsentligt. Som ett exempel drar Jenner28 paralleller mellan den effekt som 
lärares bemötande av elever har för studieframgångar och behandlares bemötan-

                                                                                                                                   
 
22  Snellman, 2001 
23  Holm, 1988, 1995, 1997 
24  Holms (1997 s. 34) definition av begreppet empati: ”att fånga upp och förstå en annan människas 

känslor och att låta sig vägledas av den förståelsen i kontakten med den andre”. Det är alltså en 
fråga om att förstå och kommunicera förståelse, inte bara i ord utan i alla de handlingar som riktas 
mot den andre.  

25  Andersson, 1998  
26  Andersson, 1998 s.182  
27  Hellström, 1999 
28  Jenner, 1992 
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de av klienter. Då bemötandet visar behandlarnas positiva och negativa förvänt-
ningar angående behandlingsresultatet så tenderar förväntningarna att bli själv-
uppfyllande profetior. På samma linje är Kihlström29 som intresserat sig för 
vårdsökandes möten med socialarbetare. Hon menar att upplevelserna av sådana 
möten är kritiska då de lagras i minnet och får inverkan på framtiden. Antingen 
bidrar mötena med professionella till erfarenheter som binder människor sam-
man i tilltro och delaktighet eller så blir det sprickor som skapar misstro och inte 
inbjuder till ytterligare kontakter med vårdapparaten. I olika empiriska studier 
visar Kihlström hur socialarbetare egentligen inte gör vare sig vad de själva vill 
eller de vårdsökande önskar. Exempelvis låter de inte vårdsökande välja bland 
alternativ, få värna om sin integritet eller ta ansvar för sina egna liv. Att detta 
inte sker beror, enligt Kihlströms tolkningar, på att socialarbetarna håller fast el-
ler inte förmår förändra de institutionella hierarkiska och effektivitetsinriktade 
strukturerna i den praktik där de verkar. 

Merparten av den forskning som fokuserat på vårdsökandes upplevelser och erfa-
renheter har dock skett i relation till omvårdnadsämnet och till största delen ut-
förts av sjuksköterskor / pedagoger. De studier som berört bemötandets betydelse 
har utförts inom olika discipliner med varierande metodologiska ansatser och 
inom olika vårdformer. Naturligtvis är det så att upplevelser av gott och mindre 
gott bemötande beror på vad var och en har för förväntningar, men det går också 
att se att bemötandet får olika betydelse inom olika vårdformer. Inom psykiatrisk 
tvångsvård uppstår helt klart en konflikt mellan att bedriva god vård och utöva 
tvång. Olofsson30 beskriver hur tvångsvårdade, precis som alla andra, vill bli re-
spekterade och känner sig degraderade och kränkta av tvånget. Trots det kan de 
tvångsvårdade få positiva upplevelser när personalen bemöter dem med värme 
och medmänsklighet. Tillsammans med kunskap om deras juridiska rättigheter 
var mänsklig kontakt i form av närhet och ’prat’ det som lindrade obehaget och 
rädslan som de intagna upplevde i och med tvångsåtgärderna. Olofsson visar att 
det även inom tvångsvård är möjligt att uppleva goda möten och skriver att den 
mellanmänskliga relationen är avgörande för om handlingar upplevs som goda 
eller inte. 

Att god vård och gott bemötande hör samman fastslår också Söderlund31 och me-
nar att vårdpersonalens bemötande är avgörande för upplevelserna. Studien base-
rar sig på vårdsökandes upplevelser i flera olika vårdformer och tillvaron fram-
ställs som en fysisk och existentiell kamp på liv och död där personalen antingen 
utgör motståndare eller medkämpar. För att kämpa tillsammans utgör trygghet, 
samhörighet och gemenskap centrala kvaliteter. Att på samma gång få känna sig 
omhändertagen, ha kontroll och styra sitt liv kan ske genom att personalen visar 
vänlighet, vilja att samråda, förtroende och tilltro till vårdsökandes egna resurser 

––––––––– 
29  Kihlström, 1990 har använt sig av Habermas kommunikationsteori i sin analys av mötet mellan vårdsökan-

de och vårdapparaten. 
30  Olofsson, 2000 
31  Söderlund, 1998 



 

 16

samt med omtanke förmedlar hopp och säkerhet. Gran, Nygren och Åström32 vi-
sar liknande kännetecken på god och bra vård. De vårdsökande prioriterade högst 
’att få klara och tydliga besked’, ’att bli trodd’, ’att få hjälp vid behov’, ’att per-
sonalen är vänlig’ osv. Merparten av beskrivningarna kunde, enligt författarna, 
hänföras till innebörden av respekt och empati sammanflätat med kompetens. En 
viktig del utgjordes av att personalen förstod vikten av att vara lyhörd och förstå 
och att låta de vårdsökandes önskningar vara vägledande. Liknande resultat visar 
Andersson33 då hon med utgångspunkt i betydelsen av integritet lyfter lyhördhet 
för människors olikhet och sårbarhet som väsentligheter i bemötandet. 

von Essen34 visar att bemötande utgör en betydelsefull faktor i det som känne-
tecknar god omvårdnad. Hon uppmärksammar även en diskrepans mellan vad 
vårdsökande och personal lägger i begreppet god omvårdnad. Trots att de profes-
sionella har ett genuint intresse för de vårdsökande formuleras kriterierna för god 
omvårdnad av dem själva, och de vårdsökande ses i bästa fall som informations-
källor. Inom somatisk vård visar hennes studie att vårdsökande prioriterar infor-
mation och vårdens fysiska dimensioner före mer socialt och emotionellt inriktad 
omvårdnad. Inom psykiatrisk vård var förhållandena de omvända, men oavsett 
vårdform så prioriterade personalen de sociala och emotionella dimensionerna. 
Detta visar, menar von Essen, att vårdpersonal i högre grad svarar upp mot sin 
egen uppfattning om vad god omvårdnad innebär än att vara lyhörda för de 
vårdsökandes förväntningar. Med sitt resultat framhåller författaren betydelsen 
av att vårdpersonal lär sig förstå enskilda människors behov istället för att gene-
rellt lära sig vad vårdsökande behöver. Widmark-Petersson35 har kommit fram till 
liknande resultat och visar också på hur vårdsökandes förväntningar och perso-
nalens handlingar skiljer sig. Avhandlingen visar hur den bristande förståelsen 
för de vårdsökandes behov och förväntningar beror på att de helt enkelt talar för 
lite med varandra. Genom att inte samtala så lär de heller inte känna varandra 
och därmed kan heller inte personalen förstå vad som är viktigt för den enskilde. 
Exempelvis nämns att medan vårdpersonalen bedömde att de vårdsökande inte 
klarade av information, så hade de vårdsökande rakt motsatt uppfattning och 
menade att det var viktigt att få information och förklaringar för att förstå och ha 
kontroll över sin situation. Om och hur information om känsliga tillstånd ska ges 
är, enligt Widmark-Petersson, möjligt att ta reda på – det som krävs är tid och 
vilja att samtala. Kritiken från de vårdsökandes sida riktade sig också mot att 
personalen var dålig på att trösta och stötta vid oro, något som tolkades bero på 
bristande förståelse, uttröttning eller ointresse. 

Behoven av – och förväntningarna på – stöd och tröst lyfts också fram av Will-
man36. Att bli sedd och lyssnad till med tilltro och få den tid som krävs för tröst 
och hjälp är centralt i vad vårdare kan göra för att bidra till vårdsökandes hälsa 

––––––––– 
32 Grahn, Nygren & Åström, 1993 
33 Andersson, 1994 
34 von Essen, 1994, 1997 
35 Widmark-Pettersson, 1998 
36  Willman, 1996 
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inom geriatrisk omvårdnad. Att många vårdforskare intresserar sig för geriatrisk 
vård kan bero på att det är ett område där omvårdnaden och bemötandet ställs på 
sin spets och som dessutom är utsatt för mycket uppmärksamhet. I en norsk stu-
die om sjukhemsboende visar Hovdenes37 att de äldres möjligheter att ’leva tills 
de dör’ beror på personalens sätt att vara. Trots ’instängdheten i en sjuk kropp’ 
blir livet rymligare och värdigare genom gemenskap och delaktighet i verklighe-
ten. Att förnekas detta innebär meningslöshet och lidande. Att inte våga åberopa 
sin integritet och autonomi p.g.a. rädsla för hämnd och repressalier och att behö-
va le för att överleva är kränkande. Att däremot få bestämma själv, om det så 
bara är om småsaker, skänker de gamla glädje. Tillsammans med smärtlindring 
var vänlighet och vänligt tonfall det de gamla värderade högst av allt. Betydelsen 
av tonfall har också lyfts fram av Edberg38 då hon bl.a. studerat samtal mellan 
dementa äldre och personal. Vid tillfällen då de vårdsökande uppträdde högljutt 
och störande var det påtagligt att de inte lugnade sig när personalen talade 
’strävt’ med dem, det gjorde de däremot då samtalen hade ett ’mjukt’ tonfall.  

Att bemötande är ytterst väsentligt inom cancervård och palliativ vård behöver 
knappast påpekas. Halldorsdottir39 har med utgångspunkt i cancerpatienters upple-
velser av omsorg formulerat vården med termerna ’caring’ och ’uncaring’ och att 
upplevelserna till stor del beror på bemötandet. De vårdare som i samhörighet 
(med en viss grad av önskvärd distans) bidrar till att vården upplevs omsorgsfull 
ses som kompetenta och engagerade brobyggare. De som p.g.a. inkompetens, oin-
tresse eller elakhet inte medverkar till omsorg betraktades som murbyggare. Upp-
levelserna handlade mycket om antingen eller och det fanns inga mellanlägen. I 
studier om cancer och palliativ vård framkommer det att frågan om smärtlindring 
är oerhört viktig och inte kan uteslutas från bemötandet. Detta framhåller bl.a. Bo-
ström40 och visar vikten av att vara lyhörd för och uppmärksamma och lindra smär-
ta. Tillsammans med kontinuitet i vårdrelationerna kan lyhördhet för smärta 
bidra till en trygghetskänsla som gör att det är möjligt att uppleva livskvalitet 
även i livets slutskede. Den basala omvårdnaden som sker i livets allra sista 
skede kan, enligt Malmsten41, liknas vid att lägga sitt liv och sin kropp i någon 
annans händer. I sådan vård blir bemötandet en balansgång mellan omsorg och 
respekt som i hög grad också omfattar de närstående. Malmsten är tydlig när 
hon beskriver att bemötandet i palliativ vård inte handlar om varken kärlek el-
ler sympati utan om solidaritet. Att likna en temporär professionell relation 
med en intim djup relation är att romantisera och idealisera vårdrelationer allt-
för mycket. Även om sårbarheten ökar kraven på närhet så innebär övertolk-
ningar ett inkräktande på den sjukes integritet. I en alltför intim relation skulle 
varje avslutat arbetspass utgöra en uppslitande känsla av övergivande för både 
vårdare och den blir vårdad. Med utgångspunkt i basal omvårdnad visar också 
Malmsten hur viktiga de organisatoriska villkoren är. Att tiden finns för att ge 
––––––––– 
37  Hovdenes, 1998 
38  Edberg, 1999 
39  Halldorsdottir,1996 
40  Boström, 2003 
41  Malmsten, 1999, 2001 
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den omvårdnad och det bemötande situationerna kräver är både en absolut 
nödvändighet och en fråga om solidaritet. Det tar exempelvis tid att kräkas och 
tiden för att bistå måste finnas; om den inte finns uppstår otvivelaktigt ett lidande 
för alla parter.  

En annan, något ovanlig studie, har utförts av Einerfors42 som i egenskap av sjuk-
sköterska studerat bemötande under sin egen vårdtid. Hon sammanfattar: 

Med mina ”dubbla ögon” kan jag säga att bemötandet i sjukvår-
den, i telefonkontakten, vid mottagningsbesöket eller under inne-
liggandetider kan variera från katastrofalt till suveränt. Mänsklig-
het som glädje, värme, tid och lust i mötena är av ovärderlig bety-
delse för patienter i denna utsatta situation. Jag har noterat att jag 
som patient uppfattar information och frågor på ett mycket tydli-
gare sätt när jag samtidigt får ett bra bemötande. Det behövs 
egentligen så lite för att möten mellan människor skall bli balanse-
rade och givande43.  

Samma studie lyfter också fram olika aspekter på dåligt eller kränkande bemö-
tande vilket kan variera mellan allt från ignorerande till våld. Faktorer som upp-
fattas negativa var ’nedvärderande ’, ’nonchalans’ och ’väntetider som verkade 
ha satts i system’. Einerfors menar att väntan på besked, provsvar, återuppring-
ning, återbesök, samordning och beslut kan tillintetgöra känsliga och sjuka män-
niskor. Hon reagerar också över orättvisorna i bemötandet då hon i egenskap av 
sjuksköterska fick ett bättre bemötande än andra, samtidigt som hon av samma 
anledning fick sämre information. Einerfors framhåller att ett gott bemötande, 
förutom glädje, värme, tid och lust, består av pedagogisk och samrådande infor-
mation. Delaktighet och inflytande i vården kommer det att förväntas mer av i 
framtiden och att detta kommer att ställa till problem råder ingen tvekan om då 
Einerfors anser att det bland vårdpersonal finns en rädsla att rubba på den invan-
da hierarkin. Med detta ifrågasätter hon de cementerade strukturer som, trots ädla 
paroller, inte sätter patienten i centrum.  

Även när det gäller sjuksköterskors pedagogiska funktioner att undervisa vårds-
ökande och närstående så har bemötandet visat sig vara av avgörande betydelse. 
Öhman44 beskriver hur sjuksköterskors administrativa roll begränsar undervis-
ningen. Detta medför att vårdsökande alltför sällan bemöts med den respekt och 
delaktighet lagen föreskriver. Bergh45 bekräftar bemötandets betydelse och skri-
ver att det utgör grunden för att beskriva sjuksköterskors pedagogiska funktion 
och närståendes sökande efter kunskap. Hon menar att sjuksköterskor behöver 
vara mer medvetna om sitt bemötande och bättre kunna bedöma närståendes 
kunskapsbehov. Detta inte minst för att morgondagens anhöriga kräver mer och 
tydligare kunskaper. Genom ett medvetet och aktivt bemötande finns möjligheter 

––––––––– 
42  Einerfors, 1998  
43  Einerfors, 1998 s. 62 
44  Öhman, 2003 
45  Bergh, 2002 
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att öka insikten hos närstående och på så sätt förbättra förutsättningarna för dem 
att bemästra situationer i hemmet.  

Sammanfattningsvis har mina inledande litteraturstudier visat att omvårdnads-
forskningen ibland får en slagsida mot idealism och individinriktning som inne-
bär att de organisatoriska och kulturella villkoren för god omvårdnad inte analy-
serats fullt ut. Mitt syfte med presentationen av den ovanstående vårdforskningen 
är emellertid inte att kritisera, varken dess ansatser, bredd eller djup, utan att låta 
vårdsökandes röster om bemötandets betydelse komma fram. Det går att konsta-
tera att gott bemötande i vården inte är något lättdefinierat och entydigt begrepp 
utan något individuellt, kulturellt och beroende av hälsoproblem och vårdform. 
Med ambitionen att finna vilka gemensamma kvaliteter av gott bemötande som 
framkommit i de presenterade forskningsresultaten har jag kommit fram till att: 

Det goda bemötandet i vården kännetecknas av att vårdpersonal möter vårdsö-
kande människor på ett sätt som värnar om deras integritet och autonomi och 
svarar mot det behov av förståelse och trygghet som uppstår i kontakt med vår-
den. Dessutom framstår förväntningarna om tid och delaktighet, tillsammans 
med önskemål om livskvalitet, som aspekter som inte kan förbises. 

De centrala aspekterna av det bemötande de vårdsökande förväntar sig och hop-
pas på kan alltså i detta sammanhang sägas ha en sekundärempirisk grund och 
kommer i avhandlingens avslutande delar att vägas samman och fördjupas i rela-
tion till det egna empiriska resultatet. Förutom att de olika aspekterna av gott 
bemötande motsvarar de förhoppningar, förväntningar och krav vårdsökande och 
deras närstående ställer så kan det också ses som vårdande i sig självt. Av 
genomgången framgår att goda möten rymmer potentialer till att människor får 
hjälp att se sig själva som värdiga och jämlika. Med det framstår också möjlighe-
terna och rättigheterna att själva påverka sina liv och därmed också kräva ett gott 
bemötande i professionella relationer46.  

Samhälleliga krav på bemötandet i vården  
Som en följd av att röster höjts och brister påtalats har svenska myndigheter rea-
gerat och intresserat sig för bemötandet i vården. De flesta av alla de aspekter 
forskningsresultaten lyft fram som väsentliga för bemötandet i vården återfinns 
också i statliga utredningar i de lagar och förordningar som är ämnade att styra 
hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i landet. 

I den statliga utredningen ”Patienten har rätt”47 framkommer det att yngre och 
välutbildade vårdsökande är mer kritiska till bemötandet än vad äldre och lågut-
bildade är. Yngre personer drar sig inte för att klaga och de med längre utbild-
ning ställer högre krav. Flera undersökningar har visat att dessa grupper inte har 

––––––––– 
46  Jfr. Croona, 2000a 
47  SOU 1997:154 
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samma respekt för auktoriteter och man ifrågasätter saker äldre uppfattar naturli-
ga. Kritiken riktar sig främst emot bristen på information och förtroendefulla dia-
loger. Enligt utredningen beror mycket av bemötandeproblematiken på kultur-
krockar mellan den hierarkiska sjukvårdsvärlden och det mångkulturella och 
moderna informationssamhället. Samtidigt som sjukvården ställer krav på ökat 
egenansvar hos vårdsökande och närstående växer brukarnas krav på service. 
Många onödiga konflikter skulle, enligt utredningen, kunna undvikas om man i 
ökad utsträckning värnat om att upprätta goda dialoger med relevant information. 
Dessutom poängteras att resursbrist i form av minskat antal vårdpersonal och 
därmed minskad tid för var och en är ett gissel i dagens vård. Med högre effekti-
vitetskrav blir det svårare att frigöra tid för information och samtal. Av dessa an-
ledningar pläderas det för omprioriteringar då välinformerade vårdsökande som 
upplever sig ha kontroll över sin situation måste ses som en tillgång för hälso- 
och sjukvården. Dessutom framställs kraven på att svagare grupper ska ha sam-
ma rätt till kunskap och delaktighet som andra, i synnerhet med tanke på att soci-
al ohälsa och hälsorisker ofta är relaterade till social grupptillhörighet. 

En statlig utredning, vars resultat är relevant i sammanhanget, är ”Bemötande av 
kvinnor och män inom hälso- och sjukvården”48. I ett delbetänkande har det fram-
kommit skillnader mellan hur kvinnor och män blir bemötta. Resultatet, som rör 
det professionella bemötandet, grundar sig i flera studier av relationen mellan läka-
re och vårdsökande. Förutom att manliga och kvinnliga läkare skiljer sig markant 
när det gäller kommunikation och bemötande så visar utredningen att det före-
kommer brister i jämställdheten i vården. Kvinnor och män uttrycker olika krav på 
bemötande som inte tillfredsställs på ett godtagbart sätt. Kvinnor ställer större krav 
på att bli bemötta ur ett helhetsperspektiv och uttrycker oftare att de blir missför-
stådda och misstänkliggjorda i sina möten med professionella vårdare. 

Den mest kritiserade vårdformen under senare år är sannolikt äldrevården. Detta 
har medfört att Socialdepartementet, efter beslut av regeringen 1995, utsåg en ut-
redningsgrupp för att kartlägga och analysera frågan om bemötandet av äldre. 
Utredningsarbetet grundar sig i ett omfattande material, alltifrån enskilda upple-
velser uttryckta i brev till de samlade uppgifterna hos olika tillsynsmyndigheter. 
Även information från enkäter och intervjuer utgjorde grund för det omfattande 
analysarbetet. Utredningsarbetet har resulterat i flera rapporter under arbetets 
gång och 1997 också i ett slutbetänkande – ”Bemötandet av äldre”49. I detta fast-
slås att bemötandet av vårdsökande är betydelsefullt på olika sätt. Å ena sidan 
visar det sig att bemötandet har förvånansvärt stor betydelse när det gäller till-
frisknande och andra positiva effekter av vård- och behandlingsinsatser. Å andra 
sidan visar utredningen att det finns brister i bemötandet, att de berör allt från 
nonchalans till våld och därmed ligger till grund för kränkningar och lidande. I 
en delrapport ”Invandrare i vård och omsorg – en fråga om bemötande av äld-
re”50 kommer antagandet om att äldre invandrare upplever brister i bemötandet 

––––––––– 
48  SOU 1996:134 
49  SOU 1997:170 
50  SOU 1997:76 
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lite på skam. Överlag var både vård och omsorg mycket uppskattade även om 
omsorgsinsatserna fick några mer kritiska röster än sjukvårdsinsatserna. Det som 
upplevdes problematiskt var, förutom språksvårigheter, kulturella trösklar i form 
av att som kvinna bli behandlad av män och vice versa. En annan aspekt var en 
kulturell skepsis mot den svenska vården och omsorgen, som inte stämde med de 
förväntningar man hade. Enligt utredningen går det inte att utesluta att svaren är 
präglade av både tacksamhet och respekt för auktoriteter. I slutrapportens sam-
manställning visar det sig dock att det finns en betydande bemötandeproblematik 
inom både vård och omsorg och det läggs stor vikt vid utbildning och kunskaps-
uppbyggnad. Dessa båda och fortlöpande förbindelser mellan verksamhet och 
forskning anses vara oerhört väsentligt för att möta dagens och framtidens krav.  

En annan delrapport i bemötandeutredningen är Socialstyrelsens rapport ”Vär-
digt bemötande – går det att lära ?”51 som visar svårigheter men också möjlighe-
ter att lära gott bemötande. Rapporten omfattar både gymnasieskolans omsorgs-
program och högskoleutbildning inom social omsorg och grundar sig på de stu-
derandes upplevelser. Den visar också att bemötandeaspekter inte haft någon 
framträdande roll under utbildningarna. Detta var särskilt framträdande i de 
gymnasieutbildningar där medicinska kunskaper stått i fokus. De högskoleutbil-
dade hade i någon större utsträckning uppfattningen att bemötande som tema haft 
en given plats i undervisningen, men mest ur ett arbetsledarperspektiv. Trots ett 
nedslående resultat avslutas rapporten med att visa på möjligheter till utveckling: 

Värdigt bemötande går att lära. Men det förutsätter att de lärare 
och praktikhandledare som de studerande möter i sin utbildning är 
kompetenta och engagerade i bemötandefrågor och kan stimulera 
de studerande avseende den personliga utvecklingen. Vidare måste 
de mjuka frågorna om etik och moral få komma i förgrunden och 
ges högre status, såväl inom utbildningarna som i yrkeslivet. Slut-
satsen av denna studie blir således att det krävs en översyn av 
både innehållet och formerna för undervisning och praktik för dem 
som utbildas för att arbeta inom äldreomsorgen. 

I slutbetänkandet av ”Utredningen om bemötande av personer med funktions-
hinder”52 betonas att bedömningar om bemötandekvaliteter alltid måste ha sin 
utgångspunkt i de sociala system som omger mötet. I sammanfattningen av den-
na utredning sägs: 

På ett tidigt stadium i utredningen stod det klart att bemötandet av 
enskilda människor i mycket hög grad präglas av förutsättningar 
som skapas av yttre faktorer. Enskildas värderingar liksom de för-
väntningar man själv har om vad man har rätt till har naturligtvis 
betydelse. Men också arbetsförhållanden, otydliga och komplice-
rade regelsystem som ofta ändras, brist på resurser och de värde-
ringsförändringar som kommit i den ekonomiska krisens spår på-

––––––––– 
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verkar bemötandet. På det sättet är bemötande en politisk fråga 
och ett uttryck för samhällets kollektiva bemötande. 

Lagar och förordningar 
De mänskliga förväntningarna på bemötandet i vården har under årens lopp ut-
vecklats och institutionaliserats till formella krav och samhälleliga normer i form 
av föreskrifter, förordningar och lagar. De samhälleliga kraven angående bemö-
tande tydliggörs mer eller mindre tydligt i de texter som ligger till grund för och 
styr vården, omsorgen och socialtjänsten i landet.  

De övergripande målen och de grundläggande värderingarna för socialtjänsten 
finns i Socialtjänstlagens första paragraf, den s.k. portalparagrafen53. Den lyder: 

• Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja männi-
skornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva del-
tagande i samhällslivet. 

• Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna re-
surser. 

• Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet. 

De övergripande målen i lagen kompletteras med mål för olika delar av social-
tjänstens verksamhet. Sammantagna uttrycker de samhällets viljeinriktning för 
socialtjänsten. Även Hälso- och sjukvårdslagen54 har fått en utformning av ram-
lag som innehåller mål och riktlinjer och är ämnad att utgöra en ledstjärna för 
fortsatt utveckling. Målen för hälso- och sjukvården lyder: 

• Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. 

• Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 
ges företräde till vården. 

Målen utgör krav på hälso- och sjukvården som innebär att den måste bedrivas så 
den förtjänar att kallas god vård. Detta innebär att den skall: 

• vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och be-
handlingen, 

• vara lätt tillgänglig, 

• bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

––––––––– 
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54  Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 i dess lydelse fr.o.m. 1 januari 1998 
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• främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

• vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas i samråd med patien-
ten. 

Samhällsutvecklingen har inneburit att kraven på patientinflytande i vården ökat, 
vilket i sin tur ökar kraven på kvalitet i samspelet mellan vårdsökande och vård-
givare. Detta är något som möjligtvis ligger bakom Socialdepartementets utgi-
vande av ”Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område”55 som 
bestämmelser om behörigheter och skyldigheter i yrkesutövandet. Under rubri-
ken Allmänna skyldigheter återfinns paragrafer som rör vårdgivares skyldigheter 
att beakta bemötandeaspekter som t.o.m. sträcker sig över livets slut. Även kapit-
let om tystnadsplikt för vårdsökandes integritetsskydd kan sägas röra bemötan-
deaspekter. Vid brister / brott av såväl tystnadsplikt som av de övriga paragrafer-
na finns anmälningsmöjlighet, prövning och möjlighet till disciplinåtgärder som 
kan leda till tillbakadragande av behörighet och legitimation. Möjligheten finns 
också att föra målen vidare till domstol med allt vad det innebär. 

Även Socialstyrelsen månar om bemötandet av vårdsökande i sina ”Allmänna 
råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården”56. De allmänna råden grundas i 
Hälso- och sjukvårdslagen och de krav som där rör vården beträffande humanis-
tisk människosyn och alla människors lika värde gäller också för omvårdnaden. I 
inledningen går det att läsa ”liksom all annan vård ges omvårdnad till patienterna 
på lika villkor utifrån vars och ens behov, oberoende av ålder, kön, utbildning, 
ekonomi, etnisk bakgrund och religion”. Patenten ges omvårdnad och varje si-
tuation är unik och omvårdnaden utformas därför individuellt. Socialstyrelsen 
lägger vikt vid att omvårdnaden skall ske med ett helhetsperspektiv av männi-
skan och inte enbart rikta sig mot sjukdomstillståndet och fastslår: ”Omvårdnad 
planeras och genomförs så att patientens självständighet respekteras och behovet 
av säkerhet och integritet tillgodoses”. Grundläggande för omvårdnaden är ett re-
spektfullt patientbemötande. Socialstyrelsen fastslår också att omvårdnad är 
kopplat till en mängd kompetens och ansvarsfrågor som i första hand sjukskö-
terskor svarar för.  

Sammanfattningsvis kan man säga att alla dessa mänskliga och samhälleliga för-
hoppningar, förväntningar och krav på goda möten i vården kan relateras till 
formella krav på kompetens inom området. Att åstadkomma kompetensutveck-
ling mot att förverkliga goda professionella relationer i vården ses, av Gustavs-
son57, som något ytterst centralt: ”det känns självklart att personal, för att kunna 
utöva god vård, besitter bemötandekompetens”58. Detta bekräftas av Asheim59 
som menar att relationskompetens handlar om bemötandeetik och förmåga till 
kommunikation. Bemötandeetik handlar om ömsesidighet i relationer och ramen 

––––––––– 
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57  Gustavsson, 1996 
58  SOU 1996:134 s.77 
59  Asheim, 1997 
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kring denna är alltid en eller annan föreställning om gemenskap. Dåligt bemö-
tande ses som ett svek mot gemenskapen medan en relationsetik i gemenskap 
etableras och vidmakthålls av ett gott bemötande. Med detta hävdar Asheim att 
en god bemötandeetik är en social nödvändighet som också utgör en väsentlighet 
i ett professionellt yrkesutövande. 

Välfärdsprofessionernas belägenhet 
Efterkrigstidens utveckling av välfärdssamhället har ökat utrymmet för profes-
sionella yrkesgrupper på flera sociala områden. Utvecklingen har inneburit ett 
större utrymme för redan etablerade yrkesgrupper, men också en grogrund för 
nya professioner. På så sätt har den offentliga sektorn blivit en allt viktigare are-
na för professionella yrken som till sitt uppdrag har att förverkliga samhällets 
demokratiska och solidariska ambitioner60. Å andra sidan kan professionella själ-
va ses som orsak till utvecklingen och institutionaliseringen av välfärden. Genom 
att upptäcka problem, ge förslag och kräva yrkesmonopol har nya professionella 
grupper etablerat sig. På så sätt kan man säga att välfärdssektorn både varit me-
del och mål för denna typ av professionella yrkesgrupper. Den typ av professio-
ner som benämns välfärdsprofessioner brukar, enligt Dellgran och Höjer61, be-
skrivas som högutbildade sociala grupper som i kraft av tillkämpad eller tilldelad 
vetenskaplig auktoritet och expertstatus lyckas avgränsa och monopolisera vissa 
yrkes- och kunskapsmässiga områden. Till denna grupp räknas oftast de vars 
verksamheter består av olika former av omsorgs- och socialiseringsinriktningar, 
ex. sjuksköterskor, socionomer, omsorgs- och behandlingspersonal och alla for-
mer av lärare. 

På senare tid har professionernas situation framställts som problematisk och de-
batten om välfärdssamhället och den offentliga sektorn är livlig, inte bara i Sve-
rige. Då diskussionen ofta rör sig om ekonomi och effektvitet framhåller Lund-
quist62 att den offentliga verksamheten är till för allmänheten och att den aldrig 
kan rättfärdigas genom egenintresse. Debatten handlar ofta om att välfärden inte 
är tillräckligt kostnadseffektiv men riktar också kritik mot den service och tjäns-
ter som erbjuds samt mot det sätt som professionella utövar sina yrken på. Till 
denna problematik hör också att de professioner som av tradition varit offentliga 
och drivna i allmän regi nu i allt större utsträckning privatiseras. Eriksen63 sam-
manfattar kritiken med att det professionella yrkesutövandet i allt större ut-
sträckning upplevs som teknokratiskt och behöver göras mer brukarvänligt och 
demokratiskt. 

––––––––– 
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Under tiden som välfärdssamhället har växt och yrkesgrupperna blivit allt fler så 
har ett allt större ansvar kommit att hamna på de enskilda yrkesutövarna. Eriksen 
menar att detta mest gäller det etiska ansvaret som i praktiken ger enskilda pro-
fessionella möjligheter att råda och bestämma över dem som söker hjälp, stöd 
och vård. Då de professionella kan bestämma vad som är normalt, vad som be-
hövs och vad som är bäst kan mycket av kritiken mot de professionellas sätt att 
handla bli begriplig. Frågan som Eriksen ställer lyder: ”Vem har gett de profes-
sionella rätt att handla som de gör och hur kan man veta att det är riktiga värde-
ringar och giltig kunskap som ligger till grund för handlingarna ?” 

Professionalisering – för vems bästa ? 
I de sociologiska beskrivningarna om professioner och deras framväxt går det att 
utskilja två perspektiv. Det ena innebär att professionaliseringen av yrken ska ut-
göra en kompetens- och kvalitetsgaranti för allmänheten och att ett professionellt 
yrkesutövande ska ske med de hjälpsökandes bästa för ögonen. Ur det andra per-
spektivet syns professionalitetssträvandena främst handla om att åstadkomma 
status och sluta leden på ett sätt som gagnar den professionella gruppen och de 
enskilda medlemmarna. Oavsett vad som utgör den drivande kraften i strävande-
na att åstadkomma professionell status för sitt yrkesutövande så förefaller det 
oundvikligt att relatera sig till de klassiska professionskriterierna. Detta är något 
Brante64 kritiserar och menar att de klassiska kriterierna inte längre är relevanta 
utan måste omprövas och relateras till det aktuella samhället. Men trots att de 
klassiska professionskriterierna formulerats i en annan tidsepok så finns de kvar 
och förefaller också ha kvar sin kraft. Colnerud och Granström65 presenterar de 
klassiska kännetecknen på en profession: 

• Med systematisk teori menas att yrket utövas med utgångspunkt i en gemensam ve-
tenskaplig kunskapsbas. Med hjälp av gemensamt skapade teorier och modeller kan 
yrkesutövarna lösa problem och vidta åtgärder. Till den teoretiska grunden för yrket 
hör också ett gemensamt språk och gemensamma begrepp om professionens inne-
håll och mål. 

• Med professionell auktoritet menas att samhället legitimerar yrkesutövandet med en 
formell legitimation. En sådan legitimation är dessutom kravet för att över huvud 
taget får utöva yrket. Till detta hör att det finns ett sanktioneringssystem som inne-
bär att enskilda professionella kan få olika typer av påföljder och i värsta fall bli av 
med sin legitimation. 

• Med yrkesmässig autonomi menas att yrkesutövarna själva har rätt och skyldighet 
att bestämma över sitt arbetes innehåll och mål. 

––––––––– 
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• Med egenkontrollerad etik menas att yrkesgruppen har en egen utformad yrkesetik, 
som innebär att det finns formulerade etiska riktlinjer, principer och regler för hur 
yrket ska utövas.  

Brante hävdar att de klassiska kriterierna bygger på ett antal myter som alla byg-
ger på okritiserade och oreflekterade förställningar om kunskap, kunskapsut-
veckling och mänskliga relationer. Med utgångspunkt i beskrivningen av väl-
färdsprofessionernas belägenhet och problematik är det intressant att fråga sig 
om professionaliseringsprocesser och den fortsatta anpassningen till klassiska 
kriterier på något sätt kan ligga till grund för den kritik som riktas mot välfärds-
samhällets professionella. 

Gemensamt för professioner är att de gör anspråk på att besitta en unik kunskap 
som måste erkännas och behövas av andra. Den professionella statusen är m.a.o. 
inte för alltid given, utan växlar med samhällets förändringar och allmänhetens 
förväntningar och krav. För professioners överlevnad krävs också någon form av 
yrkesorganisation som bevakar och artikulerar de gemensamma intressena. För-
utom att relationerna till samhället, allmänheten och yrkesorganisationer är vä-
sentliga för ett professionellt yrkesutövande, så är naturligtvis relationerna till 
dem som söker den professionella hjälpen av allra största vikt och intresse. 

Enligt ett annat klassiskt kännetecken på professionalitet förutsätts den professio-
nelle sätta sin klients intressen före sina egna och med klientens bästa för ögonen 
utöva sitt arbete. Som tidigare nämnts så är det de kvalitetsaspekter som är koppla-
de till kompetens, omdöme, ansvar och yrkesetik som ligger till grund för allmän-
hetens intresse och kritik. Enligt Colnerud och Granström är det också dessa aspek-
ter av yrkesutövande som är de viktigaste att värna om. De anser att med veten-
skaplig och praktisk kompetens i form av gemensamt språk och etisk medvetenhet 
är mycket vunnet på vägen mot professionell kompetens. Därmed är inte sagt att 
professionalisering och kompetensutveckling är samma sak – det är två processer 
som kan sammanfalla men inte nödvändigtvis behöver göra det66. 

Tendensen att yrken professionaliseras visar sig också genom att allt fler utbild-
ningar förläggs till universitets- och högskolenivå och att de ska vila på veten-
skaplig grund. Detta innebär att professionalisering i de allra flesta fall innebär 
både akademisering och ett förvetenskapligande av yrkets kunskapsbas. Med 
detta följer, menar Selander67, att hela professionaliseringsprocessen innebär att 
allt fler yrken får en abstrakt kunskapsbas och en strävan att producera den kun-
skap som krävs för yrkesutövandet. En sådan akademisering kan därför ses som 
ytterligare ett sätt för professioner att möta förändringar. Forskningens och ut-
bildningens syfte blir då att bistå de professionella att identifiera, undersöka och 
möta alla de förändringar som påverkar (och hotar) deras arbete. På så sätt utgör 
utbildningsinstitutionerna viktiga instanser för professionaliseringssträvandena.  

––––––––– 
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Sjuksköterskor – en yrkesgrupp i kläm  
Trots att det kan tyckas mer relevant att tala om professionella institutioner och 
förhållningssätt än att särskilja olika yrkesgrupper med hjälp av föråldrade krite-
rier så utgör de fortfarande mekanismer i hierarkiska maktspel. En samlad upp-
fattning är att sjuksköterskeyrket uppvisar merparten av de klassiska profes-
sionskriterierna68. Det finns en samhällelig auktoritet och en formulerad yrkes-
etisk kod medan det fortfarande diskuteras om den teoretiska kunskapsbasen kan 
anses vara erkänd och specifik. Dessutom finns det anledning att fråga sig om in-
flytandet och kontrollen över yrkesutövandet kan sägas vara autonomt.  

Förutom att skaffa auktoritet och autonomi för sin omvårdnadskompetens har 
sjuksköterskors professionalisering syftat till att i större utsträckning etablera en 
humanistisk helhetssyn i vården. Enligt Strömberg69 har sjuksköterskornas argu-
ment varit att med fokus mot helhet och hälsa skapa en motpol och ett komple-
ment till det medicinska paradigmets mer atomistiska sjukdomsinriktning. Det 
går inte att säga att sjuksköterskornas strävanden avseende yrkesmässig autono-
mi har inneburit några ambitioner att dominera vården. Målet har varit att utgöra 
jämbördiga legitima samarbetspartner med ett kompletterande kunskapsområde. 

Enligt Lannerheim70 beror sjuksköterskornas svårigheter att nå full professions-
status på den dominans som det medicinska paradigmet och läkarna utövar inom 
vården. Enligt henne har varken utvecklingen av ett eget kunskapsområde, veten-
skaplig baserad praktik eller specialiserade efterutbildningar inneburit att sjuk-
sköterskor till fullo kunnat kasta av sig den medicinskt kunskapsmässiga och by-
råkratiska dominansen. Däremot kan strävandena, enligt Lannerheim ses som en 
stängning och uteslutning av andra grupper som gör anspråk på omvårdnads-
kompetens. Sjuksköterskeprofessionens något trängda situation kan också förstås 
ur ett genusperspektiv. Då mycket av sjuksköterskornas professionssträvanden 
byggt på behovet och värdet av omsorg / omsorgsetik kan svårigheterna att få 
gehör och genomslag också beskrivas med dessa värden som under en längre tid 
befunnit sig i en undantagstillvaro. Benhabib71 beskriver hur det moderna borger-
liga samhällets utveckling innebar att en hel domän av mänskliga verksamheter 
föll på kvinnors lott och undanhölls från den offentliga diskussionen. Med denna 
utveckling blev omsorg i olika former privata angelägenheter och sköttes av 
kvinnor. Men med utvecklingen av välfärdssamhället har kvinnor i allt högre 
grad gått in i omsorgsprofessioner och ifrågasatt och skapat diskussioner om så-
väl privat som offentlig omsorg. Efter att ha tillbringat decennier inom den priva-
ta och omdiskuterade sfären har talet om omsorg blivit alltmer offentliggjort och 
ligger till grund för såväl teoribildning som professionaliseringssträvanden. För 
att beskriva hur den mansdominerade offentligheten inverkat på omsorgsvärden 
använder Holm72 begreppen ’överkultur’ och ’underkultur’. Hon menar att de 
––––––––– 
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värden som i generationer dominerat det offentliga samhället har utvecklat en 
överkultur som förtrycker de värden som respresenterats av underkulturen. Då 
representanterna för överkulturen inte har haft varken erfarenheter eller språk för 
omsorgsvärden har sådana värden inte heller kunnat få status och genomslag. 
Med detta belyser Holm sjuksköterskornas situation ur ett genusperspektiv. 

Även sjuksköterskornas egna och inbördes inställning till de förändringar som 
akademiseringen av yrket har inneburit har varit dubbel och konfliktfylld. Medan 
vissa såg nya karriärmöjligheter genom forskningsanknytningen var andra skep-
tiska och föredrog att kämpa för sina yrkesintressen via facklig verksamhet. Med 
denna bakgrund frågar sig Bentling73 om kraven på vetenskaplig utveckling av 
sjuksköterskekunskapen utgår från samhällets behov av bättre vård och ett effek-
tivt utnyttjande av offentliga resurser eller om det är ett uttryck för en demokra-
tisk utbildningsideologi. Utgångspunkterna för sjuksköterskornas professionali-
sering, via akademisering, ter sig därför olika. När Bentling polariserar proble-
met får det med en utbildningspolitisk utgångspunkt en betydelse för sjukskö-
terskornas egen utveckling medan det ur ett omvårdnadsperspektiv får betydelse 
för de vårdsökande. Därmed inte sagt att dessa utgångspunkter behöver vara 
motstridiga eller utesluta varandra utan att de olika perspektiven visar på behovet 
av kritisk problematisering. 

Etik – ett professionellt nav för sjuksköterskor 
Sjuksköterskor fortsätter i sina ambitioner för både vårdsökande och sig själva 
att utveckla yrkets teoretiska grund genom omvårdnadsämnet och den vårdveten-
skapliga disciplinen. I denna utveckling framstår frågorna om etik som ytterst 
centrala. Man kan säga att etiken utgör ett professionellt nav för sjuksköterskor 
och som också visar sig i den formulerade etiska kod som ges ut av sjuksköters-
kornas yrkesförbund. Enligt Svensk sjuksköterskeförening är det av stor vikt att 
utveckla en specifik sjuksköterskeetik som komplement till den medicinska eti-
ken. Dessutom ses det som en nödvändighet för att med rätta kallas profession. 
Att arbeta för en fungerande etik ses som ett gemensamt ansvar för landets sjuk-
sköterskor, utbildare och forskare. Med detta som grund har Internationella sjuk-
sköterskeförbundets (ICN)74 etiska kod för sjuksköterskor översatts till svenska. 
Syftet med koden är att ge en vägledning för att handla i överensstämmelse med 
sociala värderingar och behov. Den anses bara vara meningsfull om den utgör ett 
levande dokument att reflektera och diskutera över i all hälso- och sjukvårdsverk-
samhet. För att koden ska uppfylla sitt syfte måste den vara tillgänglig, förstås, in-
förlivas och användas av både sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande. 

Enligt den internationella etiska koden har sjuksköterskor fyra grundläggande 
ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

––––––––– 
73  Bentling, 1995 
74  Den första internationella, kvinnliga yrkessammanslutningen, International Council of Nurses, ICN, 

som bildades 1899, antog den etiska koden för sjuksköterskor 1953. Den har reviderats flera gånger 
och finns i sin nuvarande form från 2000, översatt till svenska, presenterad och utgiven av Svensk 
sjuksköterskeförening, SSF. 
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lidande. Det står också skrivet att det ligger i vårdens natur att visa respekt för 
mänskliga rättigheter och omvårdnad ska ges utan hänsyn till ålder, ras, hudfärg, 
kön, kultur, nationalitet, politiskt åsikt, trosuppfattning, social status, sjukdom 
eller handikapp. Den etiska kodens riktlinjer för etiskt handlande kan samman-
fattas till att beröra fyra huvudområden: sjuksköterskan och allmänheten, sjuk-
sköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjukskö-
terskan och medarbetare. Samtliga ansvarsområden rymmer specifika standarder 
för såväl yrkesverksamma sjuksköterskor och ledare som lärare och forskare och 
också standarder för olika länders sjuksköterskeföreningar att enas kring. Många 
av kodens kvalitativa aspekter gentemot vårdsökande bekräftar det som tidigare 
presenterats medan det tillkommer ansvar för arbetsmiljö, omgivande miljö och 
natur, sund livsstil och kontinuerlig kompetenshöjning både privat och profes-
sionellt.  

På samma gång som etiska koder utgör en viktig professionell grund så kan man 
också ställa sig kritisk till dem och ifrågasätta vilket inflytande de har för yrkes-
utövandet. Silfverberg75 frågar sig om det över huvud taget är möjligt att formu-
lera och planera etiska handlingar ? Låter sig etiska handlingar styras av krav och 
normer ? Svaret på frågan: Vad bör jag göra ? kan, enligt henne, oftast inte for-
muleras på förhand och om det är möjligt kan det endast ske i vaga och övergri-
pande termer. Hon betonar att etiskt handlande i vården både är en personlig och 
social process. En liknande uppfattning uttrycker också Eriksen76 som menar att 
etiska teorier och koder inte i sig själv ger svar på praktiska problem utan bara 
hjälper ett stycke på vägen. Lingås77 går ett steg längre och kritiserar etiska regler 
för dess auktoritära karaktär. Förutom att reglerna inte ger några garantier för 
etiska handlingar, och dessutom ofta kolliderar med varandra, så menar Lingås 
att de, i sin regelmässighet, inte omfattar den nödvändiga klientlojaliteten. När 
regler är fastställda av andra förhindras den flexibilitet som en lojal klientinställ-
ning kräver. Även Agevall78 ställer sig kritisk till regler och de rutiner som de för 
med sig. Hon menar att rutiner medför ett lågt engagemang vilket ökar risken för 
ett oreflekterat regelföljande som kan förhindra att etiska överväganden görs. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att välfärdssamhällets professioner ar-
betar under trängda förhållanden. Inte minst sjuksköterskor befinner sig i lägen 
mellan hierarkiska strukturer, samhälleliga krav, professionella normer och all-
mänhetens samt, inte minst, egna förväntningar på yrkesutövandet. Dessutom är 
det intressant att fråga sig vad olika samhällsförändringar för med sig för när det 
gäller sjuksköterskors ambitioner att förverkliga både sig själva och god vård 
med ett gott bemötande. Det framgår att sjuksköterskors professionaliseringsar-
bete – oavsett om kunskapen går att avgränsa från andra professioners – sker på 
tre arenor med interna och komplexa relationer. De tre arenorna är forskningen, 
utbildningen och praktikfältet där olika aktörer med olika intressen och möjlig-

––––––––– 
75  Silfverberg, 1996 
76  Eriksen, 2001 
77  Lingås, 1993 
78  Agevall, 2000 
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heter agerar och försöker påverka sakernas tillstånd79. Tillsammans utgör allt det-
ta en mängd krav och förväntningar som naturligtvis inte endast vilar på utbild-
ningsinstitutionernas axlar, utan utgör pedagogiska utmaningar som de utbildan-
de institutionerna inte kan frånsäga sig.  

––––––––– 
79  Jfr. Dellgran & Höjer, 2000 som presenterar utvecklingen inom socialt arbete på liknande sätt. 
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3. Sjuksköterskeutbildning som 
praktik och forskningsområde 

För att knyta samman de förväntningar och krav som enskilda människor och 
samhället har gentemot vårdpersonal med sjuksköterskeprofessionens egna etis-
ka koder så framstår det tydligt att sjuksköterskeutbildningen är behäftad med en 
ofrånkomlig normativitet. Denna kan ur ett praktiskt pedagogiskt perspektiv 
både ses som riktlinje och utmaning att förverkliga, men också att ifrågasätta. 
Tillsammans med de normativa kraven så har också dagens sjuksköterskeutbild-
ning att förhålla sig och leva upp till de akademiska kraven på högskolemässig-
het. Man kan lätt konstatera att svensk sjuksköterskeutbildning befinner sig i en 
komplex och dynamisk situation. 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige –  
en kort översikt 
Sjuksköterskornas yrkesspecialisering hör samman med samhällsutvecklingen i 
slutet av 1800- och början av 1900-talet då vissa utbildningar och yrkesmöjlighe-
ter öppnades för kvinnor. I Sverige startade sjuksköterskeutbildningen 1867, då 
Emmy Rappe började utbilda sjuksköterskor vid Nya sjukhuset i Stockholm. 
Hon hade genomgått sjuksköterskeutbildning hos Florence Nightingale i London 
och ville bidra till en förändring och kvalitetshöjning av arbetet som sjukvakters-
ka80. 

Utvecklingen av sjuksköterskeutbildningen har gått snabbt. Från att i sin linda ha 
bestått av tre månaders studietid ökade utbildningslängden till att år 1931 omfat-
ta tre år. Utbildningens längd har sedan omfattat cirka tre år, vilket också är den 
tid som det idag tar att erhålla de 120 högskolepoäng som grundutbildningen 
omfattar. Ett steg mot professionalisering togs när Medicinalstyrelsen år 1920 
angav att en sjuksköterska endast var behörig att arbeta om hon genomgått en ut-
bildning som var godkänd av staten. 1951 utgav Medicinalstyrelsen anvisningar 
och en normalplan för undervisningen och 1958 fick sjuksköterskorna legitima-
tionsstämpel i sitt examensbevis. Sjukvårdens expansion och den tekniska och 
medicinska utvecklingen under 1950- och -60-talen har sedan både utökat och 
förändrat kraven på sjuksköterskors kunskap. Förändringarna inom sjuksköters-

––––––––– 
80  Linder, 1999. 
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keutbildningen har dels syftat till att anpassa yrket efter de krav som utveckling-
en inom vården ställt, dels bidragit till utvecklingen inom vården. Innehåll och 
målsättning har således förändrats, från att från sekelskiftet närmast utgöras av 
barmhärtighet, till att mot mitten av 1960-talet ha en stark naturvetenskaplig prä-
gel, till att numera betona ett human- och samhällsvetenskapligt perspektiv. Bara 
under det senaste halvseklet har sjuksköterskeutbildningen genomgått stora om-
välvningar från en, i det närmaste, lärlingsutbildning till en numera universitets- 
och högskoleutbildning med akademisk status. Den mest genomgripande föränd-
ringen i denna riktning kom till stånd i och med högskolereformen 197781. 

Högskoleverkets förändrade krav 
Högskolereformen82 som genomfördes 1977 hade som huvudsyfte att bl.a. öka 
demokratisering och decentralisering och innebar att högskolebegreppet vidga-
des. Utbildningar som inte tidigare haft högskolestatus kom nu att inbegripas och 
till dem hörde bl.a. de s.k. medellånga vårdutbildningarna. En särskild utredning 
tillsattes och i dess slutbetänkande ”Vård-77 ny vårdutbildning” 83 presenterades 
syftet att främja en utveckling och förändring av hälso- och sjukvården mot: 

• förebyggande insatser och medverkan i samhällsplanering 

• en helhetssyn på individens medicinska och sociala behov 

• samverkan mellan hälso- och sjukvård och social service 

• gruppvård och lagarbete 

• att betrakta patienten som en aktiv medlem i vårdlaget 

• större medmänsklighet i vården. 

1977 års högskolereform innebar således en statushöjning av sjuksköterskeut-
bildningen och fick följden att undervisningen hädanefter skulle bygga på veten-
skaplig grund, att forskning skulle bedrivas och samverkan mellan utbildning, 
forskning och utvecklingsarbete skulle främjas. Anvisningarna i högskolelagen, 
som inte tidigare gällt för sjuksköterskor, väckte många positiva förväntningar 
men också tveksamhet och motstånd84. Då förvetenskapligandet av den svenska 
sjuksköterskeprofessionen drevs av samhällets lagstiftning angående högre ut-
bildning så blev processen till stor del en utbildningsfråga. Detta är något som 
kan antas ha medfört att intressemotsättningarna mellan sjuksköterskorna också 
blivit ett pedagogiskt problem.  

Den inledande reformen följdes 1993 av ytterligare en, syftande till att genom 
avreglering och demokratisering öka universitetens och högskolornas självstän-
dighet gentemot staten. Detta sågs som ett sätt att underbygga utveckling och 
––––––––– 
81  Engquist & Isberg,1987; Petersson & Erlöv, 1995; Bentling, 1995; Linder, 1999  
82  SFS 1977:218 Högskolereformen 
83  SOU 1978:50 
84  UHÄ 1987:8; Petterson & Erlöv, 1995; Bentling, 1995 
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kvalitet. Universiteten fick ökad frihet beträffande utbildningens organisation, 
innehåll och antagning av studenter. Frihet, ansvar och kompetens var parollen i 
det betänkande som låg till grund för förändringen85. De enskilda lärosätena gavs, 
m.a.o., ansvaret att organisera utbildningarna. Detta var en situation som förut-
satte olika former av kvalitetskontroll och det bestämdes att Högskoleverket vart 
tredje år skall utvärdera landets sjuksköterskeutbildningar. Sådana utvärderingar 
har skett 1996 och 1999 och fått till följd att lärosäten fått behålla sin examina-
tionsrätt medan andra har berövats den p.g.a. bristande högskolemässighet. Hög-
skoleverket har också formulerat krav i form av lagar och förordningar och för 
sjuksköterskeutbildningen gäller följande: 

Högskolelagen86 1 kap. 9:e paragrafen: 

• Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskap och färdigheter, ge 
studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självstän-
digt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det områ-
de som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga 
till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. 

I högskoleförordningens87 examensordning kap. 38 går det att läsa om sjukskö-
terskeexamens mål. För att erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten ha: 

• förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna 
arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård, 

• tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad, 

• utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beak-
tande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, utvecklat sin 
förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående, 

• förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors och mäns 
hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete, 

• tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av betydel-
se för hälso- och sjukvården, 

• tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt ut-
vecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan samt-
liga yrkesgrupper, 

• förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att handleda 
vårdpersonal. 

Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 

Högskoleverkets ökade krav och risken att bli fråntagen examinationsrättigheter-
na har inneburit omvälvande förändringar inom flera av landets utbildningar. 

––––––––– 
85  SOU 1992:1 
86  SFS 1992:1434 
87  SFS 1997:21 
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Detta är förändringar som både medfört ökade krav på lärarnas formella kompe-
tens och utbildningens innehåll, utformning och framför allt dess högskolemäs-
sighet, främst formulerad i termer av vetenskaplighet. 

Vårdvetenskap, omvårdnad och vårdetik 
Högskolereformen innebar att det skapades möjligheter för framväxten av ämnet 
omvårdnad som sjuksköterskors specifika karaktärsämne. I USA hade redan på 
1950-talet utvecklingen av sjuksköterskornas karaktärsämne börjat ta form och 
fick allt eftersom större inflytande i Sverige. Under hela utvecklingen har sam-
spelet mellan vårdsökande och sjuksköterska varit det mest centrala88. I Sverige 
har kunskapsområdet omvårdnad under de senaste 20 åren utvecklats från ett 
ämne i sjuksköterskeutbildningen till ett perspektiv och en alltmer accepterad ve-
tenskaplig disciplin som går under benämningen vårdvetenskap89. För att klargö-
ra relationerna mellan omvårdnad och vårdvetenskap kan man säga att omvård-
nad är det tvärvetenskapliga ämne som är sjuksköterskornas karaktärsämne me-
dan vårdvetenskap är en tvärprofessionell disciplin inom vilken sjuksköterskor, 
tillsammans med andra, bedriver forskning90.  

Att den svenska hälso- och sjukvården har som ambition att vara humanistisk 
blir också märkbart i den vårdvetenskapliga disciplinens teoribildning. Det är 
möjligt att se hur det vårdvetenskapliga kunskapsområdet står under ständig ut-
veckling inom två områden: omvårdnad, ’nursing knowledge’, och omsorgsetik, 
’caring knowledge’. Naturligtvis är en sådan uppdelning förenad med svårigheter 
då det egentligen inte går att särskilja sjuksköterskors yrkeskunskap från dess 
etiska dimensioner. Ett annat sätt är att se de vårdetiska frågorna som kärnan i 
hela vårdvetenskapen. Men oavsett hur man ser det kan man konstatera att vård-
etiken blivit alltmer central inom ämnet och mycket resurser läggs på forskning 
och utveckling av en vårdetisk värdegrund91.  

Utvecklingen av vårdvetenskapen i Sverige har fått stor draghjälp av den finska 
vårdteoretikern Katie Eriksson92. Hon anser att det finns ett behov av en ny vård-
etik då vårdens värdegrund, som historiskt varit förankrad i den kristna tron och 
benämnts i termer av solidaritet och barmhärtighet, håller på att vittra sönder. 
Det är i kris- och brytningstider som etiska frågor aktualiseras och då vill man 
söka nya vägar och formulera en värdegrund, menar Eriksson, som oroar sig för 
att den tidigare värdegrunden ersatts av en reduktionistisk vårdetik i ett alltmer 
teknifierat samhälle.  

Erikssons teoribildning och etiska argument har haft stort inflytande i svensk 
sjuksköterskeutbildning och det finns nog ingen svensk sjuksköterska som är ut-

––––––––– 
88  Rooke, 1991; Bentling, 1992, 1995 
89  Rinell Hermansson, 1993; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003 
90  Dahlberg, personlig kommunikation, februari 2003 
91  Jfr. Eriksson, 1990, 1995b  
92  Eriksson, 1990, 1994, 1995a, 1995b 
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bildad efter 1980 som inte har en relation till den. Det centrala i hennes teori-
bildning är det hon kallar den caritativa etiken: människokärlekens etik som för-
verkligas genom respekt, ansvar och omsorg. Denna delar hon upp med hjälp av 
begreppen naturlig vård som sker i de nära relationerna och utvecklas till att om-
fatta de professionella relationerna i form av vårdande vård: den vård som lever 
upp till sitt namn. Eriksson beskriver också vårdlidande: den form av vård som 
inte lever upp till sitt namn, utan tvärtom orsakar kränkningar och lidande93. Hon 
beskriver vårdvetenskapen på följande sätt: 

Vårdvetenskap är att skapa medvetande om konsten att vårda, om 
det naturliga mänskliga, om den ursprungliga helheten94. 

Beskrivningen anger en ideologisk nivå och visar vårdandet som en aspekt av li-
vet. Eriksson menar att vårdandet är vårdvetenskapens kunskapsområde oavsett 
professionell tillhörighet: 

Vårdande innebär att genom olika former av ansning, lekande och 
lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse och 
andligt välbefinnande, samt en känsla av att vara i utveckling i syf-
te att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) hälsoproces-
sen95. 

I det som kan kallas sjuksköterskornas ideologiska akademiseringsfas finns, en-
ligt Pettersson och Erlöv96, tendenser till motsättningar mellan akademiskt skola-
de och praktiskt yrkesinriktade sjuksköterskor. Det finns också en kritik mot en 
övertro på vetenskaplig kunskap som innebär att en risk för att sjuksköterskors 
förtrogenhetskunskap inte framhålls tillräckligt. Framväxten av vårdvetenskap 
och omvårdnadsämnet har naturligtvis också i sin tur ytterligare påverkat sjuk-
sköterskeutbildningen och medfört ett förvetenskapligande även av de pedago-
giska frågorna.  

Vårdvetenskap och vårdpedagogik 
Flera vård- och omsorgsteoretiker har också reflekterat över vårdutbildningars poten-
tial till utveckling och förändring. Det som förenar dem är att de grundar sina teorier 
och modeller i filosofiska referensramar och att deras teoribildningar är normativa 
och tongivande. Med den auktoritet som flera av dem erhållit har de också kommit 
att bidra till sjuksköterskeyrkets professionella etiska grund i Sverige. 

Eriksson97 anser att bemötandefrågorna är centrala och ser positivt på sjukskö-
terskors professionalisering och menar att sjuksköterskeutbildare har och ska ta 
tillvara möjligheterna att i sina relationer till studenterna kommunicera värdet av 

––––––––– 
93  Eriksson, 1994 
94  Erikson, 1995a s. 88 
95  Eriksson, 1995a s. 9 
96  Pettersson & Erlöv, 1995 
97  Eriksson, 1985, 1995b 
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ett professionellt och kritiskt förhållningssätt. Hon ser vidare sjuksköterskornas 
professionalisering som en möjlighet till ett nödvändigt paradigmskifte. Det be-
hövs ett skifte från det dominerande naturvetenskapliga till ett mer humanistiskt- 
samhällsvetenskapligt. Detta är inget som Martinsen98, vårdteoretiker i Norge, 
principiellt motsäger men hon kritiserar alltmer professionaliseringen och aka-
demiseringen och lyfter fram dess avigsidor. Hon anser att effekterna av akade-
miseringen i praktiken kommit att innebära ett nytt fjärmande från omsorgen 
som hon anser vara omvårdnadens väsentlighet.  

Bevis, Watson99, Leininger100 och Noddings101 framhåller sjuksköterskeyrkets om-
sorgsdimensioner och de har tillsammans utgjort navet i den utveckling av sjuk-
sköterskeutbildningen i USA som ägde rum under 1980-talet och kallas ’the Ca-
ring Curriculum’. Detta var en utveckling som bidrog till att omsorgsdimensio-
nerna framhölls framför sjuksköterskeyrkets mer medicinska och tekniska di-
mensioner och fick stort genomslag i utformandet av sjuksköterskeutbildningen i 
USA med verkningar även i Norden. 

Utbildningsforskning inom vårdområdet 
Forskning om kompetens och kompetensutveckling inom professionsutbildning 
har, enligt Ellström102, länge skett på lösa boliner. Han menar att kompetens är en 
företeelse som inte kan studeras oberoende av det kulturella, organisatoriska och 
samhälleliga sammanhang inom vilket den existerar. De faktorer som styr ar-
betsmarknadens efterfrågan på kvalifikationer kan vara krav på formell kompe-
tens men också innebära krav på informell av mer kvalitativ karaktär. Dessa kan 
vara påverkade av olika intressenters förväntningar och krav och när det gäller 
sjuksköterskor så är det, för att följa Ellström, inte endast de vårdsökandes för-
väntningar och behov som påverkar. Som beskrivits så finns det också andra in-
tressenter som bevakar, kontrollerar, söker förändra och upprätthålla yrkets inne-
håll och status. Inom varje organisation finns således ett antal faktorer som på 
olika sätt möjliggör och begränsar deltagarnas handlingar, val och kompetensut-
veckling. Vilka dessa är och hur de ser ut i exemplet sjuksköterskeutbildning är 
onekligen intressant att forskningsmässigt försöka förstå. Att den pedagogiska 
disciplinen vilar på en normativ grund är inget som hindrar att den forskning som 
bedrivs är av deskriptiv art, tvärtom. Enligt Fritzell103 är det genom att väga 
samman det normativa pedagogiska perspektivet med det deskriptiva och till-
sammans studera dem som man kan få svar på frågan varför ett önskvärt lärande 
sker eller inte.  

––––––––– 
98  Martinsen, 1990, 1991 
99  Bevis & Watson, 1989 
100 Leininger & Watson,1990 
101 Noddings, 1986 
102 Ellström, 1994 
103 Fritzell, 1989  
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Vårdpedagogik som forskningsområde 
I Sverige har det under de senaste femton åren etablerats ett vårdpedagogiskt forsk-
ningsområde kring begreppen kompetens, organisation och kultur. Till det vårdpe-
dagogiska intresseområdet räknas inte endast utbildningar inom hälso- och sjuk-
vård utan också inom socialt arbete och social omsorg, vårdlärarutbildningar samt 
gymnasieutbildningar inom vård och omsorg. Även annan formell och informell 
kompetenshöjning inom vård- och vårdutbildningsområdet hamnar inom ämnes-
området och är därmed intressant att studera och erhålla kunskap om.  

Den vårdpedagogiska forskningen har, enligt Johansson104, utvecklats i två in-
riktningar där den ena behandlar utbildning med syfte att studera vårdutbildning-
ars innehåll och arbetsformer för att beskriva och förklara studenters kunskaps-
bildande inom utbildning. Dessutom studeras hur kunskaper, människosyn, kun-
skapssyn etc. förvaltas, förändras och fördjupas i yrkeslivet. Den andra forsk-
ningsinriktningen har berört vårdverksamheten och inriktats mot att generera ny 
kunskap om arbetsförhållandena inom vård- och omsorgsarbete. Syftet med detta 
är att visa hur yrkeskompetens förändras i samband med att ny kunskap tillförs 
organisationen, samt hur kulturella och organisatoriska faktorer påverkar yrkes-
kunskapers utformning. Johansson har (tillsammans med andra) i flera studier vi-
sat på vårdutbildningars avgörande betydelse för hur olika vårdyrken utvecklats 
och förändrats105. Hon har bl.a. belyst sjuksköterskeyrkets kompetensdomäner 
och där lagt stor vikt vid utvecklandet av etisk kompetens. Inför framtiden, anser 
Johansson, att den vårdpedagogiska forskningen bör utgöras av fördjupningar 
om kunskap och kompetens för att ge en bild av de sammanhang inom vilka 
vårdkunskaper växer fram. Hon anser vidare att forskning som inbegriper sam-
hällsförändringar och samhällsbeslut, och de konsekvenser som de får för både 
vård- och vårdutbildningsområdet i Sverige, bör prioriteras.  

Forskning om sjuksköterskeutbildning 
Då denna avhandling har sin grund i svenska förhållanden är det också svensk 
forskning om sjuksköterskeutbildning som utgör huvudparten av litteratur-
genomgången. I de fall då nordiska studier befunnit sig nära mitt forskningsin-
tresse har jag uppmärksammat även dem. För de utomnordiska studierna har bara 
de som befunnit sig ’mitt i prick’ intresserat mig106.  

Olika vetenskapstraditioner har under åren influerat samhällsvetenskapen och 
därmed också svensk pedagogisk forskning. Precis som inom andra (pedagogis-
ka) forskningsområden var den vårdpedagogiska inledningsvis dominerad av den 
positivistiska traditionen. Under de senaste årtiondena har det emellertid skett en 
förändring i inställningen till den tolkande forskningen och den hermeneutiska 
––––––––– 
104 Johansson, 1996 
105 Johansson, 1983, 1988; m.fl. 
106 Litteraturgenomgången baserar sig företrädesvis på avhandlingar från 1990-talet och då mest från 

den senare delen. När det gäller de utomnordiska (amerikanska) studierna är det artiklar som ligger 
till grund. 
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vetenskapstraditionen har spridit sig. Från 1980-talet och framåt har också den 
pedagogiska forskningen i större utsträckning riktat intresset mot de didaktiska 
frågorna och undervisning och lärande har kommit att hamna i fokus107. För 
svensk sjuksköterskeutbildnings vidkommande har detta resulterat i att man i ett 
flertal forskningsprojekt intresserat sig för olika aspekter av undervisning och 
klinisk handledning. De olika studierna har riktat intresset mot studenters, lärares 
och handledares uppfattningar om kunskap och undervisning / handledning och 
hur studenters uppfattningar av den professionella yrkesrollen ändrats under ut-
bildningen108. Det största intresset har riktats mot studenter men ibland har även 
andra parters perspektiv involverats. Det är inte ofta som man ser både studen-
ters, lärares och handledares perspektiv av lärandeprocesserna och inte heller att 
de olika perspektiven analyseras samman. När det gäller sjuksköterskeutbild-
ningsforskningen har den, som mycket annan pedagogisk forskning, kommit att 
polarisera sig i fråga om det pedagogiska innehållet och undervisningsformernas 
lärande dynamik. På liknande sätt har också intresset för lärandet koncentrerats 
till de enskilda aktörerna på ett sätt som inneburit att analyser av de kulturella 
och samhälleliga villkoren inte fått samma utrymme109. Dessutom har de flesta 
svenska studierna skett med empiriskt förankrade forskningsansatser som natur-
ligtvis har sin teoretiska grund men inte belyser de empiriska resultaten med eta-
blerade teoribildningar110. Genomgången har visat att det inte finns någon svensk 
studie av sjuksköterskeutbildning och bemötandeetik som utgått från den forsk-
ningstradition jag sällat mig till.  

Studier om lärande av bemötandeetik 
I de studier om lärande av svensk sjuksköterskeutbildning som jag intresserat 
mig för finns frågan om etik och bemötande med, mer eller mindre. Även i de 
studier som riktat sig mot sjuksköterskors uppfattningar av sina professionella 
roller lyfts dess etiska dimensioner fram som en väsentlig del. När Dahlberg111 
studerade hur det väl använda, men sällan tydligt definierade, begreppet helhets-
syn i vården uppfattades av studenter och lärare framkom också relationer med 
bemötandeetik. Både att uppfatta vårdsökande som hela människor med erfaren-
heter, behov och resurser och att uppfatta relationen mellan vårdsökande och 
vårdare som en helhet ses som förutsättningar för att åstadkomma goda möten. 
När det gäller lärandet av helhetssyn så visar Dahlberg att det är en pedagogisk 
helhetssyn, omfattande både teori och praktik, som utgör förutsättningen. Att ett 
sådant lärande inte är helt enkelt att åstadkomma i svensk samtida sjuksköterske-
utbildning visar både Dahlbergs och andras studier. Att lärande av den helhets-

––––––––– 
107 Jfr. Fritzell, 2002a 
108 Ödling, Ohlsson & Danielson, 1990; Pilhammar Andersson, 1992, 1997; Mogensen, 1994; Lind-

berg-Sand, 1996; Linder, 1999; Öhrling, 2000; Granum, 2001; m.fl. 
109 Jfr. Fritzell, 1999  
110 I Norge har bl.a. Jensen, Tveit, Fossestöl & Karseth, 2002 studerat olika professionsutbildningar, 

däribland sjuksköterskeutbildning med hjälp av olika samhällsteoretiska perspektiv bl.a. Haber-
mas, Taylor och Ziehe. I Danmark har bl.a. Rask Eriksen, 1992 genomfört en studie av sjukskö-
terskeutbildning med hjälp av Bourdieus samhällsteori. 

111 Dahlberg, 1992 
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syn av vården som vårdvetenskapen förespråkar hindras av en splittrad undervis-
ning, fragmenterad kunskap och tidsbrist bekräftas bl.a. av Ekebergh112. Med fe-
nomenologisk livsvärldsansats och fokus på reflektionens betydelse har Eke-
bergh studerat hur studenter tillägnat sig vårdvetenskaplig kunskap och relaterat 
den till vårdvetenskapens grundmotiv. Med detta perspektiv och författarens be-
skrivning av grundmotiven blir parallellerna med mitt intresse för bemötande 
och bemötandeetik påtagligt. Vårdvetenskapens grundmotiv eller kärna beskrivs 
med människors existentiella sårbarhet i centrum och innebär att beakta och re-
spektera människors erfarenheter, behov och önskningar, värna om hälsa, lindra 
lidande samt vårda i tanke, känsla, handling och söka nå äkta möten. Genom att 
analysera hur och i vilken mån studenternas reflektioner och lärande kunde för-
stås i relation till dessa ideala grundmotiv beskriver Ekebergh en bekymmersam 
verklighet. Resultatet kan till stor del förstås som en krock mellan ideal och 
verklighet som visar att vårdvetenskapens kärna inte står klar för studenterna. 
Däremot står det klart att studenternas livserfarenheter utgör kärnan i ett lärande 
som inte utan vidare låter sig utmanas av den kunskap och etik som den vårdve-
tenskapliga teorin rymmer. Med utgångspunkt i studenternas upplevelser, menar 
Ekeberg, att detta till stor del beror på att studenterna ser den teoretiska kunska-
pen som förstenad och meningslös och att studenterna är övergivna av både lä-
rarna och handledarna. Upplevelserna av övergivenhet antas lämna stort utrym-
me för både oreflekterade etiska hållningar och oreflekterad modellinlärning. 
Dessutom saknas grundstenarna för den trygghet som är nödvändig för reflektion 
och lärande. Den beskrivna situationen befaras leda till en oprofessionell och 
nyckfull vård och ses som ett starkt skäl till att sjuksköterskeutbildningen måste 
förändras. Ekeberghs förslag innebär att den vårdvetenskapliga kunskapen görs 
dynamisk och integrativ för att ligga till grund och genomsyra såväl det pedago-
giska innehållet som sjuksköterskeutbildningens didaktik.  

I andra studier har lärandet av etik och bemötande explicit utgjort forskningsfrå-
gan och när det gäller intresse både för vad bemötande innebär och hur det lärs i 
sjuksköterskeutbildningen har min och den norska studien, skriven av Halvors-
rud113, samma fokus Men trots detta så skiljer de sig markant p.g.a. att hon har ett 
annat forskningsperspektiv. Hon har från början snävat in bemötandets innebörd 
genom att definiera det med begreppet omsorgsfullt och sedan belyst det med en 
specifik omvårdnadsteori. Studenternas lärande har analyserats ur ett socialpsy-
kologiskt och vuxenpedagogiskt perspektiv som visat att lärarna, handledarna 
och andra sjuksköterskor hade stor betydelse för lärandet av omsorgsfullt bemö-
tande. De var viktiga både som förebilder och kritiska diskussionspartners men 
det viktigaste av allt var att både lärare och handledare visade ett uppriktigt in-
tresse och medmänsklighet för studenten. Med personligt intresse och engage-
mang stärktes självtilliten och förberedelserna för att studenterna kunde uppleva 
sig själva vara på väg att bli modiga och ansvarsfulla sjuksköterskor.  

––––––––– 
112 Ekebergh, 2001 
113 Halvorsrud, 1996 
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Också Halldorsdottir114 har i sin empiriskt grundade teori om omsorgsfulla möten 
i vården studerat hur isländska sjuksköterskestudenter upplevt och lärt omsorg i 
relation till sina lärare. Med hjälp av kategorierna ’the caring teacher’ och ’the 
uncaring teacher’ beskrivs studenternas upplevelser. De framhöll de omsorgsful-
la lärarnas betydelse som gav dem känslan av välbefinnande och en önskan om 
att lära och låta sig påverkas av den upplevda omsorgen. Detta gav en positiv in-
ställning till både sjuksköterskeyrket och det framtida yrkesutövandet. I beskriv-
ningarna av de icke-omsorgsfulla lärarna framstår en negativ känslomässighet. 
Efter en tid av förvåning och osannolikhetskänsla förstod studenterna att de var 
utsatta för kränkningar och funderade då mer på att avsluta utbildningen än att 
kritisera den. Erfarenheterna av de negativa, pedagogiska relationerna resulterade 
i oro, rädsla, dåligt självförtroende och till sist uppgivenhet och maktlöshet. Flera 
av studenterna uttryckte efter utbildningens slut att de inte ville förlåta utan bara 
försöka glömma det som hänt. Med utgångspunkt från sitt resultat, menar Hall-
dorsdottir, att om sjuksköterskeutbildare vill vara företrädare och förebilder för 
omsorgsfullhet och om de vill förstå betydelsen av omsorgsdimensionen i under-
visningen måste de börja intressera sig för studenternas upplevelser av de peda-
gogiska relationerna. 

Fagerberg115 har också studerat lärande av omsorg genom att med fenomenolo-
gisk ansats analysera svenska sjuksköterskestudenters tillbakablickande berättel-
ser om omsorg av äldre. Studenterna berättar om både goda och dåliga möten 
och om att de erfarit hur de gamla bemötts illa, ignorerats och behandlats rutin-
mässigt och att personal inte bemödat sig om smärtlindring. Då ett sådant bemö-
tande inte på något sätt stod i samklang med de personliga och professionella 
värderingarna som kommunicerades i undervisningen uppstod etiska dilemman 
som i studentsituationen bidrog till frustration och maktlöshet. För studenterna 
handlade ett omsorgsfullt bemötande av äldre om att visa respekt, empati och 
sympati och att ta ansvar för de äldres välbefinnande. I den mån det kommande 
yrkesutövandet skulle ske inom äldrevården (vilket inte var ett prioriterat områ-
de) så skulle det innebära ett dubbelt ansvarstagande, både för de egna handling-
arna och för att som arbetsledare förverkliga värdig vård och tillitsfulla relationer 
för de äldres bästa. Förutom att mycket av studenternas kritik riktades mot för-
hållandena i vården utsattes också lärarna för ifrågasättanden. De upplevdes inte 
vara kunskapsmässigt uppdaterade, de ställde för låga krav och bidrog inte till 
utmaningar i den utsträckning som studenterna önskade. Handledarna upplevdes 
däremot understödja och bidra till den egna kompetensen men även här önskade 
studenterna att lärarna skulle engagera sig för att utmana även handledarna och 
förhindra att gamla inarbetade strukturer lever vidare. Med summan av detta 
framhåller Fagerberg att en kritisk emotionell och intellektuell utveckling är 
önskvärd och att den kan ske i pedagogiska gruppdiskussioner om praktiska erfa-
renheter. Ett sådant lärande kan leda till ett bättre bemötande och en större om-
sorg av sårbara, utsatta och förvirrade äldre. Dessutom rymmer det förutsättning-

––––––––– 
114 Halldorsdottir, 1996 
115 Fagerberg, 1998 
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ar för att kritiskt och professionellt utvärdera och förbättra äldrevården och för-
hoppningsvis bidrar det till att göra den till en attraktivare arbetsplats. 

Rask Eriksen116 har också tagit sin utgångspunkt i omsorgsetik och ställer sig 
mycket kritisk till det sätt som akademisering och professionalitetssträvanden 
skett i dansk sjuksköterskeutbildning. Hon menar att den kulturellt lärda omsor-
gen, den omsorgshabitus, som främst kvinnor har med sig in i sjuksköterskeut-
bildningen dekvalificeras av den akademiserade utbildningens tyngdförskjutning 
mot abstrakt teoretisk kunskap. Genom att den abstrakta och splittrade kunska-
pen om omsorg framhålls som den rätta sker ett systemmässigt inspärrande av 
den tidigare kunskapen. Att ta tillvara de erfarenheter och den omsorgskompe-
tens som studenterna har med sig är, enligt Rask Eriksen, möjligt genom att låta 
personliga och yrkesmässiga erfarenheter av omsorg ta plats och rekvalificeras 
på ett helt annat sätt än vad som sker. Birkelund117 håller med Rask Eriksen i kri-
tiken av den ensidiga tilltron till teori för att lära etik. Han anser att den danska 
sjuksköterskeutbildningens reformatörer påverkat utbildningen till att bli en mål-
relaterad process som är baserad på teoretiska strukturer. Då både historien och 
empiriska studier visat att etiska teorier inte utan vidare leder till etiska hand-
lingar finns det motkrafter som istället förespråkar att etik lärs i vårdpraktiken. 
Även detta kritiserar Birkelund och menar att det också har visat sig att praktiken 
är behäftad med en sådan problematik att den inte heller i normativ mening kan 
anses vara lärande. Det Birkelund föreslår är ett tredje alternativ som bygger på 
Lögstrups tankar om etik och lärande och lyfter fram språkets betydelse. Då 
språket och språkhandlingar binder samman teori och praktik menar Birkelund 
att det främst är genom samtal med andra som etik kan läras. Med den konkreta 
verkligheten som utgångspunkt och med ett nödvändigt kreativt steg ifrån den, är 
det genom att tala om etiken, som det blir möjligt att lära den. 

I de utomnordiska, främst amerikanska, studierna som intresserat sig för lärandet 
av bemötandeetik framstår också ett tydligt kritiskt perspektiv. Måhända kan det 
ses som en följd av paradigmskiftet ’the Caring Curriculum’ som också kallats 
’the Caring Revolution’. Med ett stort och plötsligt inflytande av omsorg och 
omsorgsetik i sjuksköterskeutbildningarna skapades troligen en grogrund för kri-
tik och ifrågasättande. Sellman118 kritiserar både etiska teorier och professionsko-
der och menar att lärares sätt att hantera dem i undervisningen är frustrerande 
och leder till paternalism. Det han ser som nödvändigt för sjuksköterskors pro-
fessionalitet är att studenterna erhåller etisk medvetenhet, både om sig själva och 
om andras ’annanhet’. Med hjälp av ordentlig etisk handledning kan studenter ta 
stöd i och kritisera teorier och koder och bli medvetna om den problematik de 
har att verka inom. Wilson-Thomas119 förespråkar ett genomsyrande kritiskt tän-
kande i sjuksköterskeutbildningen som en överbryggning av klyftan mellan teori 

––––––––– 
116 Rask Eriksen, 1990, 1992 
117 Birkelund, 2000 
118 Sellman, 1996 
119 Wilson-Thomas, 1995 
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och praktik och menar att ett kritiskt perspektiv gynnar helhetssyn och bidrar till 
etiskt medvetna och ansvarsfulla sjuksköterskor.  

Med ett starkt ifrågasättande av omsorgsetikens monopolställning i sjusköterske-
utbildning frågar sig bl.a. Mc Alpine120 och Hoopfer121 vad som egentligen menas 
med omsorg i ett professionellt sammanhang. Då omsorg inte anses vara tillräck-
lig som etisk grund i andra professionsutbildningar undrar Hoopfer hur den kan 
anses vara det i sjuksköterskeutbildning. Enligt hennes uppfattning så är den inte 
det utan både otillräcklig och dessutom problematisk. Med sin ideala utgångs-
punkt och diskrepansen till verkligheten, menar hon vidare, att den teoretiska 
omsorgsetiken bidrar till att den uppmärksammade klyftan mellan teori och prak-
tik bibehålls. Då omsorgsetiken, enligt hennes uppfattning, inte heller svarar mot 
de professionella kraven på delaktighet och rättvisa anser hon att rättviseetiken 
blivit orättvist behandlad i argumentationen till omsorgsetikens fördelar. I refor-
meringen av sjuksköterskeutbildningen framställdes rättviseetiken som operson-
lig och hård medan omsorgsetiken var personlig, mjuk och dessutom ofta relate-
rad till kvinnlighet. Detta hör ihop med att sjuksköterskeyrket av tradition varit 
kvinnodominerat och att vårdens omsorgsteoretiker såg en möjlighet att bygga 
en sjuksköterskeetik av det som anses vara ett kvinnligt sätt att se på etiska pro-
blem122. En sådan utgångspunkt, anser Hoopfer, vara både diskriminerande och 
hämmande då den avkräver ett alltför intimt engagemang och därmed riskerar att 
bidra till att sjuksköterskor undviker nära möten med vårdsökande. För att leva 
upp till kraven på professionalitet hävdar hon att omsorgs- och rättviseetik måste 
integreras och tillsammans utgöra en etisk grund i sjuksköterskeutbildning. 

Att det finns en osäkerhet i vad som ska läras och hur det ska ske när det gäller 
att lära sjuksköterskestudenter etik bekräftas av Allmark123 som menar att det är 
oklart om etikundervisning sker p.g.a. att sjuksköterskor är professionella eller 
om det syftar till att de ska bli professionella. Med hänvisning till den etikdebatt 
som diskuterats i denna avhandling ifrågasätter Allmark om det finns någon spe-
cifik sjuksköterskeetik att lära och kommer fram till att det inte finns. Då olika 
utbildningsinstitutioner och t.o.m. olika lärare bygger sin etikundervisning på 
helt olika grunder är det lätt att bli villrådig. Den enda lösning han ser är att de-
batten i sig själv kan vara lärande om man hanterar den kritiskt och kreativt i oli-
ka utbildningssituationer. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de forskningsresultat som jag relaterat till 
lärande av bemötandeetik visar en allt annat än problemfri utbildningssituation – 
om än med ljusglimtar. Bristande enighet om vad sjuksköterskeetik handlar och 
ska handla om, bristande integrering och konflikter mellan teori och praktik, brist 

––––––––– 
120 Mc Alpine, 1996 
121 Hoopfer, 1998 
122 Det Hoopfer hänvisar till är Gilligans teori (1982, 1991) om kvinnors annorlunda sätt att betrak-

ta och lösa etiska problem. Hoopfer menar att Gilligans arbete utgör en viktig roll då det lyft 
fram omsorgen i ljuset och åstadkommit många viktiga diskussioner. Det hon kritiserar är sättet 
som bl.a. Noddings (1986 ) och Bevis & Watson (1989) arbetat vidare på och med Gilligans te-
ori som utgångspunkt skapat normativa omsorgsteorier med didaktiska intentioner. 

123 Allmark, 1995 
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på resurser och kontinuitet, svårhanterliga hierarkiska strukturer och professiona-
liseringssträvanden kan ses som splittrande och därmed hindrande villkor för lä-
randet om bemötandeetik. Dessutom visar resultaten att lärares och handledares 
brist på kompetens, engagemang, omsorg och respekt för studenterna kan leda 
till obehag och brist på tillit, men också hur dess motsatser leder till glädje, be-
kräftelse och motivation. Det alla verkar eniga om är att bemötandeetik, till av-
görande delar, lärs genom förtroendefulla pedagogiska samtal som binder sam-
man teori och praktik. 

Med tanke på att så många forskare under många år funnit att sjuksköterskeut-
bildning, trots alla förbättringsambitioner, fortfarande är behäftad med en kom-
plex problematik framstår engagemanget i professionsutbildningars utveckling 
som att slåss mot väderkvarnar. Med detta som utgångspunkt ställer jag mina 
förhoppningar till att min avhandling i kombination med ett (i sammanhanget) 
annorlunda forskningsperspektiv kan bidra till en ytterligare fördjupad förståelse 
för hur sådana här pedagogiska väderkvarnar fungerar. 

Annat perspektiv – annan kunskap ? 
Naturligtvis finns det mycket lärdomar att inhämta från tidigare studier, men det 
finns också utrymme för ytterligare utveckling och fördjupning. Då mycket av 
den utförda forskningen har fokuserat på vad olika deltagare i praktiken har för 
upplevelser och erfarenheter av sjuksköterskeutbildning, men inte inbegripit kul-
tur och samhälle, finns här ett utrymme för ny eller annan kunskap. Genom att 
relatera till och belysa de empiriska resultaten i ljuset av socialfilosofisk teori 
blir syftet att skapa förståelse för de organisatoriska, kulturella och samhälleliga 
villkorens betydelse för lärandet124.  

Att studera praktik med ett utarbetat teoretiskt tolkningsperspektiv innebär att gå 
in i en särskild kontext där teorin bidrar till att förstå praktiken och vice versa. 
Detta ska inte förstås som att jag har ambitioner att utveckla teorin, utan syftet 
med arbetssättet är att med hjälp av teori nå en större helhetsförståelse av prakti-
ken och lärandet. Jag har inte heller ambitioner att besvara eller presentera revo-
lutionerande lösningar på stora problem. Det jag vill är snarare att lyfta fram och 
diskutera kritiska aspekter av en pedagogisk problematik genom att väva sam-
man förståelse av teorin med förståelse av praktiken. Tvärt emot den vanliga fö-
reställningen kan ett sådant sammanvävande bidra till att förståelsen för prakti-
ken blir mer konkret än vad den annars skulle bli. Att skapa förståelse kring lös-
ryckta utdrag från praktiken kan bli väldigt abstrakt och det är detta som en teo-
retisk förståelseram kan konkretisera – i bemärkelsen göra möjlig att (be)gripa. 

En ytterligare möjlighet för ny och annan kunskap är att föra samman olika pedago-
giska perspektiv genom att fokusera den ’pedagogiska praktiken’ som en analytisk 
enhet. Enligt Fritzell125 kan den pedagogiska praktiken ses som ett gemensamt objekt 

––––––––– 
124 Jfr. Fritzell, 1996, 1998, 1999; Fritzén, 1998; Croona, 2000b 
125 Fritzell, 2001a, 2002a, 2003a 
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och en gemensam angelägenhet för forskare och praktiker att enas kring. Med syfte 
att överbrygga klyftan mellan teoretiker och praktiker kan en sådan inställning inne-
bära att olika aktörer bidrar till utveckling med utgångspunkt i olika infallsvinklar 
och intressen. De olika intressena skulle innebära att aktörerna vidgar varandras per-
spektiv och blir relativt autonoma deltagare i en och samma process. Begreppet pe-
dagogisk praktik används bl.a. av Fritzén126 som definierar begreppet med ”en social 
kontext inom vilken deltagarna utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt”127. 
Möjligheterna att nå kunskap om den pedagogiska praktiken ökar också genom att 
involvera flera deltagarperspektiv och med det erhålla mer av helhetsförståelse än 
vad endast ett deltagarperspektiv kan ge. 

Att utgå från ett pedagogiskt perspektiv som med socialfilosofisk grund fokuse-
rar den pedagogiska praktiken ger möjligheter att nå förståelse av hur kunskap, 
värden och villkor hänger samman med lärande och samhällelig integration. Till-
sammans utgör det ett perspektiv som involverar personliga, kulturella och sam-
hälleliga aspekter av olika slag och också gör det möjligt att samförstå det peda-
gogiska innehållet med lärandeformernas inneboende dynamik. Så med ett annat 
perspektiv är min förhoppning att avhandlingen ska bli ett bidrag i den kun-
skapsutvecklande spiral som jag anser att utbildningsforskning, professionsut-
bildning och professionsutövande ska utgöra.  

––––––––– 
126 Fritzén, 1998 utgår från den något abstrakta deskriptiva definitionen av ’pedagogisk praktik’ som 

en relationell arena – som visar att en pedagogisk praktik kan förekomma var som helst där läran-
de sker. Det är denna definition som utgör avhandlingens grunddefinition vilket inte hindrar att 
den pedagogiska praktik som studien riktas mot oftast befinner sig i en konkret pedagogisk prak-
tik, som i detta fall utgörs sjuksköterskeutbildningens pedagogiska rum. 

127 Fritzén, 1998 s.28. 
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4. Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

Inom den samtida samhällsvetenskapliga och pedagogiska forskningen har det 
som kommit att kallas den lingvistiska eller diskursiva vändningen fått ett stort 
genomslag. De tidigare traditionerna har med denna vändning kommit att utma-
nas av en dialogiskt orienterad förståelse för människan som språk- och sam-
hällsvarelse. Denna diskursiva omsvängning har medfört en del metodologiska 
konsekvenser för möjligheterna att studera meningsskapande och lärande i socia-
la praktiker128. För pedagogisk forskning har detta inneburit att frågor om hur 
mening, språk och samhälle är relaterade till varandra har kommit att bli viktiga 
angelägenheter. 

Med fokus på språket – 
ett sätt att närma sig praktiken 
Inom den språkligt dialektiska traditionen ges språket en stor och avgörande be-
tydelse för all kunskapsutveckling. Språket anses vara det som ger våra hand-
lingar och vårt tänkande mening och innebörd. Det är genom språket som vi han-
terar vår situation, vår omgivning, våra relationer till andra och oss själva129.  

Språk förutsätter logiskt sett interaktion. Interaktion i sin tur förut-
sätter logiskt att det existerar intersubjektivitet rörande ömsesidig 
förståelse. En språkhandling är alltid en kommunikation. Jag kan 
inte tala om jag inte talar till någon, även om denna någon ibland 
är jag själv. Detta sker när jag för en inre dialog. Jag kan dock 
bara föra en inre dialog, när jag lärt mig tala, d.v.s. har lärt mig 
att utföra språkhandlingar tillsammans med andra.130 

Inom traditionen ses kunskapsbildande som en process bestående av ifrågasät-
tande och överskridande där förståelse ersätts med ny förståelse. Den nya kun-
skapen överskrider den gamla och förståelsen innebär öppningar med nya möj-

––––––––– 
128 Lund & Sundberg, 2003 påpekar att de metodologiska skrifterna som behandlar diskursanalys inte 

är skrivna med särskild tanke på pedagogisk forskning och det är detta hålrum som de bidrar till 
att fylla.  

129 Jfr. Mead.1934 / 1995; Habermas, 1984, 1987, 1990a; Israel, 1980; m.fl. 
130 Israel, 1980 s. 184 
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ligheter. På detta sätt bildas ny kunskap oavsett om det gäller vardags- eller ve-
tenskaplig kunskap och var processen än sker så är den en konkret aktivitet. Den 
sker i någon form av praktik, i ett samhälleligt sammanhang och i en historisk si-
tuation131. Trots valet av forskningsperspektiv så vill jag inte låsa mig vid språket 
som den enda formen för kommunikation och lärande, vare sig det gäller peda-
gogik i allmänhet eller för lärande av bemötandeetik i synnerhet. Jag lämnar öp-
pet för att lärande sker genom andra handlingar än de rent språkliga, men jag ut-
går ifrån att språket är av stor betydelse i denna form av pedagogisk praktik. Där-
för väljer jag att fokusera på språkets meningsbärande och konstituerande dyna-
mik som ett sätt att närma sig och förstå praktiken. 

Diskurs som begreppslig enhet 
Fokuseringen av språket som medium för mänsklig kommunikation och social 
handling kan göras med hjälp av diskursbegreppet. Det innebär, enligt bl.a. 
Winther Jörgensen och Phillips132, en möjlighet att lyfta fram de normer och vär-
den, mer eller mindre oskrivna, som konstituerar och påverkar vad som sägs och 
skrivs vid en viss tid, i ett visst samhälle och i en viss kontext. Diskursiva struk-
turer påverkar på så sätt vad som sägs, vad som inte sägs, vem som kan tala med 
auktoritet och vem som måste lyssna. Användandet av diskursbegreppet med kri-
tisk inriktning innebär att intresset riktas mot interaktionen mellan människor, 
språk och samhälle. Det kan även bidra till förståelse av hur personliga och soci-
ala identiteter formas och omformas. Dessutom kan frågor som handlar om mot-
sättningar mellan olika sociala grupper få hjälp att besvaras, och genom att lyfta 
fram motsättningar inom och emellan diskurser kan bidrag ges till förändring.  

För att på ett djupare sätt nå förståelse om sådan diskursivitet förespråkar Chou-
liaraki och Fairclough133 att en kritisk diskursanalys ska ske med hjälp av över-
gripande samhällsteori. De menar att ett övergripande teoretiskt perspektiv kan 
fungera som ett utanförperspektiv som i relation till ett deltagarorienterat in-
ifrånperspektiv utgör en god analytisk grund. De teoretiska utgångspunkter jag 
valt är Meads interaktionistiska teori och Habermas kommunikationsteori som 
tillsammans är ämnade att belysa hur lärande, sociala språkhandlingar och dis-
kurser är relaterade till varandra.  

Den socialfilosofiska traditionen – 
knyter samman människan med samhället 
Inom den tanketradition som kan benämnas som den socialfilosofiska betraktas 
människan till sitt väsen som en samhällsvarelse. Det anses att människan, just 

––––––––– 
131 Israel, 1980  
132 Winther Jörgensen & Phillips, 2000 
133 Chouliaraki & Fairclough, 1999 
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p.g.a. sin mänskliga natur, endast kan realisera sig själv i ett samhälle och att det-
ta kräver ett kontinuerligt samspel mellan människor. Samtidigt utgår traditionen 
från att det finns grundläggande motsättningar mellan människor och samhälle. 
Därför riktas intresset mot alla former av samhälleliga problem, så också frågor 
om etik och pedagogik134.  

Att ta ha sin teoretiska utgångspunkt i stora och komplicerade teoribyggen kräver 
en selektiv inställning. Då avhandlingens huvudsakliga intresse är att förstå och 
diskutera praktiken så används teorin i analytiskt syfte. En sådan ansats innebär, 
enligt min uppfattning, att utifrån en övergripande förståelse av teorin välja de-
lar, försöka förstå dem och göra ett avstamp. Ett teoretiskt avstamp får inte upp-
fattas som att låsa fast sin förståelse av teorin utan låta den vara öppen för för-
djupningar och kritik under analysens gång. Men inte desto mindre är man 
tvungen att börja någonstans och den presentation som följer är en beskrivning 
av mina två teoretiska avstamp i Meads och Habermas teoribildningar135. 

Meads interaktionistiska teori 
Språkets utveckling är intimt förbunden med bildandet av människors personliga 
identitet och både språket och identiteten bildas i interaktion med andra i relation 
till det sociala sammanhanget. Detta är tankegångar som uttryckts av den ameri-
kanske filosofen och socialpsykologen Georg Herbert Mead (1863-1931)136 och 
som kritiserats men också byggts vidare på av flera teoretiker. Mead menade att 
medvetandet om den personliga identiteten bildats på samma sätt som medve-
tandet om allt utanför den egna personen – i interaktion. Detta möjliggörs genom 
symboler, varav språket betraktas vara den främsta. Med denna för tiden uppse-
endeväckande teori om mänsklig subjektivitet utmanade Mead de etablerade 
psykologiska perspektiven, vilket också var meningen. Med sin kritiska inställ-
ning ansåg Mead att Hegel var den som utvecklat filosofin till en metod för att 
tänka snarare än en metod för att finna fundamentala storheter. Den metod Mead 
hade i åtanke och han delvis byggde sin teori på är, enligt von Wright137, det dia-
lektiska perspektivet. Trots att Mead själv inte använde begreppet interaktionism 
har hans teori fått benämningen symbolisk interaktionism och med det uttrycket 
fått inflytande i allt vidare kretsar. Enligt von Wright var Meads teoribildning 
banbrytande och innebar en fokusförflyttning från, det vid förra sekelskiftet do-
minerande, subjekt-objekttänkandet till det intersubjektiva – det som skapas i 
mötet mellan människor.  

––––––––– 
134 Begreppet socialfilosofi definieras på ett liknande sätt av Fritzell, 1989  
135 För att nå förståelse för de två teoribildningarna har jag utgått både från primär- och sekundärkäl-

lor. När det gäller Mead har jag funnit anledning att till stor del utgå från von Wrights pedagogis-
ka rekonstruktion av densamma. När det gäller Habermas har jag till övervägande delar utgått 
från hans egna texter, men ibland behövt ta hjälp och stöd av andra för att förstå och våga stå för 
mina tolkningar. 

136 Mead, 1934 / 1995 
137 von Wright, 2000  
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Människors intersubjektivitet – en förutsättning för lärande 
Intersubjektivitet handlar om den öppenhet och mellanmänskliga dynamik som 
utgör förutsättningen för mänskligt meningsskapande, lärande och socialisation. 
Intersubjektiviteten utgör, det von Wright kallar, det relationella perspektivets 
grundkategori138. Hon menar att den är en grundförutsättning som innebär att en-
skilda personers subjektivitet kan återföras till den gemensamma världen. Detta 
utesluter inte existensen av en personlig inre värld med viss stabilitet, tvärtom. 
Det är andra människors subjektivitet som intersubjektivt bidrar till utvecklingen 
av den egna subjektiviteten och vice versa.  

Det relationella perspektivet – att lära genom att erfara andra 
Det von Wright139 lyfter fram ur Meads teoribildning och som hon ser som helt 
avgörande för mänskligt subjektblivande är det relationella perspektivet och dess 
två grunddimensioner att ’se sig själv i andra’ och att ’ta andras perspektiv’. Det 
senare innebär att erfara, tolka och förstå att det andra gör och säger kan vara nå-
got även för mig, medan se sig själv i andra innebär att andras uppfattningar om 
den egna personen är ytterst betydelsefulla och lägger grunden för självkänslan 
och självförståelsen. Enligt von Wright utgör Meads båda beskrivningar om per-
spektivtagande endast olika sätt att erfara och utvecklas i relation till andra me-
dan det inte omfattar möjligheterna att vidga perspektiven för att förstå andra på 
ett mer överskridande sätt.  

Enligt Mead140 är således den medvetna personen en produkt av sina egna sociala 
förhållanden, eftersom hon i bedömandet av sig själv utgår ifrån de bedömningar 
hon uppfattat att andra människor, konkreta andra, har om henne. Mead uttrycker: 
”som subjekt kan jag varsebli mig själv som objekt, genom att identifiera mig med 
den andres attityd mot mig själv och det är på så sätt som andra människor i om-
givningen blir betydelsefulla, signifikanta andra”141. Mead skiljer ut ytterligare en 
dimension av andra som han kallar generaliserade andra vilken utgörs av de ano-
nyma, samhälleliga normerna. Denna generella dimension av andra inbegriper, en-
ligt min tolkning, interaktionernas diskursivitet, d.v.s. den kvalitet i interaktionen 
med andra som kommunicerar kulturella och samhälleliga normer av olika slag. På 
så sätt är det möjligt att se hur diskursbegreppet knyter ihop de tre dimensionerna 
konkreta andra, signifikanta andra och generaliserade andra till att förekomma 
samtidigt och vara av betydelse i alla interaktioner. Samtidigt som vi är konkreta 
andra och ibland signifikanta för varandra är vi också diskursiva andra.  

Språk, diskursivitet och diskurser kan på detta sätt ses som ett medium som ver-
kar på grund av människors intersubjektivitet. På samma sätt blir det diskurser 

––––––––– 
138 Det relationella perspektivet är den benämning von Wright, 2000 använder. Hon använder be-

greppet både för att visa skillnaderna till det som hon benämner punktuellt perspektiv, där subjek-
tiviteten ses som en individuell produkt av omständigheter, men också för att markera en skillnad 
till den subjektfilosofiska tradition där intersubjektiviteten reduceras till en interaktion mellan två 
subjekt. 

139 von Wright, 2000 
140 Mead, 1934 / 1995 
141 Mead, 1934 / 1995 s.127 
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som binder ihop enskilda människors erfarenheter med de organisatoriska och 
samhälleliga villkor som vi lever med. Något som jag anser att Mead, själv om 
än något luddigt, uttrycker med: 

Såsom varande socialt, i den grad jaget antagit de andras attityder 
genom språkprocessen, har det blivit de andra, och deras värde-
ringar är dess egna; i den grad som jaget antar den generalisera-
de andres roll, är dess värden själva den sociala processens vär-
den.142 

Med detta synsätt är det möjligt att förstå hur erfarenheterna av alla tre dimen-
sionerna av andra ligger till grund för bildandet av den personliga identiteten. 
Detta sker genom att självets två dimensioner ’jag’ (I) och ’mig’ (me) samspelar 
med varandra i interaktion med andra. Dimensionen ’jag’ utgörs av det subjekti-
va reflekterande självet medan ’mig’ representerar självets utåtriktade intersub-
jektiva dimension. Samspelet eller samtalet mellan jag och mig handlar om en 
väv där jag inte framträder utan mig och vice versa, men där den personliga iden-
titeten upprätthålls som ett resultat av dialektiken mellan jag och mig143. Det är 
också samtalet mellan dessa två dimensioner som ligger till grund för möjlighe-
terna att kunna reflektera, bedöma, ta ställning och fatta beslut. 

Meads teoribildning har på detta sätt lagt grunden för möjligheterna att samtidigt 
uppfatta identitetsskapandet som en socialisationsprocess och socialisation som 
en identitetsskapande process. Det visar också grunden till att Mead´s interak-
tionsteori inte ska förstås som deterministisk utan snarare är att betrakta som 
kreativ. Detta är en grundinställning som flera teoretiker delar och bl.a. Haber-
mas bygger vidare på.  

Habermas kommunikations– och diskursteori  
En av de första som problematiserade det moderna samhällets effekter på de en-
skilda människorna var Hegel. Han menade att framsteg betalas med främ-
lingskap och att priset för nyvunnen frihet är en tilltagande objektifiering144. Det-
ta var en kritisk betraktelse som följts upp av flera samhällsteoretiker, bl.a. av fö-
reträdare för Frankfurtskolan. Denna skola är en forskarsammanslutning som 
grundades i Tyskland på 1920-talet och vars första generation teoribildare senare 
gjort sig kända för en pessimistisk syn på det moderna samhällets utveckling, 
något som efterföljarna försökt att ändra på. En nu verksam medlem av Frank-
furtskolan är den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas (f. 1929) som 
i sin kritiska samhällsteori fokuserar mänsklig rationalitet och med det visar på 
möjligheter till en samhällskritisk vetenskap och ett befriande förnuft. Det kritis-
ka perspektivet ses som en teoretisk ståndpunkt som fokuserar analys av auktori-

––––––––– 
142 Mead, 1934 / 1995 s. 24 
143 von Wright, personlig kommunikation, mars 2003 
144 Carleheden, 1996 
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tära samhälleliga strukturer och dessutom riktar sin kritik mot det samhällsteore-
tiska kunskapsområdet på ett sätt som har pedagogisk relevans145.  

Enligt flera bedömare är Habermas gigantiska teoribygge ett av de mest framträ-
dande försöken att bringa förståelse av vårt komplexa, senmoderna samhälle146. 
De teoretiska konstruktionerna består av flera teorier varav en går under benäm-
ningen ’teorin om det kommunikativa handlandet’147. Den består av en kritisk 
kommunikationsteori som på en och samma gång är en kritisk betraktelse av det 
moderna samhällets utveckling och en normativ moralisk diskursteori som pre-
senterar lösningsförslag till de problem som lyfts fram. Allt eftersom teoribild-
ningen har spridits har den fått en allt större betydelse både internationellt och 
disciplinärt. Då Habermas är otroligt produktiv och presenterar böcker och artik-
lar i en strid ström har hans tankar fått stort genomslag, blivit upphov till många 
diskussioner och dessutom blivit flitigt använd i analytiska syften. Inom svensk 
pedagogisk kunskapsutveckling har hans teoribildning dock haft en trög start 
men har på senare år kommit att användas allt mer148. Med intresse för Habermas 
teori och med inspiration av de analytiska möjligheterna följer en beskrivning av 
några relevanta delar för avhandlingens syfte.  

Språk och giltighet 
Inom Habermas kommunikationsteori149 är de sociala relationerna och språket de 
mest centrala. Språket förstås som tredimensionellt och handlar ytterst om giltig-
het, då tala och skriva handlar om att göra sig förstådd med någon om något. 
Med denna grund visar Habermas hur språket kan sägas befinna sig i relationer 
till tre olika världar. För det första är språket relaterat till en subjektiv värld av 
upplevelser (sig), för det andra till en social värld av normer (med) och för det 
tredje är språket också relaterat till en objektiv värld av fakta (om).  

Meningen med uppdelningen i tre världar är att visa att olika språkliga innehåll / 
kunskapsområden har olika grund och bör därför utsättas för olika giltighetsan-
språk. Då kunskap relateras till den objektiva världen är giltighetsanspråket san-
ning (med beaktande av omöjligheten att nå ren objektiv sanning). Då den relate-
ras till den sociala världen utgörs giltighetsanspråket av normativ riktighet och i 
relationen till den subjektiva världen är det sannfärdighet eller uppriktighet som 
gäller. Med denna indelning framstår Habermas dialektiska kunskapssyn, då han 
inte anser att den ena eller andra kunskapsformen av princip är bättre eller sämre. 
Det som det handlar om är att olika kunskap ska utsättas för olika giltighetskrav 
och med det få sina rätta proportioner och inflytande. 

––––––––– 
      145 Fritzell, 1989 

146 Jfr. Eriksen & Weigård, 1999; Carleheden, 1996; Fritzell, 1996  
147 Habermas, 1984, 1987, 1990a 
148 Fritzell, 2001b. Under senare år har flera pedagogiska avhandlingar behandlat och / eller tagit av-

stamp i Habermas teoribildning, ex Fritzen, 1998; Roth, 2001. Dessutom beskriver Carleheden, 
2002  hur Habermas teoribildning kommit att få allt större betydelse inom svensk skolpolitik. 

149 Habermas, 1984, 1987, 1990a 
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Med dessa giltighetskriterier som grund poängterar Habermas språket och menar 
att vi förstår en språkhandling först när vi sammanför betydelsen och giltigheten. 
Det nya Habermas presenterar är framlyftandet av språkets sociala giltighetskri-
terium som innebär att människor, i relation med varandra, fattar beslut om vad 
som kan anses riktigt; ett kriterium som visar möjligheterna att nå fram till ge-
mensamma uppfattningar om giltighet150. Med detta visar Habermas sin inställ-
ning till människors möjligheter att förändra och utveckla intressen och preferen-
ser. Genom att tillsammans undersöka olika arguments giltighet föds möjligheten 
till både förändring och demokratisk legitimitet.  

Livsvärld och system  
Med grunden i dialektiken mellan språklig kommunikation och sociala handling-
ars rationalitet har Habermas utvecklat sin kommunikationsteori i termer av livs-
värld och system151. De två begreppen är ämnade att visa på två olika former av 
mänskligt handlande och integration. Den traditionella formen av mänsklig in-
tegration kan bäst förstås med hjälp av livsvärldsbegreppet152 och ses som en 
grund för den förståelseorienterade kommunikation som äger rum mellan männi-
skor och är ämnad till gemensam förståelse och i sig skapar ett kulturellt gemen-
samt bakgrundsvetande. Inom livsvärlden sker den form av social integration 
som gör det möjligt för människor att förstå och komma överens med varandra. 
Denna integrationsform, som till stor del baserar sig på språket, innebär att vi 
samtalar, argumenterar och ger grunder för vårt handlande. 

Men ett modernt samhälle kan inte enbart beskrivas med endast en existerande 
livsvärld. Habermas menar att det moderna samhället karaktäriseras av att vissa 
delar, såsom marknadsekonomi och expertkunnande, har avknoppats från livs-
världen och erhållit en egen dimension – systemet153.  

Inom systemet är effektivitet handlingarnas mål och pengar och makt är drivande 
krafter. Marknaden och den offentliga förvaltningen är arenorna där systemets 
rationalitet finner sin grogrund. Marknaden koordinerar många av handlingarna i 
vårt samhälle, och p.g.a. att vi kommunicerar med pengar så skjuts den förståel-
seinriktade kommunikationen åt sidan. Detta är något som också gäller systemets 
andra arena: den offentliga förvaltningen. Denna tillsammans med institutionerna 

––––––––– 
150 Eriksen & Weigård, 1999 
151 Habermas, 1984, 1987, 1990a 
152 Habermas användning av begreppet livsvärld skiljer sig ifrån det sätt på vilket det förstås och an-

vänds inom den fenomenologiska forskningstraditionen. Inom fenomenologin används begreppet 
livsvärld som heltäckande beteckning på människors erfarenhetsvärld (Bengtsson, 1993) medan 
Habermas använder livsvärld som en beteckning av en i grunden diskursiv dimension av männi-
skors sociala värld. Den andra dimensionen / perspektivet utgörs av systemet. 

153 Habermas användning av begreppet system kan ställa till huvudbry då systemet ibland kan förstås 
som synonymt med samhällsystemet i stort och ibland utgörs av en särskild diskursiv dimension 
av den sociala världen som utmärks av särskilda strategiska handlingar. Som framgår i teorin 
finns det ytterst starka relationer mellan de olika formerna av system men det utesluter inte att det 
finns utrymme för livsvärldens förståelseinriktade kommunikation inom samhällssystemets insti-
tutioner. Det är den särskilda diskursiva innebörden som utgör avhandlingens innebörd av be-
greppet system och som jag använder synonymt med strategiska strukturer och strategiska hand-
lingar. Då jag menar samhällsystemet i stort så använder jag den benämningen.  
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har visat sig effektiv för att organisera varor och tjänster. Byråkratiska hierarkier 
har på samma sätt visat sig fungera genom att organisera många människor en-
ligt en bestämd arbets- och maktfördelning. Inom en hierarkisk organisation är 
det förutbestämt vem som har makt och kompetens och på så sätt skjuter även 
makten den förståelseinriktade kommunikationen åt sidan. Detta behöver inte in-
nebära några problem utan utgör en grund för den effektivitet som vi alla kräver 
av vårt samhälle154. Det som ställer till problem är att de systemmässiga hand-
lingarna inte garanterar några andra kvaliteter än effektivitet, vilket blir proble-
matiskt inom områden där andra kvaliteter är mer önskvärda. Det är av denna an-
ledning som Habermas värderar de olika sociala dimensionerna och menar att 
systemet breder ut sig och koloniserar livsvärlden. Denna utbredning och infiltre-
ring har skett genom marknadsanpassning och expertkunskapens alltför ensidiga 
stöttande av en snäv vetenskapssyn. En instrumentell rationalitetsuppfattning har 
kommit att tilldelas ansvaret för lösningen av allt fler samhällsproblem, medan 
värdegrundade diskussioner och ställningstaganden blivit allt mer sällsynta. 

Systemets kolonisering av livsvärlden innebär negativa konsekvenser för männi-
skors liv, vilket oroar Habermas. Han menar att förmågan att självständigt göra 
politiska, etiska och moraliska ställningstaganden har försvagats genom att sy-
stemets intrång inneburit att den traditionella förståelsens vägar skurits av. Detta 
är något som i sin tur leder till kulturell utarmning, känslor av utanförskap och 
individualisering. Det vi varnas för är systemets fortsatta kolonisering vilket ska 
uppfattas som en uppmaning att se och förstå vikten av proportioner. En sådan 
medvetenhet utgör en förutsättning för att skapa balans mellan ordning och eko-
nomisk medvetenhet och en öppenhet och flexibilitet som främjar förståelsein-
riktad kommunikation.  

Det praktiska förnuftets problemlösningsförmågor 
Habermas grundar delvis sin teoribildning på kritiken av bruket och genomslaget 
av ett alltför snävt rationalitetsbegrepp och menar att olika former av mänskligt 
handlande grundas på och kräver olika former av rationalitet155. I olika texter ar-
gumenteras för att det finns flera former av mänskligt förnuft och den form som 
står i fokus för avhandlingens intresse är den som löser praktiska problem mellan 
människor, det praktiska förnuftet. Trots sin kritiska inställning hyser Habermas 
en stor tilltro till människors praktiska förnuft som han menar kan vara befriande 
om det används ändamålsenligt. För att klargöra det praktiska förnuftets olika 
dimensioner kan de beskrivas i termer av etiskt, moraliskt och pragmatiskt bero-
ende på vad för slags inställning som föreligger. Alltså får frågan ’vad bör jag 
göra ?’ olika svar allt efter problemställning beroende på om problemet anses 
vara (eller visar sig vara) av pragmatisk, etisk eller moralisk karaktär. De prag-
matiska problemen löses med inställning mot nytta, de etiska med mot att för-
verkliga det goda livet medan de moraliska löses med inställningen att finna rätta 

––––––––– 
154 Beskrivningen av systemets kommunikationsformer har skett med inspiration av bl.a. Jensens & 

Johnsens (2000) tolkningar av Habermas kommunikationsteori. 
155 Habermas, 1984, 1987, 1990a, 1995a 
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/ rättvisa lösningar. Alla de tre formerna av praktiskt förnuft har sitt ursprung i 
livsvärlden och det är i den kulturella gemenskapen som det från början avgjorts 
vad som är nyttigt och funktionellt, vad som representerar det goda livet och vad 
som är rätt och rättvist156. Men med det moderna samhället och dess utveckling 
har en speciell form av pragmatisk rationalitet uppstått. Det har vuxit fram en ra-
tionalitet vars handlingar benämns som strategiskt handlande. De strategiska 
handlingarna är de som upprätthåller systemet och handlingarna är ändamålsen-
liga och inriktade mot effektivitet och lönsamhet. Som motvikt till det strategiska 
handlandets utbredning lyfter Habermas fram den moraliska rationaliteten och 
dess kommunikativa handlande och ser det som en möjlighet till förändring.  

En annan anledning till att den moraliska rationaliteten förs fram ligger i dess 
möjlighet att skapa reflektion kring den etiska rationalitetens handlande vars 
normativa handlande är sammanvävt med den personliga identiteten med själv-
förståelse och djupa värderingar i riktning mot det som kulturellt uppfattas vara 
det som utgör ett gott liv. Med utgångspunkt i etisk rationalitet löses problem på 
ett kulturellt, traditionellt och många gånger oreflekterat sätt, samtidigt som mo-
derniteten och det pluralistiska samhället har medfört att etiska problemlösningar 
grundade i gemensamma uppfattningar är svåra att uppnå. Av samma anledning 
har den abstrakta principbundna moralfilosofin också visat sig komma till korta 
när det gäller att lösa etiska problem. Detta har medfört att tankar om rättvisa 
istället har blivit centrala och Habermas lyfter även i denna problematik fram det 
kommunikativa handlandet eller den moraliska diskursen157 som en möjlighet.  

Den moraliska diskursen – en möjlighet att nå samförstånd 
Från början av 1980-talet har Habermas utvecklat det som från början kunde ses 
som en social kommunikationsteori till att numera utgöra en diskursteori158. Det 
Habermas framhåller och dessutom ser som en stor möjlighet är utvecklandet av 
teorin om det kommunikativa handlandet till en moralisk diskursteori. Det som 
kan orsaka problem är att Habermas använder begreppet kommunikativt hand-
lande på två sätt. Å ena sidan använder han begreppet på ett mycket specifikt sätt 
som kärnan i den moraliska diskursen och som något som kräver en specifik pro-
cedural argumentation, som ofrånkomligen förutsätter mellanmänsklig respekt 
och perspektivtagande. Å andra sidan använder Habermas också begreppet 
kommunikativt handlande som en benämning av ospecificerade livsvärldshand-
lingar – det sätt på vilket traditionell och kulturell förståelse skapas mellan män-
niskor. Den senare användningen gör ingen skillnad mellan etiska och moraliska 
handlingar och säger därför inget om hur den gemensamma förståelsen skapas. 
Detta innebär att det kan vara hur normativt och tvingande som helst, vilket kul-
––––––––– 
156 Eriksen & Weigård, 1999 
157 Den ’moraliska diskursen’ är en senare benämning av det mer välkända begreppet diskursetik som 

blivit allt svårare att använda då diskursetik i Habermas utveckling av sitt teoribygge har sin 
grund i den moraliska rationaliteten, och inte i den etiska. 

158 Habermas, 1999. Habermas använder begreppet diskurs på olika sätt. Ett är som en benämning av 
de olika språkligt konstituerande strukturer som finns, ett annat är som en benämning av argu-
mentativa processer som skiljer sig från dialoger i allmänhet, och ett tredje som en benämning av 
den specifika moraliska diskursen, som ska förstås som diskurs med stort D. 
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turella normer ofta är. Den ospecificerade benämningen går här, med inspiration 
från Eriksen och Weigård159, under benämningen ’förståelseorienterad kommuni-
kation’. Mitt syfte med denna distinktion är att visa den i sammanhanget viktiga 
skillnaden mellan kulturell förståelse i allmänhet och den reflekterade, delade 
förståelsen som erhålls genom moraliska argumentativa processer160.  

Såsom Habermas utvecklat tankarna om den moraliska diskursen rymmer den sto-
ra möjligheter till problemlösningar av skilda slag. Den moraliska diskursen har 
formen av en procedur med vars hjälp det är möjligt att komma överens om olika 
uppfattningars giltighet och betydelse och utifrån det lösa problem. En rättvis och 
därmed moralisk lösning är bara rättvis om den ur alla berördas perspektiv är giltig, 
d.v.s. om den vinner instämmande och erkännande. Habermas menar att  

A norm is valid when the foreseeable consequences and the side 
effects of its general observance for the interest and value – orien-
tation of each individual could be jointly accepted by all con-
cerned without coercision.161 

Att mötas i praktiska diskurser och argumentera för olika former av kunskap, 
värden och normer med ett moraliskt syfte kräver respekt för andras uppfattning-
ar och argument. I en sådan ideal procedur är det jämlikhet som råder och det är 
de goda argumenten som får genomslag. Det beror på att de anses vara bättre än 
andra, mer förnuftiga och allmängiltiga. En sådan procedur kräver att man 
överskrider sitt eget etiska perspektiv på ett förnuftsmässigt sätt för att möta and-
ra relationellt162. Det enda som gör en uppfattning förnuftig är de skäl som anges 
för den och det som sker i den moraliska diskursen är att uppfattningarnas giltig-
het sätts på prov och den samförståelse / samförstånd som uppnås är upplyst, ge-
nomlyst och kritiskt utmanad. Att denna form av kommunikation inte är någon 
självklarhet behöver knappast nämnas. Naturligtvis finns det ett otal störande 
faktorer, såsom tidspress, osaklighet, osäkerhet, orättfärdiga maktanspråk, m.m. 

Med det kommunikativa handlandet och den moraliska diskursen som utgångs-
punkt argumenterar Habermas numera för en deliberativ demokrati163. I och med 
att västvärldens samhällen under senare år blivit allt mer mångkulturella har ock-
så krav på nya former av demokrati vuxit sig starkare. Den demokratiform som 
till stor del består av beslutsprocedurer med yttrandefrihet, representativitet och 
majoritetsprinciper håller på många sätt inte längre måttet. Nya samhällskonstel-
lationer och en ny pluralistisk medvetenhet har visat att majoritetsbeslut inte 
uppfattas som moraliska och politiskt tillfredsställande då de inte garanterar att 
alla berörda har deltagit i den demokratiska processen på ett tillfredsställande 
sätt. Med denna bakgrund ser Habermas en deliberativ demokrati som en ny 
––––––––– 
159 Eriksen & Weigård, 1999 
160 Det är den specifika (moraliska) innebörden av kommunikativt handlande som ligger till grund för 

de delar av avhandlingens analys och tolkningar som går under benämningen kommmuikativt in-
riktad diskurs. 

161 Habermas, 1998a s.42 
162 Habermas, 1995a  
163 Habermas, 1995a; Eriksen & Weigård, 1999 
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riktning ämnad att rekonstruera ett politiskt, moraliskt, förnuftigt och gemensamt 
samtal som grund för legitima beslut. En sådan tanke om demokrati realiseras 
genom kvalificerade samtal som ger utrymme för, i princip, alla att göra sin röst 
hörd och innebär en förståelseinriktning för olika uttalanden. Dessutom omfattar 
en sådan demokrati människors rätt att vara delaktiga i de sammanhang som de 
berörs av och skapar med det nya förutsättningar för solidaritet och gemenskap i 
ett pluralistiskt samhälle. 

Universalitet och kontextualitet 
När det gäller tilltron till människors moraliska, förnuftiga och universella rationalitet 
ställer sig Habermas i ledet bakom Kant. Då Kants moraluppfattning säkrade rättvisa 
i meningen att alla människor likställs och betraktas som förnuftsvarelser så lyftes det 
rättvisa fram i att alla människor bör få handla utifrån självbestämda principer. Att 
värna om detta och på så sätt beakta människors integritet och autonomi ger en frihet 
som Habermas instämmer i, men rekonstruerar i relationell riktning. Han menar att 
det inte är möjligt att uppnå moral och rättvisa genom att endast själv tänka sig in i 
andras situationer utan menar att det är nödvändigt att mötas och praktiskt dela var-
andras perspektiv. Med uppfattningen att människor grundlägger sin identitet och 
sina etiska / moraliska dimensioner i mellanmänskliga relationer är det omöjligt att 
tänka utifrån en opartisk utgångspunkt. 

Relativizing one’s own form of existence to legitimate claims of 
other forms of life, according equal rights to aliens and others 
with all their idiosyncracies and unintelligibility, not sticking dog-
gedly to the universalization of one’s own identity, not marginaliz-
ing that which deviates from one’s own identity, allowing the 
sphere of tolerance to become ceaselessly larger than today – all 
this is what moral universialism means today.164 

På detta sätt kan Habermas ses som engagerad i att med hjälp av den moraliska 
diskursen förena det universella och det kontextuella. Att modifiera universali-
tetskraven är också något som uppfattats som en nödvändighet av Eriksen och 
Weigård165 som menar att den moraliska diskursen numera rymmer större möj-
ligheter för det kontextuellas problematik och därmed också för frågor som rör 
praktiskt etiskt omdöme. En annan aspekt av denna modifiering är att universali-
tetskraven förändrats från att omfatta alla till dem som berörs. Att helt ge upp 
universalitetsprincipen är däremot inte möjligt då det är den som utgör garantin 
för att den moraliska proceduren inte kan resultera i vilka samförståndslösningar 
som helst166. 

De olika modifieringarna har inneburit att teorin om en ideal samtalssituation har 
förändrats till en användbar moralisk proceduretik. Förändringarna har också 
––––––––– 
164 Habermas, 1990b s.101 
165 Eriksen & Weigård, 1999 
166 För att universalitetsprincipen ska ses som en trygghet och garanti mot ’galna’ beslut förutsätts en 

tilltro till någon form av universell uppfattning om mänsklig värdighet, och att alla (i princip) är 
förnuftiga. 
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öppnat för att se teorin som en modell för förståelse och respekt i ett pluralistiskt 
samhälle. Att se, förstå och respektera andra människor i sin unicitet är något 
som måste betraktas som oerhört viktigt i ett alltmer pluralistiskt samhälle.  

Hermeneutical reflection on the starting point of the human rights 
discourse among people from different cultures draw our attention 
to normative contents that are present in the tacit presupposition 
of any discourse whose goal is mutual understanding. That is, in-
dependently of their culture backgrounds all the participants intui-
tively know quite well that a consensus based on conviction cannot 
come about as long as symmetrical relations do not exist among 
them – relations of mutual recognition, mutual role-taking, a sha-
red willingness to consider one´s own tradition with the eyes of the 
stranger and to learn from one another, and so forth.167 

Med utgångspunkt i den moraliska diskursen öppnas möjligheter att reflektera, 
förstå och nå samförstånd med andra utöver den egna värdegrundens begränsade 
perspektiv. Detta ser Habermas som ett uttryck för både rättvisa och solidaritet, 
då han menar att solidariteten utgör rättvisans andra sida. Att låta sin röst bli 
hörd är grunden för rättvisa och i situationer när inte det är möjligt så ska de som 
av olika anledningar inte kan göra sig hörda eller förstådda ändå omfattas av 
rättvisan, som då sker i form av solidaritet. 

Rationalitet och diskursivitet  
Att studera mänsklig rationalitet med inspiration av det socialfilosofiska perspek-
tivet och kritisk diskursanalys gör det möjligt att förstå den bakomliggande ra-
tionaliteten i språkhandlingar som relaterad till olika diskurser. Det blir alltså 
möjligt att förstå bevekelsegrunden i det människor säger och samtidigt kunna 
förstå och relatera språkhandlingarna till större gemensamma och konstituerande 
språkstrukturer. 

In each case a different exercise is attributed to practical reason, 
as will become apparant when we consider the respective dis-
courses in wich they operate.168 

Sättet människor erfar sig själva och sin situation på och det sätt de väljer att pre-
sentera sina erfarenheter blir både avgörande och avslöjande. Med utgångspunkt 
i det relationella perspektivet kan mänskliga erfarenheter betraktas som diskursi-
va i dialektisk bemärkelse. Erfarenheternas grund kan ses som diskursiva genom 
att de till stor del är språkligt medierade samtidigt som de återigen blir diskursiva 
när de uttrycks i språkhandlingar169. Detta innebär inte att diskurser kan betraktas 
som abstrakta rationaliteter utan snarare som analyserbara, djupa strukturer som 
är relaterade till människors rationaliteter. Att belysa mänskliga handlingar med 

––––––––– 
167 Habermas, 2001 s.129 
168 Habermas, 1993 s. 10  
169 Jfr. Habermas, 1995a  
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tanke på deras bakomliggande rationalitet och diskursivitet utgör, på så sätt, en 
möjlighet att synliggöra relationerna mellan människorna, kulturen och samhället 
i praktiken. 

Kritik mot Habermas kommunikationsteori 
Att en så omfattande, övergripande och applicerbar teoribildning som Habermas 
utsätts för mycket kritik är inte förvånande. Mer ovanligt är sättet han bemöter 
kritiken på. Offentligt och konstruktivt, i ständigt nya böcker, artiklar och inter-
vjuer, tar Habermas tag i kritiken, presenterar egen kritik, söker samförståelse 
och rekonstruerar sina egna uppfattningar. Det jag anser vara intressant och rele-
vant presenteras här även om anledningarna till att mina val inte kommer att visa 
sig förrän längre fram i avhandlingen.  

Distinktionen mellan livsvärld och system 
Den tidiga och grundläggande distinktionen mellan livsvärld och system har or-
sakat mycket kritik och många missförstånd. Enligt Eriksen och Weigård170 är 
uppdelningen komplicerad och har också rekonstruerats och förtydligats av Ha-
bermas flera gånger. Grunden till den mesta kritiken är det dualistiska tänkande 
som följt i distinktionens kölvatten, men också den koppling Habermas gör mel-
lan handlingsformer och handlingsområden. Detta, och också koloniseringstesen, 
ifrågasätts av Vetlesen171 som menar att det inte endast är systemets handlingar 
som infiltrerar livsvärlden och skär av den förståelseinriktade kommunikationens 
vägar. Sådana handlingar kan också ha sin grund i livsvärlden själv. Eriksen och 
Weigård172, anser att såsom teorin har utvecklats bör man vara medveten om 
komplikationerna med livsvärld och systemperspektiven, medan de fortfarande 
är fruktbara som analytiska kategorier.  

Distinktionen mellan etik och moral  
Då Habermas kommunikationsteori från början ansågs vara en utpräglad rättvise-
teori har mycket av kritiken riktats mot denna traditions principer. Viss, och för 
avhandlingen särskilt intressant, kritik kommer från det feministetiska173 hållet som 
uppfattar fokuseringen på rättvisa som ett sätt att åsidosätta de etiska problem som 
kulturellt utgjort kvinnors ansvars- och intresseområden. Mycket av den feminist-
etiska kritiken har riktats mot Habermas p.g.a. att han i kantiansk anda upprätthål-
ler distinktionen mellan etik och moral. Detta innebär att olika värdeproblem delas 
upp beroende på om problemet handlar om att förverkliga det goda livet eller om 
det handlar om att finna de rätta / rättvisa lösningarna. Detta är en distinktion som i 
grund och botten handlar om huruvida värdeproblemen kan / bör ses som allmänt 

––––––––– 
170 Eriksen & Weigård, 1999 
171 Vetlesen, 1991 
172 Eriksen & Weigård, 1999 
173 Feministisk etik handlar om att synliggöra och kritisera genusstrukturer i samhället inte att fram-

hålla kvinnlig etik. Holm, personlig kommunikation, december 2002. 
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giltiga i bemärkelsen – möjliga att formulera allmänna principer om eller inte. De 
problem som tillhör det goda livet kallas etiska och anses vara kontextuella och 
därmed inte universaliserbara, medan de som tillhör rättvisans område är det och 
kallas moraliska. Att använda etik- och moralbegreppen på detta sätt innebär att det 
som, av olika anledningar, hamnar i etiksfären inte heller anses ha allmän giltighet. 
I diskussionen mellan etik och moral förs begreppen ’allmän giltighet’ och ’all-
mänt intresse’ lätt samman. När detta händer riskerar det som inte anses vara möj-
ligt att formulera allmänna principer om att också hamna utanför det som anses 
vara allmänt intressant och viktigt.  

Under årens lopp och till följd av en ständigt pågående dialog med den feminist-
etiska kritik som bl.a. Gilligan174 och Benhabib175 riktat mot distinktionen mellan 
etik och moral har Habermas uppfattning modifierats176. Det framstår tydligt hur 
inställningen förändrats i riktning mot att se vikten av vad som förenar etik och 
moral snarare än att upprätthålla en distinktion vars existens är ifrågasatt. Då 
både Gilligan och Benhabib uppfattat att Habermas med sin teori ensidigt foku-
serat på moral och beslutsprocesser och bidragit till att omsorgsrelationer och an-
svarsförpliktelser hamnat i etikens marginaler så presenterade de en stark kritik. 
De menade att alla distinktioner som krymper etikens domäner är oförsvarliga. I 
senare texter bemöter Habermas detta och menar att den form av rättviseetik, 
som han numera kallar den moraliska diskursen, ska ses som en proceduretik 
vars form är lämpad att finna gemensamma lösningar på problem av olika slag. 
Med insikt i att goda argument kan leda fram till gemensamma lösningar, även 
om saker och ting som man från början inte trott, menar Habermas numera att vi 
inte kan lämna de etiska frågorna. Han uttrycker att ”vi måste kunna reflektera 
över det goda på liknande sätt som över det rätta, och det betyder att vi måste 
vara i stånd att ge grunder för våra föreställningar om det goda”177. Att Habermas 
är inne på att låta omsorgen rymmas inom rättvisan kan ses som ett tecken på att 
han anser att frågan om omsorg är så viktig att den inte kan uteslutas178. Dessut-
om är det möjligt att han anser att själva principen om att ha omsorg och ansvar 
för andra kan utgöra en generell norm, som är giltig i och med att den godkänns 
av de allra flesta. Med detta kan man se hur Habermas tanke är att föra de etiska 
frågorna in i offentligheten istället för att stänga ute dem.  

Distinktionen mellan vad som betraktas tillhöra det goda livet eller vad som till-
hör rättvisans sfär har också kritiserats från annat håll. Både Lövlie179 och Carle-
heden180 menar att både etik och moral har sin grund i uppfattningar om vad som 
är det goda. Carleheden hävdar att rättvisa i form av att bli respekterad är en vä-
sentlig del av det som utgör det goda i ett senmodernt samhälle. Han uttrycker att 

––––––––– 
174 Gilligan, 1982, 1991, 2000 
175 Benhabib, 1990, 1994 
176 Habermas, 1990c, 1995 
177 Habermas i Carleheden, 1996 s. 224.  
178 Habermas, 1990c 
179 Lövlie, 1996 
180 Carleheden, 1996 
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ett gott liv måste vara konstruerat för att tillåta öppenhet och föränderlighet: ”att 
erkänna och respektera livsformer vi lämnar, tillhör eller inte ännu trätt in i är 
konstitutivt för ett gott liv. I grund och botten förklaras detta av att det främman-
de i det moderna är en del av oss själva, en icke-identitet som är en del av vår 
identitet”181. 

Annan relevant kritik 
Då Benhabib182 till viss del bygger sin kommunikativa teori på kritik av Haber-
mas tidiga formuleringar har hon också mycket att kritisera. Förutom distinktio-
nen mellan etik och moral har hon också kritiserat, den av henne uppfattade, 
frånvaron av värdegrund, samförståndsprincipen och universalitetsprincipen. 

Hon har dessutom uppfattat att Habermas i tidiga texter inte tillskrivit det kom-
munikativa handlandet någon värdegrund och menar att om teorin ska kunna om-
fatta något mer är beslutsfattande så krävs en värdeförankring. Även detta bemö-
ter Habermas då han menar att den teori som han numera kallar den moraliska 
diskursen ska ses som en procedur som med respekt för andras värdighet kan 
hantera olika former av problem, men gör det på ett moraliskt sätt.  

Benhabib kritiserar även det hon uppfattat vara det kommunikativa handlandets 
absoluta samförståndsmål. Hon menar att ett sådant mål är orealistiskt och oan-
vändbart i praktiken och föreslår därför istället ”en dialogisk etik som en konti-
nuerligt pågående samtalsmodell, i vilken förståelse och missförstånd, enighet 
och oenighet är sammanvävda och ständigt i arbete”183. Då Habermas inte heller 
ser samförstånd som ett absolut mål utan snarare en inriktning så sätter han inte 
likhetstecken mellan samförstånd och enighet. Det han numera gör är snarare att 
visa på vikten av ’samförståelse’, i bemärkelsen att nå gemensam förståelse för 
det saken gäller och i vilket avseende uppfattningarna eventuellt går isär. Att en 
sådan samförståelse utgör ett oundvikligt steg för att nå enighet är delvis en an-
nan sak.  

Vad beträffar universalitetsprincipen så ifrågasätter Benhabib nödvändigheten av 
att gå över principer för att lösa etiska problem. Med hänvisning till Arendt ar-
gumenterar hon för möjligheten att utvidga tänkandet genom att möta andra 
människor i tal och handling. Hon menar att det är i möten och samtal utan sär-
skilda principer som människor berättar vem de är. På detta sätt ser Benhabib 
samtal och reflektion som en möjlighet till universalisering. Med ambitionen att 
konstruera en praktisk användbar form för detta rekonstruerar hon Meads be-
grepp om konkreta och generaliserade andra. Hon menar vidare att för att kunna 
tänka på universerbarhet som perspektivtagande, och för att förstå och beakta 
andras ståndpunkter, måste dessa andra inte bara ses som generaliserade utan 
som konkreta andra. Det är nödvändigt att se varje annan konkret människa som 
en människa värd universell respekt. Benhabib hävdar att det är möjligt att ta ge-

––––––––– 
181 Carleheden, 1996 s. 193 
182 Benhabib, 1994 
183 Benhabib, 1994 s.88 
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neraliserade andras perspektiv genom att ta konkreta andras perspektiv och vice 
versa, i en procedur hon kallar interaktiv universalitet. Med detta kan vi konsta-
tera att både Habermas och Benhabib eftersträvar en utvidgad kontextualitet som 
innebär att universalisera genom att ta andras perspektiv i överskridande bemär-
kelse – om än på olika sätt. 

Teori och metod – ett ställningstagande och val 
Att inspireras av och sälla sig till en vedertagen tanketradition innebär oundvik-
ligen en följd mer eller mindre ideologiska ställningstaganden. Mina ideologiska 
ställningstaganden ska inte förstås som någon politisk positionering utan snarare 
som ett uttryck för en kunskaps- och värdegrund som naturligtvis inverkar på 
avhandlingens metodologiska val. Detta är val som i sin tur inverkar på forsk-
ningsprocessen från början till slut. Habermas uttrycker: 

Metodologin befattar sig med normer för forskningsprocessen, vil-
ka på en gång gör anspråk på att vara logiskt bindande för sak-
sammanhangen och faktiskt bindande för forskaren. Metodologis-
ka synpunkter fastställer dels måttstockar och dels referenssystem 
inom vilket verkligheten öppnar sig.184 

Utgångspunkter, val av teorier, metod och forskningsfrågor hänger på detta sätt 
ihop och utgör en helhet. Den ovanstående beskrivningen av det socialfilosofiska 
perspektivet är det sätt på vilket jag tolkat teorierna och låtit dem utgöra analys- 
och tolkningsredskap för studiens empiriska material. Det interaktionistiska per-
spektivet är ämnat att visa vad för slags syn på mänsklig kunskapsutveckling 
som ligger till grund för hela avhandlingsarbetet och har dessutom använts i syf-
tet att belysa hur ett relationellt och diskursivt lärande kan förstås i praktiken.  

Habermas diskursteoretiska perspektiv ger en kritisk bild av det senmoderna 
samhällets problematik som jag i grunden accepterat. Detta innebär att det är re-
levant för mig att använda hans teoretiska begreppsinnebörder i ett analytiskt 
syfte genom att de visar vad för typ av diskursivitet som kan finnas i praktiken. 
Dessutom kan det teoretiska analys- och tolkningsperspektivet belysa hur diskur-
siviteten i praktiken kan förstås i relation till lärandet och dess konsekvenser. Så 
även om man kan och ska ställa sig kritisk till både Meads och Habermas teori-
bildningar så är min förhoppning att valet av dem ska bidra till en principiellt in-
tressant diskussion om bemötande, lärande och kompetens i vårt senmoderna 
samhälle. 

––––––––– 
184 Habermas, 1988 s.66. 
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Med inspiration av kritisk diskursanalys 
Det gemensamma för den kritiska inriktningen ligger, enligt Fairclough185, i att 
förstå och ifrågasätta hur olika samhälleliga strukturer inverkar på människors 
liv, och med det utmana ojämlika och förtryckande förhållanden och söka vägar 
för överskridande. När det gäller språkstrukturer / diskurser så har de ett ofrån-
komligt inflytande och inverkar på människors språkhandlingar, men samtidigt 
är det just dessa som hela tiden reproducerar, utmanar och rekonstruerar diskur-
serna. Diskurser är m.a.o. både konstituerande och konstituerade. Beroende på 
vilket intresse man har och vilket fokus och perspektiv som anläggs ger analys 
av diskurser i någon mening aspekter av verkligheten. På samma gång som dis-
kurser beskriver aspekter av verkligheten utgör de en väsentlig del av desamma. 
Att identifiera, ifrågasätta och omartikulera det givna genom att ’öppna upp’ och 
förstå mänskliga handlingar och deras relation till olika diskurser är en ambition 
som kräver att man i någon mån uppfattar och förstår samhället som en mängd 
perspektiv och positioner att tala utifrån.  

Chouliaraki och Fairclough186påpekar att diskursanalys med kritisk ansats måste 
vara inriktad mot processer snarare än mot statiska tillstånd. Att bara beskriva 
den diskursiva praktiken utan att ifrågasätta den skulle innebära att beskrivning-
en i sig bidrar till diskursers traditionellt konstituerande effekter. Därför är det 
både nödvändigt och intressant att kritiskt analysera diskurser och deras inbördes 
relationer då det, förutom att belysa praktiken, också kan visa vägar till föränd-
ring. Diskursanalys med denna utgångspunkt innebär att arbeta med det som fak-
tiskt har sagts (eller skrivits) och att studera vilka mönster som finns och visa 
vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar kan få. Det innebär 
också att det är intressantare att fråga sig varför människor säger det de säger än 
om de verkligen gör som de säger eller verkligen menar det de säger. Då den 
diskursanalytiska ansatsen leder intresset mot det uttalades kontextualitet, 
d.v.s. det uttalades samhörighet med det sammanhang där det uttalas så me-
nar jag att beskrivna erfarenheter utgör en förståelsens väg till praktiken. På 
samma gång blir det också möjligt att förstå de betydelser som människor 
skapar i social interaktion.  

Med mitt intresse för och fokus på mänskliga handlingar, mänskliga relationer 
och kultur och samhälle är det inte relevant att endast rikta intresset mot kulturel-
la och sociala strukturer utan att samtidigt rikta det mot enskilda människors 
upplevelser och handlingar. Winther Jörgensen och Phillips187 är något kritiska 
mot Faircloughs diskursteori som de menar är svag på att beskriva relationen 
mellan diskurs och identitetsskapande. Men genom att han understryker att dis-
kurser bidrar till såväl sociala identiteter, sociala relationer och menings- och 
kunskapsbildande har Fairclough inte negligerat dessa aspekter. Enligt Winther 
Jörgensen och Phillips är det i sådana fall en fördel att även inspireras av den 

––––––––– 
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form av diskursteori / analys som bidrar till att på en empirisk nivå förstå hur en-
skilda kan ses som agenter i dynamiska, diskursiva processer i konkreta, sociala 
interaktioner. Potter och Wetherell188 bidrar till detta genom att beskriva att den 
personliga identiteten är ett diskursivt subjekt som använder diskurser aktivt som 
resurser och inte bara är passiva kommunikatörer och bärare av dem. De menar 
att syftet med diskursanalys är att identifiera diskurser som inverkar på hur män-
niskor förstår sig själva, förstår andra, bemöter varandra, lär och skapar mening. 
Tillsammans med Faircloughs och Habermas perspektiv vidgas således intresset 
till att omfatta relationerna mellan det personliga, det diskursiva, det sociala och 
det samhälleliga sammanhanget.  

Sammanfattningsvis kan man säga att diskurser kan ses som analytiska fenomen 
som binder samman människors meningsskapande och identitetsbildande med 
deras små och stora sammanhang. Det är viktigt att poängtera att min använd-
ning av begreppet diskurs är i form av ett analytiskt redskap som jag tar hjälp av 
för att avgränsa de olika strukturer som jag menar är av betydelse för lärandet av 
bemötandeetik, och som dessutom är konstituerade av och konstituerande för den 
praktik där de existerar. 

Diskursanalys av samtal och berättelser 
Med ovanstående utgångspunkter utgör samtal och berättelser både ett redskap 
och ett föremål för diskursanalys av praktisk verksamhet. Beskrivningarna av de 
praktiska erfarenheterna betraktar jag som något som i allra högsta grad är rele-
vant, intressant och internt relaterat till praktiken. Man kan säga att jag via be-
skrivningarna om praktiken försökt att förstå upplevelserna av den och genom att 
ta del av den också försökt att ta vägen in i den för att analytiskt förstå det som 
händer där. Genom beskrivningarna och berättelserna upplever jag mig således 
ha nått det Kvale189 uppfattar vara en privilegierad möjlighet till förståelse. Han 
menar att intervjusamtal är en väg att nå en mängd olika personers erfarenheter 
om en företeelse och med den kunna ge en bild av en mångsidig och kontrover-
siell mänsklig värld. Efter att ha tagit del av de mänskliga erfarenheterna och fått 
förtroendet att göra något av det har jag med hjälp av det teoretiska perspektivet 
således tagit steget fullt ut och försöker i avhandlingen rekonstruera en bild av 
den praktik vi talat om. 

Samtidigt som möjligheterna är stora så finns det naturligtvis också svårigheter 
med samtal i forskningssyften. Förutom de forskningsetiska aspekter som jag 
kommer att beskriva i nästa kapitel så finns alltid risken att inte nå människors 
erfarenheter eller att hamna i svårigheter där deltagarna inte finner ord för att be-
skriva sina erfarenheter. Ett annat problem är att utsagor kan befinna sig på en 
ren retoriknivå och handla om allmänna åsikter istället för praktiska erfarenheter 
från specifika situationer och handlingsförlopp. Att exempelvis få kunskap om 

––––––––– 
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vad en student tycker om bemötande i vården i största allmänhet är, även med 
diskursanalytisk inspiration, underordnat de konkreta erfarenheter hon eller han 
har av detsamma. De mer allmänna utsagorna i denna studie blev intressanta 
först när de ställts samman med de konkreta beskrivningarna. 

Carspecken190 anser att en framkomlig väg är att inrikta samtalen mot berättelser 
av konkreta händelser då de oftast innehåller spontana beskrivningar om både 
händelsers innehåll och sammanhang. I berättelser får man veta vad som hänt, 
var det utspelat sig, vilka som varit med, när de hänt och vilka konsekvenserna 
blivit. M.a.o. kan berättelser ge mer material för kvalitativ forskning än frågor 
och svar. Men även med intresse för berättelser krävs en övergripande struktur 
och tematisering. När det gäller lärande av bemötandeetik så finns det all anled-
ning att tro att språket har stor betydelse men man hör också uttrycket att ’man 
lär inte av vad människor säger utan av vad människor gör’. Detta är inget som 
jag på något sätt ifrågasätter, men med avhandlingens utgångspunkter skulle det 
vara omöjligt att studera vad en icke-språklig företeelse kan betyda för någon 
annan. Detta har heller inte utgjort något problem då jag fick de icke-språkliga 
händelserna berättade för mig och i och med det blev de också förståeliga och 
meningsfulla.  

Även om berättelser syftar till att reproducera händelser så är det, enligt Ricoe-
ur191, viktigt att beakta att interaktionerna i berättarsituationen formar berättelser-
na så att de, precis som med språket i övrigt, aldrig kan uttrycka mer än aspekter 
av upplevda erfarenheter – men likafullt betydelsefulla aspekter. Berättande kan 
också fungera som nyskapande för personer att förstå sig själva och sina erfaren-
heter. Berättelser om lärande ger således möjligheter till reflektion och lärande 
om det egna lärandet. Genom att berätta om upplevda händelser kan personerna 
finna nya innebörder samtidigt som den som lyssnar också tolkar och finner in-
nebörder. På detta sätt kan både samtal och berättelser ses som en relationell och 
betydelsefull väg till kunskap. 

Kvalitativ reflekterande forskning 
Begreppet kvalitativ forskning visar att forskningen i fråga är inriktad på att fin-
na kvaliteter snarare än kvantiteter, men begreppet säger inget om den egna kva-
liteten. Detta är något som Alvesson och Sköldberg192 tagit fasta på då de argu-
menterar för reflekterande empirisk forskning som något eftersträvansvärt. Re-
flekterande forskning kännetecknas av två huvudelement: tolkning och reflektion 
som tillsammans utgör grundförutsättningarna i sökandet av mening i andra 
människors upplevda verklighet. En utgångspunkt är att andra människors erfa-
renheter och tolkningar av världen är intressanta och ger värdefull kunskap för 
ytterligare andra människor. Trots att ingen människa är den andra lik så finns 
det ett gemensamt kunskapsintresse som gör att andra människors upplevelser är 

––––––––– 
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relevanta att beakta193. Det som Alvesson och Sköldberg framhåller som väsent-
ligt är att tolkningen och reflektionen sker på ett genomtänkt, medvetet och 
strukturerat sätt. Däri ligger möjligheterna för att uppnå den kvalitet som gör 
kvalitativ forskning värdefull. De anser också att ett noggrant valt och presente-
rat teoretiskt och metodologiskt forskningsperspektiv ökar kvaliteten ytterligare. 

Förförståelse – en nödvändig förutsättning 
Ordet förförståelse brukar i avhandlingssammanhang omfatta de egna erfarenhe-
terna inom den studerade praktiken men används här för den samlade förförstå-
elsen av forskningsproblemet. På så sätt utgör min samlade förförståelse både 
mina praktiska erfarenheter inom vård- och vårdutbildningsområdet194 och det an-
tagna teoretiska forskningsperspektivet. Betydelsen av den oundvikliga förförs-
tåelsen kan förstås som både möjligheter och hinder. Möjligheterna ligger i att de 
praktiska erfarenheterna medger en kontextuell och språklig förståelse men utgör 
också en fara för att egna åsikter spelar in och får en oönskad inverkan. Jag utgår 
ifrån att mina övergripande åsikter om den studerade problematiken framgår av 
mitt val av teoretiskt perspektiv och därmed blir tillräckligt synliggjorda för att 
inte behöva redogöras för i detalj. Insikten i vad ett kritiskt perspektiv innebär 
medför en förstärkning av kraven på föreställningsfrihet som inte bara handlar 
om att inta en neutral utgångspunkt utan också om att kritiskt betrakta och ifrå-
gasätta allt. Detta är naturligtvis något som inte är genomförbart i praktiken – 
men inspirerande för tanken.  

En kritisk reflektion 
Mitt val av forskningsperspektiv kan naturligtvis diskuteras. Men som jag tidiga-
re beskrivit anser jag att ett medvetet teorireflekterande forskningsperspektiv ut-
gör en förutsättning för fördjupad förståelse, oavsett om man studerar en känd el-
ler okänd praktik. Visst är det så att ett teoretiskt perspektiv inspirerar till att stäl-
la vissa analytiska frågor mer än andra. Men även om en teoretisk ram avgränsar 
områden och ger riktning åt frågor så är det viktigt att poängtera att den inte för-
utsätter svaren på frågorna. På samma gång som ett medvetet perspektivval in-
nebär en medveten reducering av verkligheten så får det inte vara hindrande för 
praktikens inneboende dynamik. Denna paradox löstes i mitt fall av att min prak-
tiska förförståelse inte tillät teorin att styra utan endast vägleda. Det var m.a.o. i 
den samlade förförståelsen som vissa aspekter av den studerade praktiken inte 
kunde uteslutas, även om de befann sig i perspektivets utkanter195. 

Med en kritisk reflektion över mina metodiska val är det lätt att se det som skulle 
ha kunnat utgöra goda alternativ. Tveklöst är det så att mina ambitioner om en 
––––––––– 
193 Jfr. Alvesson & Sköldberg, 1994; Israel, 1992; Kvale, 1997; m.fl. 
194 Jag har en yrkesbakgrund som både sjuksköterska och vårdlärare. Mina sjuksköterskeerfarenheter 

är grundade inom olika vårdformer (mest akutsjukvård och missbrukarvård). Den utbildningsform 
jag verkat inom är en utbildning till behandlingspedagog inom ungdoms- och missbrukarvård. 
Min enda erfarenhet av sjuksköterskeutbildning är som kandidat under lärarutbildning. 

195 De aspekter som jag syftar till är de som kunde förstås med hjälp av omsorgsetik och kommer att 
presenteras i avhandlingens del 2. 
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deltagande, till skillnad mot åskådande, forskning hade haft mycket att vinna 
med ett större samarbete med praktikerna. Det hade varit möjligt att engagera sig 
mera och ha ett mycket större kunskapsutbyte med både lärarna, handledarna och 
studenterna. Med ett sådant engagemang hade det funnits större möjligheter att 
utveckla kunskap om vårt gemensamma intresse för bemötandefrågornas peda-
gogiska hantering. Ett sådant arbetssätt är också att föredra både vad beträffar 
möjligheterna att nå förståelsen för praktiken, för tillägnandet av forskningsre-
sultatet och inte minst, för relationen mellan teori och praktik. 

Kanske hade det också varit så att ett aktivt deltagande i den pedagogiska prakti-
ken kunnat ge större förståelse av de diskursiva strukturer som råder där. Det är 
möjligt att ett sådant närmande hade utgjort ett bättre underlag för att påstå att de 
diskursiva strukturerna finns i praktiken. Med möjligheter att samtala och få er-
farenheter berättade i anslutning till olika pedagogiska situationer hade en mer 
omedelbar analys av praktiken blivit möjlig. Detta är något jag kan se som beri-
kande för avhandlingen, men som ofrånkomligen medfört andra konsekvenser. 
Såsom samtalen utspelade sig infann sig en relativ avskildhet och kreativ distans 
som inte hade kunnat uppnås mitt i den pedagogiska praktiken. Den anda av för-
trolighet som präglade samtalen innebar att jag fick ta del av mycket som upp-
levdes problematiskt och känsligt och som tveklöst hade gått förlorat vid ett ak-
tivt deltagande i praktiken. Så även när det gäller de metodiska valen så utgör de 
begränsningar som får konsekvenser. Inte desto mindre är avgränsningar nöd-
vändiga.  

Validitet och reliabilitet  
I debatten om giltighet för kvalitativ forskning diskuteras nya kriterier för validi-
tet och reliabilitet. Enligt bl.a. Kvale196 och Alvesson och Sköldberg197 utgörs des-
sa av graden av kommunicerbarhet, förståelse och möjligheter till reflektion och 
diskussion. Detta innebär att frågorna om forskningens giltighet till stor del 
handlar om hantverksskicklighet och kvalitet och det blir mer upp till läsare och 
användare att avgöra om en studie är att betrakta som valid och reliabel, eller 
inte. Därför kan man se att frågorna om giltighet faller tillbaka till frågorna om 
kommunikation och samförstånd i relation till olika giltighetskriterier. Med syfte 
att värdera giltigheten i den empiriska studien, i relation till de av Habermas be-
skrivna kriterierna för argumentation, så är det huvudsakligen den sociala värl-
dens krav på riktighet som är relevant. Naturligtvis är frågan om subjektiv san-
ningsenlighet och trovärdighet också alltid aktuell och viktig i alla forsknings-
sammanhang. Tillsammans innebär detta att frågorna om avhandlingens beskriv-
ningar och tolkningar är möjliga att uppfatta som trovärdiga och socialt riktiga 
som blir det mest centrala ur gilitlighetssynpunkt. Carspecken198 uttrycker: 

––––––––– 
196 Kvale, 1997 
197 Alvesson & Sköldberg, 1994 
198 Carspecken, 1996 
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It is the nature of validity, rather than truth that gives critical epis-
temology its methodological rigor … validity criteria derivable 
from the basic of communication itself.199 

Kvale200 beskriver hur giltighetsvärdering kan ske både internt och externt. Den 
interna syftar till att klargöra de empiriska utsagorna och har i denna studie skett 
på två sätt, dels direkt i samtalen genom att förvissa mig om att jag förstått rik-
tigt, dels genom återbesök till den studerade praktiken. Den första varianten be-
stod mestadels av följdfrågor och frågor där deltagarna fick möjlighet att göra 
klart om jag tolkat deras utsagor på ett riktigt sätt. Den andra varianten innebar 
att jag vid ett besök presenterade utvalda delar av relativt otolkat material vid ett 
möte med sjuksköterskeutbildningens ledningsgrupp. Materialet presenterades i 
en problematiserad framställning där erfarenheter från olika deltagare åskådlig-
gjordes så att både skillnader och ytterligheter framstod klart. Att genomföra 
presentationen med ’otolkat’ material visade sig vara fruktbart då deltagarnas ut-
sagor, och inget annat, kom att stå i fokus för intresset. Den första presentationen 
fungerade som ett passerande av ett nålsöga och öppnade för ett andra besök med 
hela lärargruppen. Vid detta presenterade jag huvudsakligen samma material som 
vid förra tillfället men nu för hela kollegiet. Materialet visade inget annat än att 
utsagorna uppfattades som trovärdiga och relevanta i förhållande till forsknings-
intresset. Den enkla problematiseringen ifrågasattes inte utan utlöste istället 
många kreativa diskussioner och skapade intresse för ytterligare delaktighet. Då 
återbesöken och presentationen av materialet mottogs väl uppfattade jag det som 
positivt även ur forskningsetisk synpunkt.  

Den externa giltighetsprövningen genomförs på så sätt att utomstående läsare, 
praktiker och forskarsamhället, i större eller mindre utsträckning, finner att stu-
diens metodologiska ansats och resultat är relevanta, intressanta och riktiga. För 
att öka förståelsen för ansatsen och resultatet har jag försökt att beskriva mina 
ställningstaganden och val så klart som möjligt. Dessutom är min förhoppning 
att tilltron och giltigheten ökar genom att jag relaterat mina val och tolkningar till 
både tidigare forskning och till allmänt och vetenskapligt accepterade teoribild-
ningar. Beskrivningarna av den empiriska studien kan bedömas genom att en stor 
del av dem går att jämföra med tidigare forskning om sjuksköterskeutbildning. 
Utan att gå händelserna i förväg kan man konstatera att flera av de problem som 
de olika studierna visar återfinns också i denna studiens empiri. Att använda ve-
dertagen teori som hjälp för tolkning och fördjupad förståelse innebär att giltig-
heten kan prövas genom att den öppnas för andra och att resultaten både kan kri-
tiseras och omtolkas. 

––––––––– 
199 Carspecken, 1996 s. 57. 
200 Kvale, 1997 
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Generalisering och tillägnande till praktiken 
Att argumentera för generalisering av kvalitativa forskningsresultat kan ske på 
olika sätt. Med utgångspunkt i kommunikation, samförstånd och giltighet hand-
lar inte generaliseringsproblematiken så mycket om att dra allmängiltiga slutsat-
ser som om användbarhet. En möjlighet att vidga användbarheten av kvalitativa 
forskningsresultat kan, enligt bl.a. Larsson201, beskrivas med begreppet naturalis-
tisk generalisering. Det innebär att det är upp till läsaren att generalisera resulta-
ten utifrån sina egna erfarenheter och kriterier. Detta kan ske både genom be-
dömning utifrån kontextlikhet och igenkännande av de fall och handlingar som 
beskrivs. Min uppfattning är dock att det inte räcker att vare sig känna igen sam-
manhang eller tolkningar av enskilda situationer, utan användbarheten är också 
avhängig i vilken grad tolkningarna kan uppfattas som socialt riktiga. Det är först 
när de uppfattas så som de kan utgöra argument som andra kan uppfatta som 
goda och därmed också ta till sig. Därför förefaller en annan möjlighet vara att 
höja ribban och åstadkomma användbarhet genom att problematisera / teoretisera 
forskningsresultaten på ett sätt som lyfter det kontextuella till en mer, om inte 
generell så principiell, nivå. Att uppfatta forskningsresultaten som riktiga och 
principiellt intressanta innebär att de blir användbara för reflektioner, diskussio-
ner och kan utgöra grunden för rekonstruktioner av förståelse. Att erbjuda forsk-
ningsresultat till andra för att reflektera över, diskutera samt fördjupa sin förstå-
else för praktiken kring kan därför ses som ett tillägnande till praktiken. 

För att över huvud taget kunna kommunicera forskningsresultat är det, enligt Frit-
zell202, viktigt att empiriska sådana också behandlas på ett sätt som gör det möjligt 
att se dem som bidrag till en växande kunskapsmassa. Detta kräver en viss grad av 
teoretisk abstraktion som Fritzell menar är nödvändig för att visa på det principiellt 
intressanta. Med en sådan inställning utgör diskursteori och diskursanalys en god 
hjälp då själva inriktningen och ansatsen att söka efter det diskursiva i materialet är 
ett sätt att lyfta resultatet till en principiellt intressant nivå, både för sig själv och 
andra. Att utveckla ett gemensamt forskningsobjekt genom samordnad rekonstruk-
tion av olika forskningsintressen skulle, förutom att skapa möjligheter för fokuse-
rade lösningar, också ligga till grund för en principiell förståelse av den pedagogis-
ka problematiken. Förslaget om den pedagogiska praktiken som gemensamt intres-
segrundat objekt inom pedagogisk forskning och praktik kan därmed också knytas 
till frågan om användning av forskningsresultat.  

––––––––– 
201 Larsson, 2001 
202 Fritzell, 2001a, 2002a 
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5. Den empiriska studiens  
uppläggning och genomförande 

Den empiriska undersökningen har föregåtts av många funderingar, ställningsta-
ganden och val som nu ligger till grund för uppläggningen och genomförandet. 
Det metodiska tillvägagångssättet inleddes med valet av sjuksköterskeutbildning 
och lärosäte. Valet föll på en utbildning vid en statlig högskola som varit i fokus 
för Högskoleverkets utvärderingar två gånger under den senaste tioårsperioden. 
Av den anledningen har den utvalda institutionen varit tvungen att vidta omfat-
tande åtgärder för att svara upp mot de akademiska kraven. Åtgärder har vidta-
gits på flera plan, alltifrån organisatoriska förändringar på institutionsnivå till 
förändringar av sjuksköterskeutbildningens utformning och innehåll och dessut-
om till kompetenshöjning av de anställda lärarna.  

Den studerade utbildningen omfattas, som alla andra sjuksköterskeutbildningar i 
Sverige, av 120 poäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. Utbildningen sker väx-
elvis inom högskole- och klinikförlagd verksamhet, där den senare utgör 54 veckor 
/ poäng. Den studerade sjuksköterskeutbildningen omfattar följande kurser: 

• Omvårdnad 60 p 

• Anatomi och fysiologi 10 p 

• Mikrobiologi, immunologi och hygien 5 p 

• Farmakologi och läkemedelsräkning 5 p 

• Human biomedicin 20 p 

• Pedagogik 2 p 

• Psykologi 4 p 

• Sociologi 4 p 

• Hälso- och sjukvårdsadministration 10 p. 

Studiens deltagare 
Hela den empiriska studien kretsar kring sjuksköterskestudenterna som, enligt 
min uppfattning, är huvudpersoner i den pedagogiska praktiken. Främst av den 
enkla anledningen att utan studenter så existerar ingen utbildning. En annan an-
ledning är att senare pedagogisk forskning har visat på intressanta kulturella 
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aspekter av studerandes upplevelser av meningsfullhet och meningslöshet inom 
olika utbildningar203. Om det pedagogiska innehållet inte angår och inte stämmer 
med de studerandes egna ambitioner och mål så påverkar det sannolikt lärandet. 
Av denna anledning framstod det därför som viktigt för mig att först och främst 
intressera mig för de studerande och det de anser vara meningsfullt, viktigt, hind-
rande och lärande.  

Efter förfrågan om tillåtelse hos institutionsledningen vid det aktuella lärosätet 
och det positiva gensvar som det gav fick jag möjlighet att presentera mitt forsk-
ningsprojekt för de aktuella avgångsklasserna. Det var lämpligt i tiden att jag 
kom till klasserna just då och berättade om mitt forskningsprojekt, då studenter-
na i sista terminen påbörjat sina examinationsuppsatser. Jag avslutade min pre-
sentation med att fråga om någon var intresserad av att berätta om sina erfaren-
heter om lärandet av bemötande för mig. Tio studenter anmälde sitt intresse. Det-
ta urval måste betraktas som taktiskt då det var de studenter som särskilt ville 
tala om just bemötandet och lärandet som anmälde sig. Vid ett senare besök ville 
ytterligare tio delta och jag noterade deras namn och hade dem i reserv om det 
skulle visa sig nödvändigt att utöka materialet – vilket inte behövdes. De studen-
ter som deltog i studien var mellan 22 och 53 år och endast två av de tio var män. 
Risken fanns att de två manliga studenternas anonymitet kunde hotas men då re-
sultatet inte visade på några väsentliga skillnader fann jag ingen anledning att 
lyfta fram eller på annat sätt särskilja de två männen från de åtta kvinnorna i stu-
dentgruppen. Hade männen på något intressant sätt utmärkt sig så hade jag fått 
ompröva ställningstagandet. Studenterna har varierande bakgrund då några av 
dem har gått direkt till sjuksköterskeutbildningen efter gymnasieskolan medan 
andra har arbetat några eller flera år. Alla hade emellertid någon vårdyrkeserfa-
renhet innan de påbörjade sjuksköterskeutbildningen. De som inte varit verk-
samma i vården någon längre tid hade arbetat under skollov och helger. Vårdyr-
keserfarenheten innan utbildningen kan möjligen ha legat till grund för att bemö-
tandefrågorna var särskilt intressanta och viktiga för de studenter som gärna ville 
diskutera dem med mig.  

Den vägledande utgångspunkten för urvalet av de andra deltagarna var sjukskö-
terskestudenternas erfarenheter. Redan på ett tidigt stadium framkom det, inte 
alls förvånande, att studenterna framhöll lärarna och de kliniska handledarna som 
de mest betydelsefulla personerna när det gällde lärandet av etik och bemötande i 
vården. Av den anledningen får också företrädare för de två yrkeskategorierna 
utgöra representanter och språkrör för denna pedagogiska praktik. Att lärarna 
och handledarna valdes på dessa grunder innebär inte att jag på något sätt ansåg 
att lärares och handledares erfarenheter var mindre intressanta, tvärtom. De ökar 
möjligheterna att ge en intressant och rättvisande bild av praktiken. Studenterna 
framhöll även andra personer som betydelsefulla i lärandet, främst egna närstå-
ende, vårdsökande och personer tillhörande andra personalkategorier inom vår-
den. Men studien begränsades till att, förutom studenterna, omfatta lärare och 

––––––––– 
203 Flera forskare har i empiriska studier visat kulturella aspekter av lärandet i vår tid, bl.a. Gerrevall, 

1999; Rask Eriksen, 1992; Jensen, Fossestöl, Karseth & Tveit, 2002; Ekebergh, 2001 
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kliniska handledare då det är de som kan sägas ha det pedagogiska ansvaret i det-
ta att lära bemötandets etik. 

Urvalet av lärare och kliniska handledare skedde i samråd med de utbildningsan-
svariga vid den utvalda institutionen. De ansåg att lärare tillhörande ämnesgrup-
pen Omvårdnad var de mest lämpade för mig att samtala med. Detta hade jag 
inga några invändningar emot då jag insåg att det fanns intressanta relationer 
mellan omvårdnadsämnet och bemötandeproblematiken som var värda att bely-
sa204. Efter att ha erhållit en namnlista över lärarna i gruppen så skickade jag ett 
brev med en förfrågan om intresse att delta i studien. De sex som svarade blev 
också de som deltog, alla kvinnor i 45-55 årsåldern med varierande bakgrund. 
Några har längre sjuksköterskeerfarenhet och mindre lärarerfarenhet men för de 
flesta är det tvärtom. Alla har emellertid sjuksköterskeutbildning med varierande 
specialistutbildning och alla, utom en, har dessutom vårdlärarutbildning. Förut-
om dessa utbildningsbakgrunder har alla lärare, utom en, ytterligare byggt på sin 
formella kompetens med studier inom Vårdvetenskap / Omvårdnad 61-80 hög-
skolepoäng. Läraren som valt en annan väg att höja sin kompetens har gjort det 
genom forskarutbildning inom pedagogik. 

De kliniska handledarna valdes ut på ett liknande sätt men med den skillnaden att 
jag ville tala med handledare som arbetade i olika vårdformer. Det urvalskriteriet 
grundades främst på att det föreföll intressant att samtala med handledare från de 
fem vårdformer som de allra flesta sjuksköterskestudenter passerar under de kli-
niska delarna av sin utbildning. Dessa är akutsjukvård, medicinsk vård, kirurgisk 
vård, psykiatrisk vård och öppen hälso- och sjukvård. Efter en lista över studen-
ternas praktikplatser skickade jag brev till respektive vårdenhetschef och med de-
ras godkännande och hjälp fick jag kontakt med en sjuksköterska / handledare på 
varje avdelning inom de fem olika vårdformerna. Handledarna som deltar i stu-
dien är i 35-55 års-åldern, alla kvinnor och sjuksköterskor med specialistutbild-
ningar som de olika vårdformerna kräver. De yngre handledarna som gått sin 
sjuksköterskeutbildning på senare tid har erhållit kunskap inom området Vårdve-
tenskap / Omvårdnad medan de med äldre utbildning har erhållit detsamma i fri-
stående kurser om 20, i vissa fall upp till 40 poäng. Det finns också de som inte 
alls byggt på sin formella kompetens efter specialistutbildningen och ingen av 
handledarna har handledarutbildning. 

Etiska överväganden 
Att bedriva forskningsarbete som involverar andra människor innebär ofrånkom-
ligen ett ansvar och en balansgång. Samtidigt som det innebär ett ansvar och en 
skyldighet att skydda enskilda personer så finns kravet att beskriva verkligheten. 
Detta är något som kräver etiska överväganden.  

––––––––– 
204 Därmed är inte sagt att andra lärare inte skulle ha intressanta erfarenheter. Det skulle de med allra 

största sannolikhet då lärandet av etik, enligt min uppfattning, inte sker inom ramen för speciella 
ämnen utan är något som förekommer överallt och hela tiden. 
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Till min hjälp i dessa överväganden har jag tagit del av den skrift Vetenskapsrå-
det har gett ut under titeln ”Kunskapens pris –Forskningsetiska problem och 
principer i humaniora och samhällsvetenskap”205. 

De främsta och genomsyrande principerna är formulerade som forskningskrav 
och krav på individskydd med det sistnämnda som en självklar utgångspunkt. 
Även om de etiska konsekvenserna av forskningsresultat inte ses som oviktiga så 
koncentreras rekommendationerna kring de personer som direkt berörs av forsk-
ningsprocesser. Vetenskapsrådet presenterar de forskningsetiska principerna 
kring fyra krav med tillhörande regler: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravets regel om att undersökningsdeltagare ska ha information och 
klargjorda villkor för sitt deltagande anser jag att jag har följt. I mötena med stu-
denterna och i breven till lärarna och handledarna beskrev jag vad deltagandet 
innebar. Jag klargjorde också att vem som helst när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande. Då ingen på minsta sätt ställde sig frågande till vad deltagandet in-
nebar eller ville dra sig ur antar jag att informationen fyllt sin funktion. 

Samtyckeskravet utgör den andra forskningsetiska regeln som innebär att varje 
deltagande person själv ska bestämma över sin medverkan. Det första steget mot 
samtycke togs när institutionschefen visade intresse för studien och gav mig till-
träde. Därefter har var och en av deltagarna avgjort och samtyckt till medverkan. 
Då studenterna visade spontant intresse för att delta (ingen lärare var närvarande) 
utgick jag ifrån att de hade ett genuint intresse för bemötandefrågorna. Lärarna 
visade också intresse och det hade inte varit svårt för dem att tacka nej till delta-
gande om de så velat. När det gäller de kliniska handledarna är det mer tveksamt 
vems intresse och beslut som låg bakom deltagandet. Men då de gärna och utför-
ligt beskrev sina erfarenheter så upplevde jag inga tveksamheter angående sam-
tycket hos dem heller.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om och 
av deltagande personer ska behandlas och förvaras på sådana sätt att ingen obe-
hörig kan ta del av dem. Dessutom finns en regel om att enskilda människor inte 
ska kunna identifieras av utomstående. Detta gäller i synnerhet om uppgifterna 
kan uppfattas vara etiskt känsliga. Då det är oerhört svårt att förstå vad som är 
etiskt känsligt för människor så kan detta vara problematiskt. Rent formellt har 
det inneburit att inte nämna eller utförligt beskriva det lärosäte där studien utförts 
och inte heller de vårdenheter som involverats. Då alla deltagarna var måna om 
att skydda sin identitet och, i övertygelse om att så skulle ske, gav mig förtroen-
defulla och kritiska beskrivningar är detta något som jag noga beaktat. Jag har 
inte talat med någon om vem som deltagit men inom de olika verksamheterna 
kan det givetvis ha framkommit. Vem som berättat vad vet emellertid endast den 
enskilde och jag – förutom i lärarsamtalet där två lärare, efter eget önskemål, del-
tog. I de fall då deltagarna i sina beskrivningar gav uppgifter som jag kunde för-
moda skulle kunna bidra till att de blev identifierbara har jag uteslutit dessa be-
––––––––– 
205 Hermeren, 1990 



 

 72

skrivningar ur resultatpresentationen. Då den diskursanalytiska ansatsen, enligt 
min uppfattning, också understödjer en avpersonifiering av forskningsresultaten 
så har den bidragit till att konfidentialitetskravet lättare gått att tillgodose.  

Det fjärde och sista etiska kravet på humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning är nyttjandekravet. Det innebär att de erhållna uppgifterna enbart får 
användas för forskningsändamål. Då någon tanke på att använda materialet i an-
nat syfte aldrig varit aktuell så har även detta krav uppfyllts.  

För övrigt lämnar Vetenskapssrådet rekommendationer om forskningsresultaten 
och påpekar vikten av att berörda personer får ta del av och godkänna materialet 
före publiceringen. Presentationer gjordes också vid två tillfällen men då endast 
med lärargruppen. Det är också lärarna som visat störst intresse för forsknings-
projektet och med tanke på att det är de, och deras organisation, som är huvudan-
svariga för utbildningen så är det inget anmärkningsvärt. Då varken studenterna 
eller handledarna visade samma intresse av att ta del av materialet under arbetets 
gång har ingen presentation skett. Däremot har jag noterat de som uttryckte sin 
önskan att ta del av det färdiga resultatet och ämnar tillgodose det.  

En annan aspekt som tas upp är problematiken mellan etik och kritik. Då en stu-
die med kritisk ansats med stor sannolikhet presenterar resultat som kan uppfat-
tas negativa kan de också få etiska konsekvenser. Detta är något som kräver ett 
särskilt övervägande. Detta kan innebära att deltagarna blir negativt berörda vil-
ket måste vägas mot det förväntade kunskapstillskottet. Detta är ett övervägande 
som jag diskuterat med olika personer i min forskningsgemenskap och resulterat 
i att min oro stillats. Den stundtals dystra beskrivningen av praktiken har möj-
ligtvis förstärkts av mina tolkningar, men min starka förhoppning är att kun-
skapstillskottet ska överväga risken att någon blir negativt berörd. 

Den kvalitativa forskningsintervjun –  
en utgångspunkt för samtalen 
Det är Kvales206 metodologiska tankar om den kvalitativa forskningsintervjun 
som i mångt och mycket ligger till grund för den empiriska studiens utformning 
och genomförande. Kvale framhåller den kvalitativa intervjuns förståelseform 
som han beskriver i termer av ”upplevelser, medvetenhet, beskrivning, mening, 
tolkning och samspel”207. Han uttrycker vidare att forskningsintervjun är en mel-
lanmänsklig situation, ett samtal mellan två människor om ett tema av ömsesi-
digt intresse, och därmed en specifik form av mänskligt samspel där kunskap ut-
vecklas genom dialog. 

I samtalen och senare under analysarbetet var båda dimensionerna av min för-
förståelse betydelsefulla. Mina egna erfarenheter av deltagarnas situationer och 

––––––––– 
206 Kvale, 1997 
207 Kvale, 1997 s. 42 
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min kännedom om kultur och språkbruk innebar inte några svårigheter samtala. 
Min teoretiska förförståelse var under hela arbetets gång till hjälp att avgöra när 
samtalen handlade, eller inte handlade, om något intressant i förhållande till pro-
blemet. Den teoretiska förförståelsen lyfte mig m.a.o. ett snäpp över det välbe-
kanta för att se något nytt och förstå det på ett nytt och intressant sätt. 

Goda råd – metodiska stöd 
Inom ramen för det som kan kallas ’kvalitativ intervju som forskningsmetod’ 
återfinns goda råd i flera former. De som inspirerat mig är halvstrukturerad nar-
rativ- och diskursiv intervju. Den form av kvalitativ intervju som Kvale208 fram-
håller är den halvstrukturerade som innebär att intervjun redan på förhand är fo-
kuserad kring teman. Mitt forskningsintresse har naturligtvis präglat mina fråge-
ställningar och riktat fokus mot de teman som utgör den röda tråden i arbetet, 
nämligen bemötandet, lärandet och villkoren. Att intressera sig för deltagarnas 
erfarenheter av bemötandets betydelse, hur lärandet och kompetensutvecklingen 
av detsamma har upplevts och skett samt vilka villkor som varit av betydelse för 
detta ser jag som en självklarhet. Förutom den kunskap som ryms inom temaom-
rådena så antog jag att det i relationerna mellan dem skulle finnas något intres-
sant att belysa.  

Inspirationen av narrativ intervju, som presenteras av Jensen och Johnsen209, inne-
bar en ambition att få deltagarna att berätta sammanhängande historier om situatio-
ner som låg till grund för deras erfarenheter. Detta innebar ett medvetet steg mot 
det naturliga samtalet som för mig innebar att visa det intresse jag hade, ge samta-
len den tid de krävde samt att inte avbryta och vänta med frågor till slutet av berät-
telserna. Att söka berättelser är en väg att nå människors praktiska erfarenheter i ett 
relativt icke-teoretiserat skick. Detta är något som inte alltid är helt lätt i samtal 
med professionella, välutbildade människor, men förutsättningarna ökar om man 
ber dem berätta om praktiska situationer. Min diskursanalytiska inspiration gjorde 
samtidigt mig intresserad av vilka begrepp som användes och vad som spontant 
lyftes fram som värdefullt. Jag intresserade mig även för de mer teoretiska resone-
mangen och deltagarnas egna analyser och tolkningar av sina erfarenheter och situ-
ationer. Detta skedde med inspiration av den diskursiva intervjun såsom den fram-
ställs av Jensen och Johnsen. I denna form av intervju uppfattas intervjupersonerna 
som teoretiker och experter på sig själva, sin historia och sin särprägel. Deltagarnas 
mer teoretiska beskrivningar lyfter fram begrepp och argument och ger med det yt-
terligare en bild av beskrivningarnas diskursivitet. 

Samtalen planerades och genomfördes således med många goda råd i bakhuvu-
det. Några ytterligare råd av Kvale210 som kom till särskilt stor nytta var insikten i 
att det är Vad- och Hur-frågor som leder samtalet till en konkret nivå medan Var-

––––––––– 
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för-frågor är de som lätt leder samtalet till en retorisk– eller teoretiserande nivå. 
Ett annat råd var att använda sig av möjligheten att validiera tolkningarna direkt 
under samtalets gång. Genom att sända tillbaka min tolkning av den berättade er-
farenheten blev det möjligt att direkt få veta om jag uppfattat det hela riktigt. Så-
dana validieringsfrågor rekommenderas av Kvale som också förespråkar idéprö-
vande frågor. Han anser att det finns en överdriven rädsla för ledande frågor och 
ser dem mer som idéprövande. Det är sämre att lämna ett intervjusamtal med 
outtalade frågor än att en och annan fråga kan uppfattas vara alltför ledande. Då 
alla frågor leder samtal vidare är inte det centrala om frågorna är ledande utan 
istället vart de leder. 

Med dessa goda råd, och fler därtill, blev det möjligt att föra samtalen på ett na-
turligt sätt som givetvis inte innebar något överdrivet validitets- och idéprövan-
de. Det blev möjligt att då och då försäkra sig om förståelsen och förhöra sig om 
uppfattningar även om saker och ting som inte nämndes spontant. En oplanerad 
möjlighet öppnades också under arbetet med samtalen. I och med att de inleddes 
med studenter gav detta möjligheten att i de senare samtalen med lärare och kli-
niska handledare presentera valda delar av studenternas erfarenheter. Det visade 
sig vara en god idé som, i de mötena, gav möjligheter för gemensamma reflek-
tioner och kunskapsutbyten.  

Tid och rum för samtalen 
Alla samtalen utom ett ägde rum på tu-man-hand i anslutning till antingen högs-
kole- eller vårdverksamheterna. I ett samtal deltog två lärare samtidigt men var i 
övrigt likt de andra. Vid studentsamtalen satt vi i enskilda små rum som exem-
pelvis grupprum eller i avskilda vilorum. Lärarsamtalen ägde rum på de enskilda 
lärarnas arbetsrum medan de med handledarna skedde i för tillfället tomma per-
sonalutrymmen. Vad det gäller studenterna och lärarna var samtalen inte tids-
pressade medan handledarna däremot kände av tidspress och hade ’ett öra i kor-
ridoren’. Alla samtal var emellertid engagerande och präglades av stort förtroen-
de. Detta framstod då flera lärare och handledare sänkte rösten och gav mig för-
troenden som de i skydd av anonymiteten ville föra ut. Studenterna gav också 
förtroenden som de inte skulle gjort om de på minsta vis hade sett mig som nå-
gon som kontrollerade eller skulle kunna avslöja dem. I vissa samtal fick jag en 
känsla av att utgöra någon form av klagomur eller biktmor då deltagarna delgav 
mig mycket negativa och frustrerande erfarenheter som de ville att jag genom 
avhandlingen skulle föra fram i ljuset. I flera intervjuer framkom också att själva 
samtalet bidragit till reflektion och stimulerat till försök att åstadkomma föränd-
ringar. Sammanfattningsvis stod det klart för mig att forskningsinriktade samtal 
med en utgångspunkt likt min står och faller med tillit. 

Utsagornas väg till intressant text 
Samtalen dokumenterades med hjälp av bandinspelare för att jag skulle kunna 
koncentrera mig på innehållet och dynamiken. Detta sätt att dokumentera var 
inget som någon av deltagarna hade några invändningar emot eller verkade dis-
traherade av. Intervjuerna transkriberades till skriven text av mig själv med stor 
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behållning. Utskrifterna skrevs ut ordagrant men med justeringar av uttal och 
språkliga brister, skratt och totala utsvävningar från temana. Sådant uppfattar jag 
som mindre väsentligt med tanke på den språkligt innebördsmässiga fokusering-
en som genomsyrar hela studien.  

Problemet med intervjuutskrifter ligger, enligt Kvale211, i skillnaden mellan 
muntlig och skriftlig, språklig kommunikation. Den muntliga kommunikationen 
skedde i sammanhang vars tid, rum och relationella dimensioner upplevdes av 
oss som var där men som saknades i utskrifterna. Texten blev m.a.o. avkontextu-
aliserad och måste därför i viss mån ses som en konstruktion. Detta är något som 
är oundvikligt i en sådan här studie, men väl värt att beakta. Ett annat problem är 
att orden får en definitiv prägel i sin skriftliga form, en prägel som möjligtvis 
inte alls avsågs i det spontana samtalet. Min medvetenhet om problematiken har 
lett till att jag försökt att göra det bästa av situationen och i analysarbetet försökt 
att se utskrifterna som stöd för minnet och därmed återuppleva samtalssituatio-
nerna. 

Citaten – exempel från ’verkligheten’ 
Citaten i avhandlingens text återges inte exakt ordagrant då det inte är lingvistis-
ka diskursiviteter som är intressanta utan mening och skilda kvaliteter. Då alla 
människor talar på ett sätt som skiljer sig från skriftspråk har alla citat transfor-
merats till (nästan) skriftspråk. De tre punkterna … som här och där återfinns i 
citaten är ämnade att visa på korta tankepauser. Både de kortare citaten och de 
längre intervjuutdragen är utvalda för att konkretisera och levandegöra texten 
samt ge visioner av hur samtalen avlöpte. Att citaten ibland är långa grundas på 
svårigheten att dela upp intervjutexten innehållsmässigt utan att hacka sönder det 
värdefulla som en sammanhängande beskrivning innehåller. Samma tanke har 
medfört att de beskrivningar och berättelser som återges inte alltid låtit sig be-
gränsas av den övriga textens struktur till punkt och pricka, utan har tillåtits leva 
lite utanför ramarna. I de fall då de meningsbärande utsagorna krävt frågor (eller 
svar) från min sida återges också de, allt för att ge en vision av samtalens inne-
håll och karaktär. Bokstäverna S, L och H visar vilken deltagargrupp som uttalar 
sig: student, lärare eller handledare. 

Analys och tolkning  
Analysen av det empiriska materialet har utgjorts av en process som framskridit 
genom att reda ut och sortera det empiriska materialet på än det ena, än det andra 
sättet för att slutligen hitta en struktur att arbeta med. Då jag i detta sammanhang 
använder begreppen analys och tolkning med olika innebörd så har arbetet startat 
i en analys som i sitt senare skede övergått till tolkning. Begreppet tolkning inne-
fattar den analysform som krävt en mer djupgående förståelse som går att likna 

––––––––– 
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vid ett sammanvävande av teori och empiri. Analysarbetet har skett i tre faser, 
som jag kommer att beskriva senare, där den tredje analysfasen samtidigt utgör 
tolkningens första fas. Därefter har tolkningsarbetet skett i ytterligare två faser 
som jag redogör för under rubriken Om presentation av resultatet. 

Deltagarnas erfarenheter  
Erfarenheterna kring lärandet av bemötande rör således: vad ett gott respektive 
dåligt bemötande uppfattas handla om, hur bemötandeproblematiken lärs / hante-
ras pedagogiskt och hur detta står i relation till de villkor som uppfattas råda. De 
omtalade erfarenheterna var praktiska och konkreta men blev redan när att de 
återskapades och berättades en form av abstraktion, då intervjusamtalen handlade 
om företeelser. Samtalen utspelade sig förvisso i praktiken men vi befann oss 
inte i de praktiska situationerna vi talade om. Utifrån mitt intresse och min för-
ståelse av den pedagogiska praktiken så utgår jag från att de beskrivningar som 
delgivits mig har sin erfarenhetsbakgrund och ger uttryck för uppfattningar och 
åsikter som deltagarna har. De erfarenheter jag pekar på är de som är av betydel-
se både i och för den pedagogiska praktiken.  

Analys som meningssortering 
Analysarbetet har utgjorts av ett sorteringsarbete grundat på förståelse av vad 
deltagarna och jag talat om i relation till temaområdena; ett slags innehållsbe-
stämning av vad deltagarna lyfte fram som väsentligt. Analysarbetet har präglats 
av ännu ett gott råd från Kvale212 som jag tolkat ’håll dig till temana’. Detta var 
ett råd som gjorde att jag bibehöll mitt fokus och som underlättade analysarbetet. 
Till viss del har det fungerat reducerande av intervjuernas innehåll men inte ute-
lämnat något av det som utgör avhandlingens intresseområde. Det är, var och 
förblir bemötandet, lärandet av detsamma och villkorens betydelse som är det in-
tressanta.  

Efter det att intervjuerna transkriberats och lästs igenom sorterade jag och satte 
etiketter på innehållet beroende på om de handlade om bemötandet, lärandet eller 
villkoren. Då jag redan från början hade de olika deltagarkategorierna åtskilda så 
innebar denna arbetsfas att intervjutexten tappade sina individuella rötter och 
blev gruppkontextuella. I och med att utsagorna blev avpersonifierade försvann 
möjligheterna att följa den enskilde studenten, läraren och handledaren i texten, 
något som möjligen kan ses som en brist men har sin förklaring. Det finns två 
skäl till att jag valt att avpersonifiera utsagorna: det ena beror på att risken att 
identifiera de enskilda personerna skulle öka markant om det gick att följa dem. 
Det andra skälet är att den diskursteoretiska ansatsen visar på en poäng i att be-
trakta de enskilda utsagorna som diskursiva snarare än personliga. Av samma an-
ledning föreföll det viktigt att behålla utsagornas grupptillhörighet. Med ut-

––––––––– 
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gångspunkt i kritisk diskursanalys är diskursers inverkan i rolluppfattningar och 
rolltillhörigheter intressant om man vill studera en komplex och konfliktfylld 
praktik. Med denna tanke har arbetet inneburit att utsagorna har betraktats som 
röster från den pedagogiska praktiken.  

Analys som meningskoncentration 
Den följande analysfasen ägde rum med inspiration av det Kvale213 kallar me-
ningskoncentration. Denna analysform tolkade jag som att koncentrera materialet 
till det mest meningsfulla. Det visade sig möjligt att reducera materialets kvanti-
tet utan att reducera dess kvalitet och det blev inte reducerat annat än i bemärkel-
sen sammanfattat, vilket innebar att alla väsentligheter och olikheter i uppfatt-
ningar, upplevelser och erfarenheter bevarades. Även motsägelser sågs som vari-
ationer och blev därmed relativt oproblematiska och bevarade. Kvale uttrycker i 
sammanhanget: ”om de studerade sociala processerna väsentligen är motsägelse-
fulla, duger empiriska metoder som bygger på uteslutning av motsägelser inte till 
att blottlägga den motsägelsefulla verkligheten”214.  

Genom att läsa igenom och söka efter väsentligheter och olikheter skapades först 
en helhetsuppfattning av det empiriska materialet som i nästa fas gav mig en 
uppfattning om delarna. Detta sätt att i analysen pendla mellan helhet och delar 
kan förstås som att befinna sig i den omtalade hermeneutiska spiralen. Med det 
hermeneutiska arbetssättet utvecklas förståelsen successivt. När man ser helheten 
ser man delarna, när man ser delarna ser helheten annorlunda ut vilket medför en 
ny förståelse för delarna i en förändrad och berikad förståelse och kunskap om 
det studerade215. Inom den studerade sjuksköterskeutbildningen sker lärandet och 
kunskapskommunikationen om bemötandeetik i en komplex och mångfacetterad 
pedagogisk praktik. I alla de beskrivningar som jag fått ta del av finns dock olika 
centreringar. I anslutning till dessa beskrivs vad som är meningsfull och viktig 
kunskap om bemötandet. Beskrivningarna centreras också kring hur – i vilken 
form lärandet skett, och var – i vilket sammanhang lärandet ägt rum, samt vem 
eller vilka personer som varit betydelsefulla för lärandet. Ett ytterligare fokus är 
villkorens betydelse då det är uppenbart att den förekommande pedagogiska 
kommunikationen påverkas av såväl personliga som organisatoriska och samhäl-
leliga villkor.  

Tolkning – som meningsfördjupning 
Jag använder begreppet tolkning för den analysform som kräver en mer djupgå-
ende förståelse och som i följande fas av analysarbetet utgår ifrån det beskrivna. 
Syftet är att problematisera och ge förklaringar till hur det beskrivna kan förstås. 

––––––––– 
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Hela analysarbetet har självfallet utvecklats i relation till det teoretiska perspek-
tivet, men i olika utsträckning. Fram till fasen då de beskrivna erfarenheterna 
krävde att problematiseras använde jag mig inte aktivt av teori utan koncentrera-
de mig på empirin och lät den silas genom min förförståelse. När det så blev 
dags att problematisera de beskrivna erfarenheterna blev det också dags att akti-
vera min teoretiska förståelse och låta teorierna utgöra tolkningsredskap. 

Tolkningsperspektivet ’erfara andra’  
Med utgångspunkt i von Wrights216 pedagogiska rekonstruktion av Meads inte-
raktionistiska teoribildning har innebörden i begreppet ’erfara andra’ utgjort ett 
tolkningsredskap. Att erfara andra utgör, som tidigare beskrivits, grunden i ska-
pandet av den personliga identiteten och sker på två sätt. Skapandet / lärandet 
sker dels genom att erfara andras handlingar, dels genom att erfara andras bild av 
den egna personen. Tillsammans utgör de två dimensionerna möjligheter att för-
stå omgivningen och skapa sig själv i relation till andra. Att erfara andra utgör 
också förutsättningen för att reflektera över sina egna handlingar, ta ställning och 
fatta beslut. Enligt von Wright är subjekten och det intersubjektiva bundna till 
varandra i en dialektisk relation och i de mellanmänskliga relationerna kommu-
niceras allt; det existerar alltså inga tomma (eller värdelösa) möten217. Allt inne-
bär uppfattningar, attityder, människosyn, värderingar och annat kulturellt inne-
håll som med ett pedagogiskt intresse kan ses som kommunikation av kunskap. 
Värden är också av betydelse för lärandet av bemötandeetik.  

Tolkningsperspektivet erfara andra bidrog till att jag kunde förstå hur de be-
skrivna erfarenheterna av andra personers handlingar haft betydelse för lärandet. 
Därigenom gick det också att förstå hur möten och handlingar inverkat i bildan-
det av den personliga identiteten, yrkesidentiteten och den egna kompetensen. 
Tolkningsperspektivet gjorde det också möjligt att förstå hur deltagarnas erfa-
renheter av sina egna handlingar framkallat tankar och känslor som legat till 
grund för olika ställningstaganden. Det blev, m.a.o., möjligt att förstå hur den 
kommunicerade kunskapen och värdena bidrog till lärandet av en personlig och 
professionell bemötandekompetens. Erfara andra var av stor betydelse i de första 
kapitlens problematiseringar då det var det som belyste hur det relationella lä-
randet kunde förstås. Då det framgick att det relationella lärandet förekommer 
överallt och hela tiden så föreföll det meningslöst att påpeka och upprepa att alla 
de relationer och situationer som beskrevs var lärande. Möjligheten att förstå det-
ta finns s.a.s. utan att det upprepas. Det var alltså enbart risken för upprepningar 
som låg bakom att problematiseringarna utifrån erfara andra-perspektivet ebbade 
ut i dessa.  

––––––––– 
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Tolkningsperspektivet ’livsvärld och system’  
Med utgångspunkt i Habermas kommunikationsteori218 och med insikt i de två 
samhällssfärerna livsvärld och system har ytterligare ett tolkningsredskap ska-
pats. Med de beskrivna sfärerna som grund har redskapet vuxit fram på ett sätt 
som innebär att livsvärld och system utgör ett dubbelt perspektiv – en integration 
av två sätt att betrakta och förstå den pedagogiska praktiken219. Tolkningsper-
spektivet ’livsvärld och system’ bidrog till att jag kunde identifiera såväl livs-
världens som systemets rationalitetsformer och förstå dess olika praktiska ytt-
ringar. Vid tolkningen av det empiriska materialet visade livsvärldsperspektivet 
hur de uttalade erfarenheterna gick att härleda till hög värdering av egna person-
liga erfarenheter, till familj, grupp eller kulturell bakgrund, till dess normer, vär-
den och relationella form av problemlösning. Livsvärldsperspektivet belyste hur 
både lärandet och bemötandet skedde intuitivt, normativt och kommunikativt i 
kulturell gemenskap och gav ledtrådar till hur dessa former av social integration 
kan förstås. 

Systemperspektivet visade hur de uttalade erfarenheterna gick att härleda till 
strategiska strukturer i form av effektivitet och överordnad makt. Tolkningen 
gjorde det möjligt att förstå hur argumentation påverkat praktiken men gav också 
indikationer om ett mer intuitivt accepterande av strategiska strukturer i form av 
begreppsanvändning och uppfattningar om resurser och resursfördelning. Sy-
stemperspektivet visade också hur både lärandet och bemötandet har påverkats 
av ett strategiskt, strukturerat och effektivitetsanpassat handlande som kan för-
stås med hjälp av Habermas tankar om kolonisering och systemintegration. 

Under analysens framskridande framkom också att mycket av deltagarnas erfa-
renheter gick att härleda och förstå ur livsvärldsperspektivet, men ändå framstod 
som kvalitativt åtskilda. Detta innebar att livsvärlds- och systemperspektivet vi-
sade sig vara trubbigt tolkningsredskap och måste kompletteras. Lösningen på 
problematiken var nära. Med en fördjupning från livsvärld och system till de tre 
olika formerna av praktisk rationalitet öppnades en ny möjlighet till förståelse.  

Den nya möjligheten bestod främst av att det öppnades ett utrymme och en tolk-
ningsram för den etiska rationalitetens handlingar framträdde. Det Habermas220 
fokuserat och uttömmande beskrivit i sin teoribildning är de två ytterligheterna 
strategiskt och kommunikativt handlande, medan han däremot lämnat något 
mera öppet när det gäller beskrivningar av den etiska rationalitetens handlingar. 
Eftersom många av deltagarnas erfarenheter gick att förstå som sprungna ur etisk 
rationalitet öppnades möjligheten till att föra de tre handlingsrationaliteterna 
samman och studera dem och dess inbördes relationer. Fördjupningen från livs-
värld och system till de tre rationalitetsformerna pragmatisk, etisk och moralisk 
kom också att öppna det som kritiskt betraktas som en dualistisk indelning av 
verkligheten. Öppningen innebar att det i mycket större utsträckning blev möjligt 
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att förstå alla de erfarenheter jag fått ta del av, utan att vare sig göra våld på det 
empiriska materialet eller att i grunden ifrågasätta Habermas teoretiska konstruk-
tion. Tolkningsperspektivet ’livsvärld och system’ har, i motsats till tolknings-
perspektivet ’erfara andra’, haft en ökande betydelse. Från att i de första proble-
matiseringarna ha delat utrymmet med erfara andra-perspektivet så har livs-
världs- och system-perspektivet tilldelats allt större utrymme, allt eftersom de 
empiriska beskrivningarnas komplexitet ökat. Med det forsknings- och kun-
skapsintresse som ligger till grund för hela avhandlingsarbetet är det också det 
senare perspektivet som haft den största potentialen att problematisera på ett sätt 
som inneburit fördjupad förståelse av den pedagogiska praktikens problematik 
och dess inverkan på lärandet. 

Det är viktigt att poängtera att alla människor i sina dagliga liv antas handla ut-
ifrån alla rationalitetsformer, men intressant ur pedagogisk synvinkel är att ratio-
naliteterna kommer till uttryck i all mänsklig, språklig kommunikation och att de 
lärs. Genom att delta i och förstå språklig gemenskap framstår argument som 
olika, gör olika intryck och får olika genomslag. På så sätt kan språkligt uttryckta 
rationaliteter förstås som diskursiva och därmed vara medierande, lärande och 
konstituerande av både kunskap och värden.  

Under arbetet med att tolka och förstå de empiriska erfarenheterna med hjälp av 
de båda tolkningsperspektiven uppstod en särskild teoretiskt-praktisk samförstå-
else. Det uppstod m.a.o. en specifik kontext av just den empirin och av just de 
teorierna som gjorde det möjligt att förstå och identifiera den pedagogiska prak-
tikens diskursiva strukturer samt belysa den inverkan de kan tänkas ha på läran-
det av bemötandeetik. 

Om presentationen av resultatet 
Avhandlingens resultat utgörs av en presentation av de olika analys- och tolk-
ningsfaserna. Resultatet av den första tolkningsnivån beskriver deltagarnas erfa-
renheter ur ett pedagogiskt relationellt och praktiskt perspektiv. Den andra tolk-
ningsnivån problematiserar erfarenheterna genom att relatera dem till specifika 
teorier inom området men främst genom att väva samman dem med forsknings-
perspektivets teorier221. Problematiseringsavsnitten sammanfattar och avslutar 
varje kapitel i del II. De fördjupade problematiseringarna utgör ett viktigt mel-
lansteg då de, förutom att fördjupa förståelsen för deltagarnas beskrivna erfaren-
heter, också bäddar för förståelsen av den tredje tolkningsnivån. Den utgörs av 
en teoretisk rekonstruktion av empirin i relation till de teoretiska utgångspunk-
terna. Den är också ämnad att utgöra ett sätt att förstå både praktiken och teorin i 
termer av diskursivitet och interdiskursivitet på en principiellt intressant nivå och 
presenteras i inledande kapitel i del III. 

––––––––– 
221 I problematiseringsavsnitten anges referenserna till de specifika teorierna som tidigare. När det 

gäller de teorier som ingår i tolkningsperspektiven utgår problematiseringarna ifrån min samlade 
förståelse. Därför är det omöjligt att i de fallen referera till enskilda texter.  
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Tanken med att varva praktik / empiri med teori i resultatpresentationen är att ge 
en bild av hur förståelsen för praktiken successivt fördjupats under arbetets gång, 
och samtidigt möjliggöra för läsarna att erhålla liknande erfarenheter. Det mer 
traditionella sättet att presentera forskningsresultat genom att först presentera alla 
teoretiska utgångspunkter och sedan återknyta till dem efter presentationen av 
empiri, kan upplevas omotiverande då det kan bli oklart varför man läser det 
man läser. Att varva empiri och teori och låta dem utgöra det, de enligt det aktu-
ella synsättet är – olika dimensioner av en kunskapande helhet – underlättar ock-
så för att endast presentera relevanta delar av stora och omfattande teoribildning-
ar. Med denna design är det tillräckligt att inledningsvis ge en kortare beskriv-
ning av de teoribildningar som legat till grund för analys och tolkning, för att se-
nare utveckla dem i anslutning till beskrivningarna av empirin. Detta innebär att 
de två dimensionerna teori och empiri tillåts kasta ljus över varandra och med det 
bidra till fördjupad förståelse av helheten222. Att det samtidigt innebär ett sätt att 
undvika upprepningar och att slippa tvingas bläddra fram och tillbaka under läs-
ningen ser jag som en fördel. 

Förutom att resultatet presenteras varvat med problematiseringar så utgör kapit-
len i del II en form av historia. Genom att rekonstruera det som beskrevs och be-
rättades för mig till en historia med kronologisk prägel ger kapitlen en vision av 
att följa studenternas erfarenheter från ’vaggan till examen’. Presentationen in-
leds med en kort beskrivning av studenternas tidigaste erfarenheter av bemötan-
de: i hemmen med de nära anhöriga. Efter det följer en kort beskrivning av deras 
upplevelser av sina första möten med vården: först som vårdsökande / anhöriga 
och sedan med ’den vita rocken på’. Därefter följer en mer utförlig beskrivning 
av studenternas erfarenheter av sina möten med utbildningskulturen och dess fö-
reträdare som representeras av lärarna och de kliniska handledarna. Av denna an-
ledning presenteras lärarnas respektive handledarnas erfarenheter av bemötande 
och lärande först när de s.a.s. kommer in i handlingen. Avslutningsvis i del II 
presenteras det jag uppfattat utgör studenternas erhållna bemötandekompetens. 

Det är viktigt att påpeka att den bild av praktiken som det empiriska resultatet 
målar upp kan, men inte behöver, vara rättvisande för hela den studerade utbild-
ningsverksamheten. Den pedagogiska praktik som jag presenterar är min tolk-
ning av de beskrivningar som de utvalda deltagarna valde att delge mig. Med 
detta vill jag ge en förklaring till att resultatet möjligtvis framstår som mer pro-
blematiskt än det nödvändigtvis upplevs av alla som verkar där. Men oavsett om 
de delgivna erfarenheterna delas av alla så utgör beskrivningarna och berättelser-
na röster från praktiken som gett mig en empirisk anledning att lyfta fram och 
problematisera några principiellt intressanta pedagogiska aspekter.  

––––––––– 
222 Jfr. Fritzell, 2003a 
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6. Studenternas tidiga lärande  
av bemötandeetik 

Studenternas upplevelser varierar om var och hur lärandet av bemötande skett. 
En genomgående erfarenhet är dock att sjuksköterskeutbildningen inte lagt 
grunden till det som krävs för att förverkliga goda möten med andra människor. 
Den har snarare bidragit till att omfatta även vårdens specifika relationer. Den 
upplevda kompetensen att möta människor på ett gott sätt är således något som 
grundlagts tidigare och funnits med från tiden innan utbildningen. Det tidiga lä-
randet för bemötandekompetens har skett i personliga möten där studenterna 
både blivit bemötta, bemött själva och mött andras erkänsla.  

Kapitlet om studenternas lärande kommer att först att beskriva de erfarenheter 
som är kopplade till barndom och uppväxt. Därefter beskrivs den betydelse som 
tidiga personliga erfarenheter av att vara vårdsökande eller närstående haft för 
lärandet. Kapitlet avslutas med en fördjupad problematisering som är ämnad att 
ge en bild av det beskrivna i ljuset av de teoretiska tolkningsperspektiven. 

Barndom och uppväxt  
Bemötandekompetensens grund ses som medfödd eller tidigt förvärvad och upp-
levs av studenterna som integrerad i den personliga identiteten. Öppenhet, intres-
se för andra människor och en lätthet att komma till tals ses som förutsättningar 
för goda möten. Ärftlighet och / eller mycket tidiga erfarenheter anses också lig-
ga till grund för det upplevda behovet av – och tillfredsställelsen – i att hjälpa 
andra.  

– S: Ända sen jag var jätteliten så har jag alltid velat bli sjuksköterska … så 
det var bara givet att det skulle bli omvårdnadsprogrammet också vidare då 
… jag tror att det är nedärvt hos mig … 

– Uppväxtmiljön kanske har påverkat dig ? 
– Inte till att bli sjuksköterska men om att hjälpa folk och så kanske … det är 

ingen i min familj som valt vård … jag tror att det ligger i mig … det har all-
tid varit givet. Jag känner inre tillfredsställelse när jag får hjälpa andra och 
så … jag lekte alltid sjuksköterska också … jag har aldrig funderat på nåt 
annat. 

Det finns en tilltro till att de egna uppväxtförhållandena och bemötande man fått 
som liten är av betydelse. Dessutom antar studenterna att de tillägnat sig de nor-
mer som rådde i barndomshemmet. De normer som ligger till grund för ett gott 
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bemötande anses handla om vänlighet, ärlighet och omsorg. När dessa går i linje 
med vårdens professionella upplevs de som delar i en helhet där det ena bekräftar 
det andra. Personliga upplevelser av osäkerhet ger också erfarenheter som stu-
denterna inte önskar sina medmänniskor och särskilt då inte de som är sjuka. 

– S: Känslan måste jag ha fått hemifrån, men sen när jag läste på omvård-
nadsprogrammet och även på högskolan här så känns det skönt att man fått 
bekräftat detta som jag har känt och trott och så. Men jag har fått väldigt 
mycket hemifrån, att man ska bemöta varandra väl och så, man ska inte lju-
ga och vara vänlig och så … men sen gapade jag och skrek och var en 
hemsk ungdom … det har jag verkligen varit … men någonstans så lyckades 
dom nog förmedla det här … att vara rädd om andra människor. 

– Tycker du att de lite speciella relationerna i vården är särskilda eller är det 
samma som privat ? 

– Jag försöker nog alltid tänka på det även privat, men det är ju inte alltid 
man lyckas. Men när det gäller sjuka människor så vill jag ju att dom ska 
vara bekväma i sin situation. Det gäller ju en själv också om man befinner 
sig i en osäker situation då är det ju skönt att bli vänligt bemött av andra, att 
man får bli bekväm då … 

Även med en uppväxt i mindre goda hemförhållanden har ett lärande skett. Som 
studenten beskriver det går det att förstå som att känslomässigt torftiga uppväxt-
förhållanden kan ligga till grund för ett sökande efter bekräftande, omsorgsfulla 
relationer med andra.  

– S: Det handlar om mina föräldrar som kommunicerat dåligt … 
– Har du lärt något av dom ? 
– Nej, tvärtom. Jag har tyckt att det behövts mer … och så har jag blivit sån … 

när jag pratade med pappa häromdan så förstod han inte vad jag pratade 
om … Det handlar om att jag själv är en social människa och vet ju själv hur 
bra jag mår om någon frågar mig nåt och man vill ju ha en god relation att 
man visar att man bryr sig om, det handlar bara om det där lilla liksom … 
jag tror att jag alltid varit sån … jag ser det här som ett kall alltså … jag vill 
göra såna här grejer … jag har vart med i Rädda barnen och såna grejer 
också. Och så har jag känt det av dom gamla i hemtjänsten som jag har gått 
hem till, jag har vart där i flera år och även om jag inte vart där på länge så 
kommer dom ihåg mig och frågar efter mig och sånt … och det gör mig glad 
för det betyder att jag måste ha tillfört någonting. Det är roligt att få det … 
man blir så uppmuntrad … 

Förutom livserfarenheterna från barndomen så beskrivs andra personliga erfa-
renheter som betydelsefulla. De situationer och relationer som lyfts fram är bl.a. 
betydelsen av att själv vara förälder. Upplevelser av egna barn har bidragit med 
kunskap om vad som är viktigt i vårdmöten. En sådan kunskap är vikten av att 
använda sina händer, att ta och hålla i andra för att skydda. Detta är en aspekt av 
bemötande som inte direkt blivit bekräftad i utbildningen, men som ändå finns 
där som en kunskap möten tillsammans med det egna lilla barnet.  
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– S: Det är så viktigt att ta med sina händer att skydda, bara att hålla, det kom 
av sig själv när man fick barn. 

– Har du fått detta bekräftat i utbildningen ? 
– Nej, det är mina egna erfarenheter. Men eftertanke och reflektion om det har 

jag fått i utbildningen. Tänk på vad du gör. 

Erfarenheter av att vara vårdsökande  
eller närstående 
Att studenterna själva varit vårdsökande eller närstående har också inneburit ett 
lärande. Dessa erfarenheter har bidragit till förståelse för utsatthet och utanför-
skap. Som en följd har kunskapen om att inte låta fördomar lägga hinder i vägen 
för en öppenhet i relationerna med vårdsökande utvecklats.  

– S: Kanske är det mest hemifrån eftersom jag är uppvuxen med en annan tro 
så kan jag lite grann sätta mig in i hur det är med fördomar och så där vida-
re … så att det ligger lite grann där … Jag vet lite grann hur det är att kän-
na utanförskap och så … Det syns ju inte på mig men det är ju något som 
jag alltid säger när jag kommer själv som patient, så jag vet hur det är att 
mötas av fördomar i vården. 

På liknande sätt har minnen av förstående och glad vårdpersonal gett en vision 
av hur möten i vården kan gestalta sig när de är som bäst. Möten som upplevts 
som förstående och odramatiska när de själva legat i sjukhussängen har utgjort 
förebilder för liknande förhållningssätt. 

– S: När jag själv låg på sjukhus, när jag låg inne när jag var 10 år sådär … 
då älskade jag barnsköterskorna … jag tyckte dom var så underbara dom 
bemötte mig så himla bra … dom blev mina förebilder. Sedan när jag opere-
rade knät så var det också bara bra men inte så himlastormande. 

– Vad var det med de här barnsköterskorna ? Vad gjorde dom ? 
– Dom var så vänliga, dom var glada, positiva, lugna, harmoniska, tog sig tid, 

dom lyssnade nog … Jag vet en gång när jag kissade ner mig … jag var ju 
10 år så det var ju pinsamt … mamma var och hälsade på mig … då spelade 
vi kort … jag tror att det var bluffstopp eller någonting … och då skrattade 
vi så och då kunde ju jag inte hålla mig för jag hade blindtarmssåret … Då 
kissade jag ner mig i sängen då. Mamma sa att detta tar vi hand om men 
dom sa det är inga problem detta tar vi hand om, dom gjorde ingen affär av 
det, det var helt naturligt, det var så … dom blev aldrig, man märkte aldrig 
att dom var trötta eller irriterade eller någonting sånt … det tror jag är vik-
tigt. 

Även vårderfarenheter av dåliga möten har varit lärande – i dess motbild. I upp-
levelserna av dåligt och kränkande bemötande skapas kunskap om att inte göra 
detsamma mot andra. Detta för att inte åsamka samma lidande som de själva fått 
utstå. En situation präglad av okänslighet kan bidra till ett lärande av vikten av 
känslighet och lyhördhet i relationer till andra. I studenternas berättelser om sina 
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egna vårderfarenheter framgår det hur känsliga vårdmöten kan vara. Vardagliga, 
slentrianmässiga artigheter kan tolkas som dåligt engagemang och upplevas som 
kränkande. Beskrivningarna av känsligheten i de utsatta vårdsituationerna ger en 
fingervisning om det goda bemötandets svårighetsgrad. 

– S: Jag tänkte mycket på detta när jag själv var inlagd. Jag blev så fruktans-
värt arg, då fick man verkligen anledning att tänka på sånt här. 

– Vad var det som du blev arg på ? 
– Det var så otroligt korkade kommentarer, bara alla dessa frågor om Hur 

mår du ? Sådana frågor kan göra en tokig … en gång sa hon att … det kan 
väl inte vara så farligt. Sådana där dumma små kommentarer som så lätt 
slinker ut, det är farligt och tar mitt i prick. Det kan bli hemskt fel. När man 
inte mår bra blir man ju extra känslig också. Det är sånt jag tänker på … det 
kan bli så fel. 

Studenterna berättar också att de lärt bemötande av att ha varit närstående till nå-
gon som sökt vård. Erfarenheterna ter sig olika beroende på vilken relation man 
har till den vårdsökande. När det gäller de egna barnen kan det, åtminstone om 
det är små barn, liknas vid att vara vårdsökande själv. Upplevelsen av trygghet 
beskrivs som betydelsefull och information utgör en viktig faktor för att nå den.  

– S: Ett gott bemötande är att patienten känner sig trygg med de människor 
som är runt omkring en, det är första. Jag var inne med min son på sjukhu-
set och träffade folk på akuten, röntgen, operation och nu känner jag att vi 
fick så himla gott bemötande, min kille kände sig så trygg. Vi fick jättemyck-
et information och det gör ju också att man känner sig trygg. Det är mycket 
om trygghet och jag tror att om man känner förtroende för vårdaren så kan 
man egentligen genomgå vad som helst, vilka behandlingar som helst. Gott 
bemötande är ju också att man är trevlig och att man visar att man bryr sig, 
det tror jag är grunden i det hela.  

När det gäller erfarenheter och uppfattningar om vilken grad av ärlighet som är 
att föredra i vårdmöten så skiljer sig studenterna åt. Vissa anser att ärligheten får 
bedömas från situation till situation medan andra anser att total ärlighet är att fö-
redra. Som exempel på antagandet att egna erfarenheter väger tungt är studenten 
som upplevde en sjuksköterskas ’sanningssägande’ som oerhört positivt och ett 
föredöme vad beträffar mod och ärlighet. Hon vidhåller detta trots att hon under 
tre år har uppfattat ett motsatt budskap inom utbildningen. 

– S: Den här kvinnan hon kom in och sa till oss ”vi har missat er mamma, vi 
tittade till henne vid halv tre och nu när vi var inne halv fem så rörde sig 
inte täcket, jag är ledsen för det men det har gått helt lugnt till när hon hade 
somnat in”. Detta att hon hade mod att säga att dom hade missat detta och 
ändå ge informationen som gick rakt in, jag vill bli som henne. Att kunna 
möta döden, att vara rak och ärlig.  

– Är detta något som tagits upp i utbildningen ? 
– Ja, men de säger att man ska vara försiktig när man talar om saker, men det 

tycker inte jag.  
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Fördjupad problematisering  
 
Relationell kommunikation –  
grunden i lärandet 
Studenternas tidiga erfarenheter visar att mänskliga relationer varit grundläggan-
de för lärandet. Erfarenheterna visar också att lärande av bemötande till stor del 
sker i relation till det. De erfarenheter som beskrivs som tidigt lärande består av 
tankar och känslor som uppstått i praktiska situationer. Både förståelse, bekräf-
telse, omsorg och brister på desamma har, enligt studenterna, lagt grunden till att 
bekräfta och bemöta andra med förståelse och respekt223.  

Det, som von Wright224 i sin rekonstruktion av Meads teoribildning, lyfter fram 
som helt avgörande för mänskligt subjektsbildande är det relationella perspektivet. 
Med det menar hon att vi bildar vår personliga identitet, vår subjektivitet, genom 
att erfara andras intersubjektivt. Att erfara andra innebär både att erfara andras 
handlingar och att andras uppfattning om oss själva och med detta som grund bilda 
ett eget sätt att vara. Genom att erfara vad betydelsefulla andra gör, säger och tyck-
er bildas en repertoar för handling som tillsammans med den bild av sig själv som 
man ser hos andra ligger till grund för en ständigt pågående lärandeprocess. De 
mellanmänskliga relationerna utgör således dessa möjligheter att förstå omgiv-
ningen och ordval sig själv i en ständigt pågående dialektisk process.  

Genom att erfara andra och utveckla reflektionsförmågan läggs också grunden 
till självbilden, självaktningen och bildandet av ideal. I relation med andra bil-
das, m.a.o., föreställningar om vem man är, vem man kan vara, vem man vill va-
ra samt vem man borde vara. Den mänskliga reflektionsförmågan är också den 
som, enligt von Wright, ligger till grund för möjligheten att förstå andra och som 
också har förväntningar och ställer krav på andra.  

Lära etik och moral 
Det lärande av bemötandeetik som studenterna beskriver förstås med hjälp av 
tolkningsperspektivet livsvärld och system som livsvärldens förståelseinriktade 
kommunikation. Enligt Habermas är det inom uppväxtens relationer som de 
grundläggande uppfattningarna och handlingsrationaliteterna bildas. I ljuset av 
livsvärldsperspektivet går det att förstå hur studenterna genom närheten till bety-
delsefulla människor i sin omgivning har erfarit och förstått normer om vänlig-
het, engagemang och omhändertagande såsom goda värden. Det går också att 
förstå hur de i de beskrivna relationerna erhållit bekräftelse, omsorg och respekt 
och med dessa lagt grunden till sin egen kompetens i samma riktning. Denna ti-
––––––––– 
223 Erfarenheter av att sjuksköterskestudenter lägger grunden till sin omsorgskompetens långt innan 

det aktuella utbildnings- och yrkesvalet har konstaterats i flera studier, bl.a. av Halvorsrud, 1996 
och Rask Eriksen, 1993  

224 von Wright, 2000 
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diga värdekommunikation kan ses som ett lärande och ett bildande av studenter-
nas personliga inre kompasser. Med samma förklaring kan brister i bekräftelse 
och omsorg ligga till grund för en mer sökande inställning.  

Erfarenheter av etik ses av Habermas som ett tillägnande av de omgivande nor-
merna utan någon större grad av ifrågasättande och krav på överskridande. Detta 
innebär att andra personer och andra livshistorier blir förståeliga när de inom en 
delad livsform är sammanflätade med den egna identiteten. Lärandet av etik sker 
således erfarenhetsmässigt i en delad kultur och tradition där den egna livshisto-
rien ingår i ett livssammanhang. Habermas anser att moralutveckling sker genom 
en motsvarande social integration där det kommunikativa handlandets strukturer 
kommuniceras och lägger sig till grund för en moralisk rationalitet. Det tidiga lä-
randet av moral innebär att i gemensamheten förstå att visa respekt för sig själv 
och andra som unika och handlingskraftiga, sociala personer. 

Habermas har på ett uttömmande sätt beskrivit relationerna mellan moral, moral-
utveckling och rättvisa men inte på samma sätt gett innebörd till etik och de vär-
den som kan innefattas i det goda livet. Som tidigare framgått, menar han, att det 
goda livet utgörs av kulturellt sammanflätade normer och värden som inte ifråga-
sätts, utan ses som givna. Enligt min tolkning utgör den form av omsorg som 
studenterna berättar om just en sådan etisk norm, som tillsammans med många 
andra normer och värden ligger till grund för etiska handlingar. Då Habermas an-
tar omsorg som ett väsentligt relationellt värde men inte beskriver det så har jag 
kompletterat tolkningsperspektivet med en teori om vad omsorg innebär. 

Lära omsorgsetik 
Med hjälp av den danske filosofen Knud Egil Lögstrups (1905-1981)225 teoribild-
ning vill jag således ge omsorgen en djupare innebörd. Lögstrup menade att om-
sorg är den främsta förutsättningen för människoblivande och att människors liv 
är så invecklade i varandra att det skapas en fordring att bry sig om och ta hand 
om varandra.  

En människa kan aldrig komma i beröring med en annan människa 
utan att det på något sätt påverkar den andras liv. Det kan handla 
om något så obetydligt som ett kortvarigt stämningsläge, att väcka 
känslor. Men det kan också innebära något oerhört betydelsefullt, så 
att den andres liv faktiskt vilar i den enskildes hand. 226 

––––––––– 
225 Lögstrup, 1989. Valet av Lögstrup som utgångspunkt i beskrivningen av omsorgsetik har skett 

med inspiration av flera norska omsorgsteoretiker bl.a. Martinsen och Lövlie. Enligt min uppfatt-
ning bidrar Lögstrups teori till att förstå vad omsorg är medan de feministetiska teorierna om om-
sorg mer fokuserar på omsorgens villkor. Att välja Lögstrup innebär också att avhandlingens be-
skrivning av omsorgsetik inte ska förstås i relation till kvinnlighet utan ses som ett uttryck för all-
män mänsklighet. Detta är ett val som inte på något sätt förringar att kvinnor, av kulturella skäl, 
utvecklat en stor omsorgskompetens såväl praktiskt som teoretiskt.  

226 Lögstrup, 1989 s. 25 
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Lögstrup framhöll att omsorg är ett fenomen som både är och bör. På samma 
gång som det kan ses som ett villkor i världen som inte behöver reflekteras över, 
utgör det etiska normer som det behöver reflekteras över. Detta är också något 
som skett och på flera sätt vidareutvecklats till normativa omsorgsteorier för 
mänskligt och professionellt handlande. De värden som Lögstrup lyfter fram som 
avgörande för omsorg är tillit och barmhärtighet och han menar att tillit är det 
mest grundläggande, då vi föds med en tillit till andra människor. Med denna ut-
gångspunkt blir det etiska idealet att ta tillvara den andres tillit för dennes bästa. 
Det handlar, enligt Lögstrup, om att se och bekräfta den andre och respektera in-
tegriteten hos honom / henne. Att se barmhärtighet som avgörande för omsorg 
sker genom att vi föds till livet sårbara och beroende och är så hela livet. Genom 
vissheten om vår egen och andras sårbarhet har vi lagt grunden till att förstå och 
hjälpa andra att tillfredsställa deras behov och därmed också bevara deras vär-
dighet och överlevnad. Att stå inför lidande appellerar till hjälp genom att vi 
känner igen och förstår det när vi ser det. Detta är en förståelse som grundar sig i 
att vi själva, mer eller mindre, har upplevt både lidande och behov av hjälp. 

Utan tillit och någon form av behovstillfredsställelse och omhändertagande blir 
vi inte människor, om inte annat så av den enkla anledningen att vi inte överle-
ver. Omsorg är, m.a.o., något som vi alla känner igen för att vi har upplevt den. 
Detta medför att den både känns igen av andra och blir förståelig när den förvän-
tas. På detta sätt är det möjligt att se hur omsorg handlar om bekräftelse i sin 
djupaste mening och på så sätt också ligger till grund för lärandet av omsorg och 
bekräftelse.  

 

Med detta vill jag visa hur studenternas lärande redan från unga år har skett genom 
att erfara andra och, mer eller mindre intuitivt, erfara de normer och kommunika-
tionsmönster de mött i sina personliga relationer. Det tidiga lärandet har sedan be-
kräftats och förstärkts genom de personliga vårderfarenheterna. Betydelsen av de 
personliga upplevelserna i vården kan förstås med att vårdpersonal utgör betydel-
sefulla personer både för vårdsökande och närstående som i sin situation är öppna 
och känsliga för de handlingar de möter. När de kommunicerade värdena förstods 
av studenterna, i roller som vårdsökande eller närstående, lades de också grunden 
till ett lärande om yrkesmässigt bemötande, allt utifrån den självbild, de ideal och 
de förväntningar de hade. Med utgångspunkt i berättelserna om hur vårdpersona-
lens olika handlingar medfört olika upplevelser av allt från bekräftelse, glädje och 
beundran till kränkning och besvikelse kan man också förstå hur upplevelserna bi-
dragit till idealen om professionellt bemötande. Sammanfattningsvis utgör person-
liga upplevelser i relation till betydelsefulla personer något som ger starkt förank-
rade erfarenheter och som senare får betydelse i pedagogiska situationer. Samtidigt 
som relationell kommunikation ligger till grund för lärandet och innebär en föränd-
ringspotential, så utgör erfarenheter från uppväxten och upplevda känsliga situatio-
ner en kunskapsgrund som väger tungt.  
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7. Vårdyrkeserfarenheter – 
 en kunskapsgrund inför 

sjuksköterskeutbildningen 

Då alla studenterna hade debuterat i vårdyrkeskulturen innan de påbörjade sjuk-
sköterskeutbildningen hade också minnena från dessa erfarenheter blivit grund-
läggande i lärandet. Vårdyrkeserfarenheterna gav en inblick i problematiken 
kring bemötandet i vården och lade grunden till vissa ställningstaganden som se-
dan stått kvar. Med detta framstår de första mötena med vårdsökande och vård-
kulturen i övrigt som betydelsefulla för det fortsatta lärandet. Först i kapitlet 
kommer studenternas kunskapsgrundande erfarenheter av att vara nära och själva 
bedriva vård att beskrivas. Därefter beskrivs deras erfarenheter av vårdens orga-
nisatoriska klimat och kultur. Kapitlet avslutas med en problematiseringsdel som 
är ämnad att ge en fördjupad förståelse av det som beskrivs. 

Att vara nära, uppleva och förstå vårdsökande  
Studenterna beskriver att de lärt sig mycket om bemötande genom att som yr-
kesverksamma vara nära vårdsökande och reflektera över det de ser och hör – det 
är när jag jobbat som jag har tänkt mycket på bemötandet … och reagerat … 
när man går som undersköterska är man nära patienterna och hör och ser … I 
denna mening ligger både erfarenheter av egna konkreta möten med vårdsökande 
och möten mellan annan personal och vårdsökande.  

Lärandet av de personliga vårdyrkeserfarenheterna går att se på (minst) två sätt: 
dels att kunskapen och insikten ökar med tiden – det har jag lärt mig genom att 
vara med svårt sjuka patienter, det är sånt som kommer med åren, dels upplevel-
sen av att stor kunskap erhållits vid enstaka oförglömliga tillfällen – jag vet fort-
farande vilken patient jag var inne hos när jag tänkte på detta. Han försökte så, 
han ville verkligen … och efter det så tänkte jag alltid på det … där började min 
lilla egna teori om hur viktigt det är de får bestämma hur de vill ha det. 

I relation till de vårdsökande ställs det egna bemötandet på sin spets vilket innebär 
att vårdsituationen ligger till grund för mycket reflektion och lärande. Att i närhet 
erfara gensvaret från de vårdsökande innebär att kunskap om bemötandet bekräftas 
eller förkastas. Även om den mesta kommunikationen sker i samtal så finns också 
andra former för lärandet. Att se och med sina händer känna att en spänd människa 
slappnar av och blir lugn ger ett svar och ett kvitto på att ett gott möte äger rum. 
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Sådana upplevelser ger studenterna bekräftelse som öppnar dörren för djupare 
kommunikation och inverkar positivt på såväl lärandet som vårdandet.  

– S: Av patienterna lär man ju sig, man speglar ju sig själv i den man pratar 
med, därför lär jag mig indirekt vad som är bra och vad som dåligt hos mig, 
kan man säga, i mitt bemötande. 

– Hur ser du det ? 
– Ja, det bara känner man, jag ser om de ser frågande ut eller kränkta eller 

man ser det, man märker om man får en djupare kontakt om patienten öpp-
nar sig … då känns det jättebra.  

– Man pratar om bemötande men det går inte att förstå förrän man själv be-
finner sig där. En gång på praktiken kände jag hur det hjälpte en man med 
andnöd att jag var nära, både fysiskt och psykiskt. Det hjälper att vara nära, 
det är inte sånt som går att lära sig en lärobok det måste upplevas, att hitta 
det. Jag känner att jag kan bemöta, det har jag lärt i situationerna, det har 
jag upplevt.  

De egna mötena med vårdsökande och de erfarenheter som de bidragit till ligger 
ofrånkomligen till grund för upplevelsen av möjligheter och svårigheter inom 
vården. På liknande sätt utgör också erfarenheterna av annan personals bemötan-
de av vårdsökande ett lärande. Studenterna berättar om många situationer där 
andra bemött vårdsökande på sätt som orsakat tankar och reflektioner. Vissa mö-
ten och handlingar har etsat sig fast i minnet, ibland som föredömliga men ofta 
som ’varnande exempel’. När det gällde spontana berättelser om vad som varit 
lärande i mötet med vårdkulturen så framstod framför allt berättelserna om dåligt 
bemötande som en anledning till många upprörda känslor och mycket reflektion. 

– S: Jag ser väldigt ofta hur andra gör, för då tänker jag ofta att så vill jag 
helst inte bemöta folk. 

– När du ser nån som bemöter illa. Lägger du märke till goda möten också ? 
– Ja, naturligtvis. Men det tyvärr inte på samma sätt, man har ju lättare att se 

det som är negativt och tänka så vill jag inte göra. Men okej, det finns ju 
också möten man sett och tänkt att så kan man faktiskt göra. Ta sig lite extra 
tid och så där … 

– Minns man det negativa bättre ? 
– Ja, det är väl för att man reagerar så starkt på det, det andra tar man för gi-

vet att så ska det vara … tror jag eller … ja så är det nog … 

Erfarenheter av möten kan som sagt vara av både positiv och negativ karaktär, men 
det framstår som att negativa minnen etsar sig djupare fast. Dåligt bemötande av 
vårdsökande utgör omskakande och varnande exempel men upplevs ändå med sin 
motbild som underlag för reflektion – jag vill inte bli sån, jag vill inte det … 

– S: Ibland … ja usch det är fruktansvärt. Man vill bara gå därifrån. Det är 
hemskt. Att jag tänker på bemötande så mycket är för att jag har behövt se 
så mycket hemska möten. Dom bra lägger jag inte på minnet lika bra som de 
dåliga, men man lär sig bra om de dåliga också. Man tänker Gud så där ska 
jag aldrig göra, sån ska jag aldrig bli.  
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Vissa upplevelser är av mer dramatisk karaktär och medför ett medlidande med 
de vårdsökande för betraktaren. Men även mer stillsamma upplevelser har utgjort 
minnesbilder som följt med under åren och inneburit kunskap om hur lätt männi-
skors värdighet kan kränkas. 

– S: En historia som förföljt mig genom livet … de första åren som jag jobba-
de i psykiatrin så var det en skötare som … i min ålder … det var lite av var-
je sjukdomar på den avdelningen depressioner och så. Det här var en pati-
ent som var manodepressiv och var i ett jättemaniskt skov och gjorde allt 
mellan himmel och jord och den här skötaren … vi satt i personalrummet 
och så kommer den här patienten och säger ”får jag gå ut ?” och då reser 
hon sig upp och säger …”men jag har ju sagt till dig att du inte får det”… 
Det var så pinsamt …”nu får du lyssna på vad jag säger”. Patienten var en 
helt vanlig människa som tillfälligtvis hade råkat i det här alltså och var 20 
år äldre än henne. Jag tyckte att det var så pinsamt … det var bland det 
värsta …”jag har ju sagt till dig” som hon pratade med ett litet barn alltså. 

– Vad tänkte du då ? 
– Jag tänkte Gud vad … aldrig … jag hade aldrig tänkt på sånt här förut … 

detta ska jag verkligen vara mån om att aldrig göra. Det finns ju bra grejer 
också men de flyter så bra så det reagerar man inte på man får ju tacka för 
att man reagerar … men man mår ju dåligt av att gå omkring bland folk som 
bemöter illa även om man inte gör det själv. 

Att vara i ett relationellt 
och organisatoriskt klimat  
Studenterna har erfarenheter från sina möten med vårdkulturen att attityder och 
bemötande är både individuella och kollektiva. Dels uppfattas bemötandet hand-
la om personlig kompetens, dels om arbetsplatsens relationella och organisato-
riska struktur och klimat. Det som upplevs av studenterna och som ofta får epite-
tet att ’det sitter i väggarna’ kan bättre beskrivas med att olika strukturer domine-
rar på olika arbetsplatser och fortlever där genom människornas handlingar. 

– S: Det verkar ju som det smittar. Det handlar inte bara om hur dom bemöter 
folk, man hör det också när dom berättar om möten då hör man vilka attity-
der dom har, hur dom faktiskt tänker om folk. 

Att det på olika arbetsplatser kommuniceras normer och värden blir tydligt när 
attityder och rutiner kommer på tal. Rapporteringssituationer mellan olika ar-
betspass omnämns som en arbetssituation där olika värden ofta kommuniceras 
rutinmässigt och oreflekterat. 

– S: Bemötandet är olika från människa till människa. Det är väldigt olika … 
så många som jag gått med under utbildningen … det är väldigt olika. Det 
märks mest när det kommer in människor som är missbrukare och psykiskt 
sjuka och så … då känner man av att hela avdelningen kan vara lika … då 
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börjar det redan på rapporten … han är sån och sån … var nu sån och sån 
… då tar alla till en viss … då blir alla … 

Studenterna har också upplevt att mycket av det kollektiva bemötandet har att 
göra med arbetsledningens inställning och förmåga att inspirera och leda arbetet. 
Upplevelserna av att arbetsplatser kan vara så olika och att man tenderar att mot 
sin vilja dras med i olika attityder och bemötande är både förvånande och obe-
hagligt. Dessutom är upplevelsen av maktlöshet inför att på egen hand förändra 
förhållandena påfallande.  

– S: På positiva avdelningar så har avdelningschefen … raka rör, uppmuntrar 
sin personal, bryr sig, ger tillåtelse … på såna avdelningar blir man sådan 
mot varandra. På negativa avdelningar blir det mest … man får ingen in-
formation, vet knappt vad som händer, så blir det skitsnack sinsemellan … 
folk säger att det vill vi inte om allting … bara en massa skitsnack och så 
går det ut över patienterna med en massa suck och stön. Folket är inte på 
humör när de kommer in till patienterna … det är skillnad, det är det. 

Kunskapsbrist och fördomar mot olika människogrupper ses som avgörande fak-
torer när det gäller det dåliga bemötande som upplevts i vårdkulturen. För att 
vända problematiken i positiv riktning anser studenterna likafullt att ett gott ar-
betsklimat bidrar till goda möten som i sin tur leder till ett det gott klimat, i en 
positiv spiral. Dessutom hyser de en stor tilltro till kunskap och utbildning som 
möjligheter till förändring på både individuell och kollektiv nivå. 

– S: Dåligt bemötande handlar om fördomar om invandrare och alkoholister 
och så, det har jag sett … Och sen kunskapen … den är inte tillräcklig och 
inte förankrad i dom själva och då blir det inte bra … man kanske tror att 
allt var bra.. i all välmening men man vet inte alltid … det kan vara småsa-
ker som att man glömmer presentera sig och så … men har man kunskap om 
såna här frågor så tror jag det blir lättare att göra rätt, då blir det själv-
klart.  

– Kan det bero på något annat än okunskap tror du ? 
– Ja, nonchalans kanske … och såna som jobbat länge hade inte detta i sin ut-

bildning och så är dom vana att göra det på sitt sätt … men lite småkurser 
skulle nog väcka tankar i alla fall.  

– Det är utbildning och kunskap som gäller ?  
– Ja, men i första hand så är det ändå uppfostran och så … men skolan kan 

påverka jättemycket. 
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Fördjupad problematisering 
 
Relationella, diskursiva och lärande 
upplevelser i mötet med vårdkulturen  
Att söka sig till ett yrkesområde uttrycker en vilja att mer eller mindre tillfälligt 
ingå i en yrkesgrupp. Detta innebär en öppenhet och vilja till social delaktighet 
men kan också medföra risker då det som kommuniceras också erfars. I studen-
ternas erfarenheter från sina första möten med yrkeskulturen framstår både de 
vårdsökande och de som arbetar inom verksamheten som ytterst betydelsefulla. 
Dessutom har verksamheternas organisatoriska kultur och klimat legat till grund 
för kritiska reflektioner.  

Att lära genom att erfara andra 
På samma sätt som personalens handlingar upplevdes som betydelsefulla när 
studenterna sökte vård så erfars vårdsökande när rollerna är ombytta. Med tolk-
ningsperspektivet erfara andra går lärandet av gott bemötande i de konkreta vård-
relationerna att förstå på två sätt. För det första gav de konkreta mötena möjlig-
heter för studenterna att erfara gensvaret av omsorg och med det uppleva bekräf-
telse av sina egna omsorgshandlingar. För det andra, så upplevdes möten med 
vårdsökande som kunskapsbildande i sig själva då det framgick att kunskap om 
bemötandet både uppstod och bekräftades på samma gång.  

Det går också att förstå att närvaron, betraktandet och hörsammandet av yrkesfö-
reträdarnas handlingar födde många tankar. Då studenterna, enligt egna utsagor, 
lagt grunden till sina ideal om bemötande långt före sina första möten med yr-
keskulturen så sker lärandet i mötet mellan de gamla och de nya erfarenheterna.  

Att erfara andras handlingar som föredömliga och låta sig inspireras av dem före-
faller ske relativt oreflekterat. De handlingar som medför positiva erfarenheter 
bidrar på ett oproblematiskt sätt till lärandet av gott bemötande. När händelser 
upplevs som föredömliga inträder, förutom bekräftelse av tidigare erfarenheter, 
också en känsla av välbehag som upplevs lärande. Men med utgångspunkt i de 
egna idealen har också mycket av före detta arbetskamraters handlingar upplevts 
som varnande exempel. De gånger som andras handlingar gått stick i stäv med 
de egna idealen och dessutom gett en bild av att orsaka lidande kan de tolkas 
som att ha appellerat till studenternas tidigare etiska och moraliska erfarenheter 
och givit anledning till känslor av obehag och reflektioner. 

Med hjälp av tolkningsperspektivet kan reflektion beskrivas som det tänkande 
och den inre dialog som Mead menar försiggår mellan den personliga identite-
tens två dimensioner jag och mig. Detta är en dialog som ska förstås som en dia-
lektisk reflektionsprocess som, von Wright menar, är nödvändig för att förhålla 
sig till sig själv i världen. Reflektionsprocessen sker genom att det utåtriktade ja-
get erfar något i omgivningen. Denna erfarenhet behandlas och jämförs med de 
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redan etablerande erfarenheterna i det reflekterande jaget och det sker en inre kri-
tisk värdering som när den stämmer med de egna idealen bekräftar och när den 
inte stämmer utmanar de egna perspektiven. Denna utmaning kan sedan ta två 
vägar: antingen kan den leda till att det erfarna ses som varnande exempel eller 
så kan den leda till överskridande och förändring. Beroende på vad erfarenheten 
innehåller och vad som är normativt önskvärt i ett pedagogiskt sammanhang så 
kan denna form av inre reflektionsprocesser få både positiva och negativa konse-
kvenser. Den inre dialogen mellan de två personlighetsdimensionerna kan, 
m.a.o., ses som både stabiliserar den personliga identiteten och skapar möjlighe-
ter för förändring.  

Studenterna ger också uttryck för att ha uppfattat de sociala handlingarnas ge-
mensamma och strukturella dimensioner då de menar att handlingsmönstren 
smittar och är relaterade till olika organisatoriska klimat. Detta är erfarenheter 
som, ur avhandlingens teoretiska perspektiv, kan förstås som en medvetenhet om 
mänskliga handlingars diskursivitet. Med utgångspunkt i att människor språkligt 
bär upp diskurser i samma utsträckning som diskurser konstituerar människors 
handlingar så bidrar perspektivet till att binda samman erfarenheterna av enskilda 
handlingar med upplevelserna av kultur och klimat227. Personliga uppfattningar 
och tolkningar av den värdebärande kulturen är just det som bl.a. Johansson228 
menar är avgörande för utvecklingen av etiska och moraliska dimensioner av yr-
kesidentiteten. Hon hävdar att den riktningsgivande kulturen uppfattas via klima-
tet: den upplevda andan som existerar och blir märkbar genom personers hand-
lingar. Detta är något som ofta benämns som att det ’sitter i väggarna’ medan det 
snarare är så att klimatet sitter i den diskursiva kommunikationen. Begreppen 
kultur och klimat för tankarna vidare till de dimensioner av lärande och yrkesso-
cialisation som vanligen går under benämningen tyst kunskap.  

Polanyis kunskapsteori, som tydliggjorts av Rolf229, visar att yrkesmässigt hand-
lande är en blandning av kulturell tradition och individuella bidrag. Polanyi me-
nar att tradition och det personliga ofta förenas oreflekterat inom människor och 
bildar kunskapens och handlandets tysta dimension. En tysthet som inte behöver 
vara tyst i ordets absoluta bemärkelse utan mer pekar på kunskapens oreflektera-
de, okritiserade och oproblematiserade dimensioner. Den tysta kunskapen och de 
tysta värdena kommuniceras implicit genom språk och andra handlingar och får 
genom människors intersubjektivitet en inverkan som kan ses som socialisation 
mot olika värdegrunder och ställningstaganden. Genom att kulturella symboler 
knyts till social gemenskap över generationer kommuniceras en kunskap som 
inte endast kan härledas till här-och-nu. Detta är något som skapar en oreflekte-
rad förtrogenhet som, enligt Rolf, kan leda professioner in i förtrogenhetsfällor 
om de inte utsätts för kritisk reflektion.  

––––––––– 
227 Fairclough, 1992 
228 Johansson, 1988 
229 Rolf, 1991 
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Studenternas berättelser visar en kritiskt reflekterande inställning till vårdkultu-
ren och de människor som arbetar där, men uttrycker ändå en maktlöshet inför 
det som uppfattas problematiskt och nödvändigt att förändra. I beskrivningarna 
skönjes också en tilltro till auktoriteter. En sådan tilltro kan tolkas som en integ-
ration i en hierarkisk struktur, där det är svårt att se sina egna resurser och möj-
ligheter. Studenternas samtidiga tilltro till kunskap och utbildning visar emeller-
tid i en annan riktning och pekar för dem ut en framkomlig väg mot utmaning, 
överskridande och förändring.  

Att lära med livsvärldens förståelse 
Med utgångspunkt i Lögstrups230 tankar kan det omsorgsfulla bemötandet i rela-
tion till vårdsökande ses som att erfara den andres sårbarhet och ta tillvara den-
nes tillit. Att erfara andras lidande ger på liknande sätt ett eget lidande som ligger 
till grund för ambitioner för ansvarsfulla handlingar. På samma sätt bidrar upple-
velser av att andra kränker deras värdighet till erfarenheter som Habermas ut-
trycker med orden medkänsla och sorg. Så förutom att han i hög grad framhåller 
kommunicerade värden och strukturer som lärande i sig så menar han också att 
andra, mer motstridiga, erfarenheter kan ligga till grund för moraliskt lärande. 

Vad moraliskt och omoraliskt handlande är, är något som vi erfar 
och lär oss före all filosofi. Det möter oss med samma kraft i med-
känslan med dem som fått sin integritet kränkt som i sorgen över vår 
egen sårade identitet eller i rädslan för att den ska hotas. De erfa-
renheter vi gör genom vår socialisation – med omtanke, solidaritet 
och sinne för rättvisa – formar vår intuition och lär oss mer om mo-
ral och (särskilt) omoral än vad alla argument är i stånd till.231 

 

Med detta vill jag visa att den kommunikation av kunskap och värden som sker 
inom institutioner kan ses som diskursiv, medierande och lärande – både på gott 
och ont. M.a.o. kan tidiga erfarenheter av yrkeskulturers värdekommunikation 
grundlägga ett lärande av bemötande, som kommer att vara av betydelse inom 
både utbildning och framtida yrkesutövande. Det finns också anledning att anta 
att studenternas livsvärldsförankrade förståelse av omsorg och respekt är de som 
ligger till grund för de kritiska reflektionerna om dåliga möten. Det är också för-
ståelsen av livsvärldens förståelseinriktade kommunikation som ligger till grund 
för en kritisk inställning till  handlingar som kan ses som relaterade till systemet.  

––––––––– 
230 Lögstrup, 1989 
231 Habermas, 1990a s. 185  
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8. Bemötandets praktik –  
en pedagogisk utgångspunkt i 

sjuksköterskeutbildningen 

Studenterna uppger att de ser utbildningen som en påbyggnad för sin bemötan-
dekompetens – Jag har alltid tyckt om att möta människor och har man lång yr-
keserfarenhet och har träffat mycket människor hela tiden, så fylls det ju på hela 
tiden. Så på nåt sätt så har ju utbildningen också byggt på, men jag kan inte 
säga exakt vad som byggt vad. I början av samtalen tonades utbildningens inver-
kan på lärandet ofta ned. Detta var något som förändrades under samtalens gång 
och den ena utbildningserfarenheten avlöste den andra. Den vändningen fick mig 
att förstå att utbildningen visst varit betydelsefull, fast inte i odelad positiv be-
märkelse. Men det fanns också studenter som direkt uttryckte att utbildningen 
som helhet haft stor betydelse för lärandet av bemötande och därmed bidragit till 
en ny livssyn, ny förståelse och t.o.m. bidragit till hela vuxenblivandet. 

– S: Utbildningen har ju ändrat hela mig skulle jag vilja säga … mycket … 
hela alltet … jag känner mig vuxnare … men kanske inte precis bemötandet 
… jo, förresten psykplaceringen den gav mig ett annat sätt att se på livet och 
en förståelse … men allt har ju varit en så lång process … jag tror att jag 
inte är lika impulsiv längre när det gäller att prata med folk utan blir lite 
mer försiktig och lyssnande. 

De personer som lyfts fram som nyckelpersoner för lärandet inom utbildningen 
är, vid sidan av de vårdsökande och studiekamraterna, lärarna och handledarna. 
P.g.a. deras stora betydelse så utgör deras erfarenheter och uppfattningar av be-
mötandet och dess villkor pedagogiska väsentligheter. Kapitlet kommer därför 
att ägnas åt att beskriva detta. Lärarnas och handledarnas uppfattningar om be-
mötandets betydelse och problem skilde sig inte på ett sätt som föranledde att de 
skulle presenteras var för sig så de redogörs sammanvävda. Först beskrivs deras 
uppfattningar om bemötandets innebörd, därefter det goda bemötandets möjlig-
heter och avslutningsvis de svårigheter som de uppfattar finnas för att förverkliga 
ett gott bemötande i vården. Precis som i de föregående kapitlen avslutas detta 
med en fördjupad problematisering. 
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Lärarnas och handledarnas erfarenheter  
av bemötandet i vården  
Det är alltså tid att introducera lärarna och handledarna i avhandlingen och presen-
tera deras uppfattningar om vad bemötandet i vården handlar om och vad som är 
betydelsefullt. Utgångspunkten är att deras erfarenheter och uppfattningar är av 
grundläggande betydelse för den undervisning och handledning de bedriver. Deras 
uppfattningar om bemötandet kan sägas utgöra deras svar på den pedagogiska 
Vad-frågan: det innehåll som den pedagogiska kommunikationen handlar om. 

Både lärarna och handledarna beskriver på liknande sätt som studenterna att egna 
minnen från att ha varit vårdsökande varit betydelsefulla för uppfattningarna om 
vad bemötandet handlar om – jag går helt på egna erfarenheter, utav att jag har 
varit patient har jag verkligen fått se det här. Det är inte så stor skillnad på mig 
och andra … sen är jag bekräftad av litteraturen också … det är jag. Minnena 
från vården har gjort djupa intryck och bidragit till uppfattningarna om vad som 
är gott och mindre gott bemötande. De erfarenhetsbaserade uppfattningarna har 
sedan bekräftats och förankrats genom den teoretiska skolning som båda grup-
perna genomgått. 

Nyckelpersoners uppfattningar –  
pedagogiska väsentligheter 
Lärarnas och handledarnas uppfattningar om bemötandets etik och problematik 
utgör en väsentlig del av såväl undervisning som handledning då de antas ha be-
tydelse för de val och prioriteringar som görs. När det gäller lärarna är det ofrån-
komligen så att viss kunskap väljs och prioriteras framför annan. Valen rör vil-
ken teori och litteratur som ska studeras men också för vilken kunskap och vilka 
värden som anses viktiga att lyfta fram och diskutera djupare. Prioriteringar av 
tid och engagemang för studenterna varierar sannolikt också utifrån olika upp-
fattningar av vad det goda bemötandet egentligen handlar om.  

Handledarnas beskrivningar av bemötandets innebörd skiljer sig inte så mycket 
från lärarnas. Den avgörande skillnaden ligger i att handledarna uttrycker sig 
med utgångspunkt i sina egna vardagserfarenheter. Det framgår tydligt att möten 
med vårdsökande är situationer som de dagligen befinner sig i och reflekterar 
över. En sådan vardagserfarenhet är naturligtvis inte möjlig för lärarna som där-
för uttrycker sig i mera generella ordalag. Det är viktigt att påminna om att hand-
ledarna inte bara är handledare för studenter utan också är verksamma sjukskö-
terskor. När de talar om bemötandet talar de mest utifrån sin sjuksköterskeroll. 
Eftersom handledarnas sjuksköterskeroll är just det som står i centrum för läran-
det under utbildningens kliniska delar så är deras uppfattningar utifrån sitt sjuk-
sköterskeperspektiv också de mest intressanta. 

Både lärarna och handledarna framhåller att det goda bemötandet i vården hand-
lar om att på bästa sätt hantera situationer och relationer med obalans mellan par-
terna. Beskrivningarna av de professionella vårdrelationerna präglas av denna 
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obalans, som dels gäller det faktum att den ena parten har ett hälsohinder som 
den andre inte har, dels också innefattar en maktobalans – hela vården handlar 
om maktsituationer … att patienter är i ett väldigt underläge då … och det för-
stärker ju behovet av att vi ska bemöta på ett bra sätt. Maktobalansen handlar i viss 
mån om sjuk – frisksituationen men mer om obalansen vad beträffar kunskap och rät-
ten att råda över vad som händer. De vårdsökande uppfattas ha nedsatta funktioner och 
behöver förutom vård och stöd också hjälp för att upprätthålla sin värdighet i situationer 
som utgör ett hot för deras integritet och autonomi.  

– L: Det är ju det att sjuksköterskan är där i sin arbetsroll, där på sin arbets-
plats och är i en maktposition och det gäller ju då att man som sjuksköterska 
är medveten om vilken stor påverkan man har genom att man har makt. Att 
vara medveten om min makt när jag hanterar den. Då är det ju professio-
nellt att hantera den på ett bra sätt, för det kan ju vara positivt också att va-
ra auktoritet, det kan vara skönt för patienten att ha någon att fråga som kan 
svara: gör så här. Då utnyttjar jag ju både mina kunskaper och min maktpo-
sition på ett konstruktivt sätt. Men det kan ju också vara så att man använ-
der sin makt för att man på något sätt vill trycka ner andra människor och 
det är ju inte alltid medvetet hos människor. 

– Består makten av kunskaper ? 
– Ja, till stor del och att man har den position man har på arbetsplatsen, man 

är självklar på arbetsplatsen när man är anställd. Det är också makt. Och 
man är van vid miljön och känner till allting det är också makt. Bara ohälsa 
i sig innebär ju att man hamnar i underläge. 

Att förstå och hantera obalansen utgör situationer där professionaliteten anses 
komma till uttryck – i en professionell relation så är det sjuksköterskan som har 
ansvar för hur relationen ser ut. Det är ju det som är skillnaden mellan en pro-
fessionell relation och en vänskapsrelation där båda parter har lika mycket an-
svar. Ett medvetet balanserat bemötande utifrån den uppfattade maktobalansen 
anses vara gott – men komplicerat att förverkliga. De olika erfarenheterna och 
uppfattningarna, som lärarna och handledarna lyft fram som representativa för 
det goda bemötandets möjligheter och svårigheter, presenteras sammanställda i 
sex respektive två grupperingar.  

Det goda bemötandets möjligheter  

Att värna om den andres integritet, autonomi och välbefinnande 
Att värna om och bevara de vårdsökandes självkänsla och självbestämmande 
sker genom att visa respekt. Det goda bemötandets respektfulla hållning ses som 
något som förverkligas genom närvaro, lyhördhet och en viss försiktighet. När-
varon är av både fysisk och relationell karaktär. Det räcker inte att vara inne i 
rummet med hela sin kropp utan man måste samtidigt visa uppriktigt intresse och 
engagemang.  

– L: Ja, gott bemötande det handlar ju om … hur man kommer in till en pati-
ent, att man kommer med hela sin person, att du verkligen får patienten 
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sedd. Nu kommer jag, jag finns här och nu, med hela kroppen och inte står 
med ena benet i dörren och det andra i patientrummet. Var man befinner sig 
också vid sängen vilken … hur man närmar sig, hur man håller i handen, tit-
tar i ögonen, rösten och … ett gott bemötande kan handla om en minut och 
det kan vara lång tid … det behöver inte vara så långvarigt men det är det 
första … hur man kommer in i rummet … hur man närmar sig, presenterar 
sig och känner av, vågar jag gå fram … 

Närvaron, närmandet och försiktigheten bör också präglas av att lyssna bortom 
det sagda. En sådan lyhördhet anses betydelsefull vid alla möten men får ökad 
vikt i möten med särskilt känsliga personer. I beskrivningarna av bemötandets 
väsentligheter lyfts medvetenheten om de vårdsökandes känslighet fram som nå-
got som kräver förståelse och kunskap. Att hjälpa någon med allt och samtidigt 
visa respekt för dennes människovärde och känslighet upplevs ibland som ett ba-
lansnummer av högsta svårighetsgrad. 

– H: På ett sätt så upplever jag att patienterna i psykiatrin är ännu mer utsatta 
än på andra ställen, därför om du har någon … om du har brutit ett ben el-
ler nåt annat, så är ju ditt jag samma som det brukar vara annars. Du kan 
vara lite ledsen och du kan ha ont men du är du ändå. Men om det handlar 
om en psykos så förändrar det hela dig och din verklighetskontakt och all-
ting. Du är så otroligt utsatt, du blir hudlös. Det gör att om du inte själv kan 
se till och göra sig själv intakt så måste dom omkring hjälpa till med det. 
Bemötandet blir mer centralt. 

Förutom lyhördhet anses också en engagerad dialog ligga till grund för goda möten. 
Detta är en tanke som bygger på att man måste fråga för att få svar. Med respekt och 
intresse för den vårdsökandes behov och önskningar framstår frågor och engagerad dia-
log som nödvändiga för att värna om såväl integriteten som autonomin.  

– H: Att respektera vad patienterna säger naturligtvis, vad dom vill, vad dom 
önskar … ja, lyssna på patienten det är ju dom som … 

– Menar du något mer än just vad dom säger ? 
– Ja, man får ju fråga lite för att få veta vad dom vill. Men en som är nyopere-

rad som inte säger nåt alls då kan man ju se om den har ont. Då får man ju 
fråga och liksom säga att – du ska inte ligga här och ha ont, det måste vi 
göra något åt, så får man göra när man märker att det är nånting…  

Att främja trygghet och tillfredsställelse. 
De vårdsökande uppfattas också behöva hjälp med att tillfredsställa andra mänskliga be-
hov. Det goda bemötande som eftersträvas i alla dessa fall är ett bemötande som främjar 
tillit, då den ses som en förutsättning för att nå de vårdsökandes behov på en djupare nivå. 
För att åstadkomma trygghet och tillfredsställelse för människor som befinner sig i oroliga 
situationer lyfts också värme, förståelse och engagemang fram som värden som måste 
genomsyra vårdrelationerna.  

– L: Bemötande … vi pratar om egenskaperna som krävs för att vara en pro-
fessionell. Det är ju empati och det är också så att säga … att man har vär-
me och omsorg men att den inte är kvävande. Där finns ju ett problem, det 
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kan jag ju se i sjuksköterskeriet, en del är hönsmammor och ska man få nå-
gon att växa i hälsa över huvudtaget så får man inte kväva det utan det gäll-
er att sätta gränserna här mellan, vad är att visa värme och engagemang 
och när måste jag släppa taget.  

I lärarnas och handledarnas beskrivningar framkommer mycket av bemötandets 
komplexitet då olika vårdsituationer anses kräva olika bemötande för att nå upp 
till kriteriet gott. I vårdsituationer av akut och livshotande slag framhålls effekti-
vitet som en viktig dimension för att nå trygghet och tillfredsställelse, vilket följ-
aktligen handlar om att skynda sig när det är bråttom.  

– H: Dom blir bemötta utifrån den situationen dom befinner sig i och är det då 
en väldigt dålig människa så hinner ju inte jag sitta ner en halvtimma och 
prata först … Det tror jag inte dom vill heller … Därför tror inte jag att dom 
blir mer dåligt bemötta här än någon annanstans. Det är i så fall att person-
kemin inte stämmer och det är så i hela samhället så det har inte med just 
denna avdelningen att göra … Det blir annorlunda här för patienterna vill 
att man ska skynda sig med det man gör istället för … jag tror att man ska 
fokusera på själva skadan mer här … 

Att bidra med kunskap och styrka 
Med utgångspunkt i den uppfattade obalansen ses det goda bemötandet också 
som respektfullt, identitetsstärkande och ger de vårdsökande nödvändig kunskap 
för att nå hälsa och oberoende. Mycket av sjuksköterskors vårdhandlingar hand-
lar om kunskapskommunikation. Att bidra med kunskap gör hela vårdsituationen 
begripligare och därmed tryggare.  

– L: Gott bemötande är ett stort begrepp, det har att göra med människosyn, 
hur jag ser på människan och utifrån det så kommer det här med respekt, re-
spekt för patienters integritet och på nåt sätt vilja hitta patienten där hon el-
ler han är att ha den inställningen genomsyrar mig. Det är det som är ett 
gott bemötande. Och också har jag som en grundinställning att hjälpa pati-
enten mot empowerment, att hjälpa patienten mot att själv kunna klara sig 
på bästa möjliga sätt då när dom kommer hem. Så det är ganska stort egent-
ligen men om jag har dom tankarna med mig så genomsyrar det ju mitt möte 
med patienten då kan det bli gott. 

– Gäller det bara första mötet ? 
– Nej, det gäller hela tiden. Jag tror mycket på kontinuitet om man har det så 

kan saker växa, när en individ möter samma sjuksköterska då, man bygger 
upp någon tillit till varandra då kan det goda bemötandet så kan patienten 
få större och större förtroende och kanske kan ta upp saker andra saker. 

– Vad ser du för koppling mellan bemötande och empowerment ? 
– Bemötandet kan ge kraft om det är gott. Då kan jag överföra nånting positivt 

till dig: jag tror på dig, det här kommer du att klara vad det nu handlar om. 
Jag tror att man via gott bemötande eller vad man nu kan kalla det … tror 
att man överföra det här med att ge patienter kraft. Det handlar om att möta 
patienten där patienten befinner sig just nu och utgå ifrån det och sedan fyl-
la på med kunskap eller vad det nu är som fattas för att ta tag i sin situation. 
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Att nyttja bemötandet som ett led i behandlingen 
Medan lärarna framhåller respekt och omsorg med en viss professionell distans 
lyfter handledarna fram bemötandets betydelse som en behandlingsdimension – 
ett gott bemötande är ett led i behandlingen, lite grann. Detta är en uppfattning 
som naturligtvis ter sig olika beroende på vårdform men framstår tydligt inom 
den psykiatriska vården. Där får relationer och det som kommuniceras i dem 
ofrånkomligen ha stor betydelse och effekterna av såväl ett gott som mindre gott 
bemötande kommer oftast till uttryck omedelbart. Inom psykiatrisk och social 
vård kan det goda bemötandet också handla om att inta ett medvetet, fostrande 
förhållningssätt för att lära vårdsökande att följa vissa normer. Syftet med detta 
är att både underlätta för dem i vården och senare då de ska integreras och leva i 
samhället. 

– H: Bemötande och förhållningssätt är väldigt centralt i denna vården, det är 
på något vis det som det handlar om … Ja, det är det i och med att man an-
vänder sig själv hela tiden … man är helt enkelt tvungen till det … man mås-
te hela tiden … eller i alla fall 95 % av tiden vara medveten om vad man 
gör, folk kan ju bli vansinniga, skada sig och allt möjligt. Det handlar ju 
också om … att man kanske har en patient som är manipulativ och då måste 
man var strikt och hålla sig till samma saker och hålla hårt på regler och så 
… då kan man ju uppfattas som jävligt bitchig … men det finns ett syfte i det. 

Att se bemötandet som ett professionellt ansvarsområde 
Lärarna framhåller också sjuksköterskors arbetsledande ansvar för bemötandet. 
Att skapa goda möten på ett övergripande sätt kan ske genom att skapa goda re-
lationer och ett gott arbetsklimat som gagnar alla. Det kan också handla om att 
gripa in och på olika sätt ta tag i de problem som uppstår. Att se bemötandet som 
ett professionellt ansvarsområde var inte något som handledarna framhöll i sam-
talen. Det betyder inte att de inte delar uppfattningen, men det ger en indikation 
om att deras uppfattningar av bemötandet mer handlar om de konkreta vårdmö-
tena än om ett övergripande arbetsledaransvar. 

– L: Är man högskoleutbildad så tycker jag att man har ett ansvar att förmed-
la till andra som inte har den kunskapen. 

– Får dom med sig det i utbildningen ? 
– Vi pratar väl om det men det är en svår bit för sjuksköterskor som man mö-

ter ute och även chefer som är ute har svårt att hantera när personal bemö-
ter patienter illa, därför att på nåt sätt så är det väl så att annan personal 
kan uppfatta det som personangrepp och därför kan sättet vara att förmedla 
… Men ibland får man ju gå in och vara auktoritär och gå in och säga: Så 
här får ni inte göra. Därför är min första skyldighet som sjuksköterska är att 
vara där för patientens väl och ve och då kanske jag får ta konflikter med 
annan personal och det är något som är jobbigt och det är lätt att sitta utan-
för en grupp och säga det. Det tycker jag tillhör professionen. 
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Det goda bemötandets svårigheter 

Att arbeta i resursmässig motvind 
Av förståeliga skäl såg inte lärarna så många svårigheter med bemötandet i vård-
praktiken men handledarna lyfter fram desto fler. Tidsaspekter i form av tidsbrist 
och stress var genomgående teman i handledarnas beskrivningar av svårigheter 
att uppnå goda möten. Genom alla samtalen löpte frågan om huruvida bemötan-
det tar tid eller inte, och om det ska få ta den tid det tar eller hur man ska hantera 
detta. Det var många olika bud men sammanfattningsvis kan man ändå säga att 
erfarenheterna visar att goda möten tar längre tid men att det är väl förvaltad tid. 
Att ta sig tid är m.a.o. något som lönar sig ur alla synvinklar.  

– H: Jag tar nog den tiden som behövs, jag kanske jobbar lite långsammare … 
det tar lite längre tid, det tar lite tid så är det. Men på nåt sätt så tänker jag 
att om man tänker in på den tiden som man ägnar som kanske är lite extra 
utöver själva ärendet som patienten har då va, så tycker jag att man tjänar 
en del på det om det är oro, om nån är ledsen och så där så kan man inte 
bara säga att: nu är du färdig nu måste du gå ut. Man måste få vara färdig 
först, tycker jag. Jag tycker det ska vara så.  

Förutom tidsbrist och stress så beskriver handledarna andra organisatoriska vill-
kor som hindrande. Ett exempel är att vårdinrättningarnas rumsliga utformning 
hindrar då det är svårt att finna den naturliga avskildhet som ofta krävs för att en 
tillitsfull dialog ska komma till stånd. I linje med studenternas tidiga vårdyrkes-
erfarenheter lyfter också handledarna fram organisatoriska villkor av mer atti-
tydmässig och relationell karaktär som hindrande för goda möten. Att förändra 
attityder kräver förståelse, mod, goda samtal, god arbetsledning och ses av hand-
ledarna som svårt men inte desto mindre nödvändigt.  

– H: Har man inte det bra i personalgruppen så går det ju ut över någon och 
tyvärr sitter ju patienten i den sitsen oftast … kommer jag hit med ett jävligt 
dåligt humör och inte kan kanalisera det på något annat och inte orkar så 
kan det vara patienten som får det, tyvärr. Jag tror inte det har hänt mig än 
men … det är bra att man kan säga till någon att man inte är i form – jag tar 
detta bara du tar det lugnt. Jag tycker det är skitviktigt att man har det bra 
och kan kommunicera inom personalgruppen, det funkar inte annars … I ett 
sånt tillåtande förhållningssätt så är chefen viktig. Vi har ju chefer som inte 
är så bra också och där är det inte så bra … det är mycket tuffare och då 
blir det mot patienterna också … 

Att hantera nya tider och nya problem 
Både lärarna och handledarna framhåller bemötandets ökade komplexitet som 
delvis grundats i att samhällsmedborgare nu och i framtiden kommer att ha öka-
de kunskaper om sina rättigheter och därmed ställer nya krav på vården. Detta är 
krav som vården måste bemöta och som kräver förändringar både vad beträffar 
attityder och kunskap. 
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– L: Patienter i framtiden kommer inte att nöja sig med att sitta fyra timmar i 
väntrummet eller ett svar som är rappakalja som dom inte får någon förklar-
ing av. Dom kommer inte att vara så auktoritetsberoende som våra patienter 
är idag. Det handlar ju om att utbildningsnivån över huvud taget höjs i sam-
hället, så även om man inte har någon kunskap om vård så kan människor ta 
till sig kunskap på ett annat sätt och kräver och söker också kunskap om sina 
tillstånd och är också beredda på att diskutera det. Man får nog i framtiden 
ha rätt så mycket på fötterna, det tror jag kommer att ställa till förändringar 
när det gäller kraven på bemötande. Faktiskt. 

– H: Risken att någon sitter och blir bortglömd i väntrummet finns inte längre, 
nu slår dom in dörren, dom andra har dött ut. Över huvud taget så är attity-
den helt annorlunda idag … nu är det verkligen så att vi är till för patienter-
na och inte tvärtom som det var förr. Det har hänt otroligt mycket på 15-20 
år och man blir ju väldigt mycket utskälld här … Det är en attitydfråga som 
är i hela samhället. Alla ställer mer krav idag. 

Många av de svårigheter som lyfts fram av handledarna är också relaterade till 
vårt nya mångkulturella samhälle. Att åstadkomma goda möten med människor 
som har ett annat etniskt ursprung än det svenska förfaller vara behäftat med 
problem i vårdpraktiken. Detta är en svårighetsaspekt som då den omnämns av 
lärarna uttrycks som ett problem som är till för att lösas, medan handledarna har 
större svårigheter.  

– H: Det är ju tyvärr så att vi får mer och mer från andra kulturer som inte 
förstår svenska heller och som inte har tolkar med sig. Det är verkligen ett 
dilemma.  

– Hur hanterar du det ? 
– Nej, det är … man får ju försöka få en tolk … och man ska ju inte ha förut-

fattade meningar om dom egentligen men … visserligen … dom förstår ju 
inte språket så dom måste ju vara rädda för allting vi gör … man får ju gå 
extra varligt framåt och bygga upp information på teckenspråk eller om man 
har bilderbok eller vad man har … man får ju försöka så gott det går.  

Svårigheterna ses ofta som tillkortakommanden och kunskapsbrister – jag säger 
inte att jag är duktig över huvud taget men där känner jag mig inte lika tillfreds, 
om man säger så. Jag kan ju inte, jag har ju inte den kunskapen. Svårigheterna att 
skapa goda möten med vårdsökande med annan etnisk bakgrund kan också ses 
som en ovilja att förstå människor som ger uttryck för annorlunda kulturella seder.  

– H: Sen har vi ju haft patienter från andra länder som vart … som reagerat 
på andra sätt på smärta, så är det nästan alltid … 

– Innebär detta att det är svårare … ? 
– Ja, mycket svårare och dessutom och ta det utan att bli irriterad … det kan 

man ju bli … man är ju inte van vid detta men det kan man ju inte … man 
måste ju se till dom och så … Man försöker leva upp till ett gott bemötande 
så mycket det går, om det är inom rimlighetens gränser. Och … så måste vi 
acceptera att dom har olika mat och så … att många inte kan äta griskött 
och så … Men sen har jag väldigt svårt att tänka mig att vi skulle härbärge-



 

 107

ra tjugo människor om någon vill ha tjugo anhöriga hos sig, det tycker jag 
är att gå för långt … 

Någon handledare beskriver dessutom att människor från andra länder utgör ett 
stort problem i vården. Med sitt annorlunda sätt kan de vara både svårbegripliga, 
krävande i överkant och stökiga. 

– H: Med invandrare blir bemötandet betydligt jobbigare … då blir det job-
bigt alltså. Men det är ju så att det är vissa som syns och märks och hörs 
och då blir det ju tyvärr så att man gärna drar alla över en kam … Men 
det blir tuffare … dom kommer in och gapar och skriker att vi är rashatare 
och att dom får vänta på grund av sin hudfärg. Dom blir ofta högljudda 
och lever rövare … men det är klart att man kan inte dra alla över en kam, 
men det finns många som gör så … Betydligt många mer idag än vad det 
varit tidigare. 

Fördjupad problematisering 
 
Bemötandets innebörd, rationalitet, 
diskursivitet och pedagogiska betydelse 
Att lärarna och handledarna betraktar vård- och behandlingsrelationerna som 
asymmetriska är något som går i linje med flera forskares uppfattningar. Efter 
flera studier av vårdrelationer framhåller Holm232 att de inte är jämlika och ömse-
sidiga p.g.a. att båda parter inte har samma rättigheter och förpliktelser. Skau233 
lägger till ytterligare en dimension då hon uttrycker att vård- och omsorgsrela-
tioner ofrånkomligen är asymmetriska p.g.a. att de är professionella, vilket be-
gränsar dem ifrån sanna vänskapsrelationer. Begränsningen består i det nödvän-
diga bevarandet och det ömsesidiga accepterandet av dimensionen närhet – di-
stans i professionella relationer. Martinsen234 kopplar också samman vårdrelatio-
nernas asymmetri med professionalitet och menar att den beror på att professio-
nella har en kunskapsbas som innebär att de förstår mer och också tror sig förstå 
det den andre förstår. Detta är något som osökt leder tankarna över till makt-
aspekter. 

Att uppfatta vårdrelationer som maktasymmetriska innebär att personalen ses 
som maktutövare i sitt yrkesutövande. Detta är något som Skau anser inte behö-
ver vara av negativ karaktär. Hon menar istället att makt är varken etisk eller oe-
tisk utan kan utövas både på ett etiskt försvarbart sätt och på ett etiskt oförsvar-
ligt sätt. Makt kan, m.a.o., ses som både positiv och negativ beroende på hur den 

––––––––– 
232Holm, 1988, 1997  
233 Skau, 1993 
234 Martinsen, 1990 
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utövas235. Detta är en tankegång som återfinns i lärarnas och handledarnas be-
skrivningar. Samtidigt som de visar att de uppfattar maktobalansen i de profes-
sionella relationerna som negativ ser de möjligheterna att genom bemötandet ut-
öva makt i positiv bemärkelse. 

I Habermas teoribildning utgör makt den ena av de två grundprinciperna som bär 
upp systemets rationalitet och ligger till grund för institutionernas hierarkiska 
strukturer. Då hierarki inte rymmer symmetriska relationer utan utgör ett hot mot 
människors kommunikativa kompetens, jämlikhet och rättvisa så lägger inte Ha-
bermas några moraliska dimensioner i maktbegreppet, tvärtom. Den form av 
makt Habermas framhåller som positiv är människors makt över sig själva. Då 
han uppfattar den enskilda människans individualitet och frihet som utsatt värnar 
han om människans möjligheter att skapa mening, ta ansvar och tala för sig själv. 
Att i handling värna om förutsättningarna för sådan makt är att handla moraliskt. 
Det innebär att ge uttryck för en rättviseföreställning och med den skapa förut-
sättningar för symmetri mellan människor. 

Det framstår klart genom lärarnas och handledarnas beskrivningar att vårdprakti-
ken är en komplex arena. Att bemötandet upplevs problematiskt är inte underligt 
då vårdinstitutionernas hela verksamhet bygger på att bedriva mänsklig vård i of-
fentlig regi. Vårdinstitutionernas och de professionellas verksamhet innebär både 
att möta kraven på förståelseinriktade handlingar och att handla i enlighet med de 
regler och effektivitetskrav som samhällssystemet satt upp och vilar på. Med ut-
gångspunkt i forskningsperspektivet är det möjligt att se att vården är en praktik 
där handlingsdimensionerna system- och livsvärld möts och stöts. För att se hur 
lärarnas och handledarnas uppfattningar om bemötandet kunde förstås på ett dju-
pare sätt räckte emellertid inte tolkningsperspektivet livsvärld och system till, 
utan fick fördjupas med hjälp av de tre, av Habermas beskrivna, formerna av 
praktisk rationalitet236. 

De tre rationaliteterna benämns med begreppen pragmatisk, etisk och moralisk. 
Den pragmatiska rationaliteten används för att lösa problem som uppfattas hand-
la om att åstadkomma nytta och funktion. Den etiska är den vi använder för pro-
blemlösning som uppfattas handla om det kulturellt riktiga som kan kallas det 
goda livet och förverkligas i normativa handlingar. Den moraliska rationaliteten 
är den vi använder för att lösa problem som uppfattas handla om rätt, rättvisa, 
jämlikhet och samförståndslösningar. Med ovanstående tolkningsram går lärar-
nas och handledarnas olika uppfattningar om det goda bemötandet att förstå som 
uttryck för olika diskursiva rationaliteter med allt vad det innebär i form av me-
dierande och konstituerande konsekvenser.  

––––––––– 
235 Jfr. Croona & Jenner, 2001 
236 Denna metodiska utvidgning av tolkningsperspektivet beskrivs närmare under rubriken Tolk-

ningsperspektivet ’livsvärld och system’. 
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Gott bemötande som ett uttryck för moral 
Den innebörd som lärarna och handledarna benämner som respektfullt bemötan-
de går på detta sätt att förstå med hjälp av den moraliska handlingsrationaliteten. 
Uppfattningarna om denna form av bemötande handlar om att värna om 
vårdsökandes autonomi och integritet. Detta är ett värnande som lärarna och 
handledarna anser kan förverkligas på två olika sätt, dels med ett avvaktande och 
försiktigt handlande, dels på ett mer förstående och engagerat sätt. Tillsammans 
utgör de två dimensionerna lyhördhet och engagemang förutsättningar för att 
förstå, tillmötesgå och respektera de vårdsökandes förväntningar och krav. I en-
gagemanget ligger också ambitioner att samarbeta med de vårdsökande i det som 
rör vårdens innehåll och form.  

Med utgångspunkt i samma resonemang kan också uttalandena om det goda be-
mötandet som kunskapskommunikation förstås som ett uttryck för moralisk ra-
tionalitet. Att bidra med kunskap och styrka för att åstadkomma förståelse för 
den vård som erbjuds är också ett sätt att värna om den andres autonomi. Det 
sker genom att relationellt dela kunskap för att kompensera och balansera ett 
asymmetriskt förhållande i riktning mot symmetri.  

Gott bemötande som ett uttryck för etik 
Att uppfatta det goda bemötandet som omsorgsfullt ses som ett uttryck för etisk 
rationalitet då omsorgen är grundad i livsvärldens kulturella förståelse om vad 
det goda livet innebär. Omsorg anses av både lärare och handledare som något 
som förverkligas genom tillit och hjälp i syfte att åstadkomma trygghet och till-
fredsställelse. Det omsorgsfulla handlandet omfattar både bekräftelse och kon-
kreta hjälphandlingar och handlar om att verkligen se och förstå den andre i den-
nes situation och hjälpa till med det som behövs. Då omsorgen grundas i upple-
velser av kulturella normer är handlingarna behäftade med en ofrånkomlig nor-
mativitet som i relation med vårdsökande kan jämföras med en balansgång. Det-
ta är en vansklig balansgång som, enligt Martinsen,237 lätt kan väga över till över-
tagande eller eftergivenhet och till sentimental omsorg, som hon anser vara om-
sorgens avarter. Varken den sentimentala eller övertagande vårdaren visar den 
känslighet och ärlighet i relationen som är nödvändig för att, med Lögstrups ord, 
vara värdig den andres tillit, utan kan tvärtom upplevas som både kvävande och 
kränkande.  

––––––––– 
237 Martinsen, 1990 använder begreppet paternalistiskt som benämning för de normativa och överta-

gande handlingarna, något som jag inte utan vidare kan instämma i. Om de bestämmande hand-
lingarna är paternalistiska eller maternalistiska krävs en djupare diskussion som inte ryms här. 
Enligt Holm U.M, 1997 är dock både paternalistiska och maternalistiska handlingar asymmetriska 
och betraktar den andre som behövande och beroende. 
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Gott bemötande som ett uttryck för nyttoinriktning 
Uppfattningen om det goda bemötandet som respektfullt och omsorgsfullt ger 
kvalitativt innehåll medan uppfattningen om bemötandet som nytta inte säger 
mycket om innehållet, utan mer om inställningen. Att medvetet nyttja bemötan-
det i ett bestämt syfte förstås som ett uttryck för en målinriktad nyttoaspekt. Nyt-
ta är ett begrepp som, för att få innebörd, måste relateras till något och svara på 
frågan: nytta för vad ? Uppfattningarna om bemötandet som nytta kan förstås på 
två sätt, dels ses som att vara till nytta för den kulturella samhörigheten, dels som 
att vara till nytta för ekonomi och effektivitet. Ett samhälles kulturella normer 
om vad som är gott respektive nyttigt glider ofta samman i oreflekterade norm-
system som, i den mån de över huvud taget diskuteras, omnämns som att de är 
till nytta för att de är riktade mot allas bästa. Att uppfatta bemötandet i vården 
som en del i behandlingen för att vårdsökande ska kunna anpassas till samhället 
och därmed anse att en sådan anpassning är av godo för både den enskilde och 
samhället, kan därför ses som uttryck för både etisk och pragmatisk rationalitet. 

Inte heller uppfattningarna om det goda bemötandet som ett professionellt an-
svarsområde säger något explicit om bemötandets kvalitativa innehåll, utan mer 
om valet av aspekt att framhålla. Endast lärarna lyfte fram denna synpunkt och 
deras inställning till sjuksköterskeyrkets professionalisering framstod som något 
värt att värna om. Att uttala sig om det goda bemötandet som ett arbetsledaran-
svar ger en indikation om att lärarna uppfattar sjuksköterskor som aktörer inom 
en auktoritetsstruktur. Å ena sidan kan en sådan inställning ses som ett ansvars-
tagande men kan, å andra sidan, också ses som inmutande av ett kunskapsrevir. 
Båda sidorna kan precis som den nyttoinriktade inställningen förstås och relate-
ras till de två olika formerna etisk och pragmatisk rationalitet, som i sig konstitu-
erar olika värden.  

Rationaliteter på kollisionskurs  
Då Habermas relaterar olika handlingar till olika rationaliteter och samhällsdis-
kurser sker det i dubbelt syfte. Han vill visa ett sätt att förstå handlingars bakom-
liggande mening och ett annat sätt att förstå dess konstituerade konsekvenser. 
Med utgångspunkt i denna förståelse får också lärarnas och handledarnas upp-
fattningar en djupare mening om det som utgör bemötandets svårigheter. När det 
gäller handledarnas uppfattningar om de hindrande villkoren så framhålls fram-
för allt olika tidsaspekter. De eftersträvar resurser för att få tid, kontinuitet och 
avskildhet som anses värdefulla för förverkliga livsvärldens förståelseinriktade 
kommunikation med vårdsökande. Att inte finna resursmässigt utrymme för det 
som från deras moraliska och etiska rationalitet är önskvärt skapar frustrationer 
och går att förstå som protester mot systemets tendenser att kolonisera livsvärl-
den. Det handledarna beskriver är en situation där effektivitetskrav och strate-
giskt handlande tränger sig på, nöter sig in och skär av den förståelseinriktade 
kommunikationens vägar. Den alltför begränsade tiden, vårdpraktikens rutiner 
och rumsliga utformning går därför att härröra till den pragmatiska rationalite-
tens systemdimension.  
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I tider där resurser för bekräftelse och förståelse utgör en bristvara skapas nya 
problem samtidigt som redan befintlig problematik förvärras. En sådan är de 
bemötandeaspekter som hör samman med ett nytt och svårhanterligt samhälle. 
Det handledarna uppfattar som problematiskt i form av nya tider och nya männi-
skor handlar både om att möta en ny generation medborgare och det nya, plura-
listiska samhällets medborgare. Att uppfatta människor med andra värderingar 
som problem kan också ses som ett uttryck för både etisk och pragmatisk ratio-
nalitet. När mer medvetna människor gör entré i vården och med sina jämlika ut-
gångspunkter utmanar de hierarkiska strukturerna upplevs de som krävande och 
svåra. Även de människor som har en annan etnisk bakgrund än den svenska 
uppfattas problematiska, inte så mycket för att de utmanar hierarkin som för att 
de utmanar personalens etiska värderingar. 

Trots att handledarna uttrycker ambitioner om att bemöta alla vårdsökande på ett 
gott sätt så uppstår svårigheter. Att uppfatta dessa som grundade i kunskapsbrist 
kan ses som ett uttryck för den pragmatiska rationalitetens kunskapssyn som inte 
lämnar utrymme för tilltron att kunskap kan skapas i mellanmänskliga möten. 
Att över huvud taget uppfatta andra människor som främmande och svårbegrip-
liga utgör den kulturella samhörighetens och den etiska rationalitetens oetiska 
baksida. Främmande människor med annorlunda livsvärldserfarenheter utgör 
utmaningar mot den etablerade samhörighetens trygghet. De etiska värdekolli-
sioner som uppstår, och som handledarna uppfattar som problematiska, handlar 
om kollisioner mellan det som i grunden är olika kulturella värdegrunder. Dessa 
värdekollisioner upplevs av handledarna som svåra och ibland kaotiska och lig-
ger till grund för situationer där alla kränker alla. Sådana situationer visar att det 
inte endast är systemets strategiska rationalitet som sätter upp hinder för goda 
möten i vården, utan även handlingar sprungna ur livsvärldsperspektivet självt. 

 

Med detta vill jag visa hur kommunicerade uppfattningar kan förstås i relation 
till olika rationalitetsformer som med sin diskursivitet och relationella samman-
hang kan förutsättas vara av betydelse för lärandet. Att tala / samtala och ge ut-
tryck för tankar, uppfattningar och åsikter innebär att olika kunskapsinnehåll och 
värden kommuniceras, inverkar och får konsekvenser. Olika rationalitetsformer 
och handlingsmönster kan också förstås i termer av förståelse, närhet och distans 
och får då ytterligare relevans för lärandet av professionellt bemötande. Sådana 
olika meningsinnehåll berör på ett påtagligt sätt möjligheterna och svårigheterna 
att förstå, engagera sig och hjälpa andra människor. Detta är aspekter som i sin 
tur måste ses som betydelsefulla för yrkesverksamhet inom områden som utgör 
en social mötesplats för alla. Sådana yrkesverksamheter är, förutom sociala mö-
tesplatser, också ställen där de yrkesverksammas handlingar inverkar på männi-
skors upplevelser av såväl hälsa och ohälsa som upplevelser av jämlikhet och 
förtryck. Detta är också en väsentlighet som i sin förlängning torde inverka på 
såväl professioners som professionsutbildningars legitimitet. 
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9. Teori och praktik –  
delar av en kunskapande helhet ? 

Lärandet av bemötandeetik inom sjuksköterskeutbildningen har naturligtvis upp-
levts olika av studenterna. Tyngdpunkterna i vad som beskrivits som menings-
fullt och avgörande befinner sig därmed inom olika delar av utbildningen. Lite 
grovt indelat kan man säga att de som har en lång vårdyrkeserfarenhet framhåller 
utbildningens teoretiska delar medan de med kortare framhåller utbildningens 
praktiska / kliniska som viktiga. Oavsett när studenterna upplevt sig ha lärt mest 
och bäst så har de olika erfarenhetsbakgrunderna varit berikande då de diskute-
rats i studentgruppen. 

– S: Man får bitar av varandra, för det är så att den som har erfarenhet och 
har varit med länge kanske gör på ett sätt och har gjort på det sättet i alla 
tider och så kanske nån annan kan komma med en helt annan infallsvinkel. 
Man får tips och idéer och synpunkter av varandra då. Det tror jag är nyt-
tigt för alla. 

Sjuksköterskeutbildningens högskoleförlagda del lyfts fram som betydelsefull av 
främst två anledningar, dels är högskolan det ställe där man tillägnar sig teoretisk 
kunskap – det här med bemötande, det är inte något som man bara gör, det mås-
te man ha en teoretisk grund för … Det tycker jag verkligen och det måste man 
lära sig. Dels är den också det ställe där erfarenheterna från utbildningens klinis-
ka delar ventileras och diskuteras. Detta är något som upplevts som givande för 
det egna lärandet – saker om bemötande har väl mest kommit upp när vi har haft 
diskussioner efter praktikperioder och så. Utbildningens klinikförlagda del lyfts 
också fram som oerhört värdefull för det är där ute i ’verkligheten’ som kunska-
pen prövas och bär – eller brister. Kliniken är också ett ställe där det stundom 
finns utrymme för att diskutera viktiga frågor om etik och bemötande i direkt an-
slutning till inträffade situationer.  

– S: Praktiken är viktigast, det är där jag får mina förebilder. Helt klart. Det 
är i praktiken man ser och upplever möten men jag tycker också att det är 
viktigt att diskutera i teorin. Men att läsa sig till det, nej, man kan läsa och 
läsa och ha en dialog i huvudet, men nej, det blir aldrig så. Det viktigaste 
vore att få nån dag för att berätta och diskutera vad man har sett och varit 
med om, utan att känna att man måste göra något arbete om det eller koppla 
det nånstans utan bara få prata och känna, varför gjorde jag så ? Vad bra 
att du gjorde så, att få känna sig bekräftad, det är så himla viktig. Ibland 
känns det som att utbildningen är en enda lång bedömning. Det är mycket 
roligare att jobba eller åtminstone att träna på att jobba. 
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Som framgår av ovanstående introduktion till kapitlet så utgör utbildningens 
högskole- och klinikförlagda verksamheter betydelsefulla delar för studenterna, 
både var för sig och tillsammans. I båda utbildningsverksamheterna sker lärandet 
av bemötandeetik i olika former. Det är dessa lärandeformer som utgör struktu-
ren i kapitlet och kan sägas svara på den pedagogiska Hur-frågan, om hur läran-
det gått till. Kapitlet inleds med att beskriva studenternas och lärarnas erfarenhe-
ter av undervisningen och övergår sedan till att redogöra för studenternas och 
handledarnas erfarenheter av handledningen. Beskrivningarna avslutas med att 
lyfta fram de grundläggande problemen som studenterna, lärarna och handledar-
na anser inverka på hela lärandesituationen. Därefter avslutas hela kapitlet med 
en problematisering som är ämnad att belysa beskrivningarna utifrån det teore-
tiska tolkningsperspektivet. 

Lära bemötande genom undervisning – 
studenternas och lärarnas erfarenheter 
De organiserade delar av utbildningen som äger rum inom högskolans väggar går 
- i brist på bättre - under benämningen undervisning. I både studenternas och lä-
rarnas berättelser om lärandet genom undervisning så lyfts olika former fram 
som väsentliga. Dessa rör allt från studerande av teori till mer relationella for-
mer, såsom olika sorters samtal.  

Teori och struktur  
De högskoleförlagda delarna av utbildningen kallar studenterna oftast för teori. 
De använder ordet för att markera skillnad på de kliniska delarna som de benäm-
ner praktik. Även om deras vardagsanvändning av teoribegreppet visar sig inne-
hålla mycket mer än teori i vetenskaplig mening så har onekligen vårdvetenskap 
och omvårdnadsteori en stor roll i lärandet av bemötande. 

I studenternas berättelser omtalas omvårdnadsteorierna i både positiva och nega-
tiva ordalag och ibland som bekräftande och stärkande av uppfattningar som de 
redan haft – när vi läser om gott bemötande, då tänker jag – så bra, det är så här 
jag har gjort. Då har jag fått bekräftelse på att det har varit rätt det som jag har 
gjort … jag kan ju inte säga att det är så jag gör men jag kände att det är så jag 
tänker och vill göra … det ju inte helt fel i alla fall. I vissa fall är det den samla-
de teoriundervisningen som ger sådan bekräftelse. I andra fall fyller enstaka ex-
empel på teoretisk litteratur samma funktion – när man som jag tänkt mycket på 
det här med bemötande då får man känna att det var rätt … att det var rätt att 
göra så och så … då får man bekräftat … det är härligt att kunna vifta med Katie 
Erikssons bok. 

Lärarna lyfter fram undervisningens teoribaserade delar som det allra mest centrala 
och det förekommer en stark tilltro till omvårdnadsteoriernas möjligheter. Förutom 
att läsandet av teoretisk litteratur anses bidra till kunskap i bemötandets etik så ger 
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det också språkliga redskap (omvårdnadsbegrepp) för att kunna diskutera bemö-
tandeproblematiken – jag tycker det märks tydligt att dom har ett omvårdnads-
språk, att dom fått användbara begrepp. Förr hade vi inga ord att diskutera dom 
här sakerna med på samma sätt. Lärarna har olika uppfattningar om omvårdnads-
ämnet och teorierna. En del ser omvårdnad som ett ämne vid sidan av andra, ex-
empelvis psykologi och sociologi medan andra ser omvårdnadsämnet som ett pa-
raplyämne som omfattar de övriga. Oavsett vilket så lyfts både teoretisk kunskap 
och struktur fram som viktiga för lärandet av bemötande. Undervisningen vid den 
studerade institutionen är numera indelad i block och ämnen där lärarna har ansvar 
för de delar som motsvarar vars och ens kompetens. Detta är något som vissa lärare 
framhåller som nödvändigt medan andra ser det som besvärligt då de anser att etik 
bör genomsyra utbildningen och inte utgöra ett block.  

Samtidigt som teoretisk kunskap anses vara direkt utvecklande av kompetensen 
så bidrar den till givande diskussioner och vidare kunskapsbildning. Samtal, dis-
kussioner och tillvaratagandet av studenternas personliga erfarenheter anses till-
sammans med teori utgöra pedagogiska möjligheter– som dock inte är så lätta att 
förverkliga. 

– L: Man måste ha en viss baskunskap innan man kan börja diskutera bemö-
tandet, tycker jag. Annars är det svårt att greppa det. 

– Hur får dom baskunskaper om det här ? 
– Genom att läsa, en teoretisk förankring naturligtvis men också genom att ta 

med sig sina tidigare erfarenheter även om det inte har varit i vård. Jag 
brukar utgå ifrån teorier som har betytt så mycket för mig själv och då får 
jag fram det här om det ömsesidiga beroendet, om makten, om det här med 
integriteten och vad som händer när jag är i underläge och det ansvaret som 
det innebär. Hur det påverkar och så.  

– Diskuterar ni ibland också vid föreläsningar ? 
– Ja, det gör vi. Om jag eller vi lyckas skapa ett tillåtande klimat i gruppen då 

tar dom upp egna erfarenheter även där. Det är det där med … är det tillåtet 
… är det bra klimat i hela klassen så … Ibland kan det vara svårt med jätte-
grupper på 25 … ibland har dom med sig gamla olösta konflikter från tidi-
gare kurser och då känns det i luften … kanske att vi kan prata och lösa upp 
det men ibland så kommer jag ingen vart … 

I samtalen med studenterna löpte en genomgående uppfattning om att bemötande-
frågor inte fått stort utrymme i utbildningen – jag tycker egentligen inte att det är 
så mycket om bemötande i utbildningen, visst är det lite i etiken och estetiken, där 
diskuterar man ju omhändertagande och så … men jag tycker ändå inte … nej vi 
har inte fått speciellt mycket utav det. Trots den upplevda bristen så framstod ändå 
den teoretiska kunskapen om bemötande som central inom omvårdnadsämnet, men 
erfarenheterna om hur kunskapsområdet hanterades i utbildningen skiljer sig. Nyt-
tan med omvårdnadsteorierna ifrågasattes och upplevdes ha bidragit till att utvidga 
språket och ge ord för vårdproblematiken – jag har fått ord och teorier som står 
för det man upplevt, men det tog lång tid att knyta ihop det. 

–  S: Det är ju där i omvårdnaden bemötandet har varit … men liksom, jag vet 
inte att det har nämnts så mycket … det har vart så mycket med teoretiker, 
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jag menar omvårdnadsteoretiker men inte så att vi har sett människan riktigt 
… Just när det gäller bemötande så är jag väl elak när jag säger att dom 
inte har lyft fram så mycket … visst pratar dom om bemötande och att man 
ska vara vänlig och så, respektera patienter och så … men vad de här stora 
orden innebär det är upp till var och en att komma underfund med under re-
sans gång. Det tycker jag inte att man … det är väl sånt man kanske kan ta 
upp med sin handledare när man är ute på praktik … 

I samband med talet om omvårdnadsteorier och -teoretiker så framkommer syn-
punkter och problem på hur denna teoretiska kunskap ska komma till nytta i 
vårdpraktiken och hur man ska / får hantera den. Olika lärare uppfattas ha olika 
inställning till användandet av omvårdnadsteori och de lärare som förespråkar ett 
rättroget praktiserande skapar problem för studenter som försöker finna sina egna 
vägar.  

– S: Det har hänt en sak som gjorde mig riktigt, riktigt ledsen och satt kvar 
som ett hjärnspöke ganska länge. Det var när vi pratade teorier, omvård-
nadsteorier, och jag sa att jag tycker det är svårt att på den avdelningen så 
är det den teorin som ska vara och så … patienterna är ju olika … kan man 
inte plocka ihop lite granna så, göra det bästa möjliga, plocka russinen ur 
kakorna, så sa jag att jag som sjuksköterska vill göra det som jag tror blir 
bäst och så …Då sa den läraren, du kommer aldrig, aldrig att bli en profes-
sionell och duktig sjuksköterska om du tänker så. Det gjorde mig så ledsen, 
det gjorde mig riktigt ledsen. Jag tycker inte att lärarna ska slå ner på en så 
utan lyfta en istället, man gör det ändå för att man vill väl och så … 

– Hur tänker du omkring det nu ? 
– Nu har det gått över, det har gått ett och ett halvt år. Men jag tycker fortfa-

rande att det visst ska gå att göra som jag sa, att inte låsa sig vid nånting. 
Visst är det alltid nåt som är bra, men det finns också det som inte är bra. 
Jag vet ingen omvårdnadsteori som jag tycker är 100 % jättebra som skulle 
passa in på alla patienter rakt av. Nej, det bemötandet gjorde mig ledsen. 
Sen har jag också träffat motsatsen, lärare som har varit positiva och som 
kunnat ge positiv kritik när det vart … jag vet samtidigt att det har vart är-
ligt, och det var verkligen gott. 

Trots viss tveksamhet har den teoretiska kunskapen också bidragit till nya insik-
ter och flera teoretiker lyfts fram som betydelsefulla. De nya kunskaperna har 
ibland t.o.m. givit det privata livet nya dimensioner. 

– S: Den här Katie Eriksson gillar jag nog. Detta med ansa, leka, lära är him-
la kul. Antonovskis behovsteori är också nånting som jag har … Henderson 
och de fjorton stegen är inte dumma heller. Jag trodde inte att det skulle 
fastna men det har det faktiskt gjort inte så att jag tänker precis … att nu ska 
jag ansa men det var en himla go upplevelse när jag kom på att jag faktiskt 
leker när jag sjunger när jag jobbar. Det gör jag ofta patienterna tycker det 
är kul, kanske för att jag sjunger hellre än bra. Det spelar ingen roll, det lät-
tar upp. Dom är ju inte bara sjuka för att dom är sjuka, dom är ju vanliga 
människor. Jag gillar ju Katie Eriksson och alla hennes böcker så jag låna-
de några extra, jag läste dom som om dom var romaner och så där 
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…”Pausen” den gillade jag, då reflekterar jag både till vården och till pri-
vata sammanhang.  

Sammanfattningsvis har de studenter jag samtalat med förr eller senare insett och 
förstått nyttan med omvårdnadsämnet som en professionell disciplin och ett an-
svarsområde för sjuksköterskor. Det som huvudsakligen ifrågasatts är hur och 
när i utbildningen det hela bör introduceras. 

– S: Det är väl i omvårdnadsämnet som bemötandet kan komma in. Vår stora 
uppgift är ju omvårdnad, vi läser ju 60 poäng och där … om det är nånstans 
bemötandet ramlar in så är det ju där … men jag kan inte minnas att vi tagit 
upp mycket i utbildningen … men egentligen har ju allt med bemötande att 
göra på nåt sätt i omvårdnaden … hur man ska hjälpa patienter vidare … 
hur dom ska öppna sig och så … gör dom inte det så är det inte lätt att som 
omvårdnadsexpert hjälpa patienter … för det är ju ändå vi … fast jag vet 
inte … alla små grejer hoppas man ska hjälpa till … att man själv tar in det 
och gör det till nånting. 

– Är det något speciellt du har med dig ? 
– Nu är man ju så trött på dom här teoretikerna … sen har jag ju då … det är 

ju framför allt Katie Eriksson som dom från skolan sett … puffat på oss då 
att vi ska läsa henne … och sen då ska man ju välja en egen och tar man en 
efter hur man är … men dom är så svårbegripliga så det går inte att ta in 
hela utan man får ta bitar här och där.  

– Tycker du att dom tar upp bemötande ? 
– Teoretikerna ja, men ja, om man skulle läsa om det nu så kanske … men när 

vi fick dom här böckerna i första veckan … vad är det här … det var inte ro-
ligt den slänger vi bort … men nu … kanske man skulle känna igen sig. Det 
var många som ville ramla ifrån då, det var inte det vi var sugna på. Alla 
kom sugna och ville göra saker med händerna och då ville vi inte diskutera 
torra grejer … nej, det skulle varit senare när jag var mogen för det. 

Lagar, förordningar och media 
Det regelverk som omger vården och bemötandet utgör också strukturerad, do-
kumenterad och dessutom lagstadgad kunskap som lärarna framhåller som peda-
gogiska stöttepelare – hälso- och sjukvårdslagen handlar ju om bemötande, den 
vilar ju helt och hållet på humanismen egentligen och det är ju därifrån omvård-
naden har sitt ursprung, på dom humanistiska värdena. Det faktum att ett gott 
bemötande i vården är lagstadgat utgör ett stöd för lärarna i undervisningen. De 
legaliserade reglerna anses också vara möjliga att via studenterna kommunicera 
vidare till vårdpraktiken och där slutligen stärka de vårdsökandes ställning.  

– L: Dom har ansvar för bemötandet och andras ansvar. I sjuksköterskornas 
ansvar och varje chefs uppgift så är, enligt hälso- och sjukvårdslagen, dom 
ansvariga för … har ett arbetsledaransvar. Det finns också många teorier 
om det men det kommer och visar på och pekar på i dom här samtalen så 
visst påverkar det hur dom gör sen … och sen så påverkas också handledar-
na, dom säger ofta att studenterna får mig att tänka efter … det blir tanke-
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ställare när en student på praktiken gör annorlunda och dom pratar om in-
tegritet och respekt så höjer dom patientens ställning i vardagen. 

– Det har dom fått med sig av dig ? 
– Ja. 

Studenterna framhåller däremot inte lagar och förordningar som något särskilt 
meningsfullt för lärandet. De beskriver att sådan kunskap finns men upplevs inte 
kravfylld på något sätt. 

– S: Jag upplever inte att det finns krav på just mig, men när man tänker efter 
så finns det ju sådana där anmälningsfall och sånt så har det ju ofta handlat 
om dåligt bemötande och såna saker. Så det klart vi har nog krav, men jag 
känner inte det som något betungande.  

Det förekommer också studenter som ifrågasätter om vårdens lagar och förord-
ningar över huvud taget rör etik och bemötande – man kan ju inte skriva lag om 
etik, det är ju det är att folk ska ha integritet och få vara självständiga. Några 
studenter har över huvud taget inte reflekterat närmare på detta spörsmål. 

– Upplever du att det finns regler som styr bemötandet i vården ? 
– S: Nej, det är mer stöttepelare, menar du skrivna ? 
– Ja, eller oskrivna. 
– Nej jag vet inga skrivna. 
– Jag tänker på lagar och förordningar som styr sjukvården. 
– Det är inget jag tänker på. 

Möjligheterna att använda media i undervisningen ses av studenterna som ett sätt 
att verklighetsanknyta den abstrakta undervisningen. Att exempelvis använda 
tidningsartiklar kan göra undervisningen mer begriplig och anpassad till det exi-
sterande samhället. Genom att använda media blir det möjligt att diskutera och 
lära av aktuella debatter och vårdproblem. De erfarenheter som lyfts fram är po-
sitiva men få; man kan alltså påstå att möjligheten mest lyser med sin frånvaro. 

– S: Inget av det som skrivits i tidningar … men jag har hört att det finns lära-
re som säger att ta med tidningsurklipp och sådant och då blir det ju roligt 
att läsa tidningen också … då har man ju letat och där … åh … och ta med 
för att diskutera men när ingen säger det så gör man ju inte det heller … 

– Har du varit med om det i utbildningen ? 
– Ja, i obstetriken då hade vi två unga sjuksköterskor som sa att vi skulle ta 

med artiklar … men när ingen säger det så är vi bara i våran lilla värld … 
och så … det var den enda kursen som var verklighetsförankrad … det är ju 
synd egentligen för hade man tagit med sig tidningar så hade det varit … ja 
roligt. 

– Den kritik som man har kunnat följa i media har ofta handlat om bemötande 
… ? 

– Nej, det har vi inte pratat om, hemma pratar vi mest om fall och så för var-
andra … 

– Men inte i skolan ? 
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– Nej, lärarna känner inte av att det här gäller just nu … inte när det gäller … 
vad som är viktigt … dom har bara kört på och allt det som har dykt upp 
runt omkring det har fått försvinna. 

På min direkta fråga om och i så fall hur de pågående mediadebatterna om vård-
frågor användes i undervisningen var svaren från lärarna diffusa. Trots uppfatt-
ningarna om att en sådan omvärldsorientering kan bidra till den efterfrågade 
verklighetsförankringen så är detta lättare sagt än gjort.  

– L: Det är möjligt att ta upp mediadebatter, men det blir inte riktigt så, det är 
ju det negativa som tas upp i medierna, vi tar ju in det för att vi är upprörda 
kanske, hur kan detta ha hänt och så … men det är inte något som … inte att 
observera tidningar och se vad som skrivs. Men det finns utrymme för dis-
kussioner om det är något.  

Lärarnas inställning till teori och verklighetsanknytning är komplicerad och dub-
bel. På samma gång som teori och vetenskaplighet ger en vedertagen och länge 
eftertraktad grund för sjuksköterskeyrkets professionalisering så ifrågasätts den 
ofta av dem själva. Då alla lärarna tidigare arbetat som sjuksköterskor och har 
många minnen både från sin egen utbildning och vårdens praktik så finns natur-
ligtvis erfarenheten om sjuksköterskeyrkets praktiska och högst verkliga dimen-
sioner. Problemet handlar i mångt och mycket om att åstadkomma balans mellan 
teori och egna erfarenheter och hindra pendeln från att slå hit och dit. 

– L: Vår roll är att teorianknyta, men vi har fått så mycket kritik för att vi inte 
har någon verklighetsförankring så det är ju väldigt, väldigt viktigt att man 
har också. Man kan inte bara hålla sig till det abstrakta för att då når man 
inte, då når man aldrig nånsin hem. Om vi inte når ner till det konkreta så 
kan vi inte bemöta heller. Aldrig glömma bort det konkreta. 

Personliga erfarenheter 
Till frågan om verklighetsanknytning hör att den studerade institutionen har varit 
utsatt för Högskoleverkets granskande utvärderingar vid två tillfällen och fått 
kritik för bristande vetenskaplig förankring. Detta har inneburit att Högskolever-
kets krav har tolkats och utformats till olika direktiv och ökade krav på lärarna. 
De nya ordningarna har inte införts komplikationsfritt utan bidragit till svårighe-
ter för lärarna, både vad beträffar sjuksköterskeyrkets kunskapsbas och utbild-
ningens utformning. Lärarna uttrycker oro för att sjuksköterskeyrket ska förlora 
sin identitet och gamla kunskap samtidigt som den nya teoretiska kunskapen an-
ses bidra till nödvändig förnyelse – vi ska aldrig glömma vår kultur och allt vad 
den har med sig men vi ska heller inte fastna i vår kultur utan tillföra nytt. 

– L: Jag vet inte hur kraven från Högskoleverket såg ut egentligen men det var 
den tolkningen som gjordes här. Det är inte så på alla ställen. Och på nåt 
sätt var det som vi var tvungna att göra som dom andra, som resten av hög-
skolan och så glömdes det bort att det här är faktiskt både en akademisk ut-
bildning och en yrkesutbildning. Det innebär att det inte med automatik kan 
jämföras med att läsa ett teoretiskt ämne. 
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Det finns också en medvetenhet om att akademiseringen, och mycket som följt i 
dess spår, ligger till grund för studenternas kritik. Samtidigt utlöser akademise-
ringsivern självkritiska reflektioner om bristande verklighetsförankring. 

– L: Jag är osäker på vad jag tycker själv men det är viktigt att ha den debat-
ten levande. Jag tror också att det finns problem här för oss för vi är som 
regel inte akademiker vi har kommit med i detta precis som vårt ämne, så att 
säga och ibland så har vi själva slagit knut på oss på nåt sätt för att det ska 
bli så vetenskapligt så att vi själva inte riktigt förstår, då blir det så tokigt på 
vägen och då bränner vi också verklighetsförankringen i vårt otrygga … 
visst det här kommer att ta tid. 

P.g.a. krav på vetenskaplighet är lärarna försiktiga med att använda egna vårder-
farenheter i sin undervisning – Jag har jättemycket egna upplevelser, så även om 
jag inte säger dom så har jag jättemycket att ösa ur. De ses som ovetenskapliga 
och därmed olämpliga och framhålls för det mesta inte som något värdefullt. Det 
uppstår ett dilemma mellan viljan att visa verklighetsförankring genom att berät-
ta om vårdsituationer och de uppfattade kraven på vetenskaplighet och högsko-
lemässighet.  

– L: Sparsmakat, ibland använder jag egna erfarenheter därför att om jag ska 
prata om någonting så kan jag dra ett kort exempel, det är mest för att jag 
vill tala om för dom – att jag har varit med om det här, att det inte bara står 
i läroboken. 

– Dina erfarenheter som sjuksköterska ? 
– Ja och som patient också. Jag tillbringade nio veckor på sjukhus och på den 

avdelningen … jag kunde alltså inte kissa när en viss person kom med bäck-
en för hon var arg. Jag kunde se det fast hon låtsades vara vänlig, när hon 
kom så knöt sig allting i mig. Det här har jag berättat för dom … hon var 
inte direkt otrevlig men det fanns något i hennes sätt som gjorde att jag kla-
rade inte av det. 

– Det kan vara bra att använda egna erfarenheter ? 
– Ja, ibland kan det vara det. Lite grann kan det finnas i det också … att det är 

inte farligt, det är inte farligt och säga att … det visar att man måste kunna 
säga … kunna prata om saker. 

Trots den dominerande försiktigheten med att använda egna erfarenheter om be-
mötande i undervisningen så finns det också en helt motsatt uppfattning. Den lä-
rare som inte har lärarutbildning och heller inte arbetat som lärare under akade-
miseringsprocessen upplever en stor vinst med att lyfta fram egna vårderfarenhe-
ter. Fördelarna med detta gäller kunskapsinnehållet och ses som en möjlighet att 
entusiasmera studenterna. Förutsättningen för att delge studenterna exempel från 
vården ligger i den egna verklighetsförankringen och säkerheten i den egna kun-
skapens relevans. Syftet med beskrivningarna om det egna handlandet är att de 
ska verka inspirerande på studenternas motivation och lärande. 

– L: Undervisningen handlar ju mycket om diskussioner i mindre grupper, se-
minarier och så kopplar jag ju automatiskt till alla dom här fallen, patient-
fallen som jag har med mig, som bara finns i minnet och då får studenterna 
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höra verkligheten. Det är det som dom vill höra – verkligheten – en riktig 
sjuksköterska som kan berätta om verkligheten, det tycker dom är så viktigt 
… diskutera hur man skulle gjort istället, det ger aha-upplevelser också. 
Ibland så tror dom nog att jag hittar på … att man vågar vara så modig, 
dom tror nästan inte att det går att vara så modig. Jag ser ju det, dom öns-
kar att dom själva att dom blir det, att dom kan hävda patientens rätt, pati-
entens bästa … 

– Hur gör du för att dom ska bli det ? 
– Det gäller att träna sig i dom här situationerna och diskutera och skriva om 

det också … och så få bekräftelse i det. 
– Blir dom modigare då ? 
– Ja, det tror jag. 

Mänskliga möten, diskussioner och samtal  
Förutom teori och strukturerad kunskap så framhålls också ett mer relationellt lä-
rande. Att mötas och dela kunskap i samtal och diskussioner upplevs av både lä-
rare och studenter som i högsta grad meningsfullt, men är trots det inte helt en-
kelt att få till stånd. Det framkommer även en negativ framtoning i studenternas 
beskrivningar i form av brist på engagemang, verklighetsförankring och flexibili-
tet från lärarnas sida. Detta återkommer som en saknad som studenterna längtar 
och strävar efter. 

– S: Det är många som skriver om bemötande … hit och dit … bemötande av 
sjuka, bemötande av patienter som får ett svårt besked … bemötande … 

– Är det viktigt för er ? 
– Ja, man vill veta så mycket som möjligt för det är nog det svåraste … vi pra-

tar mycket om det … 
– Är lärarna med ? 
– Jo, dom sitter där, dom säger inte så mycket. Det är för att dom inte varit i 

vården på så många år … dom har väl tappat den biten. Dom sitter bara och 
lyssnar, men dom kopplar inte ihop det … 

Trots den negativa framtoningen framhåller studenterna de diskussioner som rört 
de kliniska erfarenheterna som viktiga för lärandet. Efter perioder av klinisk un-
dervisning har erfarenheterna lyfts fram i olika fora och diskuterats tillsammans 
med studiekamrater och lärare. Att på detta sätt dela erfarenheter och diskutera 
förekommande upplevelser av bemötandesituationer har studenterna upplevt po-
sitivt – men alltför sällsynt. Diskussionerna om de kliniska erfarenheterna har en 
tendens att fastna i ytliga och negativa upplevelser av dåligt bemötande. I sådana 
situationer eftersöks hjälpen att lyfta fram och förstå problematiken på en djupa-
re nivå. Även delade erfarenheter av negativa upplevelser erfars lärande – det är 
dumt att säga negativa saker, för även om det är negativa saker så gör vi ju själ-
va en motbild, så vill man inte ha det själv och inte göra och så … så det är ju 
egentligen både negativt och positivt. Att få tillräcklig tid och tillfälle att föra 
fram och belysa de kliniska erfarenheterna i form av semiariedagar bedöms där-
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för som något som skulle gagna lärandet. Dessutom skulle det minska frustratio-
nerna över att inte få ta upp det som uppfattas aktuellt och viktigt.  

– S: Vad jag saknar är seminariedagar och så … där vi kunde diskutera saker 
vi har varit med om tillsammans med nån lärare. Man kunde ställa frågor, 
hur kunde dom göra så … och så där. Det är sånt som vi får sköta på raster 
och luncher och såna saker. Det tycker jag hade varit en viktig … jag har ef-
terlyst det och jag har faktiskt pratat med lärarna om det också … och då är 
det där med plats, det får inte plats mer i utbildningen, säger dom. 

– Är dom negativa till idén ? 
– Nej, men dom säger, det ska jag ta med mig och så vet man inte hur tas det 

med, vi pratar ju med andra som gått kurser innan och framfört liknande sa-
ker, men det händer inget. Det är just det där att kunna diskutera … där man 
frågar frågor som, blev det rätt ? vad tror ni ? och sådant. När många dis-
kuterar om det så får man många infallsvinklar och så … det har jag saknat. 

– Får ni inte tillfällen att ta upp exempel och problem i teorin ? 
– Jo, men det har varit alldeles för lite. Det hade behövts en hel förmiddag el-

ler en hel eftermiddag, då det heter att denna tiden är avsatt till detta. För 
det är ju så att man måste hela tiden vidare ju, vi måste hinna med detta un-
der dagen och så här, du vet … 

På samma sätt som studenterna lyfter också lärarna fram diskussioner som peda-
gogiska möjligheter men ser något annorlunda på sin roll. Diskussioner om stu-
denternas kliniska erfarenheter och andra omvårdnadsproblem i anslutning till 
teoriundervisningen genomförs och ger, enligt lärarna, ypperliga tillfällen för re-
flektion och bekräftelse – dom själva ser hur mycket dom faktiskt har med sig 
och att dom blir bekräftade i det dom har med sig och börjar reflektera. Det här 
med reflektion är det allra viktigaste för att kunna bemöta bättre och bättre, det 
är ju så …. Möjligheterna att bekräfta och teorianknyta studenternas erfarenheter 
ses som viktiga för lärandet och är något som lärarna anser att det finns utrymme 
för. Dessutom sker det i form av olika seminarier – då kan studenterna fritt få 
diskutera, då diskuterar man ifrån de situationerna som studenterna har med sig 
in och så teorianknyter man då. Det blir en härlig diskussion … 

– L: Nu kom jag och tänka på en annan del här som jag tycker är fruktansvärt 
viktig, dom går ju ut med uppgifter, dom handlar ju här till en början om att 
reflektera och analysera om omvårdnadsproblem och vi har haft omvård-
nadsseminarier i halvklass och då är det inte så många människor där. Vi 
har haft tre olika, och där, där kommer ju det hur vi hanterar det här. Där 
kan jag som lärare visa på olika vinklar. Det har vi diskuterat här, med att 
visa på olika sätt att tänka, att plocka in den etiska teoretiska nivån i om-
vårdnadsämnet, varför gör vi som vi gör och så vidare. Här kommer det ofta 
in hur andra sjuksköterskor har bemött i olika situationer, det är ofta det 
som studenterna tar upp. 

– Det som dom har upplevt på klinik ? 
– Ja, och jag har ju inte varit med i den situationen men jag kan ju vinkla det 

dom säger, varför tänkte man så ? Hur kunde man tänka si ? Och så hör jag 
ju hur dom diskuterar om bemötandet där ute. 
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I större samtalsfora finns också möjligheter för lärarna att stå upp och synliggöra 
både egna och sjuksköterskeyrkets etiska värdegrunder. Detta är något som stu-
denterna efterlyser, mest p.g.a. oron över studiekamrater som handlar olämpligt, 
uttalar fördomar och har tvivelaktig människosyn. I dessa sammanhang framkom 
också kritiken av lärarnas handlande eller brist på handlande – Jag tycker att det 
ska vara raka rör, att lärare måste säga vad som inte är bra och om någon inte 
är lämplig eller så … för allas skull. Lärare som lyfter fram problematiken och 
står för en tydlig etisk hållning samt har mod och övertygelse att möta motargu-
ment efterlyses – lärare är så flata när det gäller sådana här saker … det verkar 
inte som folk behöver bekänna färg … och då uppstår inget. Samtidigt som stu-
denterna uttrycker oro och en viss uppgivenhet inför vissa medstudenter finns 
ändå förhoppningarna om att förändringar är möjliga. 

– S: Jag känner mig inte nöjd, det kanske man aldrig blir, det är ju svåra gre-
jer … man skulle vilja att dom poängterade det mer … det är en så viktig 
fråga och alla läser ju inte litteraturen så heller … 

– Menar du poängtera det för några särskilda ? 
– Jag tycker att det ska poängteras för det är en så viktig sak. Men det är ju så 

här … vissa människor … det kanske inte hjälper hur mycket dom än får 
höra det … vissa saker har nog med grundsynen och göra och då får man ju 
ändra den … tycker man att man exempelvis kan döma ut invandrare och al-
koholister och så … har man den grundsynen att man tror sig vara bättre så 
är det ju väldigt svårt att kunna bemöta på ett bra sätt i vården och då hjäl-
per det inte hur mycket omvårdnad vi läser, det verkar va en grej som är 
nedärvd. 

– Kan man inte göra något i utbildningen tror du ? 
– Jo man kan ju prata och diskutera … ja jag vet inte.  

De möjligheter till djupare relationer mellan lärare och studenter som fanns i den 
föregående utbildningsformen beskrivs med saknad av lärarna. Då lärarna följde 
studenterna i tre år fanns många möjligheter för kontinuitet och djupa relationer. 
Avsaknaden av detta upplevs som en klar nackdel för lärandet av bemötande då 
möjligheterna att bekräfta och ifrågasätta med respekt var avhängiga kontinuite-
ten. Både att bekräfta och ifrågasätta studenter ses som undervisningsstrategier 
som främjar reflektion och stärker självkänslan, men är något som kräver tid – 
man sitter inte och berättar om sina fel och brister med folk man inte känner el-
ler folk man inte känner någon tillit till. Det krävs tid och kontinuitet. 

– L: Jag har flera positiva minnen från den tiden då vi träffade studenterna 
under så lång tid. Det är studenter som vågat berätta om saker som dom 
kanske är rädda för, eller som kanske berör dom ganska djupt själva men 
som man kanske inte berättar för nån som man inte tror kan ta emot det. I 
sådana situationer så har det känts bra att kunna vara någon form av con-
tainer, att personen kan avlasta sig till mig och gå vidare, mer fri eller så … 
då känner jag att jag kan vara en hjälp, för trygghet och mod kanske. 

– Det är positivt för dig ? 
– Ja, det klart att det är och det är det som jag saknar nu då … i det här att 

vara sjuksköterska och lärare så vill man ha växt, det ligger djupt. Jag stäl-
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ler inte de här frågorna om jag inte har byggt upp nånting, om jag inte får 
tid till det. 

Bristen på kontinuitet i relationen till lärarna upplever också studenterna som frustre-
rande och hindrande för denna typ av lärande – sen är det ju nya hela tiden, nya lärare, 
nya handledare … det är ingen som följer en hela tiden för att se hur vi växer. Det har 
jag saknat, det har jag efterlyst … För att kompensera denna brist gjordes försök med 
mentorgrupper under en tid. Meningen med dessa var att knyta samman studenter kring 
en lärare och låta dessa grupper träffas för personlig och professionell utveckling under 
hela utbildningen. Erfarenheterna föll emellertid inte väl ut och ledde till ytterligare en 
besvikelse för de lärare som såg mentorgrupperna som en möjlighet att hålla kvar något 
av ’den gamla goda tiden’.  

– L: Det innebar att vi alltför lättvindigt släppte dom goda sakerna vi hade, 
det här att följa studenterna. Det var där mentorskapet skulle ersätta men så 
skulle det då tydliggöras och struktureras så blev det inget utrymme för det 
som studenterna … där gjorde vi en miss. 

Inledningsvis var studenterna positivt inställda till mentorgrupperna och såg dem 
som ett forum för att ta upp egna frågor och problem. Då förväntningarna inte in-
friades avtog intresset i rask takt.  

– S: Mentorgruppen har runnit ut i sanden … det vi tyckte att vi ville prata om 
det ville inte dom prata om. Dom ville prata om rollen som sjuksköterska 
och så men vi ville prata om vad vi tyckte om, vad vi tyckte illa om … lite 
mer vardagliga saker. Det gav inget, det blev inte som vi ville. Hade vi fått 
som vi ville hade det nog hamnat på ungefär samma ställe men dom skulle 
styra allting så … 

Studenternas negativa inställning till mentorgrupperna var, enligt lärarna, det 
som fick dem på fall. Detta är emellertid ingen erfarenhet utan självrannsakan – för det 
första så tror jag att det var så att vi hade satt upp gemensamma mål för mentorskapet 
som kändes främmande för det som studenterna behövde. Om vi hade utgått ifrån de-
ras egna upplevelser, vad dom har varit med om … hade det kanske … men det har 
inte blivit så. Trots misslyckandet fortlever ambitionerna om att ge undervisningsfor-
men ytterligare en chans i förändrad form – längre fram. 

– L: Jag tycker att vi ska lägga mödan där … men på nåt sätt så ligger det lite 
nere nu i vår utbildning faktiskt. 

– Varför ? 
– Det gled iväg och förlorade hela sin … bara diskussionen om att skriva kon-

trakt, då tycker jag att det förlorat hela poängen, är det så lite värt då behö-
ver man inte ha det … 

– Dom var inte motiverade ? 
– Nej … men så tror jag att det ligger väldigt mycket hos oss som lärare också 

… är man inne i en otroligt pressad och stressad period då kanske just så-
dana här grejer blir lidande. Det blir ju så till sist … 

Inom sjuksköterskeutbildningens delkurs i psykiatrisk omvårdnad fortlever dock 
en fungerande form av samtalsgrupp. Inom denna vård har det sedan länge fun-
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nits en medvetenhet om att vårdarbetet är krävande och att yrkesverksamma be-
höver mötesplatser för att få hjälp att gå vidare. Medvetenheten om vinsterna 
med detta arbetssätt börjar sprida sig även till andra vårdformer men det är bara 
inom de psykiatriska kurserna som denna form av handledning tas upp i under-
visningsform. Omvårdnadshandledningen bedöms som en väg att åstadkomma 
den viktiga självmedvetenheten hos studenterna. Detta sker genom att låta dem 
utsätta sig för utmaningar i trygga grupper. Handledningssamtal i grupp ger 
dessutom, enligt lärarna, en upplevelse av ett arbetssätt som anses vara väl värt 
att nyttja och kräva i framtiden – oavsett vilken vårdform man arbetar inom. En 
annan fördel med handledningssamtalen är att de upplevs som tillfredsställande 
undervisningssituationer för de deltagande lärarna. Det som kan ses som an-
märkningsvärt är att ingen av studenterna nämner dessa samtal som väsentliga 
för sitt lärande av bemötande. Det innebär dock inte att undervisningsformen va-
rit betydelselös men det kan konstateras att samtalen i form av handledning inte 
är något som studenterna lyft fram i intervjusamtalen.  

– L: När det gäller psykiatrikursen i utbildningen så har vi obligatorisk om-
vårdnadshandledning i smågrupper så dom får sammanlagt sex timmars 
handledning vid tre tillfällen i grupper med 6–9 stycken och då ska dom ha 
med sig situationer utifrån som varit bra eller jobbiga och som dom vill pra-
ta om. Då pratar vi ju väldigt mycket om vad som har hänt med dom själva i 
den här situationen. Det är detta som dom lyfter fram i utvärderingar som 
att det är det bästa i hela utbildningen ! Och jag kan tänka mig … då står ju 
dom i centrum och dom får lov att prata om just precis det här som … det 
spelar ju ingen roll att detta är under psykiatrikursen, detta har dom ju gläd-
je av över huvud taget. Dom får lära sig ett sätt att arbeta på. 

– Det är väl vanligt att man arbetar med kontinuerlig handledning inom psy-
katrin ? 

– Ja, det är det. Jag vill att dom ska fundera över sådana saker som, vilka pa-
tienter är lättare att möta eller såna som dom undviker … då vill jag att dom 
funderar på vad händer inom dom själva då … hur gör dom … för dom mås-
te ju ofta möta patienter som dom är rädda för och tycker det är svårt … 
dom får lära sig, hur kan man hantera det här. Ska man blunda och låtsas 
som inget eller ska man … hur mycket man faktiskt känner när inte nån är 
uppriktig, då tittar jag på dom och dom på mig. Dom säger att detta ger en 
förståelse för varför det går tokigt med vissa patienter och med handledarna 
också … det man tar upp i handledningsgrupperna kan vara precis vad som 
helst och det som sägs här stannar här, det går ingen annanstans.  

– Du lyckas åstadkomma det här i dom här grupperna ? 
– Ja, och det … tillsammans med studenterna så kan det bli väldigt bra … det 

är det absolut bästa. Likadant är det att ha dom i grupper ute på klinik, att 
träffa dom och prata om vad som händer, det är fantastiskt. 

I dessa organiserade, men ändå något informella, undervisningstillfällen ser lä-
rarna annorlunda på sina egna vårderfarenheter. I handledningssamtalen ses des-
sa inte bara som tillåtna utan också som nödvändiga för att åstadkomma den för-
trolighet som anses vara oumbärlig för att nå handledningens syfte. 
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– L: Det händer att jag tar mig själv som exempel, alltså inte privat, men jag 
tar upp såna här saker som att, ja, som ni vet så har man vissa downperio-
der och vissa dagar är man jättetrött och då fungerar man inte optimalt, och 
så vidare så att man så att säga har ett spann där man vågar se sig själv. 
Det här gjorde jag inte bra … men man behöver inte bli förkrossad över det 
utan göra det på ett annat sätt. För vågar man aldrig bjuda på sig själv om 
man har ett krav på att man alltid ska göra allting rätt, då blir det stereotypt 
och konstigt och då blir det ingen kommunikation. 

Även om undervisningen inte alltid är möjlig att genomföra efter lärarnas ambitio-
ner och önskemål så förekommer ändå en undervisning där relationens och dialo-
gens betydelse lyfts fram. Det finns en tilltro till att kunskap om relationer erhålls i 
relationer. Möjligheten finns att förena faktakunskap, åstadkomma självkännedom 
och agera förebild på en och samma gång, men anses svår att förverkliga. 

– L: Jag kan aldrig ha ett gott bemötande om jag inte är medveten om mig 
själv i den professionella relationen. Att man vet vilken styrka man har och 
är medveten om vilka svagheter man har, att man är medveten om vilka per-
sonlighetsdrag som man kan utveckla mer som kan leda till ett gott bemö-
tande. Så det handlar ju både om en teoretisk kunskapsbas och en pedago-
gik, en dialogpedagogik som gör det möjligt att våga se sig själv i det hela. 
Sen handlar det också om mitt förhållningssätt som pedagog i en sån här 
grupp och min yrkesbas, min bas i yrket. Jag möter studenterna så som dom 
… inte bara jag då, utan alla, så som studenterna blir bemötta här så kom-
mer dom ju att få ett mönster för hur de ska bemöta i vården. 

Relationer med lärare – lärande relationer ? 
Såväl samtal som diskussioner i olika former bygger på de pedagogiska relationer-
nas möjligheter att kommunicera kunskap. De bygger också på möjligheterna att 
kommunicera värden som anses vara väsentliga för bemötandet. Flera lärare ut-
trycker en tilltro till att bemötandet av studenter har stor betydelse för lärandet av 
bemötande. Det finns m.a.o. en tillförsikt till ett relationellt lärande i bemötande-
etik-pedagogik – om än i något olika tappning. Vissa lärare lyfter denna dimension 
av undervisning som något som sker och ska ske i tysthet. Andra påtalar styrkan i 
att samtala om relationernas värdekommunikation. Lärarna uttrycker med detta en 
tro på parallellprocesser som innebär att bemötandet av studenter i sin tur inverkar 
på studenternas bemötande av vårdsökande. Detta visar att lärarna hyser en tilltro 
till att kvaliteten och värdekommunikationen i mellanmänskliga möten är en platt-
form för lärande. Hela tankegången innebär en medvetenhet om att praktisera det 
goda bemötandet i relationerna med studenterna.  

– L: Det viktigaste är hur studenterna blir bemötta när dom kommer hit till in-
stitutionen av oss lärare. Där ligger grunden. För att jag tror på en sån en-
kel kedjereaktion som vi bemöter studenterna så går dom ut och bemöter pa-
tienterna eller klienterna. Det är otroligt viktigt att lägga en bra grund när 
dom kommer hit. 

– Kan du beskriva hur du tänker att en sån kedjereaktion fungerar ? 
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– Att skapa ett varmt och öppet klimat, ha en god kommunikation, vara väldigt 
tillåtande och lyhörd. Att försöka se det som inte sägs också. Jag tror att 
man kan lägga mycket … Sedan så blir kurserna … det blir fler och fler stu-
denter i varje kurs och det här blir svårare och svårare. När dom kommer 
hit så är dom jätterädda och misstänksamma framför allt mot lärare men 
också mot varandra. Därför är det döviktigt hur man lägger upp det hela 
från början. Det är avgörande. 

– Du tror att det får effekt för deras bemötande av patienter sedan ? 
– Ja, det tror jag. 
– Hur hänger det ihop ? Jag tror att jag förstår hur du menar, men du kan väl 

beskriva hur du tänker om det ? 
– Då får dom själva se. Dom kommer hit rädda ovetande, har massor med 

tankar om hur det här ska bli men vet ändå inte, va. Det kan dom säkert sät-
ta in i en patientsituation också. Patienterna är som regel jätterädda och 
undrar hur ska detta bli och möter massa nya människor … då kan man ta 
med sig tanken. Hur blev jag bemött när jag befann mig i en sån här situa-
tion, även om jag inte var patient … sen kan dom överföra det. 

– Får dom den tanken ? 
– Det vet inte jag. 
– Lyfter du fram tanken, pratar ni om den ? 
– Nej, det gör vi inte. Jag tror att det ska ske naturligt. 
– Är det så att du ser dig själv som förebild i detta att lära studenterna gott 

bemötande ? Med tanke på vad du sa om parallellprocesser ? 
– Det är väl pretentiöst, det är väldigt svårt att erkänna en sån sak men natur-

ligtvis så tänker jag på det. Jag tänker på hur jag bemöter studenterna med 
ett hopp om … det lär jag ju aldrig få veta om det funkar så eller inte … men 
ja. Det känns som att den här intervjun … ja, jag tänker faktiskt så men det 
har inte varit så tydligt innan som det är nu. 

Att inte tala om eller diskutera de egna tankarna med studenterna ses av vissa lä-
rare som en förutsättning för denna form av lärande. Att tala om omsorgen i de 
pedagogiska relationerna anses leda till att man pratar sönder möjligheterna för 
det känslomässiga lärandet. Andra lärare anser däremot att det är genom att lyfta 
fram, tala om och diskutera omsorg i relation till det pedagogiska bemötandet 
som tillfällena för lärande ökar. I dessa fall anses de delade erfarenheterna av 
bemötande utgöra en grund för reflektion och lärande. 

– L: Jag tänker mig att det är en slags parallellprocesser, att den finns en pro-
cess mellan mig och studenterna i utbildningen här och den är på samma 
sätt mellan studenterna och patienterna ute, eller dom färdiga sjuksköters-
korna i det fallet. Det finns likheter i det här. 

– Du hoppas att dom bemöter patienter på samma sätt som du bemöter dom ? 
– Ja. 
– Tydliggör gör du detta med studenterna ? 
– Ja, pratar, pratar, pratar och frågar dom mycket, hur dom ser på olika saker 

och vad jag tänker, hur jag lägger upp en kurs, varför jag gör som jag gör 
och så. Jag vill höra deras synpunkter på det här. Det kan man se parallellt 
med omvårdnadens tanke – att dra in patienten i det hela. 
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– Detta lyfter du fram ? 
– Ja. 
– Hur tas det emot av studenterna ? 
– Dom utvärderingar jag får är ofta väldigt … dom tycker ofta att det är bra. 

Det lärande som lärarna beskriver i form av parallellprocesser är ur deras syn-
vinkel en ytterst medveten pedagogisk inställning. Det framstår dock inte att det-
ta är lika medvetet hos studenterna, men kan ändå förstås i den känsla av bekräf-
telse som studenterna beskriver har infunnit sig i goda möten med lärare. Det 
som framstår tydligare är alla de situationer som studenterna uppfattar som dåli-
ga och borde ändras på i utbildningen.  

– S: Utbildningen säger att vi ska söka kunskap, vi ska göra mycket själva men 
det lärarna säger är lag. Det hjälper inte. Vissa av lärarna lyssnar väl, men 
oftast är det kalla handen. Vi blir behandlade som niondeklassare. Det har 
dom missat i utbildningen. Istället för att slänga ut en massa papper första dan 
och rabbla upp allt vad vi ska göra … så gör man väl inte på en arbetsplats 
heller ? Visst har dom ansvar men vi kan väl få vara med, det borde gå att ta 
en dags tjafs, det borde dom stå ut med. Klassen som helhet tycker jag har bli-
vit dåligt bemött, just detta att inte lyssna, inte intressera sig. Det var t.ex. 
problem i klassen med att vissa aldrig var där och vi som alltid var där vi tog 
upp problemet … men resultatet blev att vi som var kvar blev straffade genom 
att allt blev obligatoriskt. Detta förundrar mig, det är väl respektlöst ? En ut-
bildning för vuxna borde vara lite annorlunda. Det är ingen demokrati.  

Som framgår av studenternas och lärarnas erfarenheter av undervisningen så är 
det en dynamisk, men inte helt oproblematisk, praktik som beskrivs. Mycket av 
problematiken framstår tydligt i beskrivningarna av lärandet och lärandeformer-
na men lärarna ger också uttryck för problem på en mer grundläggande nivå. Det 
lärarna upplever som problematiskt kan delas in i tre olika områden: akademise-
ringen av sjuksköterskeutbildningen, bristen på resurser och värdekollisioner. Då 
stora delar av den grundläggande problematiken från utbildningens högskoleför-
lagda del går att känna igen i de kliniska delarna så presenteras de grundläggande 
svårigheterna med lärandet av bemötandeetik tillsammans efter presentationen av 
nästföljande avsnitt. 

Lära bemötande genom klinisk handledning – 
studenternas och handledarnas erfarenheter 
De delar av sjuksköterskeutbildningen som äger rum i vården kallas för klinisk 
praktik och utgörs av klinisk handledning. I studenternas och handledarnas berät-
telser lyfts olika former av handledningen fram som väsentliga. Det är dessa som 
ger strukturen i presentationen och kan sägas svara på handledningens pedago-
giska Hur-fråga – i vilken form lärandet sker.  

Handledning är liksom undervisning inget entydigt begrepp. För handledarna 
finns en större individuell frihet att utforma och fylla handledningen efter eget 
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huvud. Detta innebär att olika handledare lägger olika innebörd i vad handled-
ningen ska handla om och innefatta. Det finns också en märkbar skillnad inom 
olika kliniker i sättet att tala om handledningen. Det framstår också att de mer 
faktiska förhållandena som råder vid olika kliniker inverkar på sjuksköterskornas 
/ handledarnas inställning till handledning vad gäller vårdform och resurser, då 
främst i form av tid. Men inställningen till handledningen kan också variera inom 
samma klinik beroende på vad som händer under dagen. Detta sammantaget vi-
sar på hela områdets kontextuella beroende och komplexitet. 

Oavsett vårdform så utgör inte handledning något prioriterat moment i handle-
darnas arbete. Denna pedagogiska uppgift har inte prioriterats eller givits särskil-
da resurser inom någon av de studerade vårdformerna.  

– H: Ofta kommer jag på mig själv med att tänka – nej, inte en student nu igen 
… men det är ju för de här kraven på allt jag ska hinna med. Dom ska intro-
duceras på ett bra sätt och jag ska sätta mig in i allt vad dom vill och det här 
… det tar tid och jag har patienter och … 

Av den oprioriterade situationen följer oundvikligen att de enskilda handledarnas 
inställning får stor inverkan och framkallar olika villkor för studenterna. Detta 
inte minst när det gäller tid och engagemang för aktiv handledning. Den tid för 
engagerad handledning som sällan upplevs finnas inom sjukhusvård finns emel-
lertid mer av i verksamheter där sjuksköterskor arbetar självständigt och har stör-
re befogenheter att själva påverka sitt dagliga arbete. Ett exempel på ett sådant 
område är primärvård / distriktssköterskemottagningsarbete – mellan patienterna 
finns det tid, men det tar ju längre tid när man har studenter … då tar jag inte 
emot lika många i timmen så är det bara. Men trots att vissa vårdformer rymmer 
mer tid för handledning så framgår det tydligt att arbetet med de vårdsökande är 
det centrala. 

– H: Jag försöker ta väl hand om studenterna men … inte lika bra om jag ska 
vara ärlig, det gör jag nog inte. Det har att göra med att jag känner mer 
med patienterna, dom är ju sjuka. Däremot så går jag igenom praktiktiden 
och frågar om det blir bra och såna saker … visar dom runt och så där … 
men inte så pedagogiskt eller psykologiskt eller, kalla det vad du vill, som 
jag tänker om patienterna. 

Trots olika uppfattningar så försiggår ändå den kliniska handledningen dagligen i 
olika former och strategier. Oavsett hur man ser på det hela så uttrycker handle-
darna vikten av att göra studenternas vistelse i vårdpraktiken så bra som möjlig. 
Betydelsen av att välkomna och introducera studenter på ett tillfredsställande sätt 
är genomgående – det ju väldigt viktigt att man tar hand om dom så att dom 
känner att dom tillhör gruppen och att dom ska gå med mig. Man visar och … ja 
att dom känner sig omhändertagna. Att få studenterna att trivas ses som en för-
utsättning för handledningen – ska man ha elever så ska man kunna ta hand om 
dom också … det ska kännas bra. Mycket av deras egen inställning sen … till 
andra människor, till vården och så hänger på den här tiden. Ett gott bemötande 
av studenter kan också innebära att dölja frustrationer över merarbetet samt ge 
god information, inte minst för att förebygga komplikationer.  
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– H: Det är ju viktigt att studerande får ett bra bemötande från början och att 
dom känner sig välkomna och att jag liksom inte visar att, Gud vad jobbigt 
med studerande, som det kan vara vissa dagar. Det är det viktigaste just det 
här första mötet tycker jag. Och sen då att dom hela tiden … som jag då … 
jag brukar alltid tala om en av de första dagarna att jag har en tendens till 
att bara försvinna iväg, bara göra mina grejer, men då kommer jag på efter 
en stund att – oj, jag har ju en studerande, jag måste ta tag i den … och när 
dom vet om det så … känner dom sig inte … ja dom vet att det är bara att 
leta upp mig och ta tag i mig och säga – jag finns här glöm inte av mig. Och 
det tycker jag funkar, faktiskt.  

I både studenternas och handledarnas beskrivningar från de kliniska delarna av ut-
bildningen finns olika pedagogiska tyngdpunkter som går att se som olika hand-
ledningsformer. Dessa innefattar allt från att följa med och titta på till mer relatio-
nella former, såsom samtal och medvetet förebildslärande. Dessutom är det i den 
kliniska praktiken som sammanknytandet av teori och praktik förväntas ske.  

Handledarnas vårdhandlingar – lärande handlingar ? 
Studenterna ser en stor fördel med att de kliniska erfarenheterna ger verkliga ex-
empel att reflektera över och diskutera när de åter möter medstudenterna och lä-
rarna på högskolan – bemötande lär jag mest när jag reflekterar över det jag lä-
ser och så i diskussioner efter praktikperioder också. Praktiken är viktig att lyfta 
exempel ur. Men det förekommer naturligtvis också lärande direkt i vårdprakti-
ken. Studenterna är mycket uppmärksamma på och kritiska iakttagare av vad 
som händer och kanske främst vad de egna handledarna gör och inte gör. Att lära 
genom att uppleva hur andra gör är inte alltid en medveten process och därmed 
inte heller lätt att uttala sig om. En student uttrycker dock – när det är positivt så 
tänker man inte så mycket … men man hoppas ju att man anammar det … ja det 
gör jag. Andra försöker mer medvetet att tillägna sig det de ser och hör – om jag 
ser något som jag tycker är bra så tänker jag mycket på det. Då försöker jag 
tänka att så där skulle jag också vilja göra … hur de är som personer, vad de 
gör som är särskilt och så där. Detta visar att andras och särskilt de egna hand-
ledarnas handlingar är väsentliga för studenternas lärande.  

Att som handledare utföra bemötandets praktiska dimensioner genom att visa 
dem i handling är en enkel pedagogisk strategi och syftet är då att studenterna 
ska observera och ta efter. I de fall då denna handledningsform förespråkas gör 
sjuksköterskorna / handledarna inte mycket mer än arbetar som vanligt och har 
studenterna som åskådare. Handledningen handlar då om en förhoppning om att 
studenterna ska lära något om bemötandeetik.  

– H: Handledningen är en naturlig del tycker jag, dom följer ju med och det är 
ju enda sättet dom har att lära sig på, det är att se hur andra gör. Det går ju 
aldrig att läsa sig till, tror inte jag, i viss mån kanske … men man måste nog 
ändå vara med som elev i praktiken för att veta hur man ska göra. Det måste 
man ju träna själv också naturligtvis men … allra först måste man nog vara 
med någon mer erfaren … även om studenter tycker att det är mer eller 
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mindre bra vissa saker så lär dom sig i alla fall … dom lär sig även om det 
är dåligt … så ska man inte göra. 

– Men i din roll som handledare så har du någon slags tanke … ? 
– Ja, då går jag in för att lära dom på ett bra sätt, så klart … Men jag tänker 

nog inte så mycket … jag står ju inte och pratar om för eleven utanför dör-
ren – nu ska jag gå in och nu säger jag si och så och nu ska vi tänka på detta 
och detta … utan det faller sig när man går in, jag tycker nog det. I så fall är 
det nog bättre att ta upp saker efteråt – varför sa du så eller något sånt … 

– Händer det ? 
– Jag har aldrig varit med om det men det är mycket möjligt att det händer … 

vad det gäller själva bemötandet har inte någon ifrågasatt … när det gäller 
själva bemötandet så tror jag nog inte att man tänker på det … utan det är 
det praktiska som ska göras … dom tänker inte på det. Det är ju som en hel-
het alltihopa och det är ju inte någon som vill gå in och göra något allra 
första gången utan att ha sett det … det måste vara så det går till. 

– Tänker du något extra på bemötandet av patienter när du har studenter med ? 
– Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte att man gör, jag menar jag måste ju 

behandla alla patienter lika och kan inte behandla en patient annorlunda 
bara för att jag har en student med mig … det tror jag inte att jag gör, inte 
medvetet i alla fall … 

Inom denna form av handledning deltar studenterna i det som händer – oavsett 
vad som händer – med risken att det ibland uppstår svåra situationer.  

– H: Det som slår mig … det var ett bra tag sen och det var ju väldigt tragiskt 
… och det kan ju bli fel då för alla inte har så mycket på fötterna när de 
kommer hit. Jag tänker på en trafikolycka och det var väldigt tragiskt för det 
var barn med och studenterna var flockade runt där och det var många som 
tog illa vid sig. Då tror jag att det är väldigt viktigt att prata om … både om 
dom ska vara med och sen efteråt … och i detta fallet så var det inte många 
som upplevt det som hände på samma sätt. Där måste man som handledare 
vara observant, plockar man in en student i en sån situation så får man ock-
så vara beredd på att handleda efteråt … I detta fallet så var det så upp-
stressat, det var en sån dag när det kom slag i slag i slag och det var inte 
någon som fick tid till att ha några samtal och jag vet att det pratades myck-
et om det länge efter … det hade kanske kunnat bli bättre. För dom pratar ju 
mycket på sitt sätt … det var ett skräckexempel, det tror jag. 

En mera medveten, men ändå passiv, handledningsform äger rum då handledare 
uppfattar sig själva som föredömen. Det egna bemötandet av vårdsökande ses 
som en förmedling av kunskap och värden – Jag ska ju vara ett föredöme helst, 
det är ju så det ska vara. Att medvetet agera förebild utan vidare kommunikation 
innebär att hysa förhoppningar om, och sätta sin tilltro till, att det egna handlan-
det inverkar positivt för studenternas lärande.  

– H: Liksom att … dom blir ju färgade av sin handledare … 
– Blir dom det ? 
– Ja, det blir dom ju. Under tiden dom går med mig så blir jag ju lite grann … 

dom hittar ju inte sin egen roll. Sen kommer dom till en annan avdelning och 
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då gör den sköterskan på ett annat sätt … så småningom kan jag ju hoppas 
på att dom har nånting med från mig …  

– Det vill du ? 
– Ja, jag tror att det är bra grejer … jag känner att det jag … det är inte skryt, 

men jag känner att jag har en väldigt bra relation till patienterna.  

Att delta i situationer och på nära håll uppleva handledarnas handlingar gentemot 
vårdsökande har, enligt studenterna, gjort djupa intryck i både positiv och nega-
tiv bemärkelse. När handledarna utför handlingar som studenterna upplever som 
goda bemötanden beskrivs det som en känsla av glädje och värme. Sådana hand-
lingar vill de gärna efterlikna. 

– S: Jag har tänkt många gånger, Gud så bra och så där … såna där smågre-
jer som jag … wow … så himla bra. Det kan bara vara att man sätter sig ner 
en liten stund, eller att man frågar om nån är törstig eller så eller … ska jag 
fixa med kuddarna lite eller en liten kram, ja du vet … inte flänger på toalet-
ten och så där … när jag ser sånt blir jag varm liksom, det känns så mysigt, 
det smittar av sig liksom … det hon gör sker naturligt, inte för att visa mig 
eller så. Jag lär mig av att vara med, så vill jag också vara. 

I samma tonart som studenterna berättar om hur de vid sina första vårderfarenhe-
ter upplever ett dåligt bemötande mot vårdsökande som något obehagligt, men 
lärande i sin motbild, så berättar de om liknande situationer som innefattar deras 
handledare. De situationer då handledarna uttrycker sig negativt och nedsättande 
om vårdsökande upplevs svåra av studenterna och de vågar inte ta upp och tala 
om hur de tänker och känner. Om möjligt upplevs dessa situationer ännu värre än 
när någon annan personal uppför sig illa. Detta p.g.a. att handledarna är de stu-
denterna helst vill ha goda relationer med och kunna diskutera med.  

– S: Jag vet ibland … det ligger i personalens attityder också när det kommer 
invandrare. Det är besvärligt med invandrare. Det var en tjej som kom in 
och hennes mamma och en annan granne var med och det kom fler efter, då 
gick snacket må du tro. Men när man står lite i bakgrunden så ser man sa-
ker. Jag räknade, det var sex stycken där inne men snacket sa att ”det gick 
inte att komma in i rummet, det var minst femton- tjugo personer där”. Jag 
sa inget, jag vill inte göra för mycket när jag bara är en kort tid. Men det 
säger rätt så mycket, eller hur ? 

– Pratade du med din handledare om det ? 
– Nej, hon var den som sa det ! Som student får man nog akta sig lite. Om man 

säger för mycket saker som är annorlunda mot rutinerna så blir man också 
obekväm. Då slår det tillbaka. Jag har hört hur det kan slå tillbaka. Du ska 
inte komma här och tro … Som färdig sjuksköterska skulle jag ha sagt nåt. 
Dom har ju andra vanor än vi, varför kan vi inte acceptera det, alla ska inte 
behöva vara lika. 
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Prova, träna och lära 
Förutom att bidra med exempel för samtal och diskussioner så lyfts utbildning-
ens kliniska delar fram för det är där man får tillfälle att prova och träna sina 
kunskaper och därigenom erhålla vana och rutin. Träning upplevs vara enda vä-
gen för att komma över spänningar och nervositet i mötena med vårdsökande – 
det är inte roligt att vara nervös så det märks, för nån som kanske själv är ner-
vös menar jag … Studenterna uppskattar, känner tillfredsställelse och blir be-
kräftade av handledare som visar sin tillit genom att låta dem utföra vårdhand-
lingar på egen hand. Att få prova, träna på att bemöta och samtala med 
vårdsökande och därmed få känna att vingarna bär upplevs bekräftande och stär-
kande för bemötandekompetensen.  

– S: Jag har insett betydelsen av hur viktigt bemötande är nu, och det är bra 
för hela omvårdnadens skull, att ta fram problemen och så … Det som har 
varit positivt med denna handledaren jag har nu är att hon har släppt mig 
och låter mig prata med patienter själv.  

För att låta studenterna prova och träna själva krävs en mera aktiv handlednings-
form som handlar om att visa tillit och instruera. Att ge instruktioner om vad som 
är viktigt att tänka på och hur man ska handla för att uppnå goda möten anses va-
ra viktigt. En återkommande instruktion för att studenterna ska lyckas är att före-
språka den ’gyllene regeln’ – jag lär dom att tänka på hur dom själva skulle vilja 
bli bemötta i denna situationen, det funkar alltid. För övrigt lyfts olika omvård-
nadsaspekter fram som viktiga. Dessa kan handla om allt från vikten av att hälsa 
på vårdsökande till mer specifika förhållningssätt. Vid denna form av handled-
ning anser handledarna att det är fruktsamt att föra fram sina egna vårderfarenhe-
ter som exempel. 

– H: Det viktigaste att lära studenterna … är att när patienterna kommer in, 
då får dom inte känna som dom stör, man ska vara vänlig och lugn tycker 
jag. Det kan vara många som är oroliga när dom kommer även om det är 
småsaker … därför måste dom känna att dom är lite omhändertagna, att nån 
bryr sig … det insåg jag verkligen när jag själv var patient och det bygger 
jag på mer och mer … Jag var inlagd flera veckor … det brukar jag berätta 
för mina studerande och dom upplever det väldigt positivt … då håller dom 
med mig om hur viktigt det är, bemötandet … 

Handledarna inser nödvändigheten av att studenterna får pröva egna vårdhand-
lingar och att det är en stor del av den kliniska praktikens syfte. Så med viss för-
siktighet skapas utrymme för att de på egen hand får utföra arbetsuppgifter. 

– H: Ja ibland så är det såna som går korta perioder och då är det väldigt 
svårt att få grepp om dom. Om man ska släppa saker och … ja ibland vågar 
man inte riktigt släppa och … såna saker … dom måste ju ändå få göra sa-
ker själva … 

På samma sätt som när det gäller utbildningens högskoleförlagda delar så fram-
håller både handledarna och studenterna bristen på kontinuitet i de kliniska de-
larna som problematisk. Från handledarnas sida upplevs det som svårt att få för-
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troende för studenterna när det inte finns tid att lära känna dem. Bristen på konti-
nuitet inverkar också negativt på studenternas relationer till de vårdsökande. Det 
finns inte tid att lära känna dem och inte heller tid bygga upp en relation i djupa-
re mening. Detta framhåller studenterna som viktigt för lärandet och upplevelsen 
av kompetens.  

– S: Det skulle varit mer praktik, det är först i verkligheten som man lär sig på 
riktigt … fast i längre perioder … nu är det så dattigt man hinner aldrig få 
nån relation till patienterna … det är ju först när man varit där tre veckor 
som det är roligt och man känner att det här kan jag och patienterna vet vem 
man är och … får förtroende för en. Nu som det är fyra dagar där och fem 
dagar där så blir man bara eleven … det är ju först när handledaren går 
bort som man pratar med patienten och det blir ju ingen tid till att lära sig 
sånt då … 

– Det är viktigt att få vara med patienter ? 
– Ja, det är då jag blir stärkt.  

Berätta och samtala  
De studenter som haft goda relationer med sina handledare är mycket nöjda och 
ser det som det bästa lärandet under hela utbildningen. Att få möjligheten att i 
förtrolighet tala om det som känns svårt i direkt anslutning till vårdsituationer 
framstår värdefullt, men sällsynt. 

–  S: Praktiken är viktigast, med en bra handledare som man kan diskutera 
med efter situationer. Som jag har pratat med min handledare … om allt, om 
etik, problem och bemötande … om människors rätt att bestämma över sig 
själva … om mig … ja herregud vad vi har pratat … det har varit det allra 
bästa.  

Då handledarna är de som har de viktiga vardagserfarenheterna av bemötande-
etik så har de också många upplevelser av både goda och mindre goda möten. 
Därför faller det sig för flera av handledare naturligt att ösa ur denna kunskaps-
källa och berätta om sina erfarenheter. Med berättandet vill de dela med sig, för-
klara och lära studenterna om bemötandets etiska och terapeutiska möjligheter – 
och svårigheter. 

– H: Vi pratar ofta om bemötande och förhållningssätt … det blir ju alltid ef-
ter man har pratat med patienter – varför sa han så, varför blev det så och 
så. Vi pratar alltid efter … om varför någon blev arg eller så … oftast så 
handlar det ju om … kanske inte att patienterna blev arga på vad jag har 
sagt eller så utan reagerar annorlunda … på sätt som dom studerande inte 
är beredda på och då kommer frågorna – hur kunde det bli så och så där … 

Studenterna har höga förväntningar på sina handledare som ibland infrias och 
ibland inte. Av och till ser studenterna handledarnas funktion som mer praktiskt 
instrumentell än relationell. Detta möjligtvis p.g.a. att de upplever att det är svårt 
att tala om sina egna svårigheter – vi diskuterar inte bemötande … nej, ingenting 
… jag har respekt för min handledare … nej, jag vill inte. Denna uttryckta re-
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spekt eller rädsla går inte att frikoppla från den ständigt närvarande bedömnings-
situationen – det vore så viktigt att bara få prata, att berätta och diskutera vad 
man sett och varit med om, utan att vara orolig för någonting … eller koppla det 
till någonting … bara få prata och känna. Ibland känns det som utbildningen är 
en enda lång bedömning. Oron för att förtroliga samtal kan synliggöra de egna 
bristerna får följden att sådana samtal blir något som studenterna ibland både vill 
undvika men samtidigt efterfrågar – om förtroendet och tilliten vore där. Även i 
den kliniska handledningen framstår bristen på kontinuitet som problematisk – 
det är inte så lätt att få till bra diskussioner när man inte hinner lära känna dom 
… när praktikperioderna har varit korta så har det varit svårt och när det är 
mycket att göra så har man bara sprungit med.  

– S: När det inte går så bra blir jag osäker att jag inte kan och då låter jag 
handledaren ta över. 

– Pratar ni om det sedan då ? 
– Nej, jag har svårt för det.  
– Varför ? 
– … mm … jag är rädd att jag gjort fel och se mina brister och jag vill väl inte 

visa det för någon annan … man är väl rädd att man har brister när det 
gäller att bemöta människor och det är ju verkligen det man vill kunna, det 
är ju det jag ska göra så … så att erkänna det för sig själv … man vill ju inte 
göra något fel, då blir man ju inte godkänd … ungefär. 

– Tänker du så ? 
– Ja, det finns i baktanken, det gör det.  
– Du har inte riktigt förtroende ? 
– Nej. 

Trots att pedagogiska samtal anses viktiga berättar handledarna om att det inte är 
så ofta som de kommer till stånd. Orsaken till detta läggs framför allt på ogynn-
samma organisatoriska villkor. Handledarna upplever att både brist på tid och 
tillåtande klimat gör det svårt att sitta ned och samtala – det finns ingen riktig tid 
… nu är det upp till mig och det blir ju kafferaster och så … Trots den förekom-
mande tidsbristen skapas tillfällen för samtal när handledarna bedömer att stu-
denternas bemötande av vårdsökande fungerat otillfredsställande. I sådana situa-
tioner bedöms ett djupare och utmanande samtal som en pedagogisk nödvändig-
het. Men även om samtalen får en allvarlig och utmanande karaktär så sker de 
ändå med försiktighet som beror på både relationens och studenternas förmodade 
känslighet.  

– H: Det är ju sånt som vi tar upp och pratar om efteråt. För dom är ju trots 
allt nya och då kan det bli lite konstigt ibland. Men det skulle aldrig falla 
mig in att säga nåt inför patienten, det får vi ju ta utanför dörren … förklara 
att … så här och så här var det egentligen och så … Det är viktigt att vara 
känslig för … att man är ju i ett läge som elev, eller student heter det ju, man 
är ju på nåt sätt i ett läge redan från början, jag ska inte säga underläge 
men, men av gammal hävd är det ju ett underläge … man är bara elev. 

Efter särskilt dramatiska vårdsituationer anses djupare samtal med studenterna 
vara aktuella och nödvändiga. Det kan handla om allt ifrån vårdsökande som bli-
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vit upprörda och kränkta till katastrofliknande händelser som berört alla parter. 
Vid tillfällen då studenter deltagit i svåra situationer krävs ett aktivt handledar-
skap som mer handlar om krisbearbetning än lärande. I sådana situationer får 
samtalen ta den tid och det engagemang som är nödvändigt.  

– H: Om det händer något dramatiskt så måste man prata om det efteråt. Det 
är inte meningen att man ska behöva gå hem med sånt i bagaget utan det ska 
man kunna prata av sig. Det behöver man göra för då kan man vinkla det på 
ett bättre sätt som man kanske inte kan annars …  

Tidsbrist och stress utgör också bekymmer för studenterna. De ser problematiken 
som relaterad till verkliga situationer av resursbrist, men också som en onödig 
och uppdriven inställning till vårdarbetet. Å ena sidan anser studenterna att man i 
en bantad organisation får svårare att leva upp till förväntningarna om goda mö-
ten – Va, ska ni gå och sätta er nu, det går inte … och så … Å andra sidan finns 
också uppfattningen att det uppdrivna tempot inte är relaterat till konkreta förhål-
landen utan utgörs av en inställning som är möjlig att förändra – ibland tycker 
jag faktiskt att sjuksköterskor stressar i onödan … jag kan inte se vad det är som 
ska göras så fort om man ändå går och fikar sen … ibland schosas det upp till ett 
speciellt tempo, det ska jobbas i ett speciellt tempo … i onödan. Mer sjuksköters-
kor som läst omvårdnad tror jag är bra.  

Knyta samman teori och praktik – ett pedagogiskt trassel 
Den kliniska praktiken uppfattas av alla deltagarna som det gyllene tillfället då 
studenterna ska få uppleva vården och pröva sina vingar. Det är också där som 
mycket av det omtalade sammanknytandet av teori och praktik ska förverkligas. 
Studenterna är, som alla andra inom denna form av pedagogisk praktik, medvet-
na om svårigheterna om att knyta samman den teoretiska och den praktiska kun-
skapen till en integrerad kompetens men, trots svårigheter, ändå måste ske. På 
samma sätt som studenterna vill diskutera praktiska problem med lärarna vill de 
diskutera omvårdnadsteorierna med handledarna för att få kunskapen bekräftad. 
Att erhålla hjälp från handledarna till detta sammanknytande är inte helt oprob-
lematiskt då handledarna ibland upplevs som oengagerade eller okunniga. Även 
vid dessa beskrivningar är det viktigt att påminna sig om att negativa och frustre-
rande upplevelser tenderar att ligga till grund för mer negativ reflektion än posi-
tiva upplevelser. 

– S: Vi i klassen är väldigt intresserade av bemötandefrågor, så det är många 
som tar upp det som en grej att skriva om i praktiken … men handledarna tit-
tar inte på det … Vi diskuterar ofta sånt i klassen, när man har varit med om 
nånting då kommer det upp … när vi redovisar praktikarbeten och så … då 
pratar man ju om det … det är det viktigt att man pratar. Men på avdelningar 
har jag aldrig stött på att man har pratat om det … 

– S: Jag har fått ord men det tog lång tid att knyta ihop det. Katie Eriksson är 
himla svår och det var himla frustrerande att inte få hjälp med det ute på av-
delningar … dom kunde ingenting om det. Det blir annorlunda när vi nya 
kommer ut, man släpper ju inte teorierna utan dom finns med och ändras om. 
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Att lotten att knyta samman teori och praktik har tilldelats de kliniska handledar-
na råder det inget tvivel om och de ser på sin uppgift med hopp och förtvivlan. 
Vissa handledare menar att studenterna tänker mycket och diskuterar gärna om-
vårdnadsteorier – studenterna tänker mycket på omvårdnadsteori, det är ingen 
som inte märker av det … man märker det verkligen på deras bemötande av pa-
tienterna … Andra handledare har dock rakt motsatta upplevelser – det nämns 
inte, det pratas inte om det, fast det skulle man säkert kunna … kunna koppla 
sättet att jobba till vad dom har sagt och så … det tror jag säkert … men det gör 
dom inte. Kanske att dom har det med sig så att det inte behöver tänkas på … ja, 
jag vet inte … Ytterligare andra har uppfattat att studenterna arbetar med teorier-
na på kliniken, men helst utan inblandning. Detta är något som handledarna tol-
kar som rädsla för kritik. 

–  H: Till största delen sköter dom det helt själva … men ibland frågar dom – 
kan jag skriva så här eller får jag ta den eller den patienten som mitt fall 
men jag får väldigt sällan se arbetena, det tycker jag är synd. Det hade varit 
kul att läsa det …  

– Och prata om det kanske, varför får du inte det, tror du ? 
– Kanske att dom är lite blyga och så är ju jag sån att jag inte kan låta bli att 

säga vad jag tycker om saker och ting … och det kanske dom inte orkar med 
… Jag kan ju säga att det där har du nog missförstått eller det där har du 
förstorat och så … 

När det gäller sammanknytandet av teori och praktik så förekommer också kun-
skapskommunikation i båda riktningarna och intresserade handledare tar emot 
den kunskap som kommer dem tillgodo. Men en viss frustration går att märka 
hos handledarna då det framstår att integrerad omvårdnadskunskap med språk 
och begreppskännedom är det som krävs och ofta saknas. 

–  H: Dom studerande har med sig en massa uppgifter och teorier så vi försö-
ker få ihop det hela tiden, det etiska, det empatiska och alla dom här, vad det 
nu är dom har. Det vävs ju in … 

– Är det kompetensdomänerna du menar ? 
– Va ? 
– Det du sa om det etiska … det lät som kunskapsområden ?  
– Ja, det är det. Det finns fyra stycken … empati, etik och … usch, jag har 

glömt det. Jag menar det kommer ju in i det här hela tiden, det här med be-
mötande, det gör det. 

– Läste du omvårdnadsämnet när du gick din utbildning ? 
– Nej, det gjorde jag inte. Det känner jag ju att det är något man missat. Även 

om jag inte varit färdig i mer än tretton år så har det ju ändrats kolossalt, 
just på det här teoretiska planet hänger jag inte med riktigt ibland. Det är så 
fina ord som dom svänger sig med … vad är det … undrar jag. Antingen får 
ju studenten eller läraren som kommer lära mig … aha, tänker jag då … 

Som framgår av studenternas och handledarnas erfarenheter av den kliniska 
handledningen så är den, i likhet med undervisningen, inte helt oproblematisk. 
Många av de grundläggande problemen inom båda utbildningsformerna framstår 



 

 137

och handlar om samma saker och beskrivs därför sammanvävda med varandra i 
följande avsnitt. 

Sjuksköterskeutbildning –  
en inte helt oproblematisk praktik  
Såväl studenterna som lärarna och handledarna beskriver sjuksköterskeutbild-
ningen med utgångspunkt i sina praktiska erfarenheter av lärandet av bemötan-
deetik. Som framgår av de ovanstående beskrivningarna utgör utbildningens 
båda arenor dynamiska och problematiska delar av den pedagogiska praktiken. 
Samtliga deltagare lyfter också fram problem som kan ses befinna sig på en mer 
grundläggande nivå och därmed inverka på hela lärandesituationen. De olika 
problemområdena är akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen, brist på re-
surser och problem som är kopplade till den svenska samhällsutvecklingen. 

Akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen –  
ett hinder för lärandet ? 
Frågan om akademiseringens och högskolemässighetens för- och nackdelar 
var ett spörsmål som ständigt återkom i samtalen med lärarna. Högskolemäs-
sigheten ställdes i relation till eftersträvad status och professionell kompetens 
för sjuksköterskor. Men uppfattningarna om och hur detta gagnar yrket, lä-
randet av etik och etisk kompetens var mera osäkra. Det föreföll svårt att be-
stämma sig för om man var positiv eller negativ till akademiseringen och de 
medföljande förändringarna. Det gick dock att konstatera att förändringar i 
sig är tröttande och när det gäller just lärandet av bemötandeetik så har om-
daningarna upplevts övervägande negativt. På en övergripande nivå upplev-
des inte i första hand kraven på vetenskaplig grund som hindrande. De mest 
inskränkande förändringarna berörde uppdelningen i block och ämnen. Då 
denna uppdelning upplevdes ha splittrat kontinuiteten i studentrelationerna så 
uppfattades den också som ett hinder för lärandet av gott bemötande. 

– L: Vi anpassade ju oss till den statliga högskolan och det var ju tur det efter-
som vi bedömdes högskolemässiga vid den senaste bedömningen, men kan-
ske är det så att Högskoleverket måste också påverkas för att förstå att våra 
utbildningar är lite annorlunda. Att man kanske inte precis kan ha dom här 
snäva kraven, nånstans så tror jag att vi måste bli tydliga tillbaka … att tala 
om att det här är också högskolemässigt utifrån den utbildning vi har. Ut-
bildningen har ju ändrats mängder av gånger under tiden som jag har varit 
aktiv som lärare, pendeln den slår över mot kanterna och stannar på mitten 
ett tag sen slår den i andra kanten, så kommer det bli nu också. 

– Vad är det för kanter som vi slår i ? 
– Ja, den kanten där vi är nu så är det ju väldigt mycket fempoängskurser och 

alla har sitt intensiva stoff då som vi förmedlar till studenterna för att de ska 
bli bra sjuksköterskor, sen är det inte mycket kitt emellan. 
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– Den andra sidan då ? 
– Den andra sidan var det här som vi hade när vi träffade studenten i tre år 

och där vi följde studenterna i alla kurser även i dom kurser vi inte var så 
duktiga själva, även om vi tog in mer föreläsare så klart att innehållsmässigt 
blev det säkert lidande, men växten till sjuksköterska blev ju bättre och det 
här med arbetsledarrollen jobbade vi med på ett helt annat sätt. Vi hade 
samtal om hur arbetet gick i gruppen, tar du initiativ, tar du ansvar, kan du 
lyssna på andras inlägg och så, sånt pratade vi om i grupp då och så fick 
kamraterna bekräfta där var ju verkligen det här med parallellprocesser då. 
Fast det är ju viktigt att bli bedömd som högskolemässiga också, det är fruk-
tansvärt viktigt, så på nåt sätt måste man ha en dialog tror jag. Någon som 
ansvarar för vår utbildning måste ha den dialogen, det måste förankras om 
vi ska ändra kursplaner igen, så tänker jag. Och nu är alla lite trötta så det 
är trögt, liksom …  

Även de som ställer sig positiva till sjuksköterskeyrkets akademisering är lite 
undrande över hur just lärandet av etik och bemötande bör ske i den nya utbild-
ningen. Dock är tilltron till forskning och teoretiska lösningar stor och proble-
men anses också komma att lösas men det kommer att ta sin tid. 

– L: Jag ser det som väldigt positivt men det har sina negativa effekter också 
… det är min personliga uppfattning, jag ser det som att det var det bästa 
som hänt att vi blev statliga att vi fick kandidatexamen och magisterrätten, 
det är bara positivt att omvårdnadsämnet blir mer centralt, att det blir cent-
ralt vad är omvårdnad … att det kan utvecklas mycket mer framåt och så … 
och att vi har dom här biämnena då … det är enbart positivt men verkan av 
det tar tid, det kommer säkert att ta ett antal år till innan … 

– Om du tänker på dessa fördelarna i relation till att lära bemötande ? 
–  Ja, då tror jag att man kan arbeta under andra former … när man formar 

en utbildning så är det alltid positivt och negativt men strävan är mot en 
akademisering och inte någon eftergymnasial utbildning som vi ska ha. Vi 
ska kunna ta våra poäng, ta våra examina och kunna doktorera och allt det-
ta och återföra det i verkligheten … jag vill ju själv bli vårdad med den 
högsta kompetensen om man säger … som har de mesta kunskaperna … bå-
de etiskt, estetiskt och då vill jag verka för det för då vet jag att det finns mer 
delar som ska förbättras. Det är så att en utbildning är ju hela tiden i ut-
veckling och process och man måste hela tiden utveckla alla dom här delar-
na och jag tror att vi är … mycket med omvårdnadsutvecklingen och alla de 
här begreppen nu som … bemötande och allt … alltså vi måste grundforska 
först för att säkerställa vårt ämne, för att få fram – vad är omvårdnad egent-
ligen och sen … vi har utforskat det länge nu … men det får ta tid … 

Mycket av studenternas frustration över utbildningen är också avhängig sjuksköters-
keutbildningens akademisering. Den vetenskapliga grunden i form av omvårdnadste-
orier upplevdes inte ge tillräcklig handlingsberedskap för vare sig det konkreta bemö-
tandet av vårdsökande eller för att åstadkomma förändringar i vården.  

– S: Dom försöker ju lära oss ett bra bemötande, teoretiskt som det ska va, 
men verkligheten ser ju annorlunda ut. 
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– Är meningen att ni ska påverka verkligheten ? 
– Ja, det är väl det. 
– Har du fått såna redskap i utbildningen ? 
– Jag vet inte riktigt, det är ju en omvårdnadsvetenskaplig utbildning, då vill 

man ju tro att omvårdnaden är i fokus. Men som jag tänker … i den här ve-
tenskapliga utbildningen så är det viktigare att man kan skriva vetenskapligt 
än att man lär sig så mycket om det. Det går ju ut på att vi ska bli bäst på 
omvårdnad och allt det här, men samtidigt så lägger dom väldigt mycket tid 
på det här, hur man ska skriva, hur man ska samla artiklar och det har ju 
inte riktigt med varandra att göra. Så gammal som jag är så tycker jag att 
det är lite löjligt det här. Det skulle vara riktiga diskussioner om vad om-
vårdnad är, visst kan man väl skriva om det också men varför detta inled-
ning, syfte … Det värsta är att man vaggas in i det och tycker att det är OK 
fast jag har varit helt emot det. Det blir så opersonligt, avidentifierat fak-
tiskt. Det är en trend. Det blir inte roligt att komma ut och säga … nej, jag 
kan inte det och inte det … men jag skriver bra C-uppsatser.  

Till sjuksköterskeutbildningens akademisering kopplas också frånvaron av alter-
nativ pedagogik. Studenterna lyfter fram angenäma minnen av omväxlande lä-
randeformer från tidigare utbildningar och som de tror skulle vara positivt även 
inom högskolan – vi har verkligen inte gjort någonting … sett nån film eller så 
… på omvårdnadsprogrammet hade vi lite drama och det var faktiskt bra. Även 
om man skrattade så fattade man ju poängen liksom. Lärarna framför också en 
tilltro till alternativa undervisningsformer, men det finns hinder i vägen – vi inom 
psyk är den enda kursen som fortfarande har kvar uppgiften att läsa en skönlitte-
rär bok som har anknytning och sedan recensera den.. jag hör att andra saknar 
det … det kan ge hemskt mycket. I den nya utbildningsformen finns det således 
mindre utrymme för det som tidigare upplevts fungera bra när det gäller lärande 
inom bemötandeproblematiken – för länge sen så jobbade vi med videoinspel-
ning och det upplevde jag att det var positivt, rollspel har vi också provat och 
det var också bra. Men det finns inte utrymme för det nu, i alla fall inte i den 
kursen jag har, den är så späckad ändå. Det minskade utrymmet innefattar ock-
så en krass ekonomisk åtstramning som inte rymmer sådan pedagogik som inte 
uppfattas som tillåten eller helt ’rumsren’. 

– L: Vi är så akademiska av så det finns inte utrymme för drama och sånt, det 
finns ingen tid … 

– Finns det en motsättning mellan drama och akademiskt …? 
– Ja, det finns det … det är ju inte lika mycket värt som att stå framme och 

prata vid katedern. Jag har ju förr jobbat mycket mer med film och det tyck-
er jag är ett väldigt, väldigt bra sätt att arbeta. Tyvärr så har vi varken tiden 
eller ekonomiska möjligheter att … man får inte hyra en video på stan och 
visa den i en grupp här … nej, det får man inte och det finns vissa som håller 
väldig koll på att vi gör allting rätt, så det skulle jag aldrig våga. 

Till följd av utbildningens nya utformning har ett allt större ansvar lagts på de 
kliniska handledarna som nu mera aktivt ska bidra med att knyta ihop teoretisk 
och praktisk kunskap. Utöver det förväntas de utgöra förebilder för sjuksköters-
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kors professionella handlingar. Lärarna är medvetna om handledarnas svårighe-
ter och resursbrister och har olika lösningar på problemen. En av lösningarna ut-
görs av att studenterna och handledarna får formaliserade uppgifter att lösa till-
sammans. En annan är att handledarna får nedskrivna kriterier för bedömningen 
av den kliniska praktiktiden. Tillsammans är lösningarna ämnade att strukturera, 
teorianknyta och underlätta arbetet. En kritisk reflektion är att mycket av detta 
kräver en teoretisk begreppskännedom som handledarna inte alltid har. 

– L: Det är väl alltid så att man som lärare kan önska att dom som handleder 
ute på kliniken tyckte att det var intressant och att dom hade tillräckliga 
kunskaper att förmedla. Tyvärr, är det ju inte så. Därför kommer ju alltid 
handledningskvaliteten att variera väldigt mycket.  

– L: Ute på kliniken så är det ju förhållningssätt och bemötande som man be-
dömer mest. 

– Vem bedömer det ? 
– Det är handledarna som bedömer det. Jag har ju också varit ute på kliniken 

och utifrån Capers kunskapsdomäner som vi har i bedömningsunderlaget, så 
har jag pratat med avdelningsföreståndarna om att … alla har ju gått med 
på att göra det, men det tar ju alltid tid innan man kommer igång.  

Införandet av omvårdnadsämnet som sjuksköterskors karaktärsämne och akade-
miseringen av utbildningen upplevs emellanåt som problematiskt av de kliniska 
handledarna. Utbildningens nya utformning uppfattas som fylld av krav, inte 
bara när det gäller uppgiften att sammanföra teorin med praktiken. Det som är 
kravfyllt är också de uttalade förväntningarna från högskolan om att handledarna 
ska vara förebilder för studenterna.  

– H: Jag tror att det har att göra med utbildningen, att man ska vara mer teo-
retiskt kunnig kanske … man ska kunna bedöma dom på väldigt kort tid … 
Det har ju kommit ut otroliga olika papper … man är mentor, man är ju lik-
som inte bara handledare utan man ska vara någon slags … piedestalsittan-
de person som kan allt … det kan man inte uppfylla. 

Mer resurser – bättre utbildning ? 
Förutom kraven på högskolemässighet och de förändringar som dessa inneburit 
upplevs också bristen på resurser som ett stort problem. Resursbristen framhålls 
mest av handledarna som ger tydligt uttryck för att större resurser skulle inverka 
positivt på handledningen av studenter, beträffande både innehåll och form. Ett 
återkommande tema var hur vårdverksamheternas organisation påverkar kvalite-
ten i handledningen. Studenthandledningen upplevs utan tvekan som en extra ar-
betsuppgift som är mer eller mindre önskvärd. Ibland är den stimulerande men 
trots det ansträngande – visst är det roligt men samtidigt så är det ytterligare en 
belastning på mig … att hinna med det också … Den starka upplevelsen av re-
sursbrist och brist på erkännande från den egna organisationen är också tröttande 
och nedslående, men ändå inte helt nattsvart. 
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– H: Det är viktigt. Därför blir det alltid en liten diskussion här – Oj, nu ska 
det komma nya elever i veckan. Det blir liksom lite mer arbete om man säger 
så, så är det ju. Då är det inte så där entusiastiskt. 

– Ingen är entusiastisk ? 
– Nej, det får bli rullande schema. Fast jag tycker ju att när vi väl har dom så 

är det kul, det är roligt och … man möter ju olika människor, en del är man 
ju … jag vet inte hur jag ska säga, man hittar varandra direkt, men det är 
inte alltid så och det går det också. Men det är kul när man känner direkt att 
det funkar … Dom ställer kniviga frågor, då är man tvungen att tänka till. 
Då kan jag både tänka till och läsa på det som jag annars gör rutinmässigt 
… det är roligt men tröttande. 

Även om handledningstillfällena och relationerna upplevs tröttande för handle-
darna så finns det både hopp och ambitioner om förändringar till det bättre. Den-
na pedagogiska dimension av arbetet skulle mycket väl kunna utgöra en stimule-
rande och meningsfull uppgift om omständigheterna förbättras och handledning-
en uppvärderas.  

– H: På vissa ställen finns det lönetrappa för olika påbyggnadsutbildningar 
och extrauppdrag … det klart att det sporrar och då utvecklas man ju också 
om det uppskattas … Att det är så ont om tid innebär ju att om det händer 
nåt så händer det ju så fort och då blir dom lätt åsidosatta … då känner jag 
att jag inte räcker till … med fyra hjärtinfarkter på gång och så … undrar 
jag – var i hela världen blev hon av någonstans och så blir det en stressig si-
tuation som gör att jag tycker att det är jobbigt att ha elever idag. Jag måste 
ju prioritera patienterna men ändå vill jag ju ge dem det dom ska ha … då 
är det bättre att någon annan tar det … för jag känner att då blir det inte ro-
ligt … Är det bara lugnt så vill jag gärna handleda, det behövs att sitta ner 
ibland och i och med att dom är här så kort tid så har dom ju tusen frågor … 
det är ju så jättespännade här. 

Ökad personaltäthet ses som en möjlighet för att minska stressfaktorerna och 
därmed höja kvaliteten på handledningen. Med mera tid skulle det bli möjligt att 
både utföra vårdhandlingar och föra regelbundna, ostörda samtal.  

– H: Det vore bra med lite mer avsatt tid för att kunna prata, speciellt när det 
har hänt nånting. Då skulle man kunna prata om saker som varit och varför 
det blev så och så … 

– Ett tillfälle för dom att få svar på frågor som dom gått och samlat på sig ? 
– Ja, det vore inte dumt. Kanske innan man går hem för går det sedan tre da-

gar till man träffas igen så har man ju glömt vad det var … 
– Skulle det gå att organisera ? 
– Ja, det skulle det …  

Handledarna uttrycker också önskemål om att ta del av studenters upplevelser av 
vistelsen på kliniken. Detta är något som föder tankar på forum för samtal, om 
både vårdarbetet och det pedagogiska uppdraget.  

– H: Jag tycker liksom att det pratas så mycket om att vi ska ha kurser eller 
nån slags utbildning … föreläsning … vad menar jag … nån slags återkom-
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mande diskussioner om viktiga grejer på avdelningen. Man kallar det precis 
vad man vill, men just detta att få sig små tankeställare. Det är ju så att om 
man går en längre tid på ett visst ställe så blir man inkörd och tänker inte 
riktigt på hur man är som person. Ibland kan vissa saker behövas tas upp till 
ytan och då kan det vara bra att resonera just om bemötande. 

– Menar du att studenter skulle vara med också då ? 
– Ja, det vore nog bra. 
– Det är precis vad flera studenter önskat också, ett ställe där dom kan berätta 

vad dom sett utan att behöva säga vem som gjort det eller det. Det kunde va-
ra ett sätt att använda deras förmåga att komma utifrån och se saker …  

– Det tror jag vore bra. Jag skulle vilja att dom skrev dagbok om hur dom 
upplever avdelningen, ibland tänker jag – Gud alltså, här sitter vi och tjatt-
rar i personalrummet, Herregud vad ska dom studerande tänka … Det vore 
bra att få vet vad dom tycker är bra och dåligt … 

– Det låter som en bra idé tycker jag, låt dom göra det … 
– Ja, det vore som att dom fick dela med sig. Men då måste dom våga säga 

vad dom tycker. Det får vara anonymt, annars får man kanske inte veta nå-
got. Det är inte lätt att tillrättavisa sina handledare, sen kan man alltid dis-
kutera. Det säger jag till dom – är det nu någonting du undrar över så disku-
terar vi igenom det. Detta ska jag ta upp nästa gång vi har avdelningsmöte, 
det ska jag göra. Det vore jättebra att ta upp olika grejer … hur bra avdel-
ningen än är så finns det säkert tillfällen som inte är så bra. 

Den studerade institutionen hade vid tiden för studien blivit utsatt för bespa-
ringsåtgärder, vilket lärarna upplevt fått stor betydelse. Besparingsåtgärderna 
har, förutom att de verkat hindrande för lärandet av bemötande, också inneburit 
att förändringar och krav upplevts som tröttande. 

– L: I besparingstiden så blev vi ju också mycket färre och fick mycket mer... 
det sas att vi hade så mycket luft i systemet men samtidigt behöver man luft i 
systemet för att få lite pauser då och då. Men nu har det kommit några nya 
så då tänker jag att det kanske inte blir värre och värre utan att det stabili-
serar sig på nån slags mittennivå. Kanske att vi var för många, sen var vi för 
få men kanske att vi hamnar rätt … Men just nu så är vi ganska trötta och 
det handlar ju om att ha engagemang och försöka kämpa mot organisatio-
nen för att hitta de här lösningarna och det kanske man inte orkar …  

– Är du trött ? 
– Ja, jag tror det, det är vi allihop. Det kanske börjar gå över lite men … 
– Varför är ni trötta ? 
– Vi har ju blivit väldigt påverkade av det här med moderna tider och allt det 

här … allt möjligt som hänt senaste tiden. 

Nya tider och nya ungdomar – nya svårigheter ? 
Det samtida samhället innebär förändringar för sjuksköterskeutbildningen, inte 
minst p.g.a. att den nya generationen ungdomar upplevs som moderna och an-
norlunda. När dessa ungdomar intar rollen som sjuksköterskestudenter kan det 
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uppstå problem med värdegrundsfrågor och motivation. Studenterna anses också 
ha en annan inställning till studierna vilken lärarna upplever krävande. Detta är 
något som medfört att diskussionen om antagning via intervju blivit aktualiserad. 

– L: Det är inte så självklart längre med ett gott bemötande för de ungdomar 
vi får från gymnasiet nu, så att det … kanske är nåt som vi får jobba ännu 
mer med att spegla eller så … kanske jobba med rollspel eller så, så att det 
blir tydligt för den nya sortens studenter att förstå vad det faktiskt handlar 
om, vad är det vi vill förmedla. Ibland känner jag – hjälp, dom förstår ju inte 
vad jag säger, dom har ingen referensram att tag i det här. 

– Det är alltså en ny generation ? 
– Ja, det är dom här som Ingela Olsson pratar om som tillhör ”lustkulturen” 

som är födda på 70-talet, dom gör bara det dom har lust till. Det är något 
nytt. För dom är det inte självklart med gott bemötande i vården, det som vi 
som är äldre lägger in i det. Det är på något sätt upp till var och en att sköta 
sig själv. 

Även när det gäller handledarna och handledningen lyfts problem fram som syf-
tar till ’den nya tiden’. Studenternas olikheter beträffande ålder, erfarenhet och 
kompetens medför att handledningssituationerna är olika. Vissa handledare upp-
lever att yngre och oerfarna studenter är jobbiga då de kräver övertydlighet både 
när det gäller att agera förebild och i samtal. Andra handledare uttalar sig i mot-
satt riktning och menar att dessa är mer stimulerande med sitt utifrånperspektiv 
och upplevs som mer öppna för nyheter, fokuserar rätt saker och i högre grad bi-
drar till ömsesidigt kunskapsbildande. Men, precis som lärarna, upplever handle-
darna en förändring när det gäller ungdomarna som passerar som sjuksköterske-
studenter. De kan upplevas som uppfriskande men ofta lutar erfarenheterna åt det 
problematiska hållet. 

– H: Något som jag liksom har tyckt är om man jämför med sig själv så var vi 
så aktiva på ringningar. Ringde det på ett rum så sprang man som ett litet 
jehu. Men nu tycker jag att dom sitter och struntar över huvud taget i att 
resa sig och det säger jag till dom att … Det är också ett sätt att ställa sig 
inför ett problem, att svara på en ringning, hur ska jag bäst lösa detta pro-
blemet, är det något jag kan göra själv eller måste jag hämta sköterskan. 
Det är inte alls för att det ska underlätta för övrig personal utan för att det 
blir en … 

– Lärosituation ? 
– Ja, en lärosituation, så att … 
– Varför gör dom inte det ? 
– Jag får inte säga att dom är lata, men ibland tror jag det eller tänker sig inte 

för … obetänksamhet kanske. 

Handledarnas uttalanden om nya studenter ger en indikation på att den pedago-
giska problematiken kompliceras ytterligare av kulturella olikheter. Huruvida 
detta är fråga om etniska faktorer eller om en ny ungdomskultur går inte att be-
svara här. Det framkommer dock att studenter med annan etnisk och kulturell 
bakgrund kan ställa bemötandefrågorna på sin spets och av den anledningen krä-
va ett mer aktivt handledarskap. 
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– H: Det var ju lite annorlunda kan man säga … det var intressant. Hon var ju 
ung och så bestämd och hon slog sin fästman. Gud slåss ni, sa jag, det hjäl-
per väl inte. Men jag blev så arg så … sa hon. Ja det var underligt. Jag und-
rade lite grann hur det här skulle gå … 

– Hur gick det ? 
– Jag tycker att det gick bra. Jag fick vara lite mer aktiv som handledare än 

annars, då det faller sig mer naturligt. Det var ju lite mer att kolla och lära 
och så … Det var ju bakgrunden som var så annorlunda … att se på världen 
och människosyn … jag hoppas ju att hon inte har med sig den inställningen 
hon hade hemma ut, va. Att man kan bli förbaskad och dänga till nån … men 
jag fick en känsla av att hon är nog ung … och från det landet … Jag hoppas 
att det lägger sig med åren.  

I beskrivningarna av de pedagogiska ambitionerna att lära studenterna gott be-
mötande framstår betydelsen av bemötandets ömsesidighet. Detta framgår av att 
lärarna blir sårade av studenternas negativa inställning och den upplever lärarna 
konkret i undervisningssituationerna och den har också presenterats för dem i en 
studentutvärdering. Utvärderingsresultatet har enligt lärarna lett till en ’ketchup-
effekt’ och skapat en förtroendeklyfta mellan studenter och lärare. Lärarna upp-
lever att studenterna i grunden missuppfattat innebörden av det kritiska förhåll-
ningssätt och det medansvar som en högskoleutbildning innebär. 

– L: Det som är nedbrytande är den här utvärderingen, att det finns en negativ 
bild av mig som lärare innan jag ens börjat kursen. Det var ett reportage i 
tidningen om att lärarna här inte kan någonting, man har ingen klinisk för-
ankring, dåliga och bla, bla och så en insändare som skrev att – dom gamla 
lärarna kan gå på sjukhem för det fattas sjuksköterskor, på något sätt så har 
den här trenden kommit in bland studenterna, att man kan skriva och kritise-
ra ner gamla lärare … Det är ju helt … att man bestämt i kursen att man vill 
dra ner lärarna helt i denna kursen … det förekommer … Dom har en nega-
tiv inställning till skolan idag. Det har varit många utredningar, om hälsa 
och miljö och annat och det är som att det påverkar studenterna till att vara 
negativa. 

– Hur känner du om detta ? 
– Jag blir ledsen, det kan bryta ner lärare fullständigt, vad du än gör i klassen 

så sitter dom med huvudet ner och tittar inte ens upp på dig, helt ointresse-
rade. Vad gör man ? 

– Nej, vad gör du ? 
– Försöka fånga upp dom, om dom har egna upplevelser som dom har, en 

gång berättade en om en anhörig som haft cancer men ingenting gick … jag 
undrade varför var dom så negativa över huvud taget … Dom säger ingen-
ting … det är två läger det upptäckte jag i halvklass. Den ena vill ingenting 
och tillåter inget annat … det är någon negativ, kritisk … dom manipulerar 
väldigt mycket med lärarna, dom säger att – varför har vi den boken och 
inte den boken och dom förvränger väldigt mycket. Dom tror att det är det 
som är kritiskt – att vara negativa … det färgar av sig på allting … 
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Utifrån lärarnas berättelser är det möjligt att förstå att den senare tidens omvälv-
ningar i form av förändringar av utbildningen, ökade kompetenskrav, besparing-
ar och negativa utvärderingar tillsammans har orsakat en viss trötthet och ned-
stämdhet hos lärarna. Det negativa utvärderingsresultatet skulle ha kunnat bli tu-
van som stjälpte hela lasset men istället blev det en utlösande faktor till en posi-
tiv utveckling och lärarna började tala med varandra för att gemensamt ta nya tag 
och finna nya vägar. 

Kollegornas och arbetsledningens engagemang anses viktigt för det relationella 
klimatet. Lärarna menar att prestige i kollegiet verkar hindrande på såväl kreati-
vitet som arbetsglädje. Det anses vara viktigt att lära gott bemötande, dialogen, i 
den egna gruppen av kollegor och att praktisera det framstår som en lösning på 
de relationella problem som finns. Men även när det gäller detta så tornar pro-
blemen upp sig samtidigt som möjligheterna hela tiden upplevs finnas där. 

– L: Jag förvånar mig många gånger på det här, att vi … vi jobbar ju väldigt 
ensamma och bekräftandet av oss då, kanske inte sker så mycket uppifrån 
och det har det inte gjort på länge. Om ens nånsin. Det är ganska fantastiskt 
att vi då orkar, jag har tänkt på det flera gånger att vi är entusiastiska och vi 
vill ständigt nåt bättre, så ibland tänker jag på det. Särskilt nu när jag har 
känt mig trött, att någonstans måste vi få vår kraft av. Det kan vara droppen 
då med dåliga utvärderingar … då blir det för mycket. 

– Har ni samlats och pratat om det ? 
– Ja, och det var bra i sig. Att vi började prata om det som vi gör är bra. Vi i 

lärargruppen också borde jobba med det här … med oss själva … vi skulle 
kunna prata om det här … vad händer med oss i förändringar … vad händer 
när vi får en dålig utvärdering av en kurs. Att vi kunde ha ett sånt klimat så 
att vi kunde prata med varandra om det, titta är det här någonting som jag 
ska ta till mig eller är det här en student som bara vräker ur sig, vilken hjälp 
kan jag få av dom runt omkring … det tror jag man skulle jobba med … nu 
är jag inte människa att genomföra det. Det ska inte vara så att jag drar 
igång det, det ska växa fram ur nåt slags behov, att man kan se varandra 
och bry sig. Det borde vara möjligt, borde vara det … 

Bemötandet från arbetsledningen uppfattas av lärarna som en parallellprocess i 
ytterligare ett steg och misstro från den anses leda till förändrad självkänsla som 
hindrar den nödvändiga kreativiteten medan ett bemötande präglat av bekräftelse 
frigör.  

– L: Det är klart att blir jag illa bemött av min arbetsledning så får jag svåra-
re att gå ut och vara professionell i min lärarroll.  

– Varför blir det så ? 
– Därför då blir jag så färgad av så mycket annat … till exempel om någon 

misstror mig, då kan jag ju inte gå ut och vara en fri människa och bemöta 
och vara lyhörd för andra … för då fastnar jag ju i det här då va … att dom 
misstror mig eller att jag inte är tillräckligt bra … då fastnar jag i sådant 
och kan inte frigöra mig … jag tror att man måste frigöra sig i alla kreativa 
yrken och att vara lärare är ett kreativt yrke. 
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Fördjupad problematisering 
 
Lärandets form och villkor – 
kommunikation av kunskap, värden  
och diskursiva strukturer 
I deltagarnas beskrivningar av lärandet och dess villkor framgår en pedagogisk 
praktik med kreativitet och ambitioner. Men det framkommer också att utbild-
ningens båda verksamhetsområden är behäftade med svårigheter. I beskrivning-
arna av lärandet av bemötande framträder, främst hos lärarna, ett meningsinne-
håll som kan tolkas i termer av ideal och verklighet. I berättelserna framträder 
bilder från tidigare upplevelser, som i dagsläget framstår som idealiska och bätt-
re när det gäller lärande av bemötande. I handledarnas beskrivningar finns inte 
samma idealbilder från minnenas arkiv utan deras ideal ligger snarare i framti-
den. Ur deras perspektiv förefaller det idealiskt att de får en större legitimitet för 
sitt pedagogiska uppdrag. 

Lärarnas nästan nostalgiska tillbakablickar vittnar om en tid då det både fanns 
mer tid och kontinuitet i relationerna med studenterna. Tid och kontinuitet ses 
som nödvändiga villkor för att på ett personligare plan kunna engagera sig i stu-
denterna. Samtidigt framställs engagemang som en förutsättning för att möta och 
utmana studenterna, vilket i sin tur ses som A och O i lärandet av bemötande och 
etik. Med dessa erfarenheter framstår lärarnas situation som minst sagt komplice-
rad. Med diskursanalytisk ansats blir beskrivningar om ideal och verklighet svåra 
att analysera, tolka och förstå. Att tala om praktiken med utgångspunkt i ideal 
och ambitioner och i samma andetag berätta om de motstridiga handlingar som 
reellt utförs framstår ibland som ett tal med kluven tunga.  

Även studenterna uttrycker sig på liknande sätt och beskriver med viss frustra-
tion att de haft svårt att finna undervisningen om bemötande meningsfull. De be-
skriver också hur svårt de haft för att få gehör och acceptans för sina idéer om 
mer tid och engagemang från lärarna. De uttrycker också besvikelse över bristen 
på tid och inlevelse i den kliniska handledningen238.  

Trots att deltagarnas erfarenheter av den pedagogiska praktikens ideal och verk-
lighet utgör en problematisk fond så försiggår ändå både undervisning och hand-
ledning dagligen. Förra kapitlet utgjorde bemötandets pedagogiska innehåll från 
lärarnas och handledarnas sida och detta kapitel ämnas åt att beskriva och pro-
blematisera lärandets grund, form och pedagogiska villkor.  

Presentationen av lärandet och lärandeformerna är strukturerad efter teoretiska anta-
ganden om att vissa lärandeformer bäddar för kunskapsreproduktion medan andra i 

––––––––– 
238 Jfr Lindberg-Sand, 1996 och Ekebergh, 2001 som båda ställer sig kritiska och menar att då stu-

denter blir övergivna kan vare sig klinisk handledning eller undervisning ses som en professionell 
pedagogisk verksamhet och bidrar följaktligen inte till något professionellt lärande. 
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större utsträckning stimulerar en utmanande och överskridande kunskapsrekonstruk-
tion. De olika lärandeformerna presenteras under rubrikerna ’Ett reproducerande lä-
rande’, ’Ett rekonstruerande lärande’ och ’Ett emotionellt lärande’.  

Ett reproducerande lärande 
Lärarna utrycker sin tilltro till bemötandekunskap i form av normativa omvård-
nadsteorier och de kompetenskrav som står fastslagna i lagar och förordningar. I 
den reproducerande lärandeformen utgör föreläsningar och studenternas eget lä-
sande grunden för såväl bemötandekompetens som möjligheterna att delta i dis-
kussioner om bemötande.  

Att grunda undervisningen i vetenskaplig kunskap kan, enligt Stensmo239, beskrivas 
med begreppet ’essentialism’ då det bygger på essentiell, vetenskapligt ärvd och beprö-
vad kunskap. Detta är en inställning som, enligt honom, kan ses som en pedagogisk 
följd av det moderna samhällets norm för kunskapsbildning. En essentiell undervisning 
fokuserar ämnesinnehållet och leder ofta till en förmedlande pedagogik. Att grunda 
professionsutbildning i professionens teorier och ideologi är i viss mån nödvändigt, 
men kan också utsättas för kritik. Den essentiella undervisningen förutsätter en viss 
auktoritet från lärarnas sida samtidigt som studenternas lärande riskerar att bli passivt. 
Detta är en konsekvens som förefaller oönskad från både lärarnas och studenternas 
sida. De alternativa undervisningsformer som båda grupperna beskriver med saknad är 
de som kan förstås med begreppet ’progressivism’. Stensmo menar att en en progressi-
vistisk undervisning bygger på studenternas aktuella och framtida behov och intressen 
och ställer dessutom deras erfarenheter i fokus. Det är en undervisningsform som foku-
serar på både metod och aktiva studenter samt är något avvaktande, men stimulerande 
och vägledande för lärare. Den förändring av utbildningen som studiens deltagare be-
skriver visar hur möjligheterna att bedriva en progressivistiskt inspirerad undervisning 
har kringskurits av akademiseringen och kraven på högskolemässighet. Genom en 
samtidig ekonomisk åtstramning finns inte utrymme kvar för mycket mer än sådan un-
dervisning som kan gå under benämningen reproducerande.  

Med utgångspunkt i studenternas beskrivningar av lärandet av omvårdnadsteori 
så har kunskapen varit svår att tillägna sig. Då studenter inte ser kunskap som 
meningsskapande kan det förstås som att kunskapen inte appellerar till deras per-
sonliga erfarenheter och föreställningar om utbildningen eller yrket. Detta är en 
företeelse som uppmärksammats av bl.a. Ziehe240 och som grundas i hans kritik 
av det senmoderna samhällets utbildningsformer. Även om tillägnandet av teori 
varit mödosamt så har det bidragit till att lärarna och studenterna erhållit ett ge-
mensamt språk för att tala om bemötandets problematik. Detta ser bl.a. Johans-
son241 som en förutsättning för den yrkesmässiga reflektion och kritik hon före-

––––––––– 
239 Stensmo, 1994 utgör sekundär källa till en presentation av olika utbildningsfilosofier som utkom 

redan på 1950 – 60-talen i USA av Brameld och Kneller. 
240 Ziehe, 1993 
241 Johansson, 1988 
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språkar. Samma språk- och begreppsanvändning anser Säljö242 vara självuppfyl-
lande och distanserande om den visar sig vara svårkommunicerad i praktiken. 
Uppfattningen delas delvis av Benner243, som anser att omvårdnadsteorier är rika 
på uppmaningar att analysera och motivera etiska ståndpunkter genom att hänvi-
sa till principer och abstrakt språkbruk. Därmed riskerar det engagerade praktis-
ka förnuftet att förvisas till utkanterna av den professionella diskussionen.  

Med tanke på diskrepansen mellan omvårdnadsteoriernas abstrakta, normativa 
utgångspunkter och de egna erfarenheternas konkreta och självupplevda är det 
också möjligt att förstå problematiken kring lärandet av omvårdnadsteori244. Svå-
righeterna att finna bemötandets mening i den teoretiska kunskapen kan dessut-
om förstås i relation till lärarnas och handledarnas tveksamheter och föreställ-
ningar om teorianvändning. Med lärarnas uttalade föreställningar om att verklig-
hetsanknytningar med egna vårderfarenheter är ovetenskapliga och otillåtna upp-
står naturligtvis ett hinder för ett sådant erfarenhetsbaserat sammanknytande. In-
tegreringen av teori och praktik försvåras också av att de kliniska handledarna 
ställer sig frågande till både teoriernas innehåll och syfte.  

Inom den kliniska handledningen återfinns också ett reproducerande lärande i 
form av mäster-lärlingsförhållande. Detta är en lärandeform som Nielsen och 
Kvale245 hävdar är ’demoniserad’ då den alltför ofta framställs i negativa ordalag. 
De menar att mäster-lärlingslärandet och en viss kunskapsreproduktion utgör en 
grundförutsättning inom olika yrkesområden. Att så skulle vara fallet med sjuk-
sköterskeutbildningen råder det knappast någon tvekan om. Det som oftast dis-
kuteras och avhandlas är inte om utan hur det kliniska lärandet bör utformas.  

Även med en positiv inställning till lärandet mäster-lärling så ligger dess dimen-
sioner av imitation och förebildslärande till grund för en kulturell reproduktion. 
Att observera demonstrerade rutiner lägger grunden till ett oreflekterat tillägnan-
de av den kunskap och de värden som råder i praktiken. Detta kan ses som en 
risk då mycket av det som kommuniceras i den kliniska praktiken bidrar till att 
handlingsmönster och traditionella yrkesroller konserveras. Detta är något som 
Johansson tidigt uppmärksammat: ”det räcker inte med enbart nytt innehåll i ut-
bildningen. Förebilderna på fältet måste bli medvetna om sina yrkesrollers inne-
håll och om sig själva”.246 Hon önskar att yrkesverksamma och handledande 
sjuksköterskor ska praktisera en vilja att reflektera, diskutera och se kritiskt på 
sin verksamhet. Det vore ett förhållningssätt för blivande sjuksköterskor värt att 
identifiera sig med247. 

––––––––– 
242 Säljö, 1992 
243 Benner, 1996 
244 Jfr. bl.a. Rask-Eriksen, 1992 och Ekebergh, 2001 som båda visar att sjuksköterskestudenter har 

svårigheter att finna mening i abstrakta och normativa teorier. 
245 Nielsen & Kvale, 1999  
246 Johansson, 1983 s. 35 
247 Jfr. bl.a. Mogensen, 1994 som ställer sig kritisk till den pedagogiska ambitionen inom sjukskö-

terskeutbildningens kliniska delar. Hon efterlyser bl.a. en kollegial dialog mellan lärare och kli-
niska handledare som skulle kunna innebära ett kvalificerat praktiskt kunnande. 
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Förutom att det ovan beskrivna lärandet i stor utsträckning reproducerar kunskap 
så medierar också undervisnings- och handledningsformerna värden. Med former 
som föreläsning, litteraturläsande och observations- och förebildslärande medie-
ras värden av distans och asymmetri. Om lärandet av sådana icke-relationella 
former tillåts ställa erfarenhetsbaserat och relationellt kunskapande åt sidan läggs 
grunden för en mer individualistisk och effektivitetsinriktad utbildning. 

Ett rekonstruerande lärande 
Som framgått av deltagarnas beskrivningar framhålls och förverkligas också ett 
mer relationellt och samförståelseinriktat lärande. Även om det finns många hin-
der så berättar alla om situationer där samtal, dialoger och diskussioner varit 
fruktbara för lärandet av bemötande. Det är en avgörande skillnad mellan att dis-
kutera, pröva kunskap och värden och att rätt och slätt ställas inför dem. Att i lä-
rande relationer ta andras teoretiska och praktiska perspektiv och med dem vidga 
sina egna skapar möjligheter för gemensam reflektion, omskapande och nyska-
pande av kunskap. Ett sådant lärande kan därför benämnas med begreppet rekon-
struerande lärande. Rekonstruktivism som utbildningsfilosofi utgår, enligt Stens-
mo, från att utbildning ska baseras i kultur- och samhällskritik i syfte att identifi-
era samtidens sociala problem. Detta innebär att utbildningen ska vara verklig-
hetsanknuten och meningsfull. Stensmo menar också att rekonstruktivistisk ut-
bildning har ett moralpolitiskt kunskapsintresse, är samhällscentrerat, framtidsin-
riktat och riktar uppmärksamheten mot rekonstruktion av kunskap och kräver ak-
tiva och visionära studenter och lärare. Denna form av lärande kan förstås med 
hjälp av bl.a. Fritzell248 och Englund249 som båda framhåller en förståelseinriktad 
rekonstruerande pedagogik som en lösning på flera pedagogiska problem, inte 
minst de som är av samhällsintegrerande karaktär. 

Vid de tillfällen då det samtalsbaserade lärandet förverkligades i utbildningen vär-
derades det högt av alla. Att samtala och diskutera sig fram till gemensam kunskap 
beskrevs som situationer där det var möjligt att tala, lyssna, bli hörsammad, utma-
nad och bekräftad på samma gång250. Förutom att det beskrivna lärandet utgör en 
förutsättning för att rekonstruera kunskap så medierar dialogformen värden som 
respekt, jämlikhet och rättvisa. M.a.o. så lägger ett rekonstruerande lärande grun-
den för en utbildning som bär värden av nära relationer och symmetri. 

Ett emotionellt lärande  
Att ta emot och välkomna studenterna på ett gott sätt kan ses som en uttalad am-
bition hos både lärare och handledare, både för ren artighets skull men också för 
att ett gott bemötande kan vara lärande i sig självt. Från lärarna hörs röster om att 
––––––––– 
248 Fritzell, 2003b 
249 Englund, 2000 
250 Jfr. Ekebergh, 2001 som visar att studenter tillägnar sig vårdvetenskaplig kunskap i tillitsfulla 

samtal och diskussioner. 
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det goda bemötandet av vårdsökande till viss del lärs genom gott bemötande av 
studenterna och det som lyfts fram är omsorgens relationella dynamik. Vissa av 
lärarna framhåller starkt att omsorgsfulla handlingar leder till upplevelser och 
känslor av omsorg som studenterna transformerar till bemötandekompetens251. 
Att uppleva omsorg i utbildningssituationer är det sätt att lära omsorg som utgör 
kärnan i Noddings252 omsorgspedagogiska teori. Hon menar att bekräftelse utgör 
omsorgen i utbildningssituationer och det är av bekräftelse som omsorg lärs. Hon 
framhåller vidare att det i alla utbildningssituationer är möjligt att lära omsorg 
genom att förverkliga den i konkret handling.  

Den omsorgspedagogik som sker i tysthet kan förstås som att lärarna hyser 
förhoppningar om att det ska ske ett intuitivt lärande hos studenterna. Att tala 
om omsorgens parallellärande möjligheter explicitgör och kompletterar den 
emotionella lärandeformen. Det icke-omtalade omsorgsfulla sättet att lära 
kan ses som en emotionell lärandeform medan det i sin språkligt reflekteran-
de form utgör både ett emotionellt och rekonstruerande lärande. Båda sätten 
kan emellertid ses som medierande värden av bekräftelse, omsorg och om-
sorgsfullhet i pedagogiska relationer.  

De former av emotionellt lärande som lyfts fram av studenterna är, förutom 
känslor de upplevt i relation till vårdsökande, de som rör de pedagogiska relatio-
nerna. Under den kliniska utbildningstiden utgör handledarnas handlingar både 
förebilder, föredömen och varnade exempel beroende på vad för bemötandeideal 
studenterna har. Då närvaron i goda vårdmöten ger känslor av tillfredsställelse 
och dåliga framkallar olust och motiverar att gripa in, så går de att förstå som ut-
tryck för det ansvar och den barmhärtighet som Lögstrup beskriver. Denna form 
av lärande går inte att förringa betydelsen av men, precis som studenterna säger, 
det erfarna behöver talas om. 

Den känsla av välbefinnande, som studenterna beskriver har infunnit sig i goda 
möten med lärare och handledare, medierar också värden. Det studenterna anser 
vara allra bäst är situationer där lärare och handledare visar personligt intresse 
och engagemang. Sådana upplevelser bidrar till det emotionella lärandet och bär 
värden av närhet, tillit och omsorg253.  

De lärandeformer som beskrivits kan alla ses som pedagogisk kommunikation 
som är möjlig att relatera till olika rationaliteter, organisatoriska strukturer och 
samhällsdiskurser. Sådana fördjupningar öppnar nya dörrar för att förstå lärande-
formernas vidare konsekvenser.  

––––––––– 
251 Jfr. Halvorsrud, 1996 och Halldorsdottir, 1996 som visar hur sjuksköterskestudenter lär omsorg i 

omsorgsfulla relationer med sina lärare och hur de möjligtvis lär motsatsen i dåliga och kränkande 
relationer. 

252 Noddings, 1986 
253 Jfr. Halvorsrud, 1996; Halldorsdottir, 1996; Öhrling, 2000 vars studier visar hur omsorgfulla lära-

re respektive handledare bidragit till upplevelser av välbefinnande, glädje, bekräftelse, tillit och 
lust till lärande. 
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Systemets kolonisering  
av det livsvärldsgrundade lärandet 
Då lärarna och handledarna framhåller tid, kontinuitet och relation som förutsätt-
ningar för att förverkliga sina pedagogiska ambitioner är det möjligt att tolka de-
ras beskrivningar som livsvärldsbaserade. Och, enligt Habermas, är det just med 
utgångspunkt i livsvärldsperspektivet som systemets strategiska strukturer fram-
står som hindrande och måste kritiseras. Detta är också vad lärarna och handle-
darna gör då de i frustrerade ordalag framhåller de organisatoriska villkorens 
hindrande strukturer. De kritiserar de strategiska handlingar som i akademise-
ringens, professionaliseringens och effektivitetens spår verkar hindrande för för-
ståelseinriktat lärande. Trots det går flera av lärarnas och handledarnas beskriv-
ningar av sina egna pedagogiska handlingar att förstå som just kommunikation 
av systemets strukturer. I den verklighet som studenterna kritiserar kan mycket 
tolkas som reaktioner på lärarnas och handledarnas pragmatiska och strategiska 
handlande som upplevs förtryckande.  

Med utgångspunkt i både lärarnas och handledarnas beskrivningar av deras pe-
dagogiska praktik framstår det klart att en upplevd tids- och resursbrist förhind-
rar ett relationellt förståelseinriktat lärande. Det effektivitetstänkande och den 
akademiseringsiver som splittrat sjuksköterskeutbildningen i expertisindelade 
block och förhindrat kontinuitet kan ses som konkretioner av det systembaserade 
strategiska handlandet. De ambitioner som lärarna försökte förverkliga med men-
torsamtalen kan ses som ett försök att rationalisera livsvärlden och trycka tillba-
ka systemets verkningar. Lärarna försökte att överbrygga den nya utbildnings-
formens brist på relationell kontinuitet och, trots att mentorsamtalen i grunden 
var ämnade att reparera den förståelseinriktade kommunikationens vägar, ödela-
des de raskt av systemets diskursiva strukturer. Studenterna upplevde en distans i 
de strukturerade träffarna och ansåg att de inte kunde påverka situationen. Detta 
fick till följd att studenterna med uttryck för egen strategisk rationalitet ifrågasat-
te hela idén och med det bidrog till mentorsamtalens fall.  

Av samma anledning som studenterna uttrycker sina besvikelser och frustrationer 
över att inte bli hörsammade för sina önskningar så uttrycker lärarna och handledarna 
sina. Med avskurna kommunikationsvägar sker en frikoppling mellan olika organisa-
toriska nivåer som bl.a. har lett till att lärarna saknar legitimitet för sin pedagogiska 
kompetens. Upplevelser av att varken bli tillfrågad, hörd eller hörsammad för de 
önskningar och erfarenheter man har kan vara sårande och leda till uppgivenhet hos 
alla. Detta trots att det finns en grundinställning om personligt engagemang och sam-
förståelse som positivt för lärandet av bemötande. 

Inom all professionsutbildning finns krav på att knyta samman teori och praktik, så 
också i sjuksköterskeutbildning. Med förståelse för studenternas svårigheter att verk-
lighetsförankra teorin och vice versa så är alla överens om att detta är något som stu-
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denterna bör få hjälp med254. Med denna ambition är det anmärkningsvärt att lärarna 
upplever osäkerhet i att använda de praktiska erfarenheter de har. Ännu mer anmärk-
ningsvärt är att handledarna, som i många fall saknar den teoretiska kunskapen, upp-
fattar att det är de som är ålagda ansvaret för studenternas professionella kompetens. 
Att kräva att handledarna ska åstadkomma detta utan vare sig resurser, ersättning el-
ler erforderlig utbildning är än mer anmärkningsvärt. Även den svårfrånkomliga be-
dömningssituationen lägger hinder i vägen för en förståelseinriktad kommunikation. 
Bedömningssituationen lägger ut dimridåer av misstroende som hindrar överskridan-
de utmaningar i alla riktningar. Studenternas kritik av handledningen förefaller kvä-
vas av den, som de uppfattar, subjektiva bedömningssituationen. Kritiken av under-
visningen hindras inte i samma utsträckning då bedömningen där anses vara relaterad 
till objektiva resultatbedömningar.  

De organisatoriska villkorens verkningar är möjliga att förstå som konkreta ma-
nifestationer av det Habermas kallar systemets kolonisering av livsvärlden. Det 
är möjligt att se hur systemets diskursiva makt- och effektivitetsstrukturer legat 
till grund för ett mer eller mindre påtvingat sätt att handla. Detta kan ses som en 
kolonisering på såväl individuell, relationell som på organisatorisk nivå och som 
på allvar lägger hinder i vägen för den förståelseinriktade kommunikation som 
lärandet av bemötandeetik kräver. 

Handledarna uttryckte liknande frustrationer över ’nya’ vårdsökande och så kan 
också lärarnas och handledarnas problem med ’nya’ studenter förstås. De nya 
studenterna framstår som annorlunda och mer krävande än tidigare generationer. 
Annorlunda, för att de handlar annorlunda och uttrycker en annan och mer själv-
ständig syn på sitt eget lärande. Detta ses som nytt och främmande då de kon-
fronteras med lärarnas och handledarnas kulturellt välbekanta syn på lärande. 
Krävande, för att de nya studenterna uppfattas vara kritiskt negativa. Detta är nå-
got Ziehe255 menar hör ihop med dagens ungdomars självcentrering. Ett ökat in-
tresse för bekräftelse och självuppfyllande kan visa sig i kritik av samhällets 
pragmatiska rationalitet och alla effektivitetskrav. Studenternas inställning ställer 
nya och högre krav på främst lärarna som inte sällan uppfattar studenternas nega-
tiva sätt som sårande och modfällande. Å andra sidan upplever studenterna att lä-
rarnas och handledarnas distanserade och effektivitetsinspirerade handlingar som 
både sårande och frustrerande. 

Hela detta scenario kan förstås som kollisioner mellan olika normer, värden, ra-
tionaliteter och diskurser som när de pressas samman av systemets krav utmanar 
utan att erkänna. Att utmana varandras perspektiv utan att resurserna för den för-
ståelseinriktade kommunikationens krav på tillit tillgodoses resulterar i situatio-
ner där risken för missförstånd och kränkningar blir uppenbar. Med tanke på hur 
framträdande tankarna om teorianvändning och vetenskaplig förankring är hos 

––––––––– 
254 Jfr. Mogensen, 1994 som hävdar att det krävs en utveckling av pedagogiken som fångar lärandets 

komplexitet både inom de högskoleförlagda och den kliniska delarna av sjuksköterskeutbildning-
en. Hon menar att överskridandet av uppdelningen mellan teori och praktik inte innebär att den 
upphör, men att den kan hanteras på nya sätt. 

255 Ziehe, 1993 
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lärarna så är det anmärkningsvärt att så få över huvud taget nämner pedagogisk 
vetenskap som grund för det pedagogiska handlandet. När lärarna beskrev teori-
ers möjligheter så var det med fokus på vårdvetenskaplig kunskap. Att vårdve-
tenskap utgör den vetenskapliga grund som de blivande sjuksköterskorna ska 
bygga sin kompetens på är en sak. Men om lärarna inte ser sitt eget pedagogiska 
handlande som något som skulle kunna stärkas och utmanas av pedagogisk teo-
ribildning / forskning så är det värt att reflektera över.  

Förutom de frustrerande upplevelserna av att inte finna resursmässigt utrymme 
för att förverkliga sina ambitioner så kan talet om tids- och resursbrist också ses 
som något som kommunicerar, medierar och konstituerar värden. Då tid både 
kan ses som resurs och kvalitet så framstår olika intressen och argument om hur 
tiden ska användas relaterad till olika rationaliteter och värden. Då allt praktiskt 
som ska utföras tar tid framstår argumenten för och emot ha olika prioriteringar 
som värdekommunicerande. Argumenten för att ge tid till förståelseinriktat lä-
rande kan ses som ett uttryck för etisk och moralisk rationalitet medan argumen-
ten mot ses som relaterat till pragmatisk / strategisk rationalitet. Då tid utgör en 
förutsättning för kontinuitet som i sig ses som en förutsättning för relationellt lä-
rande så utgör kontinuiteten ett värde i sig. Tid och kontinuitet medierar betydel-
sen av djupa relationer och gemenskap medan dess motsats splittring kan ses 
som en företeelse som medierar värden av individualism och effektivitet.  

Livsvärldens rationalisering 
I varje praktik som kan betraktas som påverkad av systemets strategiska hand-
lingsformer förekommer också sådana som kan förstås ur livsvärldsperspektivet. 
Då sådana handlingar kan ses som en motkraft som försöker upprätthålla eller 
finna nya vägar för delad förståelse kan de ses som ett rationaliserande av livs-
världen. De relationella lärandeformerna som manar till gemensam reflektion 
och samförståelse har sin utgångspunkt i antagandet att alla har något att både ge 
och få. Sådan ömsesidighet ser Habermas som ett förverkligande av moraliska 
ambitioner om rättvisa. Att mötas i moraliska, pedagogiska relationer ger, förut-
om att de upplevs meningsfulla och meningsskapande, också en möjlighet för ett 
moraliskt lärande.  

Förutom att detta är en fråga om moral utgör det också en möjlighet till förståel-
se och erkännande av andra människors kunskap och värden. Att se möten och 
utmaningar som förutsättningar för förändringar och förståelse är det som Mead 
visar när han påpekar att det är erfarenheterna av andra som ligger till grund för 
allt lärande. Också den emotionella lärandeformens omsorgshandlingar bidrar till 
att rationalisera livsvärlden. Lögstrup framhåller också att meningsfulla, me-
ningsbärande och omsorgsfulla handlingar är helt nödvändiga i mänsklig samva-
ro. Omsorgen är etiskt och kulturellt förankrad i livsvärlden och medierar och 
konstituerar tillit och ansvar för andra. På så sätt kan både det rekonstruerande 
och emotionella lärandet av omsorg ses som lärandeformer som verkar hindran-
de för systemets koloniseringstendenser. 
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Med detta vill jag visa att såväl lärandets grunder, former som villkor kan ses 
som menings- och värdekommunicerande diskursiva processer. Detta innebär att 
både gynnsamma villkor och dess motsatser är lärande, alldeles oavsett vad man 
vill. Konflikter vidmakthåller föreställningar om klyftor, både mellan olika gene-
rationer, mellan olika former av kunskap och mellan teori och praktik. En utbild-
ningsinstitution vars villkor och strukturer inte låter människor bli hörsammade 
och bekräftade erkänner dem inte heller som autonoma kompetenta människor. 
Detta kan antas leda till oönskade konsekvenser för såväl lärandet, hälsan, bemö-
tandet som för professionens framtida legitimitet. 
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10. Efter tre års lärande – 
sjuksköterskor med 

bemötandekompetens ? 

Studenternas beskrivningar av sina erfarenheter av bemötande i vården, vad det 
är och hur man gör, har hittills presenterats invävt i deras beskrivningarna av lä-
randet. I alla berättelser om lärandet har bemötandet funnits med då det är omöj-
ligt att på ett fruktbart sätt tala om de pedagogiska Hur-frågorna utan att samti-
digt omtala deras Vad-dimensioner. Nu är det emellertid tid att lyfta fram och 
sammanfatta de blivande sjuksköterskornas erfarenheter och uppfattningar om 
vad bemötandet handlar om och hur det förverkligas i vårdpraktiken. Det studen-
terna i slutet av sin treåriga utbildning uppger vara definierande och viktigt när 
det gäller bemötandets etik och praktik betraktar jag som uppfattningar som är 
grundade i deras kompetens. Det som presenteras som studenternas kompetens 
ska inte ses som en utvärdering av utbildningen, utan snarare som ett nedslag i en 
dynamisk och ständigt pågående lärandeprocess.  

I kapitlet presenteras först den grundläggande innebörd studenterna lägger i be-
mötande och gott bemötande i vården. Därefter, de praktiska handlingar som ut-
gör underlag för att förverkliga goda möten med vårdsökande. Presentationen 
avslutas med att lyfta fram studenternas uppfattningar om goda bemötanden som 
professionellt ansvarsområde. Därefter följer, precis som i de föregående kapit-
len, en fördjupad problematisering av det som beskrivits.  

Det goda bemötandet – en fråga om jämlikhet 
I samtalen med studenterna rådde ingen tvekan om att bemötandet av vårdsökan-
de innefattade en etisk problematik – vårdetik … det handlar om att bemöta 
människor på ett rätt sätt som är rätt för dom och att ett gott bemötande kan ses 
som en dimension av vårdetisk kompetens – det är ju det, att bemöta dom, som 
är det allra viktigaste att känna att man kan. Studenterna framhåller bemötan-
dets betydelse genom att beskriva en samhällsutveckling där människor förut lå-
tit sig tryckas ner av hierarkiska strukturer men med tiden i allt högre grad blivit 
medvetna om sina samhälleliga rättigheter. Därmed ställs rättmätiga jämlikhets-
krav på ett gott bemötande i vården.  

– S: Om man tänker på hur samhället ser ut så … men jag upplever inte att 
kraven har ökat, men det är klart det kommer ett annat patientklientel in nu 
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som kräver mer … Det är yngre människor som kommer in nu, dom kräver 
bättre bemötande man vet ju sina rättigheter. Dom här gamla människorna 
som vi har haft som var födda på 1800-talet och i början på 1900-talet dom 
krävde inte sina rättigheter på samma sätt. Jag menar dom var inte värda 
något sämre bemötande, absolut inte, men dom krävde inte det på samma 
sätt som jag tror att yngre gör idag. 

På samma gång som människor, genom samhällsutveckling och ökad medveten-
het, höjer sina krav på bemötandet i vården så finns uppfattningen att samma 
samhälle formar människor som har svårare att bemöta andra på ett tillfredsstäl-
lande sätt. 

– S: Bemötandet har blivit sämre, det var bättre förr för då fick man lära sig 
respekt för äldre och sådant, det är ju en förändring i hela samhället. Kan-
ske att det är anledningen till att det här är så aktuellt. 

Då ett gott bemötande ses som en mänsklig rättighet anser studenterna att det 
krävs förändringar av vårdpersonalens inställning att tillmötesgå dessa nya för-
väntningar och krav. Ibland anses det lättare och mer befogat och ibland svårare. 

–  S: Många har ingrodd respekt för allt som har med sjukvård att göra, dom 
låter sig på något vis avidentifieras när dom kommer i en sjuksäng, sin 
egentliga roll. Men det tror jag är på väg att försvinna. Det ligger i hur man 
har lärt sig att sån är vården. Allt det här med att läkare har lite högre 
ställning sitter i ifrån förr. Dom som ställer krav blir illa sedda t.ex. på aku-
ten om nån slår näven i bordet, människor känner ju när dom är obekväma 
och en person som protesterar är obekväm i vården. Och då får man inte 
bemötande som man vill ha så det är väl där det ligger. Man tänker väl inte 
så helt medvetet, men risken finns. Man hör ju på snacket om en person är 
tjatig, ska bara ha och så. Fast det är helt rimliga krav som jag och du också 
vill ha … I vården i allmänhet finns fortfarande attityden att man vill ha den 
bekväma avidentifierade patienten. Det finns risker med att vara obekväm 
och det känner patienterna tydligt, det ligger i luften. De flesta tar inte ris-
ken att få sämre vård, men en del gör det. Det är också typiskt svenskar, att 
vilja vara till lags, att vilja vara lite snälla. Dom vill att folk ska tycka om 
en. Men det är en förändring på gång, unga är inte så måna om att vara till 
lags. Personalen säger också att patienter blir mer och mer krävande och 
det upplevs som jobbigt. 

I linje med att tillgodose människors rätt till ett gott bemötande i vården får be-
mötandet ett syfte och en mening. Det goda bemötandets övergripande syfte är 
att hantera de situationer av maktobalans som uppfattas existera. Det innebär då 
att ställa sig på de vårdsökandes sida och föra deras talan eller förstärka deras 
röster i det underläge som de uppfattas befinna sig i.  

– S: Respekten för den andra människan och dennes situation är densamma i 
hela vården för att dom antagligen känner sig underlägsna … 

– Och det vill du … ? 
– Det vill inte jag att dom ska göra, för det är jobbigt. Dom är offer för sjukvår-

den. Det lägger jag i bemötandet … att de inte ska känna sig underlägsna. 
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Det uppfattade underläget består dels av att de vårdsökande är sjuka och därmed 
nedsatta, dels av bristen på den kunskap och vårdkännedom som de professionel-
la har. Av denna anledning ser sig studenterna som de vårdsökandes språkrör, 
ställföreträdare och ’försvarsadvokater’. 

– S: Jag försöker nog alltid tänka på bemötandet även privat, men det är ju 
inte alltid man lyckas. Men när det gäller sjuka människor så vill jag ju att 
dom ska vara bekväma i sin situation. Det gäller ju en själv också om man 
befinner sig i en osäker situation då är det ju skönt att bli vänligt bemött av 
andra, att man får bli bekväm då … 

– Hur tänker du om dig själv som sjuksköterska ? 
– Jag tror att jag alltid kommer att lyssna på människor kanske och då kom-

mer jag att lyssna extra och … privat kan man säga mer rakt vad man tycker 
och tänker, nu tycker jag att du har fel, och så. Så kanske man inte säger till 
en patient, det blir väl mer … att man … ja … man säger inte emot dom på 
samma sätt. 

– Det är något speciellt ? 
– Ja, jag tänker på att dom är sjuka, det har jag respekt för … dom kanske har 

cancer och inte långt kvar och så och då tycker jag att det är väldigt viktigt 
att bekräfta dom, säga ja, jag vet att du har ont, jag ska se vad jag kan göra 
… att man kollar … jag kan ju påverka mer än dom kan påverka. Jag kan ju 
påverka deras situation mer än dom själva och det är en viktig sak … man 
är ju ändå patientens ställföreträdare, eller vad man ska säga så det gäller 
att förstå vad patienten vill och förmedla det. 

– Du ser dig som på patientens sida ?  
– Ja. 
– Vem är på andra sidan då ? 
– Hela vårdapparaten, det är viktigt att rätt information kommer fram. Det 

kan jag känna nu som elev att jag gärna vill lägga till grejer, när min hand-
ledare talar om saker för läkarna så vill jag gärna lägga till saker. Det är 
inte för min skull … det är för patienterna. 

Goda möten – jämlikhet för alla ? 
Under samtalen med studenterna framhölls olika jämlikhetsaspekter, men inte 
alltid som något som omfattade alla människor i vårt samhälle. Som en outtalad 
regel rörde sig samtalen inledningsvis om bemötandet i relation till människor 
med svensk bakgrund. Först efter min påminnelse kom samtalen in på vårt 
mångkulturella samhälle och bemötandet av människor med annan etnisk bak-
grund. Efter denna vändning uttryckte dock de flesta studenterna en integrerande 
inställning till bemötandet av vårdsökande med annan etnicitet. Även om sådana 
situationer framstod som mer problematiska så var inte det goda bemötandet 
mindre nödvändigt – snarare tvärtom.  

– S: Jag tänker att andra är ungefär som jag. 
– Om du då gör ett tankehopp och tänker att du möter människor från andra 

kulturer hur går det då ? 
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– Där får man ju vara medveten om att man är okunnig, så där vet man egent-
ligen inte riktigt vad som är rätt och vad som är dåligt. Antingen får man gå 
på känn eller så får man helt enkelt fråga sig fram. Det är viktigt att visa att 
du får vara precis som du är vi ska hjälpa dig ändå. Det är viktigt att alla 
får känna det. Det går att tänka sig in i en sån situation också. 

För andra framstod bemötandet av vårdsökande med annat ursprung som mer 
problematiskt och ibland som mycket svårt. Detta kan förstås som en segregerad 
inställning till det goda bemötandet.  

– S: Svenska samhället ligger i den lutheranska läran och tio Guds bud, även 
om vi inte tror det så är vi färgade av det … så har samhället sett till att det 
har gått in för att få ordning på medborgarna. Vi tycker att vi har koll på lä-
get så kommer det in nya kulturer och det kan säkert vara jätteberikande 
men när det konfronteras med vårt vanliga då blir det störningar. Vi måste 
lära mer om andra kulturer, för vi kan inte bemöta invandrare som vi bemö-
ter svenskar, det blir krockar. Det transkulturella vårdandet innebär att vi 
måste vara ännu bättre på att dokumentera för det kan bli så många konsti-
ga missförstånd så det är inte klokt. Vi kommer att hamna i bryderi. 

– Hur bemöter du människor från andra kulturer ? 
– Ja, jag försöker att läsa på lite och försöka komma ihåg vad det är för kul-

tur, för religion och så … annars så får man fråga om dom kan svenska för-
stås … eller anhöriga. Vad har dom för förväntningar ? Jag ljuger om jag 
säger att det inte är svårt och jag har jättesvårt för det, framför allt deras 
sätt att ta hand om sina sjuka. När dom klampar in med sina smutsiga fing-
rar, för det vet vi ju hur araber är, dom har ju inte uppfunnit tvål och vatten. 
Det är ju så vi tänker innerst inne. Detta är mycket delikat. Och jag tror inte 
att vi kommer att reda ut det, det tror jag inte. Jag tror att vi hamnar … att 
vi får ett arabiskt sjukhus, ett … olika sjukhus för olika religioner. Det är 
mer religioner än länder som innebär konflikter. Nej, det är bättre att var 
och en får bli bemött på sitt sätt. 

Goda möten – för vems tillfredsställelse ? 
I förverkligandet av goda möten ligger flera källor till tillfredsställelse. Förutom 
att goda möten är ämnade att tillfredsställa de vårdsökandes förväntningar så 
finns också möjligheter att nå egen. Studenterna är medvetna om bemötandets 
ömsesidighet och ser till viss del det goda bemötandet som en möjlighet för att 
själva bli bemötta på ett gott sätt – det handlar ju lite om att jag inte vill bli då-
ligt bemött själv, bemöter jag folk på ett värdigt sätt så får jag ju tillbaks det 
själv. Men medvetenhet om vårdrelationerns särart finns också. När det gäller 
bemötandet av människor med hälsohinder så framstår deras utsatta situation 
som en förmildrande omständighet. 

– S: Det är en ömsesidig relation. Är det nån som är otrevlig mot mig så blir 
ju jag … fastän jag då ska vara professionell så tar jag ju ändå åt mig … jag 
är ju ändå rädd om mig själv liksom, men jag försöker ändå ge god vård. 
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Det kanske är för att dom mår dåligt som dom är otrevliga och beter sig på 
ett visst sätt. 

Tillfredsställelsen i att skapa goda möten och överbrygga hinder för att förverk-
liga sina ambitioner leder till arbetsglädje. Detta är en glädje som bekräftas när 
man lyckas med det man förutsätter sig och förstärks av nöjda och tacksamma 
vårdsökande. 

– S: Det var en kvinna hon var inte svensk. Hon hade ganska många barn med 
sig och hade väntat ganska länge så där. Hon började bli trött och irriterad 
men jag tänkte – nähä, hon ska inte vara sur när hon går härifrån så jag tog 
in henne på ett rum … och … höll henne informerad och hjälpte henne med 
lite allt möjligt sen följde jag henne till apoteket och så. Jag pratade engels-
ka med henne hela tiden för det förstod hon bättre och när hon gick så sa 
hon att det var ”so nice” och så … då blev jag så himla glad. Det är sådana 
stunder man lever för … 

I samtalen med studenterna framkom också möjligheten att finna egen tillfreds-
ställelse i att vårda och göra goda saker för andra människor – jag blir lugn i mig 
själv. Jag gör ett bra jobb … jag blir tillfreds med mig själv … kanske … en inre 
harmoni när jag gör nåt bra mot någon annan. Det framstår som att det goda 
bemötandets syfte kan skilja sig i grunden från att tillfredsställa de vårdsökandes 
behov till att tillfredsställa egna behov av bekräftelse.  

– S: Det kom in en patient som var … som skulle göra en proctoskopi … då 
skickade dom in mig. Nej, naturligtvis skickade dom inte in mig utan frågade 
om jag ville göra ankomstsamtalet. Då när jag gick in så kändes det … ja 
det kändes så bra och han öppnade sig mycket för mig och vi pratade jätte-
länge och så, det var ett bra möte. Och nu kom han precis här nu, precis in-
nan du kom och skulle ha sitt cytostatika. Dom hade skrivit att det var starka 
misstankar om cancer och jag visste det och han visste ingenting då vid an-
komstsamtalet och sen så fick han i alla fall den här diagnosen cancer och 
jag mötte honom senare. Åh … vad roligt att se dig, sa han, hur gick det med 
det att du skulle skriva dina memoarer. Wow, han kom ihåg mig, fast det var 
mer än ett halvår sen … när han kom ihåg mig så måste det ju varit bra för 
honom också, han kom ihåg till och med det vi hade pratat om. Jag blir så 
himla glad när det är nån som kommer ihåg mig, ja, hur är det med dig … 
det spelar egentligen ingen roll … jag blir så himla glad ändå … i det hela 
… hur han frågade hur jag mådde … ja det var ett gott möte. 

Att bemöta gott –  
en balansgång mellan omsorg och respekt 
Studenternas erfarenheter av goda möten är att de är svåra att förverkliga och 
kräver professionell kompetens. Vissa studenter ser fram emot sitt eget yrkesut-
övande med stor tillförsikt medan andra oroar sig. Dessa skillnader är delvis per-
sonliga men kan också relateras till vad studenterna uppfattar att bemötandet 
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handlar om och hur det ska genomföras. Det blir en avgörande skillnad mellan 
att vara allmänt trevlig och att med sina handlingar reglera en maktobalans som 
funnits i decennier i de hierarkiska vårdorganisationerna. Oavsett vidden och 
djupet av det goda bemötandets betydelse utförs handlingarna alltid i praktiken 
och är till sina karaktärer konkreta. Handlingar kan därför ses som etiska kvalite-
ter och är ämnade att åstadkomma något positivt i relationen med de vårdsökan-
de – ibland mer, ibland mindre. 

Tillsammans med det goda bemötandets olika syften bidrar också olikheter i sät-
tet att se sina medmänniskor till olika förutsättningar för att åstadkomma goda 
möten. Att se människor som lika, olika eller unika utgör olika utgångspunkter. 
Oavsett om studenterna har uppfattningar om huruvida människor är lika eller 
olika så är de ense om att människor är lika vad beträffar att ingen vill utsättas 
för kränkande bemötande utan alla vill bli bekräftade som fullvärdiga männi-
skor. Studenternas uppfattningar om det goda bemötandets innebörd och hand-
lingar presenteras i form av kompetensdimensioner, som handlar om att: 

• Vara trevlig och artig 

• Visa respekt genom försiktighet 

• Vara tillmötesgående 

• Ge information 

• Samarbeta och skapa delaktighet 

• Visa omsorg och omhändertagande 

Att vara trevlig och artig 
Trevlighet och artighet utgör det goda bemötandets absoluta grund. Utan dessa 
två grundkomponenter finns det inte en chans att förverkliga några andra ambi-
tioner. För vissa studenter sträcks inte betydelsen mycket längre än så, medan 
andra vidlägger bemötandet mycket större vikt, ser djupgående konsekvenser 
och lyfter fram etiska och moraliska aspekter.  

– S: För min del så är gott bemötande att man verkligen noterar när dom 
kommer, att man får ögonkontakt, att man tar i hand och hälsar, att jag pre-
senterar mig, att jag gärna kan säga att vilken tid jag jobbar den dan, att det 
är jag som ska ta hand om dom och så … det är också viktigt med anhöriga, 
att dom förstår att dom är välkomna och så. Dom är ju ändå välkomna när 
dom kommer. Såna bitar tycker jag är jätteviktigt.  

Att visa respekt genom försiktighet 
Respektfulla handlingar uppfattas som viktiga för att förhindra de kränkningar som 
vårdsituationens underläge är predisponerat för. Försiktighet och lyhördhet är stän-
digt återkommande aspekter av det goda bemötandet. Den något försiktiga och av-
vaktande inställningen anses värna om de vårdsökandes integritet och autonomi.  
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– S: Först så tänker jag alltid på det här första mötet, när man kommer in till 
en patient för första gången att man inte klampar på, att man känner in, hur 
jag pratar med folk det får inte vara kränkande och så det är liksom att man 
får lyssna och engagera sig … 

– Mmm … 
– Det är viktigt, dom är ju ändå en nivå lägre än oss dom är ju sjuka, vi har ju 

ändå övertaget eftersom vi … men det är ändå inga barn som man ska ta 
hand om utan det är ju vuxna människor. 

– Vad är det för ett övertag menar du ? 
– Vår kunskap, vi känner till rutiner, allt material och även att vi typ … vet 

mer. 
– Kan övertaget vara både positivt och negativt ? 
– Ja … men det känns mest som negativt, men det klart om man tänker på an-

svar så är det väl det som får folk att känna sig trygga. 

Att i handling visa att man är intresserad och bryr sig om utgör grunden i den 
omsorg som också anses nödvändig för att bemötandet ska vara gott – man måste 
visa att man bryr sig och då måste man ju bry sig. Det går inte att spela. Valet 
mellan en passiv respekt och ett aktivt omsorgstagande blir i praktiken en ba-
lansgång. Möjligheten att ställa frågor på ett ’inlindat’ sätt för att kunna tillmö-
tesgå vårdsökandes behov och förväntningar framstår som en väg att handla gott, 
utan att hota integriteten. 

– S: Det handlar om att bemöta människor på ett rätt sätt som är rätt för dem. 
– Hur vet man det ? 
– Det får man luska ut, där kan man inte alltid utgå från sig själv heller, för 

det kan ju vara väldigt olika. Men etik handlar om att respektera och accep-
tera människor, att det är en person, en värdig person. 

– Hur går sådant luskande till ? 
– Det ser man i mötet, det kan man säkert känna, klart att man kan göra 

många felbedömningar men, men om nån vill prata eller inte och så, det är 
inte lätt, nån kanske vill prata fast dom är tysta och drar sig undan … det är 
jättesvårt … att inte lämna nån förrän man är någorlunda säker … sen går 
det ju alltid att återkomma … 

– S: Jag frågar, frågar hur dom har det, om det är något som är problem. 
Man har ju fått rapport och så, så man har ju den bilden va men många 
gånger så har man ju inte … då det handlar om deras välbefinnande och så 
… hur dom har det hur dom själva tänker omkring det hela och så, det måste 
man fråga.  

– Det handlar om vad dom säger ? 
– Ja, det dom säger är viktigast för det är ju det som dom väljer, som dom 

tycker att jag har med att göra. Sen kan man väl se lite vad det gäller 
kroppsspråk och så men det är ändå det dom säger som är viktigast. Just då. 
Ibland så får man veta massor, ibland så får man plocka men jag tänker 
också att jag kanske inte har med allting att göra heller. Dom söker ju för en 
viss sak och det är ju om det som jag har med att göra, för övrigt va så har 
jag ju inte med allt att göra. Dom ska inte behöva berätta allt … eller hur ?  
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Att ge information  
Att visa respekt och engagemang utan att ge uttryck för sina personliga eller kun-
skapsgrundade ståndpunkter sker genom att informera. Att ge information och 
låta de vårdsökande bestämma själva kan ses som ett sätt att förverkliga respek-
ten för de vårdsökandes autonomi.  

– S: Mitt ansvar är att upplysa dem om de vill veta om det är en behandling 
som någon är rädd för så är det mitt ansvar att upplysa dem om det jag vet. 
Och få dem att ta ställning Det kan bli dilemman när någon vill något som 
man vet inte är bra för dem. Men det här har faktiskt med utbildningen att 
göra för jag har haft en handledare som … vi pratade mycket om etik och 
människors rätt att bestämma över sig själva. På nåt sätt så kan jag hålla 
med om det. Får man tillräcklig information då tycker jag att det är min rätt 
att bestämma, jag kanske inte vill gå igenom en sån här jobbig behandling. 
Låt mig vara ifred. Då vill jag kunna säga att du är välkommen tillbaka om 
du känner att du … Jag kan inte styra över att du ska vårdas till varje pris. 
Det är inte min uppgift, tycker jag.  

Studenternas beskrivningar av hur informationen ska ges varierar mellan ett gi-
vande som är anpassat till den vårdsökandes tillstånd och önskningar till ett mer 
rättframt informerande. Som framgår så förespråkar utbildningsbudskapet en 
övervägd information medan studenten ifråga väljer att ta sin utgångspunkt i sina 
personliga preferenser. 

– S: Det kan handla om att informera, okej det kan ta tid men man vet ju om det 
… 

– Människor vill ha information tror du ? 
– Ja, det är så jag tänker själv. För mig är allt det här om patienter att patienter 

är vanliga människor och dom ska ha reda på allt. Så vill jag ha det och så 
har jag alltid tänkt om det. 

– Tänker du att andra är ungefär som du ? 
– Ja. Det handlar om rakhet och ärlighet. Hittar man ärligheten så har man ett 

äkta bemötande. Du kan inte dölja aggressioner, frustrationer. Det är bättre 
att visa så här känner jag. Det är inte precis som jag lärt i utbildningen, jag är 
uppfostrad med rakhet och sån är jag i mitt äktenskap och överallt.  

I situationer där den vårdsökande är möjlig att kommunicera med ligger det nära 
till hands att informera, fråga och utgå från de vårdsökandes beslut, medan andra 
situationer kräver överväganden.  

Att vara tillmötesgående 
Ett, vid första anblicken, lätt sätt att förverkliga goda möten är att tillmötesgå de 
vårdsökandes önskningar och krav. Möjligheten att tillmötesgå kan emellertid 
kompliceras av att de vårdsökandes önskningar hamnar på kollisionskurs med 
den professionella kunskaps- och värdegrunden. Vissa önskningar är dessutom 
svåra att tillfredsställa av praktiska skäl. Så länge det gäller önskemål som är 
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okontroversiella utgör den tillmötesgående inställningen inga problem, utan kan 
ses som uttryck för omtänksamhet.  

– S: Det som betyder allra mest, det behöver inte ha med deras konkreta vård-
behov att göra men det kan handla om vanor eller så … så som dom gör 
hemma och som fungerar väldigt bra. Att man kan då anamma det och ofta 
finns det ju möjlighet till det. Det gör det ju. Om det är så att nån vill ha ny-
ponsoppa för att kunna sova till exempel så kan man ju lyssna på det då och 
komma ihåg det. Det är ju uppskattat. Ibland när man kommer hem så kan 
man komma på något, det är inte bra, det är inte bra. Då har man inte lyss-
nat, det är viktigt att man … att man tar sig tid … och om det blir fel så får 
man be om ursäkt, då får man gå in till patienten. 

Om de vårdsökandes önskningar och krav är kontroversiella kan den tillmötes-
gående inställningen ses som ett sätt att verkligen visa respekt för den andres 
autonomi.  

– S: Det är ju så att förändringar tar tid och det är ju så att det finns inte kun-
skaper tillräckligt för att förstå specifika behov. Jag läste i tidningen om att 
några muslimer som tog in på hotell ville ha sängarna vända mot Mekka och 
att det var ett konstigt krav. Jag vet inte om jag håller med om det, det är väl 
inte så jädra besvärligt att vända en säng mot Mekka. Det är ju viktigt för 
dom, det är ju inte nån fix idé, det är samma med griskött och så, det måste 
man verkligen respektera. 

– I vården ? 
– Jaha, särskilt där. 
– Kan du tänka dig att flytta sängar ? 
– Ja, om det fungerar, jag skulle försöka hitta en lösning, byta sal eller så. Det 

är ju viktigt alltså … det räcker heller inte att bara plocka bort en korvskiva 
från en smörgås, hela smörgåsen är ju besudlad. 

I andra fall där vårdsökande ställer krav som går stick i stäv med den professio-
nella grunden uppstår en djupare problematik som innebär en påtaglig balans-
gång mellan respekt och ansvar: är det rätt att tillmötesgå förväntningar och krav 
och med det åsidosätta de vårdsökandes säkerhet ? Eller är det mera rätt att utfö-
ra vården efter vedertagna riktlinjer och köra över den enskildes uppfattningar 
och åsikter ? 

Att samarbeta och skapa delaktighet  
Att inbjuda till delaktighet, att samråda och samarbeta är andra sätt att betrakta 
både information och tillmötesgående på. En sådan inställning handlar mer om 
att tillsammans med vårdsökande se varandras perspektiv och komma fram till 
en lösning grundad i samförståelse. Delaktigheten anses utjämna maktobalansen 
och leder till att de professionella och de vårdsökande i större utsträckning sam-
arbetar. Men trots att information och delaktighet innebär goda kvaliteter i strä-
van mot jämlikhet i de professionella relationerna så uppfattas de ändå i grunden 
vara behäftade med en ofrånkomlig maktobalans. 
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– S: Jag tycker att det himla viktigt att patienterna måste vara delaktiga i vår-
den, de måste få vara med och veta vad som händer annars får inte vården 
den avsedda effekten. Det kanske får effekt ändå men det blir tio gånger 
bättre om dom vet varför. 

– Hur kommer det sig ? 
– Om man är välinformerad och har fått ett gott bemötande och känner den 

här tryggheten så får man ett samarbete då blir det ett team mellan sjukskö-
terska, undersköterska, läkare och patient och patienten känner att man 
kämpar ihop. Allt vad vi personal gör är ju jätteviktigt men om inte patienten 
är med och gör sin del så funkar det ju inte. Jag är helt övertygad om att det 
funkar så optimalt det går om dom är delaktiga. Och vet man att man ska 
göra en undersökning och vad den kan ge så tror jag inte att undersökning-
en ter sig lika jobbig som om man inte är motiverad. Undersökningarna och 
så får ju inte vara hemliga på nått sätt. Dom kan ju inte röntga sig själva, 
det är ju där vi kommer in men det är deras röntgen, deras kropp som vi 
härjar med.  

Att visa omsorg och omhändertagande 
Att agera omsorgsfullt och värna om de vårdsökandes integritet innebär ibland 
att det är nödvändigt att mer eller mindre tillfälligt frångå autonomikraven. Ut-
ifrån studenternas berättelser är det möjligt att se en viss osäkerhet och ambiva-
lens i vad som ska utgöra referensramen för sådana vårdmöten. Är det möjligt att 
använda sig själv som måttstock för det goda bemötandet, eller inte ? Blir det 
riktigt om jag bemöter andra såsom jag själv vill bli bemött ?  

– S: Jag minns i våras … då hade dom ställt ut en patient som var väldigt oro-
lig, dom hade ställt ut henne i allrummet utanför expeditionen för att hålla 
koll på henne där. Hon var ju så orolig så hon drog av sig täcket, jag vet 
inte om hon bara hade trosor och ett litet linne eller om hon ens hade det … 
och där satt ju patienter som skulle skrivas in och en massa kom och gick 
och hennes anhöriga skulle komma och går förbi där … då vet jag att jag 
reagerade väldigt starkt, men då sa jag inte till bara den som hade hand om 
henne utan jag sa ”Varför ligger hon här ?” och reagerade på det. ”Det 
måste vi göra något åt”. ”Ja, men hon är så orolig”. ”Ja, men då får vi sät-
ta ett vak på henne då” … jag kände så starkt att så skulle jag verkligen inte 
vilja ligga och jag skulle inte vilja att min mamma fick ligga så heller och då 
började alla andra att reagera också … då kom nån och tog på henne en 
klänning och då blev det väldig fart. Och det blev faktiskt så att hon fick 
vara på sitt rum sen med en personal hos sig. Och då var detta inte min pa-
tient eller min korridor … men jag sa att vi kan turas om att sitta där, en 
halvtimma var … Så tror jag att jag kommer att göra när jag blir färdig ock-
så … Jag vill nog inte säga till nån direkt utan försöka prata för patienten 
och fixa till det. 

– Du kände att det var fel att hon låg så, du ville inte ligga så själv ? 
– Ja, så kan man reflektera tycker jag, att tänka på hur man själv eller nån 

man känner … Tänk att hon var precis som du och jag för bara några veck-
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or sen … hon hade bara rasat … det var ju en chock bara det för hennes 
man … tänk att se henne ligga så. Inte idag, inte år 2000. 

Det goda bemötandet som professionellt 
ansvarsområde  
De blivande sjuksköterskorna visar också en medvetenhet om bemötandeproble-
matikens kollektiva dimensioner och ser sin egen roll i detta. De är inställda på att 
de i sitt yrkesutövande kommer att ha ett övergripande ansvar för bemötandet i 
vården och att de själva i sina handlingar kan vara mer eller mindre tongivande. 

Goda förebilder och arbetsledare 
Att agera förebild eller vara bestämd handlar om kompetens och mod. Studen-
terna anser att det krävs bådadera för att ställa sig på de vårdsökandes sida. Att 
med egna handlingar agera förebild utgör ett försiktigt sätt att försöka påverka 
rådande situationer utan att konfrontera och hamna i svåra sådana.  

– S: Jag har ansvar för mitt bemötande och mina arbetskamrater för sitt, men 
sen tycker jag nog att man … när man jobbar ihop … och vara lite alert och 
berömma varandra lite och så … att man framför positiva grejer och så. Är 
det inte positivt så får man ju på nåt sätt ta tag i det också. Det är skitsvårt 
tycker jag. Om patienter anförtror mig saker så frågar jag om dom vill ha 
min hjälp att gå vidare, helst vill jag ju att dom själva går vidare. Kanske att 
dom kan berätta det för sin läkare … men jag kan ju erbjuda mig att framfö-
ra ärendet. Det är jättesvårt när det inte är bra … det lägger sordin på hela 
stämningen, precis som när det är tvärtom då lyfter det ju hela alltihop. 

– Ser du att du har nåt … att det ligger i arbetsledarrollen att se till det här ? 
– Ja, det kanske det gör, jag vill ju gärna att den undersköterskan som jag 

jobbar med ska uppfatta patienterna ungefär som jag … genom att jag visar 
tydligt vad jag tycker är viktigt och så … det påverkar ju. Men jag ansvarar 
för mitt bemötande och det gäller ju inte bara inför patienter utan hela tiden, 
när man pratar om patienter så är det viktigt. 

Som tidigare presenterats så präglas studentrollen i vården av en viss försiktig-
het. Detta är en försiktighet som tar sig olika uttryck och kopplas till studentsitu-
ationens speciella omständigheter. Vissa studenter upplever situationen som fru-
strerande och förhoppningarna och ambitionerna om förändringar efter examens-
dagen är påtagliga, både vad gäller det egna handlandet och vården i stort. 

– S: Man undrar ju över hur den personen kan slänga ur sig dom grejerna och 
bemöta på det sättet … man tar ju åt sig och vill nästan gå fram och säga 
nåt … men det är nog mest med mina egna värderingar ja om de inte stäm-
mer överens med det som personen kläckt ur sig. Ibland stannar jag kvar i 
rummet när den andra personen gått ut och då har dom sagt, att den perso-
nen har inte i vården och göra och så. Ibland får man säga att hon har nog 
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en dålig dag, man vill ju inte prata skit om kollegor heller. Det är bättre att 
tala om i så fall att du sårade den personen där … den personen behöver ju 
veta det … 

– Har du gjort det ? 
– Ja, men det är svårt som elev. Ja det är svårt annars också. Men det blir lät-

tare när man är färdig, då kanske man känner sig lite starkare … och när 
man blir färdig känner man att man har mer rätt att säga till … det är ändå 
våran roll också och att undervisa … 

– Att ha ansvar för sånt här ? 
– Ja, det måste jag lära mer känner jag, att våga ta för sig lite mer och våga 

säga till … att känna sig säker i sitt yrke för det gör man ju inte … att kom-
ma in i det och bli starkare och våga mer … det är det man längtar efter … 
att bli klar … att bli nånting … att inte bara vara den där eleven längre. 

Goda möten kräver goda villkor 
Studenterna är väl medvetna om att förverkligandet av goda möten inte är vill-
korslösa utan beroende av goda förutsättningar. Dessa lyfter studenterna fram 
som väsentliga och berör såväl yttre som inre villkor som måste vara uppfyllda.  

Gott om tid 
Tid omtalas som ett tänjbart men viktigt yttre villkor för bemötande. Oavsett om 
man anser att ett gott bemötande tar längre tid än ett dåligt, eller tvärtom, så tar 
det tid att möta människor – att bemöta väl tar egentligen ingen tid men om jag 
är stressad så har man tappad känslan för tiden … och bara stressar på. Men 
det tar verkligen ingen tid att vara trevlig, snarare tvärtom. Beroende på om stu-
denterna ser det goda bemötandet som en kvalitet av trevlighet eller om det be-
traktas som ett utförande av extra uppgifter så skiljer sig uppfattningarna om hu-
ruvida goda möten tar tid eller inte – ett gott bemötande ska vara direkt, det tar 
ingen tid. Ibland tar det tid om patienterna inte tillåter en, då får det ta tid, men 
då är ju det bra att låta det ta tid. Med utgångspunkt i att studenterna ser vård-
praktiken som en bantad och snäv organisation finns det olika varianter att för-
hålla sig till gott bemötande och tid. Ett sätt är att se det goda bemötandet som 
tidsbesparande då det anses bidra till lugn och tillfredsställelse för de vårdsökan-
de – det kan räcka med ett ögonblick, man kan t.o.m. tänka att man sparar tid. 
Ett annat sätt är att tidsbristen omöjliggör goda möten och att den då rättfärdigar 
dåliga möten i det som uppfattas som en snäv organisation. 

I talet om bemötande och tid framkommer också det återkommande temat stress. 
Som tidigare beskrivits så talar studenterna mycket om den stressade stämningen 
och det uppskruvade tempot som de ibland upplevt, och ifrågasatt, under sina 
klinikplaceringar. Även om studenterna ofta finner sig själva som betraktare av 
denna stress så har den också drabbat dem och fått dem att inse hur negativt den 
inverkar på bemötandet. 

– S: Bemötandet kan bli fel, kanske mest när man blir stressad om man har 
mycket och göra och nån ber jättevänligt om att få en filt så när man kom-
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mer med den så vill dom ha något annat, då kan man ju bli lite stressad och 
… inte … då kan nog patienter uppleva att man är otrevlig … nej inte otrev-
lig … men att de besvärar.  

Intresse och kompetens 
Att ha ett genuint intresse för att arbeta med och hjälpa människor i utsatta och 
svåra situationer anses vara ett viktigt inre villkor för att förverkliga goda möten. 

– S: Man måste få tid för sitt arbete, men intresset är viktigast … visst kan det 
vara påfrestande med gamla och glömska … har man inte intresset så klarar 
man det inte, man måste bry sig om människor … 

På samma sätt som intresse och medkänsla ses som goda och nödvändiga förut-
sättningar för goda möten så ses motsatserna som orsaker till dåliga – dåligt be-
mötande kan ju vara att nån har en dålig dag men det kan också handla om dju-
pare värderingar och så … Men, som tidigare framkommit, har studenterna stora 
förhoppningar på kunskap och utbildning för att få bra förutsättningar för goda 
möten i vården. På samma sätt ligger erfarenheter av okunskap och den osäker-
het som det innebär till grund för uppfattningen att okunskap bidrar till dåliga 
möten – när jag började i psykiatrin och inte visste … outbildad och så då hade 
man ingen aning om saker och ting då blev man rigid av osäkerhet. Även om 
kunskap och erfarenhet anses medverka till goda möten så misstänks också allt-
för långa och icke-stimulerande yrkeserfarenheter och / eller felaktiga yrkesval 
ligga bakom dåligt bemötande.  

Erfarenheter från utbildningen verkar ha lagt grunden för förändringsambitioner 
om bemötandet i vården. Alla de intryck och funderingar som uppstått i den kli-
niska praktiken har gett en medvetenhet om de problem som finns, men också 
om möjligheterna att påverka dem – och den egna betydelsen i detta.  

– S: Jag har gått och tänkt … och sett en del situationer som skulle kunna vart 
bättre … Jag vill verkligen kunna påverka sånt här, att ge den tiden som be-
hövs. 

– Tror du att kan det som färdig sjuksköterska ? 
– Ja, eftersom man betyder så mycket ute i vården, för övrig personal. Det 

handlar om att visa på vilket sätt … att vara synlig … vi har ju ansvaret … 
patientansvaret. Jag tycker att jag är mer rustad att ta tag nu efter utbild-
ningen. Det som jag känner inom mig har jag ju fått stadfäst att i den här 
rollen så får jag faktiskt göra något åt det. Det går bra att ta upp bemötan-
desituationer i handledarmötet på kliniken, utan att nämna namn och så. Det 
finns tid. Det handlar om intuition … eller … jag vet inte vad det är för kun-
skap … men det blir lättare nu när jag är äldre. Det handlar också om posi-
tiv människosyn, det går inte att gå in med uppfattningar om att den är sån 
eller sån.  

Den egna betydelsen för att förändra och åstadkomma goda möten innebär också 
att greppa problem och ta upp dem till diskussion. Genom ett pedagogiskt hand-
lande uppfattas det vara möjligt att åstadkomma lärande kring vården och dess 
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problem. Detta också med syfte att åstadkomma ett gott organisatoriskt bemö-
tandeklimat. 

– S: Det har jag lärt mig i utbildningen att om det ska funka så måste alla på 
en arbetsplats ha kunskap och utbildning om arbetsgruppens dynamik och 
sånt. Att se problem och kunna arbeta vidare, jag har fått ord och teorier 
som står för det man upplevt. Det är egentligen samma med omvårdnadsteo-
rierna, jag tycker egentligen om dom här tanterna och det dom skriver. Jag 
har fått ord, men det tog lång tid att knyta ihop det. Jag vill ordna arbets-
grupper som bearbetar teorier på min blivande arbetsplats. Nu när jag fått 
så mycket så vill jag arbeta vidare med detta och ifrågasätta rutiner och så 
… Bemötandeproblem är ett ledningsproblem, det måste vara ett tillåtande 
klimat och utrymme för nya tankar. 

Fördjupad problematisering 
 
Bemötandekompetens, människor  
och samhälle i förändring  
Problematiseringen är ämnad att sammanfatta studenternas bemötandekompetens 
och ställa den i relation till de mänskliga och samhälleliga krav som finns angå-
ende det professionella yrkesutövande. Det studenterna beskriver som bemötan-
dets kvaliteter och handlingar kan i ljuset av det teoretiska perspektivet bidra till 
djupare förståelse av handlingarna och deras konsekvenser.  

Kunskap, lärande och kompetens 
Med förståelse för hur viktigt det är att studenterna känner tillit till sin egen 
kompetens och upplever sig ha en handlingsberedskap för att möta de 
vårdsökandes förväntningar så framstår deras egen syn på sin handlingsbered-
skap intressant. Med hänvisning till förra kapitlets presentation av lärandets for-
mer så är det möjligt att förstå hur olika typer av lärande ligger till grund för oli-
ka handlingsberedskaper. Studenternas beskrivningar om hur det goda bemötan-
det ska förverkligas framstår i olika grader av säkerhet och trygghet och kan för-
stås som relaterade till deras lärande och kunskapssyn.  

Då bemötandekompetensen anses vara grundad i fast och given kunskap har lä-
randet handlat om att lära / läsa in och komma ihåg. Ett exempel på detta är till-
tron till att formell kunskap om olika kulturella sedvänjor är enda möjligheten för 
att realisera goda möten med vårdsökande med annan etnisk härkomst. Då stu-
denterna sätter sin tilltro till sådan kunskap så framträder en oro inför framtiden 
och en känsla av att aldrig bli kompetent, hur mycket man än läser.  

Då bemötandekompetensen anses vara grundad i mellanmänskliga relationer 
uppstår ett större lugn och god tillförsikt. I beskrivningarna sätter studenterna sin 
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tilltro till sin pågående investering av yrkeserfarenheter och menar att kompeten-
sen och handlingsberedskapen blir bättre med tiden och att man lär av sina miss-
tag. En annan variant innebär att lita till att kunskapen skapas direkt i mänskliga 
mötens dynamik. Då studenterna har en sådan inställning framhåller de vikten av 
lyhördhet, lust och vilja och uttrycker trygghet. De hyser tilltro till att klara av de 
flesta situationer och utgår ifrån att ’det ordnar sig’.  

Då bemötandekompetensen anses finnas i de egna personliga uppfattningarna om 
bemötande innebär kunskapssynen att se till sig själv och sina egna behov. Den 
inställningen utgör en relativt trygg grund för den upplevda handlingsberedska-
pen då man alltid har sig själv att utgå ifrån. Men samtidigt finns tvivlet om att 
alla kanske inte är som man själv är. Både inställningen att bemöta andra som 
man själv vill bli bemött och dess motsats, att andra är unika och att man därför 
inte kan utgå från sig själv, finns i utbildningens kommunicerade kunskap. Av 
denna anledning har inte studenterna blivit säkra på huruvida det är möjligt och 
riktigt att handla med utgångspunkt i sig själva eller vad som skulle kunna utgöra 
ett gott alternativ. 

Problematiken som är kopplad till om människor är lika eller olika är något som 
Biesta256 berör genom att understryka skillnaden mellan pluralitet och skillnad. 
Distinktionen handlar om att å ena sidan tänka sig människor som i grunden lika 
men i unika skepnader, och å andra sidan se människor som vitt skilda och där-
med obegripliga för varandra. Biesta framhåller med denna åtskillnad tanken om 
pluralitet som en möjlighet för perspektivtagande och gemenskap. Han visar 
också på det paradoxala i att om inte annat så är det unikheten som förenar oss: 
vi är alla lika i det att vi aldrig är lika.  

Kompetens är ett begrepp som kan ges flera olika innebörder257. Ellström och 
Kock258 lyfter fram kompetensens faktiska krav och kvalifikationer som betydel-
sebärande och menar att om den faktiska kompetensen saknas så saknas både 
förutsättningar för att utföra arbetet och att reflektera över det. Rolf259 för sam-
man kompetensens praktiska kvalifikationer med kravet på reflektion och kritik 
genom att hävda att kompetens inte endast innebär ett tillägnande av traditioner. 
Den innebär också att man förnyar de traditioner man verkar inom. Genom att 
återknyta till de normativa krav och förväntningar som ställs på yrkesverksamma 
sjuksköterskor är det möjligt att reflektera över hur studenternas uttalanden om 
bemötandets innebörd och handlingar motsvarar förväntningarna. Det är också 
genom att väga samman det normativa och det deskriptiva som man, enligt Frit-
zell260, kan få svar på kritiska frågor om hur och varför lärande motsvarar för-
väntningarna, eller inte.  

––––––––– 
256 Biesta, 2000 
257 SOU 1991:56 
258 Ellström & Kock, 1993 
259 Rolf, Ekstedt & Barnett, 1993 
260 Fritzell, 1989 
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De förväntningar och krav på bemötandet som presenteras här är en mycket 
komprimerad sammanfattning från ett tidigare kapitel i avhandlingen261. I kapitlet 
presenteras utdrag ur forskning där vårdsökande har fått komma till tals om sina 
förväntningar. Där återfinns också resultat från statliga utredningar inom områ-
det. I både forskningsresultaten och utredningarna framstår vissa kvaliteter av 
bemötandet som väsentliga. Även i de lagtexter och förordningar som berör be-
mötandet återfinns kvaliteterna, om än i mer övergripande termer. I Högskolela-
gen262, Högskoleförordningen263, Hälso- och sjukvårdslagen264 och Socialtjänstla-
gen265 framställs kraven att sjuksköterskor under sin utbildning ska utveckla 
kompetens, självkännedom och förmåga till inlevelse. Därigenom ska de, med 
beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, ha ut-
vecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående. Kva-
lifikationskraven uttrycks i termer såsom att ge omvårdnad till alla vårdsökande 
på lika villkor utifrån vars och ens behov oberoende av ålder, kön, utbildning, 
ekonomi, etnisk bakgrund och religion.  

Med utgångspunkt i den sekundärempiriska studien av forskningen om bemötan-
defrågorna, som jag presenterar inledningsvis i avhandlingen, sållade jag fram att 
vårdsökandes förväntningar på gott bemötande handlar om följande:  

Det goda bemötandet i vården handlar om att bli bemött på ett sätt som värnar 
om de vårdsökandes integritet och autonomi. Dessutom förväntas bemötandet 
svara mot de behov av förståelse och trygghet som uppstår i kontakt med vården. 
Förutom detta utgör tid och delaktighet, samt önskemål om livskvalitet aspekter 
som inte kan förbises. 

Med beaktande av dessa kriterier för det goda bemötandet kommer jag i det föl-
jande att göra vissa jämförelser mellan dem och studenternas beskrivningar av 
sina uppfattningar. Detta för att erhålla en bild av hur och på vilket sätt man kan 
förstå om studenternas uppfattningar går i linje eller befinner på kollisionskurs 
med de vårdsökandes förväntningar. Det ger också möjlighet att se relationen 
mellan studenternas uppfattningar och de lagar och förordningar som utgör be-
mötandets regelverk. 

Gott bemötande som jämlikhet, omsorg och respekt 
I beskrivningarna av bemötandets betydelse uttrycker sig studenterna på liknande 
sätt som lärarna och handledarna. Studenterna delar uppfattningen att de 
vårdsökande befinner sig i ett maktmässigt underläge som bemötandet kan un-

––––––––– 
261 En utförligare beskrivning av förväntningarna och kraven på sjuksköterskors bemötande finns un-

der rubriken Gott bemötande i vården – en fråga om professionell kompetens. 
262 SFS 1992:1434 
263 SFS 1997:21 
264 SFS 1997:142 
265 Socialtjänstlagen 2001:453 
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derlätta. Det som särskiljer studenterna är deras uttalade advokatperspektiv266 
som utgörs av att de uttalar ambitioner om att vara de vårdsökandes språkrör och 
försvarare mot det som de uppfattar vara vårdens förtryckande strukturer. De ut-
trycker ett rättvise- och jämlikhetspatos och de flesta menar att det goda bemö-
tandet ska omfatta alla vårdsökande, oavsett bakgrund och etnicitet. Därmed 
markerar de även här sitt ställningstagande för de vårdsökande och kritiserar de 
brister i bemötandet som de upplevt.  

I studenternas beskrivningar och berättelser om det goda bemötandets innebörd 
och förverkligande lyfts många aspekter fram som kan sammanföras till två 
handlingskvaliteter, nämligen omsorg och respekt. Båda är ämnade att värna om 
de vårdsökandes autonomi och integritet men hamnar ibland i konflikt med var-
andra. Detta kan i praktiken ses som en balansgång – med risk för feltramp. 

Det begrepp som studenterna använder för att beskriva sin omsorgskompetens är 
först och främst ’att bry sig om’ som följs av beskrivningar av konkreta hand-
lingar. Att bry sig om visar en riktning mot närhet, förståelse och behovstill-
fredsställelse som Martinsen267 anser utgör kärnan i omsorgsfulla, professionella 
relationer. Hon menar att det är viktigt att beakta de vårdsökandes autonomi och 
integritet och visar på vårdrelationernas dubbelhet. Å ena sidan förespråkar hon 
respekt för autonomin men, å andra sidan, förespråkar hon också en svag aukto-
ritetsstruktur för att bli värdig de vårdsökandes tillit. Med utgångspunkt i studen-
ternas berättelser är det möjligt att se hur omsorgen svarar mot de uttalade för-
väntningarna om integritet och förståelse men markerar med ett litet frågetecken 
vad beträffar förväntningarna om livskvalitet. Utan att kunna uttala sig om vad 
studenterna uppfattar som god vård i sin helhet kan man konstatera att de inte 
lägger aspekter som glädje, tröst, lindrande av smärta och lidande i begreppet 
gott bemötande268. 

Respekt är det begrepp som upprepats som ett mantra i samtalen om bemötandet. 
Respekten som omtalas av studenterna kan förstås på skilda sätt, men är helt 
klart ämnad att värna om de vårdsökandes integritet och autonomi. En form av 
detta värnande innebär att handlingarna präglas av en försiktighet och lyhördhet 
för att inte inkräkta i de vårdsökandes privata sfär. Respekten förverkligas också 
genom ödmjukhet som innebär att inte ifrågasätta de vårdsökandes förväntningar 
utan att istället tillmötesgå dem. I beskrivningarna om respekt framskymtar en 
distanserad hållning som, trots det engagerade advokatperspektivet, ibland är 
präglad av en ambition att ’inte lägga sig i’. På liknande sätt kan också informa-
tion ses som en distanserad handling. Att endast informera för att sedan låta 
vårdsökande fatta beslut på egen hand kan uppfattas som en form av övergivan-
de. Sådan information tolkar Lövlie269 som ett löftesbrott: ”att endast informera 
––––––––– 
266 Kuhse, 1999 diskuterar sjuksköterskors advokatperspektiv som en ny företeelse som främst upp-

märksammats i studier av sjuksköterskeutbildning i Australien.  
267 Martinsen, 1990 
268 Jfr. Rask-Eriksen, 1992 som menar att akademisering av sjuksköterskeutbildning innebär en risk 

för att den erfarenhetsbaserade omsorgskompetensen som studenter har med sig in i utbildningen 
kan brytas ner av en teoretisk fokusering. 

269 Lölie, 1992 
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innebär inget erkännande utan negligerar den andres behov och bryter därmed 
löftet om dialog”270. Med detta som utgångspunkt i studenternas berättelser är det 
möjligt att se hur denna form av respekt kan uppfattas värnande av de vårdsökan-
des integritet och autonomi men skapar frågetecken vad beträffar förväntningar-
na om trygghet och delaktighet. 

Den andra formen av respekt är i högre grad riktad mot delaktighet. Den visar på 
en ömsesidighet som uppfattas som en förutsättning för olika former av samarbe-
te. Att använda begreppet respekt i relation till delaktighet och samarbete kan ses 
som ett uttryck för förståelse och symmetri och svarar mot förväntningar om så-
väl integritet och autonomi som delaktighet.  

Att ’få tid’ och ’få ta tid’ är aspekter av det goda bemötandet som berör både 
omsorg och respekt. Om inte annat står det klart i sin motsats, att inte få den tid 
man behöver och att inte uppleva att man har rätt till den tid man får, är kränkan-
de för alla dimensioner av mänsklig värdighet. I studien framgår att studenterna 
har uppfattat tid som en väsentlighet för ett gott bemötande. Därför finns det 
också anledning att vara förhoppningsfull om att deras förändringsambitioner 
kommer de vårdsökande tillgodo. 

Den brist på jämlikhet och rättvisa som visar sig då det goda bemötandet begrän-
sas av fördomar och negativa inställningar till människor av annan etnicitet kan 
knappast ses som annat än ett uttryck för bristande kompetens. Att på ett sådant 
sätt särskilja vilka som är berättigade till omsorg och respekt kan också ses som 
ett uttryck för etnocentrism, som i outmanat skick kan leda till rasism. 

Omsorg och respekt i förändring ? 
I beskrivningarna av omsorg och respekt framgår studenternas ambitioner att 
värna om de vårdsökandes mänskliga värdighet – om än på olika sätt. Det fram-
går också att ett förverkligande med utgångspunkt i både omsorg och respekt in-
nebär ett reflekterande och omdömesgillt bemötande. Detta är en balansgång 
som bl.a. enligt Skaus271 åsikt kräver ett anspråkstagande av hela människans 
samlade resurser, vilket oundvikligen inbegriper ett visst mått av oegennytta. 
Möjligtvis är det i reflektion kring denna och egennyttan som eventuella kultu-
rella förändringar i studenternas inställningar till bemötande kan skönjas. Inom 
vårdens traditioner finns mer eller mindre outtalade krav på oegennytta som i 
studenternas framställningar kompletteras av förväntningar på bemötande som 
gäller dem själva. Det är alltså inte endast för de vårdsökandes vidkommande 
som bemötandet är viktigt. Studenterna vill också själva ta del av den respekt 
och omsorg som det goda bemötandet innebär. 

Studenterna omtalar att det finns en arbetsglädje i bemötandets ömsesidighet. 
Samtidigt som man tillfredsställer någon ges också möjligheten att komma nära 

––––––––– 
270 Lövlie, 1992 s. 52 (min översättning). 
271 Skau, 1993 
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sina egna känslor och bli berörd, tillfredsställd och bekräftad. Att få sina kompe-
tensideal om sig själv bekräftade i goda möten skänker glädje och bidrar till en 
känsla av växt som människa. Enligt Jensen och hennes forskargrupp272 kan ung-
domars lust och självorientering innebära en betydligt god kvalitet, både vad be-
träffar att skydda sig från det slitage som oegennytta innebär och för att visa vä-
gen mot nya sätt att känna tillfredsställelse över sitt arbete. De möjliga föränd-
ringarna som formulerats om nya generationer innefattar således många potentia-
ler. Att som yrkesverksam tillfredsställa sina egna behov av goda möten genom 
att tillfredsställa andras och vice versa kan innebära både positiva och negativa 
konsekvenser sett ur ett normativt perspektiv. Med omsorg som utgångspunkt 
kan det handla om att ge omsorg och få glädje och bekräftelse på köpet eller att 
använda omsorgen som ett medel att tillfredsställa egoistiska omsorgsbehov. 
Med respekt som utgångspunkt kan det handla om en medveten önskan att verk-
ligen respektera den andre eller att vilja att lämna sig själv utanför för att inte be-
röras eller avkrävas engagemang. När det gäller såväl omsorg som respekt kan 
sådana skillnader antas vara avgörande i konkreta möten med uppmärksamma 
och känsliga människor. 

Genom att förstå den traditionella inställningen som en vilja att inkludera andras 
behov och exkludera egna kan en förändring förstås genom att studenterna talar 
om omsorg och respekt på nya sätt. Att bemöta med utgångspunkt i omsorg och 
respekt för både andra och sig själv innebär, bortsett från riskerna, också en 
ofrånkomlig kritik och utmaning av de strukturer som hindrar just detta. Kritik, 
utmaning och förändringsbenägenhet rymmer möjligheterna till förbättringar för 
såväl vårdsökande som vårdpersonal. Häri ligger potentialen till de förändrings-
ambitioner som de nästan färdiga sjuksköterskorna ger uttryck för.  

Att uppfatta det goda bemötandet som handlingar av omsorg och respekt kan 
tolkas på två sätt. Det ena omfattar handlingar som leder mot en jämlik mellan-
mänsklig gemenskap / social integration medan det andra sättet omfattar hand-
lingar som leder bort från sådan social gemenskap.  

Omsorg och respekt som uttryck för kompetens  
i riktning mot social integration 
Det goda bemötandets omsorgsdimensioner tolkas som uttryck för etisk rationa-
litet då omsorgen är baserad i livsvärldens djupa erfarenheter och kulturella tra-
ditioner. Genom vissheten om andras och vår egen sårbarhet har vi, enligt Lög-
strup273, lagt grunden till att förstå och hjälpa andra att tillfredsställa deras behov. 
Därmed har vi förutsättningarna att bevara andras värdighet och överlevnad och 
också en grund för social gemenskap. 

Att skapa utrymme för både egna och andras värdighet med respekt, deltagande 
och engagemang är att handla utifrån en moralisk rationalitet. Enligt Habermas 
––––––––– 
272 Jensen, Tveit, Fossestöl & Karseth, 2002 
273 Lögstrup, 1989 
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utgör rätten att bli hörsammad en förutsättning för förståelse och samförstånd 
mellan människor. Att värna om andras integritet och autonomi och frukta för 
kränkning av sin egen har sin grund i att alla har erfarenheter av mänsklig vär-
dighet som något sårbart och skört. Den erfarenheten ger förståelse för respekt-
fulla handlingar som nödvändiga för jämlik, social gemenskap.  

Både det omsorgsfulla och respektfulla goda bemötandet kan således förstås som 
etiska och moraliska handlingar som bidrar till social integration, både konkret 
och i form av diskursivt medierande och konstituerande funktioner. 

Förändringar i kompetensen i riktning från social 
integration – reaktioner på systemets kolonisering av 
livsvärlden ? 
Både Habermas och Ziehe274 beskriver hur moderniteten och sekulariseringen 
medför att etablerade värden tunnas ut och blir alltmer abstrakta. Diskrepansen 
mellan det ökade utrymmet för mänskliga förväntningar och de begränsade möj-
ligheterna för att förverkliga dem skapar grundläggande förändringar hos upp-
växande generationer. Förändringarna kan, med hjälp av Ziehe, förstås som en 
ökad rotlöshet som gör det svårare att skapa relationer och som ligger till grund 
för ett ökat bekräftelse- och närhetsbehov. Denna form av bekräftelse, som åter-
finns i studenternas berättelser, söks känslomässigt i både situationer och relatio-
ner och kan innebära att det pågår en förskjutning från en orientering mot andra 
till mer självrelaterade värderingar och livsmål. Habermas menar också att det 
senmoderna samhällets ökande systeminflytande rymmer en ökning av effektivi-
tets- och målinriktade vindar som ligger till grund för mänsklig individualisering. 
På detta sätt kan också Habermas tes om systemets kolonisering av livsvärlden 
utgöra en förståelseram för studenternas något distanserade sätt att beskriva det 
goda bemötandets innebörd. Det Habermas vill uppmärksamma och varna för är 
situationer där systemets utbredning leder till att den sociala integrationens vägar 
skärs av och ersätts av strategiska strukturer. Detta i motsats till social integra-
tion leder till egocentrism och ointresse för nära relationer. 
 

Med detta vill jag visa att den kompetens som de nästan färdiga sjuksköterskorna 
uttrycker kan förstås i relation till hela den lärandeprocess som beskrivits. Kom-
petensen befinner sig således i dialektik med lärandets sociala relationella grund, 
kulturers diskursivitet, uppfattningars rationalitet och diskursivitet samt med lä-
randeformers diskursiva kunskaps- och värdekommunikation. Med detta påstår 
jag inte att studenterna lärt sina uppfattningar och handlingar av lärarna och 
handledarna, utan jag betonar att det går att finna liknande diskursiva strukturer i 
det som deltagarna från de tre grupperna framhåller. Med utgångspunkt i en in-
tersubjektiv kunskapssyn är det meningsfullt att beakta det faktum att det inte 
finns några ’tomma möten’, utan lär man inte det ena så lär man något annat. Jag 

––––––––– 
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framhåller alltså att diskurser ligger till grund för lärande, och det alldeles oav-
sett vad man vill. Kanske är det också så att vi med tanke på den kulturella fri-
ställning, som Ziehe275 beskriver, ska reflektera lite extra över vad som kommu-
niceras i utbildningar och vilka diskursiva strukturer som existerar. 

Eftersom studien inte är longitudinell kan jag inte uttala mig om någon föränd-
ring under utbildningens gång. Det jag kan skönja är att talet om bemötande skil-
jer sig från det om tidiga erfarenheter tills vi talade om bemötandet i relation till 
det blivande yrkesutövandet. Detta kan förstås som att studenterna skiljer på var-
dagligt och professionellt bemötande och att erfarenheterna av det senare sanno-
likt präglas av det som kommunicerats inom utbildningen.  

Med en tillbakablick på de svårigheter studenterna uppgav sig ha med att förstå 
och ge konkreta innebörder till abstrakta begrepp så kan det finnas anledning att 
fundera över de i grunden skilda uppfattningarna av begreppet respekt, mot di-
stans eller mot delaktighet. Är det möjligtvis så att respektbegreppet har en erfa-
renhetsgrundad innebörd i ’att inte lägga sig i’ som inte utmanats i utbildningen 
eller har utbildningen på något sätt bidragit till en distanserad tolkning av be-
greppet respekt ?  

Finns det risk att andra erfarenhetsgrundade föreställningar som är av betydelse för 
bemötandet har passerat outmanade ? Hur kan fördomar och negativa inställningar 
till människor med annan etnicitet komma till spontant uttryck ? Finns det anledning 
att tro att utbildningen på något sätt bidragit till att fördomar konserverats ? 

En annan fråga är varifrån det starka rättvisepatoset kommer ? Har upplevelser 
av förtryck inneburit en särskild känslighet för att se och vilja åtgärda ? 

Kan så mycket tal om maktobalans, jämlikhet och respekt innebära en vändning 
bort från sjuksköterskeyrkets omsorgstraditioner ? Det skulle i så fall innebära en 
vändning, som i okritiserad och outmanad form, kan leda risken från att bemö-
tandet blir alltför omhuldande och övertagande till en ökad risk för att bemötan-
det kan uppfattas som likgiltigt. De återstående frågeställningarna är de som på 
ett mer grundläggande sätt utgör fond till avhandlingens avlutande del.  

• Vilka diskurser har haft möjlighet att inverka på studenternas lärande och kompe-
tens ?  

• Vilka diskurser har verkat främjande och vilka har verkat hindrande vad beträffar 
möjligheterna att lära bemötandeetik ?  

• Vilka diskurser har främjat närhet till andra och vilka har främjat distans ?  

• Vilka diskurser har främjat symmetri och vilka har främjat asymmetri ? 

––––––––– 
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11. Den pedagogiska praktikens 
diskursivitet 

Arbetet med att analysera och tolka det empiriska resultatet har successivt lett till 
en fördjupad förståelse av såväl den studerade praktiken som teorin. Det som 
framstått som pedagogiskt intressant är att olika handlingar kommunicerar olika 
värden och medierar olika syn på kunskap och kunskapshantering. Detta är något 
som i sin tur antas vara konstituerande för lärandet och den professionella kom-
petensen. Samtalen med studiens deltagare uttrycker, med denna inställning, nå-
got diskursivt om frågor som är av betydelse för lärandets och bemötandets kun-
skaps och värdegrund. Med en återblick på de föregående kapitlen har beskriv-
ningarna och problematiseringarna berört följande pedagogiska intresseområden:  

• lärandets relationella grund, som visade hur studenterna lagt grunden för sitt lärande 
av bemötandekompetens i unga år, 

• lärandet i relation till yrkessocialisation, som visade hur studenternas lärande och 
kompetensutveckling fortsatt i mötet med vårdkulturen och de som vistas där,  

• uppfattningars menings– och värdeskapande innehåll, som visade lärarnas och 
handledarnas uppfattningar om bemötandet i vården, 

• lärandeformernas menings– och värdeskapande processer, som visade de olika lä-
randeformernas innehåll och kvaliteter från alla tre deltagargruppernas perspektiv, 

• bemötandekompetensens innehåll, som gav en bild av studenternas kompetens och 
ambitioner inför det kommande yrkesutövandet. 

Förutom att problematiseringsdelarna presenterar min tolkning av det pedago-
giska innehållet i ljuset av det teoretiska perspektivet är de också ämnade att 
bädda för förståelsen av den pedagogiska praktikens diskursivitet. På liknande 
sätt, som jag under arbetets gång förstått att deltagarnas beskrivningar av både 
bemötandet och lärandet är relaterade till olika diskursiva strukturer, syftar pro-
blematiseringarna till att läsarna ska lägga grunden för en liknande förståelse. 
Utan att behöva gå tillbaka till enskilda uttalanden är syftet att den empirisk / te-
oretiska samförståelsen ska fungera grundläggande för en teoretisk rekonstruk-
tion av praktikens diskursivitet. Några av de frågor som uppstod och hjälpte mig 
under denna fas av forskningsprocessen var:  

• Vilka diskurser är involverade i praktiken ?  

• Hur kommer de till uttryck ?  

• Vilken kunskap medierar de ?  
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• Vilka värden är de centrerade kring ?  

• Vilken inverkan på lärandet av bemötandeetik kan de förmodas ha ? 

Att finna svaren på frågorna innebar en fördjupad förståelse av hur deltagarnas 
erfarenheter sågs som kommunikation i och av olika kontextuella diskurser. De 
diskursiva strukturerna kallas kontextuella då de är skapade i ett speciellt sam-
manhang. De är att betrakta som renodlade idealtyper, rekonstruerade i det fält 
som uppstått mellan förståelsen av den pedagogiska praktiken och det teoretiska 
perspektivet, och syftar till att bidra till en fördjupad förståelse för olika pedago-
giska handlingars möjliga konsekvenser. Som tidigare beskrivits så bidrar det 
diskursteoretiska perspektivet till att mellanmänsklig språklig kommunikation får 
betydelser som inte begränsas till de enskilda personerna. Man kan inte heller 
säga att förståelsen begränsas till enskilda relationer eller till andra enskildheter i 
praktiken, även om det är denna som står i fokus för intresset. Perspektivet vid-
gar förståelsen för att också se den pedagogiska kommunikationen som aspekt på 
dess kulturella och samhälleliga sammanhang. På så sätt utgör diskurserna röda 
trådar som löper genom hela avhandlingen och binder samman det uttalade med 
dess praktiska sammanhang och kulturella och samhälleliga innebörder.  

Kapitlet inleds med en presentation av diskurserna för att sedan övergå i en dis-
kussion om deras inbördes relationer. 

Lärandet som kommunikation 
av sex kontextuella diskurser  
Av resultatpresentationen och de återkommande problematiseringarna framgår 
att jag har uppfattat lärandet av bemötandeetik som både dynamiskt, komplext 
och emellanåt problematiskt. Med min forskningsansats är såväl dynamiken, 
komplexiteten som problematiken möjlig att förstå som kommunikation i och av 
sex kontextuella diskurser, som kan ses som sex ’värdegrundstyper’. Man kan 
säga att diskurserna ligger till grund för olika handlingar och, vilket är poängen, 
att de olika handlingarna ligger till grund för olika läranden av bemötandeetik. 
På detta sätt kan man förstå hur både det pedagogiska innehållet om bemötandet 
i vården och de olika lärandeformerna kan mediera olika värden. Dessa innebär 
att olika läranden kan lägga grunden för olika slags bemötandekompetens. Bero-
ende på vad man säger att bemötandet handlar om, hur man förverkligar det och 
vilka svårigheter man ser med det så sker en ofrånkomlig kommunikation av 
värden. På samma sätt kommunicerar lärandeformerna värden beroende på om 
lärandet sker i en relation präglad av distans och asymmetri eller är präglad av 
närhet och symmetri så läggs grunden för olika lärande och kompetens. Genom 
att olika diskurser kommuniceras i de pedagogiska relationerna ges de s.a.s. exi-
stenser i praktiken och tillåts därmed att konstituera de handlingar, det lärande 
och den kompetensutveckling som sker där. Med utgångspunkt i de olika diskur-
serna blir det också möjligt att förstå de pedagogiska handlingarna och deras 
konsekvenser i sitt samhälleliga sammanhang. Jag kallar dem 
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• den effektivitetsinriktade  

• den expertisinriktade  

• den omsorgsinriktade  

• den kommunikativt inriktade  

• den egocentriska  

• den etnocentriska.  

Den effektivitetsinriktade diskursen 
Underlaget för att framhålla att det finns en effektivitetsinriktad diskurs som in-
verkar på lärandet av bemötandeetik ligger främst i alla beskrivningar som hand-
lar om tid och tidsbrist. Det framstår tydligt att tid ses som pengar och att lön-
samhets- och effektivitetskrav inneburit mindre tid för sådant som inte direkt ses 
som formaliserbart, kontrollerbart eller lönsamt. Effektivitetsdiskursen kan också 
ses som orsak till att utbildningen delats upp i avgränsade block med egna mål-
sättningar. I tider av åtstramad ekonomi blir också prioriteringar mer påtagliga 
och kännbara. Exempel på effektivitetsdiskursens begrepp i praktiken är: tid, 
spara tid, tidsbrist, för mycket luft i systemet, personalbrist, stress och brist på 
kontinuitet. Då så många uttryckte sina erfarenheter av den effektivitetsinriktade 
diskursen i termer av maktlöshet antas diskursen ha sin grund i organisationens 
styrning och ledning, och har förmodligen få förespråkare i den pedagogiska 
praktiken. Däremot har den representanter. Trots att både lärarna och handledar-
na framhåller tidsbrist som ett hinder i det lärande de vill utveckla så är det ändå 
de som representerar tidsbrist och stress inför studenterna.  

Den effektivitetsinriktade diskursen kan förstås i relation till systemets strategis-
ka strukturer som med sin specifika målinriktning ses som den pragmatiska ra-
tionalitetens baksida. Då diskursen saknar begrepp för förståelseinriktad kom-
munikation försvåras möjligheterna att förstå och engagera sig i andra. Lärare, 
handledare, studenter och vårdsökande utgör komponenter i ett system som 
handlar om effektivitet, kontroll, motkontroll och maktspel. Med utgångspunkt i 
en effektivitetsinriktad diskurs minskar således möjligheterna för annat lärande 
än det som karaktäriseras av förmedling och reproduktion. Förutsättningarna att 
ta andras perspektiv saknas vilket innebär att de mellanmänskliga relationerna 
präglas av distans och asymmetri. Diskursen antas med det mediera och konsti-
tuera värden som får negativa konsekvenser för lärandet av bemötandeetik.  

Den expertisinriktade diskursen 
Inom den expertisinriktade diskursen framhålls erfarenheter som handlar om nyt-
toinriktning och kunskapsauktoritet inom två dimensioner: en akademisk som 
prioriterar vetenskaplig kunskap och en praktisk traditionsbevarande som lyfter 
fram det inarbetade och beprövade. De bärande begreppen ligger både i beskriv-
ningarna av akademiseringens och i teoretiseringens effekter samt hos dem som 
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framhåller traditionella yrkesmässiga kunskaper och värden. Exempel på de för-
sta är professionell status, vetenskaplig grund och högskolemässighet. Den andra 
dimensionen bärs av begrepp såsom arbetsrutiner, uppgifter, traditioner och pro-
fessionell distans. 

Den expertisinriktade diskursens akademiska dimension kommunicerar ett teore-
tiskt perspektiv som strävar efter att inordna verkligheten i kategorier. Att lära 
gott bemötande genom att läsa etik och omvårdnadsteori är att ta sin utgångs-
punkt i abstrakta situationer som inte står i direkt relation till erfarenheter av 
konkret etik. De professionaliserings- och akademiseringsträvanden som kom-
municerats innehåller och kräver en förändring av den erfarenhetsbaserade kun-
skapen om såväl bemötande som annat. Att sätta, eller tvingas sätta, sin tilltro till 
sådan abstrakt kunskap riskerar att leda till dekvalificering av mer erfarenhets-
mässiga förutsättningar för kompetens. Det som återstår blir ett lärande som 
oundvikligen kommer att präglas av förmedling och reproduktion. 

Den expertisinriktade diskursens traditionsbevarande dimension kommunicerar 
ett praktiskt yrkeserfarenhetsperspektiv som framhåller den inarbetade kunska-
pens värde. Inom den traditionsbevarande dimensionen beskrivs medmänniskan 
som den okunniga parten med en inställning som omfattar både studenter och 
vårdsökande. De pedagogiska handlingarna är målinriktade och styrda av fast-
ställda regler, avgränsad tid samt hierarkisk auktoritet och medierar med värden 
av distans och asymmetri. Tillsammans utgör de värden som antas innebära ne-
gativa konsekvenser för lärandet och bemötandekompetensen. 

Den expertisinriktade diskursen går också att förstå i relation till systemets strate-
giska strukturer som i den senmoderna samhällsutvecklingen leder till konkurrens 
och inmutande av kunskap i olika områden. Av samma anledning önskar allt fler 
yrkesgrupper uppvärdera sin kompetens till expertstatus och få den att kallas pro-
fessionell. Vägen mot professionalisering går via disciplinering av kunskap och 
akademisering av utbildningar som innebär en risk för att kunskap betraktas som 
en vara som några har och andra saknar. Att se sig själv som expert och utövare av 
sådan kunskap innebär att se sig själv och sitt yrkesutövande med distans till andra. 
Sådan distansering verkar hindrande för att ta andras perspektiv och därmed vid-
makthålls asymmetrin inom såväl utbildnings- som vårdinstitutioner. 

Den omsorgsinriktade diskursen 
Den omsorgsinriktade diskursen existerar i talet om omsorg som pedagogiskt 
värde, både vad beträffar lärandets innehåll och form. Diskursen bärs i praktiken 
av begrepp som uttrycker omsorgens kvaliteter såsom bry sig om, ta sig tid, vär-
me, tillit, förståelse, hjälp och kontinuitet och markerar ingen skillnad mellan 
tankar och känslor.  

Inom den omsorgsinriktade diskursen beskrivs medmänniskor som sårbara, be-
roende och i grunden lika. Relationerna till andra utgörs av en förståelse för dem 
och en inställning att tillfredsställa deras behov av bekräftelse, trygghet och hjälp 
med två syften: det ena syftet är att ge omsorg i den konkreta situationen medan 
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det andra sträcker sig in i framtiden genom att bringa den behövande till obero-
ende. Inom diskursen finns ett intresse av att ta andras perspektiv men handling-
arna begränsas av de egna och de kulturella uppfattningarna om hur den goda 
omsorgen ska förverkligas. Omsorgsdiskursen ses som uttryck för etisk rationali-
tet och är grundad i livsvärldens erfarenheter om människors sårbarhet. På sam-
ma gång som diskursen medierar värden av närhet, djupa relationer och gemen-
skap medierar den också en formellt ansvarsgrundad asymmetri.  

Att reflektera, diskutera och i gemenskap begrunda omsorgen i sin kontext är 
både att handla, lära och rekonstruera omsorg. I en mer utbredd tappning kan den 
omsorgsetiska diskursen tolkas som en princip om engagemang och ansvar för 
de svaga. En princip, som genom gemensam och egen reflektion, kan överskri-
das till att omfatta även det man inte känner och aldrig har mött. Inom omsorgs-
diskursen ryms förutsättningarna för den hjälp som alla människor, i större eller 
mindre utsträckning, är beroende av. Diskursen rymmer många möjligheter till 
goda mellanmänskliga möten men den kan också innebära en närsynthet som 
inte beaktar människors unikhet. 

Den kommunikativt inriktade diskursen 
Inom den kommunikativt inriktade diskursen framhålls erfarenheter om jämlik-
het och delaktighet. Begreppen som bär diskursen i praktiken är respekt, lyhörd-
het, delaktighet och samarbete. Att visa respekt för andras autonomi förs fram 
som värdefullt genom att låta dem få sina röster hörda, få erkännande och infly-
tande för det de säger. De kommunikativa handlingarna är riktade mot rättvisa, 
delaktighet och samrådande och medierar med dessa engagemang och respekt för 
människors unikhet. Dessutom ryms möjligheter för överskridande perspektivta-
gande som bejakar mänsklig, kulturell och samhällelig pluralism. Den kommu-
nikativt inriktade diskursen ses som uttryck för moralisk rationalitet och grundas 
i livsvärldens erfarenheter om människors utsatthet. 

Inom den kommunikativa diskursen sker den relationella kommunikationen på 
ett sätt som visar ömsesidig respekt för olika ståndpunkter med målet riktat mot 
att finna gemensamma och nya lösningar. Med denna inställning förutsätter den 
kommunikativa diskursen en viss intellektuell kompetens samtidigt som den med 
sina kvaliteter också bidrar till sådan. Handlingarna är med det rekonstruktiva 
och medierar meningsskapande, delaktighet och social integration och utmanar 
såväl de egna som andras perspektiv. 

Den kommunikativa diskursen rymmer möjligheter till gemensam förståelse 
inom både lärandets och bemötandets relationer genom att låta olika idéer och 
värden möta varandra för att finna goda argument och nå samförståelse. Detta är 
något som antas vara betydelsefullt för lärandet av bemötandeetik. Den kommu-
nikativa diskursen rymmer också i sig själv en dynamik av utmaning och över-
skridande då goda argument inte framkommer utan att innefatta utmanande ar-
gumentation. Diskursen rymmer således många möjligheter men begränsas av att 
den förutsätter en viss verbal och intellektuell kapacitet. 
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Den egocentriska diskursen 
Inom den egocentriska diskursen förstås de erfarenheter som är styrda av och rik-
tade mot den egna personliga identiteten och dess behov och önskningar. Dis-
kursens handlingar kan förstås på två sätt. Det ena handlingsmönstret söker be-
kräftelse och närhet och benämns egoistiskt, medan det andra värnar om auto-
nomi, söker distans och benämns individualistiskt. Oavsett handlingsmönster in-
nebär egocentrismen att handlingarna är riktade mot att maximera egenintresset 
vilket innebär en normativ principlöshet. Detta måste dock inte innebära en kon-
sekvent egoism eller individualism, men utgör heller inte några garantier mot di-
stanserade mellanmänskliga möten. De egoistiska handlingarna benämns med 
begrepp som att bli bekräftad, ihågkommen och känna sig betydelsefull. Trots 
sin relationella närhet kan sådana handlingar innebära en oförmåga att ta den 
andres perspektiv och därmed mediera distans och asymmetri. Det individualis-
tiska handlingsmönstret innebär en distanserad hållning som respekterar såväl 
den egna som andras autonomi utan inriktning mot gemenskap. Exempel på in-
dividualistiska begrepp är respekt, självbestämmande och eget ansvar. Om de in-
dividualistiska handlingarna i första hand syftar till att värna om den egna eller 
den andres autonomi är svårt att säga. Det som kan konstateras är att handlings-
mönstret medierar distans som trots en möjlig jämlik utgångspunkt omöjliggör 
ett överskridande perspektivtagande.  

Den egocentriska diskursens båda handlingsmönster kan ses som effekter av hur 
systemets strategiska handlingar skurit av livsvärldens förståelseinriktning. Att 
söka bekräftelse kan uppfattas som en längtan efter livsvärldens förståelseinrik-
tade kommunikation medan den individualistiska mer utgör resultatet av den 
sorts systemintegration Habermas varnar för. Diskursen är därmed relaterad till 
både den etiska rationaliteten och den pragmatiska rationalitetens systemmässiga 
baksida och ser mänskliga möten som medel att nå egocentriska mål.  

Den etnocentriska diskursen 
Den etnocentriska diskursen existerar i talet om medmänniskor som ’vi och dom’ 
och uttrycker en segregerande inställning där människor i större utsträckning 
framställs som mer olika än unika. Diskursen bärs av begrepp som ger uttryck 
för främlingskap inför människor från såväl andra kulturer som generationer. 
Detta är ett främlingskap som både hindrar och skapar ointresse för att ta alla 
andras perspektiv. Begrepp som bär diskursen är att människor är annorlunda, 
svårbegripliga, obegripliga, skrämmande, krävande och att deras handlingar där-
för anses vara oacceptabla. 

De etnocentriska handlingarna är skapade av traditionsbundna uppfattningar om 
hur livet bör levas, vad som är normalt och utgör grund för kulturell trygghet. Så-
dana uppfattningars oundvikliga konsekvens blir osäkerhet inför det främmande. 
På så sätt kommer nya och främmande normer och strukturer att förefalla just nya 
och främmande, och ibland t.o.m. skrämmande eller oacceptabla. Att över huvud 



 

 185

taget uppfatta andra människor som främmande och svårbegripliga utgör den kul-
turella samhörighetens och den etiska rationalitetens baksida276. Det är också den 
etnocentriska diskursen som föranleder ’livsvärldskollisioner’ mellan människors 
skilda uppfattningar om vad som är kulturellt riktigt eller inte. På så sätt ligger 
även olika livsvärldsbaserade uppfattningar som hinder för förståelseinriktad 
kommunikation mellan människor. Etisk etnocentrism fungerar därmed uteslutan-
de och diskriminerande för de som inte delar samma värdegrund. De värden som 
diskursen medierar är därför både distans, segregation och asymmetri. 

Med diskursiv förståelse –  
en ny och utmanande praktik 
Med förståelse för att mänskliga praktiker till avgörande delar består av diskursi-
vitet, och att olika diskurser medierar och konstituerar olika värden, så framstår 
problematiska situationer på ett nytt sätt. Den nya förståelsen kan ses som ett sö-
karljus som belyser vissa väsentligheter som, precis som all annan förståelse, bå-
de förutsätts av och stimulerar till reflektion. Med utgångspunkt i både Fairc-
loughs och Habermas tankegångar så ligger det kritiska perspektivets ambition i 
att belysa praktiska förhållanden, finna förtryckande strukturer och åstadkomma 
reflektion, och med det finna nya vägar för överskridanden och förändringar. Be-
tydelsen uppfattas naturligtvis olika inom olika verksamheter. De verksamheter 
som Habermas framhåller som särskilt viktiga att hålla ett öga på är de där för-
ståelse och samförstånd utgör centrala värden. Det är dessa praktiker som är sär-
skilt känsliga för systemets koloniseringstendenser. Ett sådant område är tveklöst 
vårdutbildningsområdet som i ljuset av de sex diskurserna ytterligare utmanar till 
insikter och möjligheter till förändringar. 

Med utgångspunkt i de sex diskurserna blir det bl.a. möjligt att förstå varför både 
studenter och de verksamma inom professionsutbildningar kan ställa sig frågan-
de inför omvälvande förändringar och hur svårt det är att finna ny mening och 
förståelse i praktiken. Det blir också möjligt att förstå varför unga människor 
både flyr från och dras till att arbeta med människor i utsatta situationer. Dessut-
om framkommer drivkraften i det som gör att de verksamma inom vård och 
vårdutbildning ständigt söker nya vägar för det de tror på, trots de svårigheter de 
möter. Det blir också möjligt att förstå hur den kritik och de klagomål, som for-
mulerats mot bemötandet i vården, kan tolkas som konsekvenser av att männi-
skor ställts inför kommunikation av distans och asymmetri. Medan det som för-
väntas och efterfrågas kan ses som kommunikation utifrån de diskurser som me-
dierar närhet, förståelse, trygghet och gemensamma lösningar. Sammanfatt-
ningsvis menar jag att det är med hjälp av en teoretisk / praktisk rekonstruktion 

––––––––– 
276 Genom att visa den etiska rationalitetens baksida tydliggörs skillnaden mellan deskriptiv och nor-

mativ etik. I deskriptiv bemärkelse ses etnocentrism som ett uttryck för ett kulturellt värde och är 
kallas etisk trots att den ur ett normativt perspektiv kan anses vara hur oetisk som helst. 
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av denna karaktär som det blir möjligt att reflektera, kritisera och föreslå föränd-
ringar i praktiken. 

Interdiskursiva relationer –  
spänningar och möjligheter till förändring 
Att uppmärksamma och begrunda mänsklig kommunikation som sociala och 
diskursiva handlingar med olika konsekvenser ligger i den kritiska diskursanaly-
sens intresse. Förståelsen för det meningsfulla med att analysera och presentera 
praktisk verksamhet i form av diskurser ökar då det står klart att de konkurrerar 
med varandra i olika former av interdiskursivitet och diskursordningar.  

The stress on interdiscursive relations has important implications 
for discourseanalysis, since it places at the centre of the agenda the 
investigation of the structuring or articulation of discursive forma-
tions in relation to each other within what I shall call, using a Fou-
caultian term, institutional and societal ”orders of discourse”277. 

Med tanke på att studiens fokus varit inriktat mot lärandet av bemötandeetik så 
ger inte resultatet den helhetsbild av den pedagogiska praktikens hierarkiska 
maktstrukturer som kan beskrivas med begreppet diskursordning. Istället väljer 
jag att beskriva diskursernas inbördes relation med begreppet interdiskursivitet. 
Fairclough278 menar att diskurser tydliggörs och positioneras i förhållande till 
varandra i interdiskursiva relationer och ger i relation till varandra en bild av vad 
de representerar och inte representerar. Det väsentliga i sammanhanget är att visa 
hur sådana diskursiva representationer och spänningar inverkar på lärandet av 
bemötande. Med utgångspunkt i både de förväntningar och krav som finns angå-
ende bemötandet och de förväntningar som studiens deltagare uttrycker angåen-
de lärandet så kan vissa diskurser ses som understödjande medan andra under-
gräver lärandet av en god bemötandeetik. 

Genom att analysen grundas i en sammanvävd förståelse av praktik och teori så 
framstår en betydande del av interdiskursiviteten som begriplig i relation till de 
av Habermas beskrivna och kritiserade förhållandena mellan system och livs-
värld. Analysen visar att det finns anledning att diskutera strategiska handlingars 
verkan och konsekvenser, men det finns också belägg för ett motstånd och en 
hög värdering av förståelseinriktad kommunikation av olika slag. Enligt Haber-
mas är det med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet som systemet kan framstå 
som förtryckande och måste kritiseras. Men med förståelse för studiens empiris-
ka material så framstår det tydligt att det inte räcker att endast fokusera och kriti-
sera systemets strategiska strukturer. Det är också nödvändigt att vara medveten 
om, kritisera och utmana de diskurser som med anknytning till livsvärldsper-
spektivet ligger till grund för bristande förståelse och kränkande handlingar.  

––––––––– 
277 Fairclough, 1992 s. 43 
278 Fairclough, 1992 
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Med förståelse av praktiken så ställer den effektivitetsinriktade och den expertis-
inriktade diskursen upp villkor och ramar som verkar hindrande för den förståel-
seinriktade kommunikationen som representeras av de omsorgs- och kommuni-
kativt inriktade diskurserna. De handlingar som med effektivitetsinriktning 
motarbetar förutsättningarna för förståelseinriktad kommunikation gynnar var-
ken lärandet eller bemötandet, då mycket av det som framhålls som väsentligt tar 
tid och kräver relationer med kontinuitet. På liknande sätt får också handlingar 
som styrs av kunskapsmakt och revirtänkande en liknande effekt och hindrar ett 
lärande som bygger på relation, gemenskap och ambitioner om symmetri. På så 
sätt finns det anledning att påstå att både effektivitets- och expertisdiskursen slår 
hårt mot lärandet av bemötandeetik inom sjuksköterskeutbildningens båda are-
nor, inte minst p.g.a. att möjligheterna till ett integrerat lärande mellan undervis-
ning och handledning slås isär. När lärare och handledare har utgångspunkt i två 
olika kunskapstraditioner och dessa inte integreras får det till följd att studenter-
na möter en dubbelhet i utbildningen som ger anledning till oro och frustrationer. 

Förutom att effektivitet- och expertisdiskursen verkar hindrande för lärandet så 
bidrar också den egocentriska och den etnocentriska diskursen till spända inter-
diskursiva relationer. Detta p.g.a. att de representerar värden av ojämlikhet, 
orättvisa och självcentrering som inte står i samklang med en solidaritet som ska 
omfatta alla. Förutom att de omnämnda diskurserna på olika sätt undergräver lä-
randet så antas de mediera och konstituera värden som får oönskade konsekven-
ser för såväl lärandet som bemötandet. 

Med detta inte sagt att de omsorgsinriktade och kommunikativt inriktade diskur-
serna är totalt undanträngda − tvärtom. Det allvarliga är att de värden som kan 
anses vara goda och dynamiska och som ligger till grund för det eftersträvade lä-
randet hindras och undergrävs. Men i varje praktik som är påverkad av strategis-
ka strukturer förekommer också förståelseinriktade handlingsformer som mot-
kraft. Sådana handlingar utmanar och motar de strategiska strukturerna på sätt att 
de kan ses som försök att rekonstruera den förståelseinriktade kommunikationens 
vägar. Detta utmanande och motande kan ske på olika sätt och det är viktigt att 
påminna sig om det omöjliga i att handla i relation till mer än en diskurs i taget. 
Detta innebär att det i varje handling, varje val och prioritering ryms en möjlig-
het till interdiskursiv förändring. Detsamma gäller i alla situationer då vi väljer 
att utmana uttalanden och argument från andra diskurser – eller inte.  

De olika diskurserna innehåller olika dynamik för sådan utmaning och den som 
rymmer mest av sådan kvalitet är den kommunikativa. Med detta menar jag inte 
att den omsorgsetiska diskursen saknar kvaliteter för utmaning, men den har inte 
samma inbyggda potential för utmaning som den kommunikativa har. I den 
kommunikativa diskursens moraliska frö ligger kärnan till utmaningar med re-
spekt och erkännande av andra människor. Detta utesluter inte att vissa hand-
lingsmönster måste kritiseras. Förutom att en relationell utmaning med kommu-
nikativ grund kan hantera innehåll från alla de andra diskurserna så medierar och 
konstituerar den i sig själv en kommunikativ problemlösningskompetens.  

Då auktoriteten inom diskurserna är olika lokaliserad så ger det en hänvisning till 
att utmaning av diskurser måste te sig på skilda sätt. Inom den effektivitetsinrik-
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tade diskursen befinner sig auktoriteten till övervägande del inom de organisato-
riska villkoren vilket innebär att effektivitetsargument kan utmanas från både pe-
dagogiskt och politiskt håll. Auktoriteten inom den expertisinriktade diskursen 
befinner sig både i de organisatoriska villkoren men också inom deltagarnas 
framhållande av formaliserad och / eller inarbetad kunskap. Då hela diskursen 
handlar om olika aspekter av kunskapsauktoritet så kan den utmanas med argu-
ment från den kommunikativa. Den omsorgsinriktade diskursen kan handla om 
oreflekterad och kulturellt grundlagd, okritiserad auktoritet som kan utmanas och 
ifrågasättas, vilket är väsentligt i ett pluralistiskt samhälle. Omsorgsdiskursen 
kan därför utmanas för att vidgas mot att i större utsträckning ta andras perspek-
tiv i överskridande bemärkelse. Samtidigt som omsorgsdiskursen själv bör utma-
nas ligger den också till grund för starka och utmanande argument mot främst 
den effektivitetsinriktade diskursen då den framhåller tid och ansvar om männi-
skors sårbarhet. Den omsorgsinriktade diskursen kan även utmana den kommu-
nikativa med anledning av dess intellektuella krav. Med utgångspunkt i om-
sorgsdiskursen kan kraven på intellektuell kompetens och argumentationsförmå-
ga synas höga då det inom områden som vård och vårdutbildning är uppenbart 
att inte alla alltid kan få sina röster hörda.  

Både maximerat egenintresse och etnocentrisk traditionalism hindrar helt klart 
handlingar grundade i solidaritet. Då diskurserna inte antas tillföra några värden 
för att åstadkomma goda möten inom någon av den studerade praktikens arenor 
bör de utmanas pedagogiskt. Utmaningen kan ske med argument från både den 
kommunikativa och den omsorgsinriktade diskursen som visar på och uppmanar 
till engagemang, ömsesidig respekt för alla och nya vägar för överskridande per-
spektivtagande. Sådana handlingar innebär att traditionell etik kan utmanas av 
både kommunikativ och omsorgsetik och visar med tydlighet att det inte endast 
är de systemrelaterade diskurserna som kan utmanas av de livsvärldsrelaterade, 
utan att de också kan utmana varandra.  

Diskursers nödvändiga samverkan 
När man talar om Habermas teoribildning och distinktionen mellan livsvärld och 
system händer det ofta att livsvärld framstår som representant för det goda me-
dan systemet representerar det onda. Detta kan bero på att det är lätt att blanda 
samman ’livsvärld och system som områden’ med ’livsvärld och system som 
diskursiva strukturer’ vilket får helt olika innebörder279. Med förståelse för den 
studerade praktikens diskursivitet finns det ingen anledning att ha någon roman-
tiserad föreställning om livsvärlden. För på samma gång som livsvärlden ligger 
till grund för den omsorgs- och kommunikativt inriktade diskursen ligger den 
också till grund för kulturella diskursiva strukturer som hindrar förståelseinriktad 
kommunikation mellan människor. Med samma utgångspunkt är den form av sy-
stem som jag genomgående kritiserar för de strategiska handlingarnas effekter 

––––––––– 
279 Jfr. den kritik mot Habermas system och livsvärldsbegrepp som presenteras under rubriken Kritik 

mot Habermas kommunikationsteori. 
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inte densamma som det samhällssystem vi alla är beroende av. Däremot finns det 
anledning att vara vaksam på att samhällssystemets institutioner utgör områden 
som verkar predisponerande för strategiska handlingsmönster. Både utbildnings- 
och vårdinstitutioners uppbyggnad och utformning syftar till att åstadkomma 
verksamheter där människor i vid bemärkelse behandlas på effektiva sätt. Detta 
behöver i grund och botten inte utgöra något problem då effektivitet också repre-
senterar en önskvärd ordning samt en viss garanti för fortsatt existens för institu-
tionell verksamhet. Ekonomi och effektivitet fyller således viktiga funktioner 
inom såväl utbildnings- som vårdverksamheter. Det är först när effektivitetstän-
kandet utvidgas i negativ riktning och läggs till grund för handlingar som hindrar 
förståelseinriktad kommunikation som det finns anledning och tala om och varna 
för det diskursiva systemets koloniseringstendenser.  

På samma gång som ingen förväntar sig att institutionella verksamheter i det 
senmoderna samhället kan fungera utan struktur och effektivitet är det heller inte 
vare sig möjligt eller önskvärt att tänka sig någon form av deprofessionalisering 
eller avakademisering av professionsutbildningar. Det som kan önskas är en re-
konstruktion som innebär villkor som möjliggör all den verksamhet som utbild-
ningen har i uppdrag att utföra. Mitt intresse riktar sig alldeles särskilt mot en re-
konstruktion eller reteoretisering av bemötande-etik-pedagogiken till en integra-
tiv och kritisk pedagogik. Då alla har erfarenheter av mellanmänskligt bemötan-
de och nästan ingen kan ha undgått att bemötande är väsentligt så utgör profes-
sionsutbildning ett unikt område för en ny och utmanande pedagogik.  

Med utgångspunkt i förståelsen för den interdiskursivitet som åskådliggjorts ge-
nom deltagarnas beskrivningar av sin praktik framstår det tydligt att diskurser 
måste samverka. Det är nödvändigt att i större utsträckning åstadkomma inter-
diskursiva relationer där de för professioner och institutioner nödvändiga, dis-
kurserna stödjer varandra. 

The unity of practical reason can be realized in an unequivocal 
manner only within a network of public forms of communications 
and practices in witch the conditions of rational collective will 
formations have taken on concrete institutional form280. 

Välfärdssamhällets institutioner är platser där arbetet innebär att yrkesmässigt 
hantera dubbelheten med att bedriva mänsklig utbildning och vård i offentlig 
regi. Att möta kraven på förståelseinriktat handlande och samtidigt handla i 
enighet med de normer, regler och krav som samhällssystemet satt upp innebär 
en risk för att den pragmatiska rationalitetens handlingar ska få oönskade konse-
kvenser. Mot detta kan ställas en medvetenhet om interdiskursiva relationer och 
deras förändringspotential. 

De förslag om interdiskursiva förändringar som kan skönjas här kommer jag att 
fördjupa i det avslutande kapitlet. Förslagen syftar till att åstadkomma en ny och 
utmanande pedagogik för att lära bemötandekompetens, men inte endast detta. 

––––––––– 
280 Habermas, 1993 s.17 
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Förändringarna är också önskvärda för att kunna lägga grunden till en form av 
kompetens som både kan utföra, kritisera, tematisera och sätta problem på agen-
dan. Att lyfta fram de motsättningar som råder och gemensamt finna nya vägar 
för att reflektera gemensamt är stommen i en dynamisk kompetensuppfattning. 
Med en sådan uppfattning kan professionell kompetens också handla om förmå-
gan att kommunicera, problematisera och delta i en bred debatt inom yrket, allt 
för att höja det gemensamma medvetandet om vari professionens problem består 
och hur de kan lösas.  

Med diskursiv förståelse av solidaritet  
som pedagogisk värdegrund 
Med tanke på att olika diskurser representerar olika värden kan vissa ses som 
bättre än andra att utgöra en grund för lärande. Det är med den inställningen som 
jag menar att den omsorgsinriktade och den kommunikativa diskursens värden 
och handlingar tillsammans utgör grundbultar i lärandet i riktning mot goda pro-
fessionella möten. Med utgångspunkt i att de två diskurserna representerar olika 
värden och därmed är omöjliga att samhandla i är det inte helt okomplicerat att 
föra dem samman. Men med anledning av att båda diskurserna är centrala och 
nödvändiga och att omsorg och respekt utgör komplementära värden, så är det 
omöjligt att välja den ena eller andra. Som en lösning på detta dilemma har jag 
tagit hjälp av begreppet solidaritet och använder det som en övergripande be-
nämning för de båda diskursernas grundläggande värden.  

Ingen förnekar att alla människor, om inte alltid så under vissa perioder av sitt 
liv, är sårbara, utsatta och beroende av andra. Av den anledningen kan solidaritet 
beskrivas som en etisk och moralisk princip för engagemang i andra. Habermas 
hävdar att moraliska handlingar också måste omfatta dem som inte kan delta i 
den moraliska diskursen, men väl behöver språkrör. Detta är att handla solida-
riskt och utgör, fortfarande enligt Habermas, en särskild dimension av rättvisan. 

Nobody may be excluded in the name of moral universalism – nei-
ther unprivileged classes nor exploited nations, neither domini-
cated women nor marginalized minorities. Someone who in the 
name of universalism excluded another who has the right to re-
main alien or other betrays his own guiding idea. The universalism 
of equal respect of all and of solidarity with everything that bears 
the mark of humanity is first put to the test by radical freedom in 
the choice of individual life histories and particular forms of life281. 

Juul Jensen282 menar att solidariteten erkänner att människors nöd, svaghet och 
utsatthet kan vara ett resultat av villkor som är skapta av människor och att dessa 

––––––––– 
281 Habermas, 1993 s.15  
282 Juul Jensen, 1985 
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kan ändras. På så sätt handlar solidaritet om att decentrera ansvaret för den utsat-
tes utsatthet, den svages svaghet och om en mellanmänsklig strävan att bidra till 
förändring av sådana villkor som drabbar somliga hårdare än andra. Benhabib283 
formulerar sig på liknande sätt och menar att det är solidariteten som gör att den 
sympati och tillgivenhet vi känner inför våra närmaste kan sträckas ut till att om-
fatta större grupper av människor. Hon skriver att ”det är solidariteten som gör 
rättvisan personlig”284.  

Också Gilligan285 lyfter fram hur människors värdighet och sårbarhet utsätts för 
hot. Hon menar att det handlar om två hot där det första är det om förtryck och 
det andra är hotet om att överges. Att då endast se till att andra människor inte 
får förtryckas kan leda till underlåtenhet genom att man kan glömma bort att 
andra människor heller inte får överges. Därför framhåller Gilligan vikten av att 
samtidigt beakta ”omsorgen om den andre” och ”respekten för den andre” – som 
två sidor av samma mynt286. 

Gilligan är också en av dem som argumenterar för ett utvidgat omsorgstänkande. 
Hon påpekar att den relationella förståelsen för människors behov leder till ett 
utvidgat omsorgstänkande som omfattar även dem vi aldrig mött. 

Omsorg blir den självvalda principen för ett omdöme som förblir 
psykologiskt i sitt intresse för relationer och respons men blir uni-
versellt i sitt fördömande av exploatering och skada. Detta är en etik 
som med sin ökande kunskap om mänskliga relationer utvecklas från 
en central insikt om att själv och andra är ömsesidigt beroende287.  

I ett samhälle där omsorg, förutom att det utgör ett omistligt värde i de nära rela-
tionerna, också utgör ett yrkesmässigt värde är det helt nödvändigt att decentrera 
det etiskt goda till att omfatta alla. Detta är en synpunkt som framförs av Löv-
lie288 som också framhåller vikten av att ”visa omsorg om omsorgen”. En sådan 
omsorg sker genom att man med ett kritiskt perspektiv lyfter fram och säkrar 
omsorgen generellt och politiskt.  

Det är med ovanstående beskrivningar som jag sammanfört den omsorgsinrikta-
de och den kommunikativt inriktade diskursens värden till solidaritet. Och det är 
med solidaritet som grund jag skissat på det förslag till en ny utmanande och 
professionell bemötande-etik-pedagogik som presenteras i det nästföljande och 
avslutande kapitlet. 

 

––––––––– 
283 Benhabib, 1994 
284 Benhabib, 1994 s. 159. Jfr. också Malmsten, 1999, 2001 som framhåller att det goda bemötandet i 

palliativ vård inte handlar om kärlek eller sympati utan är uttryck för solidaritet. 
285 Gilligan, 1991, 2000 
286 Jfr. Michaeli, 1995 som framhåller nödvändigheten av en balans mellan omsorg och rättvisa inom 

barnomsorgen. 
287 Gilligan, 1991 s. 78 
288 Lövlie, 1999 
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12. En ny och utmanande  
bemötande-etik-pedagogik 

För att möta en komplex och mångfacetterad praktik och bemöta alla de människor 
som söker professionell hjälp krävs specifik kompetens. En sådan låter sig inte 
utan vidare beskrivas och naturligtvis är det också svårt, för att inte säga omöjligt, 
att formulera generella regler för bemötandet och dess etik. Men med förståelse för 
hur viktigt det är att människor både känner tillit till sig själva och förmår leva upp 
till andras förväntningar så framstår den pedagogiska frågan om hur denna ska för-
verkligas såsom värd att prioritera inom professionsutbildningar. Att skapa peda-
gogiska klimat och genomtänkta läroprocesser för att underbygga solidaritet före-
faller vara det väsentligaste för goda möten med andra människor, både professio-
nellt och allmänt medmänskligt289. Både Dewey290 och Durkheim291 har sedan lång 
tid tillbaka betonat utbildningars betydelse för människors möjligheter till solidari-
tet och demokrati. Den senare också med särskild hänvisning till nödvändigheten 
av att professionella utvecklar etiska normer för sitt arbete.  

Med utgångspunkt i både den diskursiva förståelsen för den studerade praktiken 
och teorin vill jag avsluta avhandlingsarbetet med att diskutera resultatet i form 
av ett pedagogiskt förslag. Det är ämnat att ligga till grund för reflektion och dis-
kussion samt visa att det finns handlingsalternativ – och detta inte bara inom 
sjuksköterskeutbildning, utan inom alla professionsutbildningar där bemötandet 
är centralt. Naturligtvis är inte diskursiva förändringar lätta att genomföra. Det 
krävs inte bara kunskap och vilja, det behövs också en beredskap att arbeta i kul-
turell motvind. De diskursiva strukturer som existerar fungerar ibland och hind-
rar ibland lärandet av bemötandeetik i pedagogisk praktik och kan uppfattas som 
samhälleliga tendenser som trots sin styrka, inte får ses som helt opåverkbara. 
Svårigheterna med att förändra bemötande-etik-pedagogiken inom professions-
utbildningar kan ändå underlättas genom att allmänhetens och samhällets krav i 
mångt och mycket står i samklang med de ambitioner som deltagarna uttalade i 
den studerade praktiken. Med det menar jag att det pedagogiska förslaget inne-
håller dimensioner som både människor och praktiken efterfrågar och att det kan 
underlätta för nya handlingsval och prioriteringar. Att som professionell yrkesut-
övare välja och därefter prioritera handlingar innebär att det trots allt finns möj-
ligheter att förändra praktiker och dess diskursiva strukturer. 
––––––––– 
289 Fritzell, 1998. Med hänvisning till Durkheim lyfter Fritzell fram solidaritet som en samhällelig 

nödvändighet, som måste underhållas i pedagogiska processer. 
290 Dewey, 1916 / 1997 
291 Durkheim, 1957 / 1992 
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Under analys- och tolkningsarbetet blev det också tydligt att några av Habermas 
grundläggande principer kan användas inte endast för kritik, utan även som teo-
retiska hörnstenar som understödjer en professionell bemötande-etik-pedagogik 
på solidarisk grund. På det sätt som Habermas beskriver universalitets- och sam-
förståndsprinciperna kan de utgöra tyngdpunkter i ett pedagogiskt argument och 
förslag till lärandet av bemötandeetik. Med utgångspunkter i både praktik / empi-
ri och teori är min förhoppning att avhandlingens pedagogiska förslag ska förstås 
konkret. Enligt Fritzell292 utgör alltför abstrakta normativa förslag en vanlig fall-
grop i pedagogiska diskussioner. Med en tillbakablick på studenternas inställning 
till de abstrakta teorierna om omvårdnad och etik, så går det att förstå svårighe-
terna293. Av alla dessa anledningar så är förslaget om en ny och utmanande peda-
gogik ämnat att diskutera hur ett värde som solidaritet kan konkretiseras inom 
institutionaliserade professionsutbildningar.  

En solidarisk och deliberativ pedagogik 
Att människor möts, får sina röster hörda och blir lyssnade till är det mest centra-
la i Habermas argumentation om en deliberativ demokrati294. Hans tankar om en 
sådan demokrati realiseras genom kvalificerade samtal som, med grund i respekt 
och solidaritet med andra, skapar utrymme för i princip alla att delta i de besluts-
processer som berör dem. Deliberativa samtal är inte identiska med vare sig soli-
daritet eller demokrati men utgör en förutsättning för båda genom att utgöra 
grunden för en kvalificerad samtalspraktik i ett pluralistiskt, komplext och förän-
derligt samhälle. Att detta har sin relevans i relation till bemötandeproblematiken 
behöver knappast nämnas. Och med utgångspunkt i den fördjupade förståelsen 
av den studerade praktiken finns också en stark anledning till att resonemangen 
bör knytas till professionsutbildningar295. Enligt min uppfattning föreligger såle-
des både goda empiriska och teoretiska skäl för att argumentera för ett praktise-
rande av deliberativa samtal på solidarisk grund inom pedagogisk praktik och in-
stitutionaliserad professionsutbildning.  

Spontant i vardagslivet kan man säga att respekt för andra utgör en förutsättning 
för att över huvud taget vara motiverad att delta i deliberativa samtal, men inom 
institutionaliserad utbildning är förhållandena annorlunda. För att hantera peda-
gogiska och ibland svåra problem inom utbildningar är det nödvändigt att upp-
––––––––– 
292 Fritzell, 1998 
293 Jfr. Ekebergh, 2001 som hävdar att vårdvetenskapens idealistiska karaktär utgör en pedagogisk 

svårighet inom sjuksköterskeutbildning. 
294 En kortfattad beskrivning av Habermas syn på deliberativ demokrati återfinns under rubriken Den 

moraliska diskursen – en möjlighet att nå samförstånd. 
295 Utbildning för deliberativ demokrati kan förankras bakåt till bl.a. Dewey, 1916 / 1997; Durkheim, 

1957 / 1992; Gutman, 1999; Gutman & Thomson, 1996. För svenskt vidkommande har tankarna 
om deliberativa samtal i pedagogisk praktik vidareutvecklats av bl.a. Englund, 2000; Fritzell, 
2001a, 2002b, 2003b och Roth, 2001. När Fritzell, 2003b använder begreppet deliberation i peda-
gogiska sammanhang sker det med innebörden av en öppen och kritisk argumentation i ett utbyte 
av tankar och åsikter som sker när en grupp eller någon form av kollektiv ska nå fram till gemen-
samma ställningstaganden. 
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mana till ett deltagande i samtalsprocesser, som i ett nästa steg kan utvecklas till 
deliberativa samtal. Man kan naturligtvis inte tvinga människor att vara solida-
riska men i utbildningssammanhang uppstår den unika situationen att det är möj-
ligt att uppmana till deltagande. Detta kan ske i situationer där man måste lyssna 
till andras berättelser och argument och också presentera sina egna. I institutio-
nell professionsutbildning finns således särskilda möjligheter för detta i och med 
att människor med olika erfarenhetsbakgrunder, ålder, kön och etnicitet möts. Att 
mötas eller inte, att samtala eller inte, att få sin röst hörd och bli lyssnad till eller 
inte innebär avgörande skillnader för lärandet i allmänhet och lärande av bemö-
tandeetik i synnerhet. 

Deliberation kan i pedagogiska sammanhang innebära en praktik som bejakar, 
beaktar, tillvaratar och utmanar och därmed också skapar kreativitet och legitimi-
tet av pluralism. I viss mån kan deliberativa samtal också ses som ett sätt att revi-
talisera den progressiva traditionen som Englund296 menar har blivit bortglömd i 
högre utbildning. Tankarna om språkets och samtalets betydelse för lärande av 
etik understöds också av Lögstrup297 som hävdar att det främst är genom samtal 
med andra som etik kan läras.  

Av många skäl har ett tänkande omkring etik som ständigt verksamt och öppet 
för nya meningar ett klart pedagogiskt värde. Då samtal är både etikens och pe-
dagogikens främsta ’metod’ ligger här möjligheterna att hantera en föränderlig 
verklighet vars situationer och händelser aldrig låter sig förutsägas.  

Att säga något om en etisk fråga är redan det en etisk handling, ef-
tersom vi i talet visar var vi står någonstans. Det är genom orden 
vi uttalar, när vi hör vad vi själva och andra säger, som vi förstår 
något. Genom orden kan vi byta ståndpunkt och perspektiv med 
varandra och därigenom utvidga vår kunskap. Det är genom att 
skärskåda och utmana våra argument som vi erhåller grunden till 
hur vi ska handla. Vi vill gärna att andra ska tro på våra argu-
ment. Och argument betyder i grekiskan inte bara bevis utan också 
– framför allt tillit. Utan tillit kan inte någon dialog i egentlig me-
ning komma till stånd298. 

Att skapa möjligheter för pedagogiska möten och deliberativa samtal innefattar 
naturligtvis många aspekter. Det framstår som ytterst väsentligt att deltagare i 
praktiken förmår att överskrida den organisatoriska situationens asymmetriska 
begränsningar. Med förståelse av hur deliberativ pedagogik kan hantera innehåll 
av skilda slag så framstår sättet att arbeta med pedagogiska innehåll som ett som 
i sig självt medierar och verkar i riktning mot symmetriska relationer. Samspelet 
mellan innehåll, pedagogisk form och mänskliga relationer är också det som 
Fritzell framhåller som kärnan i en pedagogisk praktik där ”kulturella innehåll i 
en eller annan mening bearbetas genom att enskilda individer lär och utvecklas 

––––––––– 
296 Englund, 2003 
297 Lögstrup, 1989 
298 Silfverberg, 1996 s. 150 
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samtidigt och i samma skeende som den sociala samhörigheten och solidariteten 
kan fördjupas – eller förskingras och förytligas”299.  

Solidaritet – en god grund för deliberativt lärande 
Att uppmana och utmana är att engagera sig, ta ansvar och praktisera solidaritet i 
den pedagogiska praktiken. Det handlar inte om att få svar på alla frågor utan 
snarare om att träna sig i att ställa frågor och vara öppen för att det kan finnas 
flera olika svar. På så sätt kan alla de pedagogiska handlingar som bidrar till ett 
engagerande, uppmanande och utmanande lärande ses som handlingar som, för-
utom att de verkar lärande, också medierar och konstituerar engagemang, respekt 
och ansvar. Detta är ett lärande som i sina handlingar, val och prioriteringar un-
derstödjer solidaritet och står för en kontinuerlig utmaning av sådana diskurser 
som med helt andra värden gör sig påminda och verkar hindrande för lärandet av 
solidarisk bemötandeetik. 

Både i Habermas principer om universalitet och samförstånd och i Benhabibs kri-
tiska rekonstruktioner av dem finns det argument som understödjer solidariska dis-
kursers potential till förändring. Även om Benhabib i sin ”kommunikativa etik” 
kritiserar de av Habermas principer som hon menar är för rigida, så är de alternativ 
hon presenterar inte principlösa utan kan ses som mildare versioner. Utifrån den 
tidigare beskrivna diskussionen mellan Habermas och Benhabib kan vi konstatera 
att båda eftersträvar universalitet i form av utvidgad kontextualitet som innebär att 
man genom samtal utökar förståelsen för andra, om än på olika sätt300. Genom olika 
samtalsformer anser båda att det är möjligt att både förstå och beakta andras per-
spektiv i överskridande bemärkelse. Med förståelse för att både Habermas och 
Benhabib värnar om mänsklig värdighet kan de olika samtalsformer som de argu-
menterar för handla om ’vad som helst’ men inte ske ’hur som helst’. Med det säk-
ras också att samtalen inte kan resultera i ’vad som helst’. 

Every valid norm must satisfy the condition that the consequenses 
and side effects its general observance can be anticipated to have 
for the satisfaction of the interest of each could be freely accepted 
by all affected (and be preferred to those of known alternative pos-
sibilities for regulation)301.  

Fritzell302påpekar dock att det viktiga i pedagogiska sammanhang inte är samför-
stånd och beslut i sig själva, utan det väsentliga är hur de pedagogiska processer-
na står i relation till lärande.  

 Here the primary task is to promote learning, by means which 
may certainly take form of discoursive deliberation, but which do 
not at mere concensus. In pedagogy it is not enough to reach an 

––––––––– 
299 Fritzell, 1999 s. 53 
300 Diskussionen jag hänvisar till finns under rubriken Kritik mot Habermas kommunikationsteori. 
301 Habermas, 1993 s.32 
302 Fritzell, 2001a, 2003a 
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agreement, but the agreement will have to satisfy reasonable crite-
ria of learning. I would like to indicate this basic interest in terms 
of what could be called ’deliberative’ learning303.  

Det lärande som eftersträvas beskrivs av Fritzell som kunskap som uppstått av 
ett möte med något nytt och som av en inre övertygelse och med viss stabilitet 
innebär en förvissning om att den nya kunskapen är bättre än den gamla. När ett 
sådant lärande om bemötandet skett i gemenskap och med deliberativa förtecken 
är det också möjligt att se det, inte bara som en kunskapsutveckling utan också 
som en form av utvidgat omdöme och solidarisk kompetens.  

Lära genom att engagera sig i samtal och berättelser 
Benhabib304 beskriver perspektivtagandet med hjälp av Arendt som liknar det vid 
att ”gå på besök” i andras erfarenhetsvärldar. Att ta andras perspektiv sker ge-
nom att samhandla med andra och vidga sitt eget perspektiv genom att delta i 
gemenskap. Att både bidra med tankar och ta del av andras tankar och känslor 
hjälper oss att förstå både oss själva och andra och ger en repertoar av förståelse 
som grund för reflektion. För Habermas handlar perspektivtagandet om att byta 
från ett eget till ett gemensamt perspektiv. Att betrakta sig själv som en del i en 
gemenskap ökar möjligheten att frångå tankesättet att ’tänka på andra som vore 
de man själv’ till att ’tänka på sig själv som vore man de andra’. 

With the shift in horizont of our questions from the first-personal 
singularis to the first-person plural, it will be more changes than 
just the forum of reflection /… / what changes is the role in which 
other subjects are encountered305. 

Med utgångspunkt i perspektivtagandets betydelse för lärandet av bemötandeetik 
så framstår berättelser om bemötande av olika människor som pedagogiska möj-
ligheter. Förutom att studenternas egna livserfarenheter utgör en, många gånger, 
oreflekterad och omedveten form av praktisk kunskap, så rymmer andras berät-
telser möjligheter till lärande. Berättelser av människor som sökt professionell 
hjälp: unga, gamla, närstående och människor med annan etnicitet utmanar tän-
kandet och hjälper till att förstå andra. Att lyssna till berättelser bidrar till emo-
tionellt lärande genom att man tar del av förtvivlan, lidande, sorg men också av 
förtröstan och glädje. Genom att samtala, berätta och lyssna involverar de samta-
lande sina erfarenheter med varandra på ett sätt som Arendt306 kallar att ”väva 
samtalsvävar”. Ett sådant emotionellt lärande omfattar också den omsorg, värme, 
förtrolighet, medkänsla, engagemang och arbetsglädje som är möjlig att förverk-
liga i pedagogiska relationer. På så sätt banar denna sortens lärande vägen för 
förståelsen av att människors livshistoria inte bara gagnar det egna självet, och 

––––––––– 
303 Fritzell, 2003a s. 11 
304 Benhabib, 1990 
305 Habermas, 1995b s. 15 
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inte heller är bortkastad tid, utan utgör en möjlighet till lärande inom profes-
sionsutbildning307. 

På liknande sätt bidrar egna och andras yrkeserfarenheter till att förstå vad bemö-
tande kan handla om i olika situationer. Att få tillfälle att tala om positiva och 
negativa erfarenheter från praktiska situationer och få hjälp av varandra att förstå 
framhålls bl.a. av Benner m.fl308. De menar att erfarenhetsgrundade berättelser 
bidrar både till gemensam förståelse och ett lärande i att samtala. Vidare fram-
håller de också vikten av lärares öppenhet och vilja att lyssna på studenters tolk-
ningar av praktiska situationer samt att de själva bidrar med egna erfarenheter. 
Att modigt konfrontera sina egna begränsningar ifråga om kunskap och ge avkall 
på benägenheten att bedöma anser hon vara nödvändigt. Engagerade och engage-
rande samtal mellan lärare, handledare och studenter kan på så sätt inneha poten-
tialen att spränga både expertisinställningar och asymmetriska rollbegränsningar. 
Även Mogensen309 argumenterar för dialogers och berättelsers betydelse då hon 
menar att de fungerar överbryggande mellan det generella och det specifika och 
med det bidrar till att integrera teori och praktik. 

Samtal och berättelser innebär inte bara att ta del av och förstå andras perspektiv, 
det innebär också att framstå i tal och handling. Larsson310 framhåller vikten av 
att tala i sammanhang där åsikter bryts mot varandra och menar att det är då som 
människor får möjlighet att bli erkända för det de är. Det innebär att pedagogiska 
möten är unika med sina möjligheter att träna i att framstå, att träna i att lyssna, 
träna att ta andras perspektiv och på så sätt träna i att utveckla sin solidariska 
kompetens. 

Om människor med sina unika erfarenheter och berättelser inte 
bidrar till en mångfald av perspektiv, om de avstår eller fråntas 
möjligheten att bedöma enskildheter och säga att ’detta är orätt’ 
eller ’detta är vackert’, så homogeniseras emellertid perspektiven 
och meningsskapandet inskränks. En sådan likriktning, genom att 
förneka skillnader, innebär att människor avsolidariseras311. 

Med en pedagogik som bejakar erfarenhetskunskap av olika slag kompletteras 
kunskapen från möten med de som söker den professionella hjälpen med berät-
telser om bemötandesituationer. Birkelund312 menar, med stöd i Lögstrups teori-
bildning, att etik lärs på detta sätt. Det är genom att tala om etiska upplevelser 
man lär etik och Birkelund hävdar att det är svårt att lära kritiskt när man befin-
ner sig i etiskt besvärliga situationer. Det är också med en sådan inställning som 
Jensen313 argumenterar för att studenter i professionsutbildningar ska få tillfälle 

––––––––– 
307 Jfr. von Wright, 2001, 2002 
308 Benner, Tanner & Chesla, 1999 
309 Mogensen, 1994 
310 Larsson, 2002 
311 Larsson, 2002 s. 45 
312 Birkelund, 1999 
313 Jensen, 1994, 1996 
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att ”se sig själva med hjälp av andra”. Jensen föreslår att studenterna ska få i 
uppgift att beskriva varandras praktiska yrkesutövande, vilket i realiteten också 
ger en bild av dem själva och deras egen syn på sitt utövande. Förutom att en så-
dan pedagogik får ett dubbelt värde av att både synliggöra andras och det egna 
handlandet så tydliggörs att all form av insikt också innebär självinsikt och att all 
form av kritik också förutsätter självkritik. Genom att få tillfälle att i trygg ge-
menskap tala om egna och andras svårigheter angående bemötandet skapas en 
grogrund för mod och tillit. Med en deliberativ inställning till egna och andras 
argument läggs grunden för insikten i att ingen ensam kan avgöra vad som är 
bäst för alla. Dessutom läggs grunden för en gemensam förståelse av att ingen 
vill bli förtryckt och ingen vill bli övergiven, utan alla vill bli bekräftade och 
med det få möjligheter att bli både engagerade, utmanande och erkända.  

Med ett sådant lärande öppnas också nya möjligheter för att studenter inte ska 
uppleva kunskapsbrist i möten med dem som söker stöd och hjälp. De som ge-
nomgått en professionsutbildning ska inte behöva vara begränsade till att utgå 
från sig själva i bemötandet av andra. Med en pedagogik som bejakar och beak-
tar pluraliteten genom samtal och berättelser läggs grunden till att få ett panora-
ma av erfarenheter att utgå ifrån. Med förståelse för hur perspektivtagandet stär-
ker de solidariska diskurserna så blir det också tydligt att diskurser som medierar 
andra värden blir utmanande. Genom att ta andras perspektiv i överskridande 
bemärkelse utmanas främst ego och etnocentriska diskurser då tankar om utvid-
gad kontextualitet uppmanar till förståelse och respekt för andra.  

Lära genom att utmanas i kvalificerade samtal 
Med organiserade procedurer för överskridande perspektivtagande menar Ha-
bermas314 att det finns möjligheter att argumentera och utmana egna och andras 
perspektiv på sätt som manar till respekt och erkännande av andra. Det handlar 
inte om att åstadkomma ett reflekterande omdöme som relaterar enskilda fall till 
regler utan om en förmåga att känna igen och sortera problem. Att väga in och 
beakta alla berörda parters erfarenheter och dessutom inte släppa samförståndsin-
riktningen innebär att deliberativa samtal skiljer sig från dialoger och reflekte-
rande samtal i allmänhet. Enligt Habermas handlar inte sådana kvalificerade 
samtal om enskilda reflekteranden eller ömsesidiga utbyten av erfarenheter och 
åsikter, utan drivs av inriktningen mot att alla ska vara delaktiga i och acceptera 
det som samtalen utmynnar i. Dessutom innefattar de kvalificerade och delibera-
tiva samtalen en giltighetsprövning av argumenten som innebär ytterligare en 
utmaning för alla involverade.  

I call interactions ’communicative’ when the participants coordi-
nate their plans of action consensually, with the agreement rea-
ched at any point being evaluated in terms of the intersubjective 
recognition of validity claims. Those claims are claims to truth, 
claims to rightness, and claims to thrutfulness, depending on 

––––––––– 
314 Habermas syn på samförståndsinriktning presenteras utförligare under rubriken Den moraliska 
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whether the speaker refers to something in the objective world (as 
the totality of existing states of affairs), to something in the shared 
social world (as the totality of the legitimately regulated interper-
sonal relationsships of a social group), or to something in his own 
subjective world (as the totality of experiences to which one has 
priviliged access 315. 

Att relatera samtal till samförståndsprincipen innebär i praktiken en framåtskri-
dande dynamik som, i öppenheten för goda argument, både kan utmana och er-
känna andra genom att acceptera eller ta avstånd från argumentens kvaliteter. 
Genom att sådana kvalificerade samtal visar värdet och tyngden i goda argument 
kan insikt skapas om att andra har argument som uppenbart är goda för dem – 
och kan vara goda för alla. Samtidigt som ett sådant samtal innebär att de samta-
lande erkänner varandras utsagor som giltiga så finns möjligheten att vad som 
sägs framstår som viktigare än vem som säger det. Detta innebär ett skifte från 
’att veta mest är att veta bäst’ till att ’mest kunskap inte är bäst kunskap’. Där-
emot kan stor kunskap mycket väl ligga till grund för goda argument som kan få 
genomslag under förutsättning att alla berörda anser att de är goda. Inriktningen 
mot giltighetsprövade och gemensamt fattade lösningar driver på så sätt fram ett 
vägande av argumenten som stärker solidariska diskursers utmanande potentia-
ler, då sådana samtal både förutsätter och konstituerar respekt för andras kapaci-
teter. Genom att på allvar försöka bortse från vem som framställt argumenten 
utmanas expertisinriktade diskurser. Oavsett om en sådan procedur utmynnar i 
enighet eller inte, så har den bidragit till samförståelse kring vad som går och vad 
som eventuellt inte går att enas kring. Genom att tillskriva samförståndsinriktade 
procedurer ett värde i det pedagogiska och organisatoriska sammanhanget utma-
nas också effektivitetsinriktade diskurser. Detta främst genom att den tid, det en-
gagemang och de former som sådana kräver måste värderas för sina kvaliteter 
istället för kvantiteter och kontrollerbara strukturer. 

Genom att argumentera för att teman, som behandlas i en kunskapsutvecklande 
dialog, bör underkastas en giltighetsvärdering inför Habermas ett kritiskt redskap 
som skyddar mot godtycklighet, vanans makt och effektivitetsbaserade diskurser. 
Detta framhålls av Fritzell316, Fritzén317 och Jensen318 som visar att de av Haber-
mas beskrivna giltighetskriterierna319 klargör behovet av att skilja på olika typer 
av kunskap och få förståelse för deras gränser. Enligt Fritzén är det just ett sådant 
gemensamt giltighetsprövande som kännetecknar ett lärande som är både me-
ningsskapande och kunskapsbildande. Det innebär alltså att lärare, handledare 
och studenter tillsammans kan giltighetsbestämma vilka kunskaper som gäller, 
vilka uppfattningar som råder samt utsätta argumenten för prövningar. En sådan 
deliberativ pedagogik uppmärksammar då den subjektiva, den sociala och den 

––––––––– 
315 Habermas, 1995b s. 63 
316 Jfr. Fritzell, 2001a, 2002b, 2003b 
317 Fritzén, 2003 
318 Jensen, 1994 
319 De av Habermas beskrivna giltighetskriterierna återfinns under rubriken Språk och giltighet. 
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objektiva världens olika kunskapskriterier samt det sätt på vilket relationerna 
mellan dem kommer till uttryck i den pedagogiska praktiken.  

För professionsutbildningars vidkommande visar detta hur viktigt det är att lära 
studenterna att gå in i kunskapsutvecklande dialoger. Det blir då tydligt att denna 
sorts lärande innebär mer än att nå samförståelse. Genom att bena upp och bringa 
reda i pedagogiskt väsentliga argument blir det exempelvis möjligt att skilja fak-
ta från föreställningar vilka bör diskuteras på olika sätt. Det blir också möjligt att 
förstå hur lagar, regler, etiska koder och teorier samt olika organisatoriska direk-
tiv kan hanteras genom både sanningsprövning i relation till den objektiva värl-
den och riktighetsbedömning i relation till den sociala världen. I relation till den-
na kan också en riktighetsbedömning ske om vilka mänskliga erfarenheter som 
kan uppfattas som goda argument i det specifika sammanhanget. I relation till 
den subjektiva världen diskuteras uppriktigheten och motivationen i de personli-
ga preferenserna. 

Genom både universalitets- och samförståndsprincipen möjliggörs således en 
prövning om hur de olika argumenten står i relation till generella, kulturella och 
individuella föreställningar om mänsklig värdighet och solidaritet. Genom att 
skärskåda argumenten och ställa dem i relation till giltighetskriterier förbättras 
möjligheterna att passera gränser, riva kulturella murar och nå samförstånd om 
centrala värden även i ett pluralistiskt samhälle. Genom att mötas och ’samlära’ 
kring olika kunskapsperspektiv kan lärare, handledare och studenter realisera so-
lidaritet genom att visa engagemang för varandra. I sådana engagerade samtal 
öppnas också nya möjligheter för rekonstruktion av att både verklighetsanknyta 
teori och att teorianknyta praktiska erfarenheter. Med förståelse för både praktis-
ka och teoretiska perspektiv läggs också grunden för en önskvärd dialektisk håll-
ning mellan teori och praktik320.  

Med utgångspunkt i den fördjupade förståelsen för den studerade praktiken finns 
det anledning att ställa sig tveksam till att lärandet av vetenskaplig teori låter sig 
transformeras till praktiska handlingar utan vidare. Tvärtom förefaller det finnas 
en risk att traditionell teorianvändning bryter ner tidigare erhållen kompetens. 
Det pedagogiska hanterandet av kunskap från olika perspektiv framstår som 
nödvändigt inom professionsutbildning och också ganska klart då alla parter sä-
ger sig bli mer tillfredsställda av att tillåtas använda all den kunskap de har. Ge-
nom att framhålla hur teori ger förståelse av praktik, och tvärtom, blir det möjligt 
att gemensamt kritisera och vidareutveckla både teori och praktik. Dessutom er-
håller man tillsammans ett språk där begreppen inte blir klyschor utan får en be-
griplig, meningsfull och gemensam innebörd.  

När teoriers relevans och mening kritiskt granskas i relation till annan kunskap 
skapas en nödvändig konkretisering av den abstrakta och ofta normativa kunska-
pen. På så sätt blir teorierna verkliga och begripliga samtidigt som de konkreta 
erfarenheterna utmanas av mer generell kunskap. För naturligtvis är det inte hel-
ler möjligt att helt och fullt sätta sin tilltro till traditioner och personliga erfaren-
––––––––– 
320 Jfr. Fritzell, 2003a 
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heter. Ingen får heller veta vilka erfarenheter och föreställningar studenterna har 
om de inte gives tillfälle att tala om dem. Eftersom bemötande är en aspekt av li-
vet måste tidigt förvärvade kunskaper om detta relateras till andras föreställning-
ar om vad det innebär att vara människa. Inom professionsutbildning är det 
m.a.o. nödvändigt att utsätta alla deltagares tidiga och personliga föreställningar 
om bemötande för kritisk utmaning. Detta ger tillfälle för att personlig och kultu-
rellt förvärvad kunskap och kompetens får ta plats och får möjlighet att rekvalifi-
ceras321. Här finns också det efterlysta utrymmet för lärare och handledare att stå 
upp och representera både sina egna och professionens värdegrunder322. Med 
hänvisning till det solidariska med att föra in behoven och förväntningarna har 
lärare och handledare ett huvudansvar för alla de som söker den professionella 
hjälpen, men av naturliga skäl inte deltar i de pedagogiska samtalen. 

I gemenskap och i relation till kunskap från andra människor, andra perspektiv 
och giltighetskriterier kan således både personlig, traditionell och teoretisk kun-
skap utmanas. Naturligtvis är det så att utmanade föreställningar kan leda till 
känslor av oro och självkritik. I sammanhanget är det viktigt att beakta att samti-
digt som studentsituationen öppnar för utmaning och förändring så finns det ris-
ker för en utveckling i rakt motsatt riktning än den förväntade. Men inte desto 
mindre måste pedagogiska utmaningar uppfattas som en nödvändighet som inte 
får förbises. Med tanke på den utmaning som detta innebär så utgör solidariteten 
ett skydd då den förverkligar den omsorg, respekt, engagemang, kontinuitet och 
tillitsfulla relationer som krävs. Då exempelvis etnocentriska uttryck kommer 
från den enskildes kulturellt förankrade värdegrund måste utmaningen ske med 
omsorg och respekt för att bli överskridande och inte i sig själv vara etnocent-
risk. En liknande medvetenhet måste också gälla för utmaning av egocentriska 
värden då de handlar om att ifrågasätta människors personliga identitet. Det be-
hövs en pedagogik som på en och samma gång utmanar och tar tillvara studen-
ternas känslomässighet och krav på delaktighet. Lärandet upplevs bekräftande, 
meningsfullt och meningsskapande och tillfredsställer behov av delaktighet sam-
tidigt som individualistiska tendenser utmanas. När studenterna beaktar lust, vilja 
och intresse i deliberativa samtal läggs också grunden för en autencitet genom att 
de manas att ta ansvar för de uttryck de ger och de intryck som de får323.  

Uppenbarligen skiljer sig studenters uppfattningar om vad som sker och är bra i 
utbildningar från lärares och handledares. I ett engagerat och relationellt lärande 
öppnas också nya möjligheter för att kontinuerligt intressera sig för och beakta 
varandras upplevelser324. Då alla deltagare i pedagogiska praktiker, idag och ännu 
mera i framtiden, kan antas efterfråga och kräva delaktighet öppnas också möj-

––––––––– 
321 Jfr. Rask Eriksen, 1990 som menar att akademiseringen av sjuksköterskeutbildning riskerar att 

dekvalificera kvinnors kulturella omsorgskompetens. 
322 Jfr. Fagerberg, 1998 som visar att studenter kritiserar lärares bristande kunskaper och vilja / för-

måga till utmaning. 
323 Jfr. Jensen, 1994, 1996 
324 Jfr. Halldorsdottir, 1996 som visar vikten av att lärare intresserar sig för hur sjuksköterskestuden-

ter upplever och tolkar de pedagogiska relationerna. 
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ligheter för att lära sig delaktighet och kontinuerligt kunna hantera kritik så att 
den blir konstruktiv istället för frustrerad och negativ.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ett deliberativt lärande på solidarisk grund 
rymmer möjligheter att integrera livserfarenheter, yrkeserfarenheter och veten-
skapligt teoretiska erfarenheter på ett sätt som förefaller vara högst relevant inom 
professionsutbildning. Som framgår är det främst genom formen som en delibe-
rativ pedagogik är nydanande, dels beroende på att den kan hantera, dissekera 
och integrera olika kunskapsinnehåll på ett kvalificerat sätt, dels för att lärande-
formen i sig själv medierar och konstituerar solidaritet. Således kan solidaritet 
konkretiseras genom att tala, lyssna, berätta, fråga, svara, samtala, samråda, dis-
kutera, argumentera, kritisera och försöka nå samförståelse om kunskap och vär-
den. En pedagogisk praktik som bejakar unicitet, bevakar pluralitet och åstad-
kommer möten där människor erbjuds att bilda åsikter, fälla omdömen och skapa 
mening är också en pedagogik som verkar i riktning mot den form av kollektiv 
solidaritet som Durkheim kallar ”social solidaritet”325.  

En solidarisk och pedagogisk organisation 
Att vara professionell i professionsutbildning innebär att med kritisk reflektion 
förhålla sig till professionens värdegrund, kunskapsbas och alla aktörers person-
liga erfarenheter. För lärare och handledare torde också pedagogisk teoribildning 
och pedagogiska forskningsresultat vara intressanta som komplement till den be-
prövade erfarenheten från generationer av utbildare. Att bygga sitt pedagogiska 
handlande på pedagogisk grund utgör också möjligheter för lärare och handleda-
re att skapa en professionell identitet kring sina pedagogiska uppdrag. Colnerud 
och Granström326 har uppfattningen att lärare till stor del saknar en professionell 
identitet som grundas i teorier om lärandet. De har p.g.a. detta inte utvecklat 
praktiska samtalsklimat för pedagogiska handlingar, vilket i sin tur innebär att de 
saknar det professionella skydd mot provokationer som andra yrkesgrupper har. 

En deliberativ pedagogik kan alltså visa vägen för en pedagogisk form att etable-
ra institutionsprinciper som för fram mer gemenskap i avgörande processer. En 
institutionell användning av deliberativ pedagogik ger naturligtvis inga garantier 
för riktiga beslut men bär, enligt Eriksen och Weigård327, med sig förhoppningar 
om bättre beslut än vad andra procedurer skulle innebära. Med tanke på den tids-
press och stress som både lärarna och handledarna i den studerade praktiken givit 
uttryck för, samt den trötthet och nedstämdhet som också kan följa av att varken 
bli tillfrågad eller få sin röst hörd, är det lätt att få visioner om vad en förändring 
skulle innebära. Det Eriksen och Weigård, med hänvisning till Habermas, kallar 
”kommunikativ design” innebär en institutionalisering av en deliberativ process 
som också innefattar möjligheten att utvärdera och förända beslut vid senare till-

––––––––– 
325 Durkheim, 1957 / 1992 
326 Colnerud & Granström, 2002 
327 Eriksen & Weigård, 1999 
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fällen. Garantin om fortsatta diskussioner ligger till grund för ett klimat av gemen-
sam handling. En sådan design skulle förmodligen ha underlättat för lärarna i sam-
band med införlivandet av akademiska krav i sjuksköterskeutbildningen. Även 
Benhabib328 argumenterar för arbetskulturer där alla får möjlighet att få sina röster 
hörda. Hon menar att ”odlandet av den egna moraliska föreställningsförmågan 
blomstrar i en kultur där individens självcentrerade perspektiv ständigt utmanas av 
en mångfald och variationsrikedom i perspektiv som utgör det offentliga livet”329. 
På detta sätt kan man se hur pedagogiskt ifrågasättande, kritiska val och andra prio-
riteringar kan bidra till diskursiva förändringar som kan medföra positiva konse-
kvenser. Det finns m.a.o. goda argument för att tankegångarna om deliberation bör 
få fäste inom olika nivåer av professionsutbildningar i ett samhälle där människor i 
allt större utsträckning kräver flexibilitet och delaktighet. 

En professionell deliberativ bemötandekompetens  
Med utgångspunkt i den diskursiva förståelsen för den studerade praktiken finns 
det också anledning att anta att lärandet och bemötandet av studenter på flera pe-
dagogiskt intressanta sätt är kopplade till bemötandet i vården. Både när det gäll-
er förverkligandet av ett gott bemötande i vårdrelationerna och förändringsambi-
tionerna i vårdpraktiken går det att se möjligheterna av praktiserandet av delibe-
rativa samtal på solidarisk grund.  

I tankarna om deliberation finns grunden för värnandet om den enskildes integri-
tet och autonomi. Med gemensam förståelse och samrådande som grundinställ-
ning lämnas inte heller människor ensamma med sina val och beslut utan det 
finns möjligheter att bidra med kunskap och styrka. Det är också möjligt att se 
hur lyhörda deliberativa samtal med vårdsökande tillfredsställer de behov av för-
ståelse och trygghet som visat sig finnas när människor söker vård och annan 
professionell hjälp330. Med ett tydligt engagemang framstår det ansvar som föder 
tillit och som måste ha ambitionen att omfatta alla oavsett om den andres annan-
het består av generationsskillnad, etnicitet eller annat. Allt under förutsättning att 
varken omsorgen eller respekten glöms bort: att glömma omsorgen är att överge 
människor i deras sårbarhet; att glömma respekten är att överge människor i de-
ras utsatthet. Oavsett dimension så innebär försummelser ett svek mot den tilltro 
som tillkommer professionella yrkesutövare. 

Med den form av kompetens som grundas i deliberativt lärande finns det anled-
ning att tro att det blir lättare, eller mindre svårt, att balansera de svårigheter som 
professionella ofta ställs inför. Naturligtvis är det så att de flesta vårdmöten äger 
rum i relationer där de vårdsökande är talföra och kan klargöra sina tankar och 
känslor. Men det förekommer också andra relationer som lämnar den professio-
nella mer eller mindre ensam. I vården, kanske mer än på andra ställen, före-
––––––––– 
328 Benhabib, 1999 
329 Benhabib, 1999 s. 160 
330 Jfr. von Essen, 1994 som framhåller vikten av att vårdpersonal lär sig förstå enskilda människors 

behov istället för att generellt lära sig vad vårdsökande behöver. 
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kommer situationer där människor inte kan ge uttryck för sin vilja men där ändå 
bemötandet är lika väsentligt. Då varken den vårdsökande själv eller närstående 
kan ge uttryck för behov och förväntningar finns oftast möjligheterna att samråda 
med arbetskamrater om vad som är rätt och gott. Men det förekommer också mö-
ten där varken tid eller tillgång till andra finns att uppbåda. I sådana situationer 
är det inget annat än den egna kompetensen som bildar reflektionsbas för hand-
landet, och med det utgör ett utvidgat omdöme en bättre grund. Genom de be-
skrivna formerna av deliberativa samtal kan en förståelse för andra uppnås som 
ger bättre förutsättningar för goda möten än de som inte föregåtts av sådan pro-
blematisering. På så sätt är det möjligt att se att den kompetens som omfattar 
många perspektiv och erfarenheter utgör en bättre plattform att stå på för att 
kunna överväga och ta ställning i de svåra situationer som uppstår i professionel-
la möten. Ett panorama av erfarenheter och tilltro till mänskliga mötens förståel-
seinriktade potential ger helt andra möjligheter till problemlösningar än att se sig 
nödgad att utgå från sig själv. Det framstår också som att deliberativa samtal 
med olika giltighetskriterier kan utgöra hjälp att förstå och hjälp med kunna av-
göra när ett övertagande är nödvändigt, önskvärt eller inte får ske.  

Studenter som genomgår en professionsutbildning ska på sikt inte behöva se sig 
själva som försvarsadvokater. Ambitionerna bör stället rikta in sig på att åstad-
komma en professionell kultur där ingen behöver skyddas från det organisatoris-
ka systemet. Det ska förhoppningsvis snarare vara så att de organisatoriska vill-
koren ska verka på ett sätt som understödjer och stimulerar omsorg, respekt, so-
lidaritet och demokrati. Med förslaget om en utmanande deliberativ pedagogik 
finns möjligheter att, förutom ett bättre lärande, också på allvar utmana de ten-
denser och diskurser som förtrycker och överger människor. En utmanande och 
deliberativ pedagogik skapar således möjligheter för människor att utveckla ett 
solidariskt omdöme i ett samhälle som kräver ett sådant. 

En professionell pedagogik bör också utgöra en grogrund för förändringsbenägna 
och entusiastiska studenter för att de ska kunna fullfölja sina ambitioner. Detta 
kan ske genom att tillsammans skapa sådana redskap som de kan använda för att 
bilda samtalsfora på sina arbetsplatser. Med en deliberativ pedagogik öppnas så-
ledes nya möjligheter som kan resultera i verbala, argumenterande, kritiska och 
modiga professionella yrkesutövare och som kan stå upp för både dem som söker 
deras tjänster, sig själva och sin profession. Jag menar alltså att det av flera olika 
och dessutom goda skäl finns anledning att förespråka deliberation på solidarisk 
grund inom professionsutbildning. Solidaritet både främjar människors välbefin-
nande och självbestämmande samt konstituerar närhet och symmetri på sätt som 
ger möjligheter att återskapa tilliten till professionella, till professioner och där-
med också till välfärdssamhällets institutioner. Detta menar jag är möjligheter 
som inte bör förbises utan är ämnade att utgöra argument i den pedagogiska dis-
kussionen om lärande av etik och demokrati. Förslaget och argumentet om en ny 
och utmanande bemötande-etik-pedagogik är också ämnat att visa att ideal kan 
vara realistiska. Normativa förslag måste inte ses som abstrakta framtidsvisioner 
utan ska hellre ses som prioriteringar och handlingsalternativ som trots hindren 
är möjliga att förverkliga – här och nu ! 
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Summary 

Background and Aim 
The research interest of the dissertation stems from the fact that during recent 
years there have been noticeable shortcomings in the human encounter of people 
seeking some form of health care in Sweden. To treat people in an acceptable 
and pleasant way in daily life can be seen as a general expression of human sen-
sitivity. But when it concerns the exercise of a profession in the areas where hu-
man encounters are essential, for example in the caring professions, social ser-
vices and pedagogic work, the question of human encounters is somewhat differ-
ent. The exercise of a profession demands forms of understanding that extend 
beyond the family and culture-based knowledge that we use in the day-to-day. It 
therefore becomes clear that public expectations and the demands of society 
must be well managed within the field of professional education. Questions con-
cerning knowledge, basic values and competence thus become both highly inter-
esting and challenging. 

During the growth of the welfare state and consequent multiplication of occupa-
tional groups, the responsibilities of those practising a profession have become 
more important. This is a fact that not only concerns the ethical responsibilities 
that, in practice, makes it possible for individual professionals to advise and make 
decisions about the people who seek their help, support and care. When profes-
sionals can decide what is normal, what is necessary and what is best, much of the 
criticism against their way of acting can be understood. The development of the 
more professional nature of the nursing vocation results in an increasing number of 
courses being offered at university level, which in turn means an increase in the 
academic nature of the education and a scholarisation of the vocational knowledge 
base. This is a development that has taken place within several areas of vocational 
training and for different reasons. It is my view that nursing, as one of those voca-
tions, is a interesting professional education field to look at. 

Since the nursing profession is one of the oldest among those of the welfare 
state, it has come to have a key role in how the field of health care and nursing is 
formulated. Furthermore, nursing education in Sweden has been subject to many 
revolutionary changes during recent decades. In what can be seen as the nurses 
increased aspiration towards professionalism, an extensive academicisation of 
education has taken place. This is a change that has led to increased demands on 
the quality of education and on efficiency as well as on the teacher’s formal 
competence. At the same time as these changes have taken place, nursing as well 
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as nursing education have been subjected to organisational changes aimed at in-
creased efficiency as well as reduced costs, which can also be expected to influ-
ence the education’s didactic. 

My understanding of the problem area has fashioned the ambition to study the 
subject in a way that emphasises, illuminates and creates understanding for the 
possibilities and difficulties of professionals in a wider context. The interest in 
the ethics of human encounters and the study of encounters has together con-
tributed to a critical standpoint that represents a conscious attempt to question 
what is usually taken for granted. This is a position that needs the support of 
theoretical tools, since without them it is exceedingly difficult, perhaps even 
impossible, to understand those underlying structures which also have meaning 
in a familiar culture. 

The dissertation’s basic aim is therefore to contribute to the practical, relevant 
and theoretical in-depth understanding of the study of ethics in professional edu-
cation. By taking nursing education as the example and focussing on the human 
encounter of people seeking care, it is the aim of the dissertation - by interviews 
concerning the practice and from a critical-theoretical perspective – to lay the 
foundation for such an understanding.  

The following issues form the basis of the dissertation: 

• What is the knowledge that is communicated and how does it influence the study of 
human encounters ? 

• Which values are communicated and how do they influence the study of human en-
counters ? 

• Which study forms are used and how do they influence the type of education and 
the pedagogic actions within the learning and teaching ? 

• Which organisational, cultural and social conditions influence the education of hu-
man encounters in the pedagogic practice ? 

• Which competences form the basis of the study of human encounters ? 

• How can the communicated knowledge, values, conditions and competences be 
understood in a practical as well as in a fundamentally interesting way ? 

Methodoligical Points of Departure  
and Accomplishment 
In order to realise the critical-theoretical ambition of reaching an in-depth under-
standing of the learning and teaching of the ethics of human encounters, the dis-
sertation assumes a research perspective comprising selected social philosophical 
theories and discourse analysis. The theoretical points of departure are repre-
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sented by Mead’s331 interactional view of learning and Habermas’s332 critical the-
ory of social communication. With these theories as a base, and inspired by criti-
cal discourse analysis333, it has been possible to interpret the empirical material in 
a more meaningful way. The discourse analytical focus means that the linguistic 
communication that takes place within a practice - in this case nursing education 
- is seen as mediation and constitutes different basic, cultural and social values. 
Such a use of the concept of discourse means that interest is directed towards the 
interaction between people, language and society, thus contributing to an under-
standing of how personal and social identities are shaped and reshaped. Further-
more, it means that questions about conflicts between different groups can be re-
sponded to by highlighting contrasts and changes between them.  

von Wright’s pedagogical reconstruction of Mead’s theory structure emphasises 
intersubjectivity as being central to learning. Mead points out that what is created 
in the encounter between people is crucial for the development of both knowl-
edge and personal identity as a whole. Mead’s terminology represents two fun-
damental dimensions as different ways of creating understanding in relation to 
another person: ‘seeing yourself in the other’ and ‘taking the other’s perspec-
tive’. The first one implies to experience, interpret and understand the other per-
son’s actions as important. The second implies that the picture you have of your-
self in the other person’s concept forms the basis of self-esteem and self-
understanding. These two dimensions are seen to be fundamental in creating 
human subjectivity, the capacity for reflection and for taking a standpoint. As a 
result, language and discourse can be seen as the mediums that work and it be-
comes clear that every encounter communicates values. In this way, Mead’s the-
ory has made it possible to simultaneously identify the creation of identity as a 
socialisation process and socialisation as an identity creating process. This is a 
basic concept that several theoreticians share and that Habermas, among others, 
develops further. 

Habermas’s critical theory focuses on human reason and shows capacities for 
reasoning. The critical perspective forms a view that directs our interest towards 
authoritarian social structures. Habermas’s theoretical constructions consist of 
several theories, one of which is termed ‘the theory of communicative action’. In 
this part of Habermas’s enormous theory construction, social relations and lan-
guage are most central. Language is understood as three-dimensional and is ul-
timately about validity: where speaking and writing are about making yourself 
understood to someone about something. Through this division, Habermas’s dia-
lectic view of knowledge stands out, as he illustrates that different knowledge 
forms should be subjected to different claims of validity so that they retain their 
correct proportions and influence. 

––––––––– 
331 My starting point in Mead’s theory is mainly based on von Wright, 2000 pedagogic reconstruction 

of the same. 
332 Habermas, 1984, 1987, 1990a 
333 Fairclough, 1993, Chouliarki & Fairclough, 1999 
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Based on linguistic communication and the rationality of social action, Habermas 
has developed his communicative theory in terms of ‘lifeworld’ and ‘system’. 
These two concepts are intended to show two different forms of human actions 
and integration. The lifeworld and system should be understood as different per-
spectives of understanding and action, as if both are essential to a manageable 
society. That isn’t to say that the relationship between them is free of conflict, on 
the contrary. Habermas suggests that social studies of the lifeworld and system 
perspectives create possibilities to understand the tangible consequences of late-
modern social development and thus do something about them.  

Habermas also bases his theory on criticism of the use of a narrow concept of ra-
tionality and suggests that different forms of human actions demand different 
types of rationality. The form in focus, and the aim of this dissertation, is that 
which Habermas describes as the practical rationality that solves practical prob-
lems between people. In order to explain the different dimensions of that practi-
cal rationality, it can be described as ethical, moral and pragmatic, depending on 
the type of attitudes that exist. Pragmatic problems are solved through the attitude 
to usefullness; ethical problems with a view to realising the good life; while moral 
problems are solved with a view to finding just solutions. These three forms origi-
nate from the cultural community of the lifeworld, which determines what is useful 
and functional, what represents the good life and what is just. But in the develop-
ment of modern society, a special kind of rationality has arisen whose actions are 
named as – strategic action. These strategic actions maintain the system, are 
adapted to the purpose and directed towards efficiency and profitability. As coun-
terbalance to the spread of this strategic conduct, Habermas emphasises moral ra-
tionality and its communicative action as the potential for change. 

With regard to this, Habermas has developed the theory of communicative action 
into a moral discourse theory. The moral discourse that he emphasises emerges 
as a procedure with whose help mutual understanding is possible on the validity 
and meaning of different views and thus how to solve problems. A just and thus 
moral solution is only valid if it gains agreement and recognition from every-
one’s perspective. According to Habermas, to meet in practical discourses and 
argue in favour of different kinds of knowledge, values and norms with an moral 
purpose demands respect for other people’s views and arguments. The only thing 
that makes a view rational is the reasons that are given. What actually happens in 
the moral discourse is that the validity of the opinions is put to the test and that 
the mutual understanding that is reached is enlightened, penetrated and critically 
challenged. In such a procedure, success depends on equality between the per-
sons and the quality of the presented arguments. That certain arguments are con-
sidered to have effect and be better than others depends on whether they show 
more rationale and are generally accepted.  

On this basis, Habermas’s theory can be regarded as a critical social theory, 
which is also a critical analysis of the development of modern society as a nor-
mative moral discourse theory that suggests solutions to problems that are 
highlighted. 
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The choice of research perspective has introduced an understanding of human 
dialogue as a basis for knowledge development, both regarding my concept of 
knowledge in general and my attitude to the problem being researched. As a con-
sequence, my empirical understanding of the pedagogic problems has been 
reached through conversations with practitioners. I have talked to ten nursing 
students, six teachers and five clinical supervisors about what they thought to be 
meaningful, creative and educative, but also what seemed to be obstructive and 
created conflict in the study of the ethics of human encounters. The interviews, 
documentation and analysis have been carried out in the light of inspiration from 
Kvale’s334 descriptions of the qualitiative investigative interview. Starting with 
the participants’ descriptions and narratives of their experiences, the analysis has 
been carried out through sorting, concentration and deeper understanding of the 
content. The final analysis phase based on both Mead’s and Habermas’s theories, 
has been carried out in two interpretative perspectives, ‘to experience the other’ 
and ‘ lifeworld and system’. 

The perspective, ‘to experience the other’, which includes the two basic dimen-
sions, ‘take the other’s perspective’ and ‘see yourself in the other’, contributed to 
the fact of being able to understand how described experiences of another per-
son’s actions are meaningful. Similarly, it was possible to understand how en-
counters and actions influence the development of personal identity, professional 
identity and competence. The research perspective also made it possible to un-
derstand how the participants’ own actions induced thoughts and feelings that in 
turn gave rise to different attitudes. In other words, it became possible to under-
stand how pedagogic actions contributed to a personal and professional compe-
tence in human encounters. 

The research perspective, ‘lifeworld and system’, contributed to the identifica-
tion of the lifeworld as well as the system’s forms of rationality and the under-
standing of their different practical manifestations. In interpreting the empirical 
material, the lifeworld perspective showed how expressed experiences derived 
from a high valuation of our own personal experiences: the family, group or cul-
tural background and our norms and values and relational forms for problem 
solving. The lifeworld perspective illustrated how both learning and human en-
counter happen intuitively, normatively and communicatively in a cultural com-
munity. This gave further clues to how these forms of social integration can be 
interpreted. The system perspective showed how the expressed experiences de-
rived from strategic structures in the form of efficiency and hierarchical power. 
The interpretation made it possible to understand how certain argumentation has 
not only influenced the practice, but also offered indications about a more intui-
tive acceptance of strategic structures in the form of the use of concepts and 
opinions about resources and the allocation of resources. The system perspective 
also showed how both learning and the human encounter have been influenced 
by a strategic, structured and efficiency adapted action that can be understood 
with the help of Habermas’s ideas about system integration. During the progress 
––––––––– 
334 Kvale, 1997 
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of the analysis it emerged that much of the participants’ experiences were de-
rived and understood from a lifeworld perspective, although they still appeared 
as qualitatively distinct. However, the result showed the lifeworld and system 
perspective as rather blunt interpretation tools that needed supplementing. Pro-
gressing from that to the three different forms of practical rationality, new possi-
bilities of analysis and understanding were actually opened up. 

In the work of understanding those empirical experiences supported by the inter-
pretative perspectives, a particular ‘theoretical – practical’ understanding emerged. 
In other words, a specific context arose out of precisely that empiric and those 
theories. In that context, possibilities were created for an in-depth understanding of 
the pedagogic practice and discursive structures and the effect they can be thought 
to have for the lerning and teaching of the ethics of human encounters.  

Results and Discussion 
The result shows how the study of human encounters can be understood as 
communication of knowledge and values. According to my understanding, the 
students are the main protagonists of pedagogic practices, so their descriptions 
and narratives of their learning form the basis of the structure of this chapter. The 
presentation of the empirical material is intertwined with a deepened problema-
tising that illustrates the participants’ experiences in the light of the theoretical 
research perspective. 

The students described how, although their learning of the ethics of human en-
counters was something that developed successively throughout life as a whole 
and it got its professional stamp during their nursing education. The foundation 
of the learning was initiated in childhood relationships and in earlier personal 
care experiences. The caring profession socialisation process began with those 
caring experiences the students had before they began their nursing education. 
Through these earlier experiences, learning occurred that developed an under-
standing of the importance of providing care in human encounters. It is also evi-
dent that their earlier experiences made a deep impression, as the students bring 
them into their professional education. In order to widen the understanding of the 
ethics of caring, I have supplemented Habermas’s theories with Lögstrup’s335 
ideas. Lögstrup suggests that the provision of care is the main prerequisite for 
developing caring attitudes and that as people’s lives are so intertwined with 
each other a responsibility to care about and take care of each other is developed. 

The teachers’ and the clinical supervisors’ understanding of the concept of hu-
man encounters, possibilities and difficulties are then introduced. This is because 
the teachers and supervisors are seen to be pedagogic key people whose under-
standing of the pedagogic content is of great significance for teaching. Both 
teachers and supervisors describe human encounters in a way that can be under-
––––––––– 
335 Lögstrup, 1989 
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stood as expressions of ethical, moral and pragmatic forms of rationality, which 
mediate different knowledge and values in the pedagogic practice. Having their 
starting points in different rational forms, the possibilities and the difficulties of 
human encounter also appear in different ways, which not only deepens the un-
derstanding of different rationalities but can also lead to a clash that results in 
conflicts in the pedagogic practice. 

The students’, teachers’ and the clinical supervisors’ experiences of the study of 
human encounters within nursing education are then presented. Theoretical and 
practical knowledge forms are placed in relation to each other and it becomes evi-
dent that nursing education is in no way a practice without problems. The aca-
demic nature of the education and the lack of resources are described by all parties 
as being problematic. Contemporary society’s new generation of young adults also 
creates problems for teachers as well as supervisors, as the ‘new youth’ are consid-
ered to have different attitudes and demands than previous students. 

Despite this, study about human encounters occurs every day within the educa-
tion that takes place at university as well as in the workplace. My interpretation 
suggests that learning and teaching occurs within three different forms, which 
mediate and constitute different knowledge, values and discursive structures. In 
what I describe as a reproductive learning, both the strong foothold of education 
in normative theories and the classic master-apprentice relationship are high-
lighted. In teaching methods such as lectures, studies of literature, observations 
and modelling, knowledge is reproduced. In addition, values of distance and 
asymmetry are mediated that can be assumed to have undesirable consequences 
for human encounter competences. 

Even if there are many obstacles, the participants also described a more rela-
tional learning and teaching based on dialogue and different types of discussions. 
On the occasions when conversation-based learning was employed as part of the 
education it was highly valued by everyone. Talking and discussing until a 
common understanding about knowledge was reached, were described as situa-
tions where it is possible to talk, listen, be accepted, challenged and acknowl-
edged at the same time. Apart from the more relational teaching that mediates 
closeness and symmetry, it also generates possibilities for mutual criticism and 
reconstruction of knowledge. 

Within nursing education, learning can also be understood as emotional. This hap-
pens partly by the teachers’ consciously having good human encounters in their 
pedagogic relationships. There is a belief that care is learnt when the students 
themselves experience good caring, in pedagogic encounters. Students that enjoy 
good, pedagogic relationships, where teachers and supervisors show personal in-
terest and commitment, also confirm this. Students also learn from the feelings 
they experience in encounters with people seeking care and in other nursing en-
counters – such as feelings of pleasure or unpleasant ‘cautionary examples’. 

Different forms of learning and teaching carry different views of knowledge and 
study, which I problematise as manifestations of the conflicting relationships be-
tween lifeworld and system. One conclusion is that an educational establishment 
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where conditions and structures do not allow people to have their voices heard 
does not acknowledge them as autonomous, competent people either. This often 
leads to undesirable consequences for learning, health and human encounters, as 
well as the legitimacy of the profession – now and in the future. 

The students’ understanding of what human encounter entails and what it is in 
practice in the field of health care presents in terms of competence and qualifica-
tions. It is related to the expectations expressed by the care-seeking public and 
the demands of society through laws and regulations. To a great extent the stu-
dents’ understanding of professional human encounter concerns aspects of equal-
ity. They understand that the person seeking care finds him or herself at a disad-
vantage so that a good human encounter can contribute to counterbalancing this. 
The perceived weak position exists partly because the person seeking care is ill 
and therefore in a vulnerable position and partly because they lack the knowl-
edge and information that the professionals have. For this reason the students see 
themselves in many respects as both spokesperson as well as defence counsel for 
those seeking care. This is an attitude that in most cases affects all those seeking 
care, although certain problems appear with those of ethnic origin other than 
Swedish. In summing up, I interpret that the students’ perceptions of the good 
human encounter constitutes a balance between care and respect. Care involves 
great responsibility and sometimes taking over responsibility for the treatment, 
while respect is represented by those actions that safeguard the autonomy of 
those seeking care and their right to participation and influence in the treatment. 
The good human encounter is also perceived as a professional field of responsi-
bility that the students plan to implement in their responsibility of leadership in 
the future. It is also obvious that good encounters demand good organisational 
conditions. To sum up, the students’ understanding is problematised as a compe-
tence that is subject to change – in the direction towards and from social integra-
tion. The different directions will certainly have different effects on the human 
encounter as well as on professional legitimacy.  

Following the presentation of the results, there is a theoretical reconstruction that 
shows how pedagogic actions, learning and competences can be understood as 
communication in and by contextual discourses. The aim is to show that a deep-
ened and discursive understanding, which ties together all the connections, is re-
quired for challenge and change. Based on the empirical as well as the research 
perspective, the following questions have needed to be answered: What dis-
courses are involved in this pedagogic practice, how are they expressed and what 
knowledge do they mediate? Which values are they centred on? And – what in-
fluences can they be expected to have on the study of the ethics of human en-
counters? From these issues six discourses crystallised as different ‘basic value 
types’. The different discourses thus consist of golden threads that run through 
pedagogic practices and tie together the participants’ descriptions by their practi-
cal connection and their cultural and social significance.  

The six discourses, which are mutually related to each other, are named as: ’the 
efficiency-related discourse’, ’the expert-related discourse’, ‘the care-related dis-
course, ‘the communicative-related discourse’, ‘the egocentric discourse’ and 
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‘the ethnocentric discourse’. These inter-discursive relationships contain tensions 
as well as possibilities for change. The analysis is based on a web of understand-
ing about how practice and theory appear as important parts of the inter-
discursivity and therefore stand out as comprehensible in the light of Habermas’s 
descriptive and critical connections between lifeworld and system. According to 
Habermas, it is from this starting point in the lifeworld perspective that the sys-
tem appears as oppressive and must be criticised. But with an understanding of 
the empirical material it is clear that it isn’t enough just to focus on and criticise 
the system’s strategic structures. It is also necessary to be conscious of, criticise 
and challenge the discourses that are connected to the lifeworld perspective, 
which in itself forms the basis of a lack of understanding and leads to actions that 
are offensive. 

With an understanding of practice, both the efficiency-related and the expert-
related discourses set up conditions and frames that seem preventive to the un-
derstanding-related communication that is represented by the caring and com-
municative-related discourses. Those actions that are efficiency-related counter-
act the chances for understanding-related communication to succeed and thus fa-
vour neither learning nor the human encounter, since much of that which is em-
phasised as being essential takes time and requires continuity. In a similar way, 
actions that are governed by the power of knowledge and the departmentalisation 
of work also have a similar effect, so that they obstruct a learning that is built on 
relationships, community and symmetry. There is reason to say that both the ef-
ficiency and the expert discourses undermine study of the ethics of human en-
counters within the arenas of nursing education – not least because the possibili-
ties for integration between theory and practice are prevented. When teachers 
and supervisors start out from two different traditions of knowledge, which are 
not integrated, it follows that the students encounter duplicity in their education 
that can give rise to both anxiety and frustration. 

In addition, the efficiency and expert discourses seem to prevent learning, which 
also leads to tense inter-discursive relations between the egocentric and the eth-
nocentric discourses. This is because they represent values of inequality, injus-
tices and self- and group centring that are not in tune with a solidarity that should 
embrace everyone. Besides that, the discourses in question undermine the educa-
tion and often mediate and constitute values that have undesirable consequences 
for both learning and the human encounter. 

What is therefore serious is that the values that are considered to be favourable 
and dynamic and which are basic for intended understanding are obstructed and 
undermined. That is not to say that care and communicative discourses are to-
tally repressed, as this is not the case. In every practice under the influence of 
strategic structures, understanding-related forms of action also occur as a 
counter-balancing power. Such actions challenge and obstruct the strategic struc-
tures in a way can be seen as an attempt to reconstruct the lifeworld-based com-
munication. This challenging and obstructing can appear in different ways and it 
is important to remind ourselves of the impossibility of dealing with more than 
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one discourse at a time. It means that in every action, a choice of priority is 
available as an inter-discursive change.  

The different discourses contain different dynamics for such a challenge and the 
one that accommodates more of those qualities is the communicative discourse. 
In saying this I don’t mean that the care discourse lacks qualities for challenge – 
but it doesn’t have the same ‘built in’ potential for challenge as the communica-
tive discourse. At the core of the communicative discourse lie the seeds of chal-
lenge that are based on respect and the recognition of other people, which 
doesn’t exclude that certain patterns of action must be criticised. 

The role of the institutions of the welfare state is to professionally manage the 
duplicity in pursuing human-based education and care in public auspices. In or-
der to meet the demand for cognitive understanding-based actions and at the 
same time act in accordance with the norms, rules and demands that the social 
system has instituted, there is a risk that the actions of pragmatic rationality will 
have undesirable consequences. An awareness of inter-discursive relations and 
their potential for change can be juxtaposed to this. In starting out from the inter-
discursive relations, it also appears that the discourses must co-operate and sup-
port each another. At the same time as no-one expects that institutional activities 
in late-modern society can work without structure and efficiency, it is neither 
possible nor desirable to think in terms of some form of de-professionalism or 
de-academising of nursing education in Sweden. What can be hoped for is a re-
construction that allows conditions that can facilitate all the activities within pro-
fessional education. What is especially hoped for through this dissertation is a 
reconstruction or re-theorising of the ‘pedagogy of the ethics of human encoun-
ters’ into an integrated and critical professional education. 

The proposal for such a new and challenging pedagogic concludes the disserta-
tion. In considering that different discourses represent different values, some can 
certainly be regarded as being better than others to form a basis for the study of 
the ethics of human encounters. It is with this understanding that I suggest that 
the care-related – and the communicative discourses together become the linch-
pins of an education that leans towards good professional encounters. Both dis-
courses are central and important and caring and respect make up complemen-
tary values that can be brought together with help of the concept of solidarity.  

For long time, both Dewey336 and Durkheim337, have emphasised the importance 
of education in enhancing people’s prospects for solidarity and democracy. Even 
if Habermas hasn’t been explicit about the pedagogics, it is possible to see how 
his thoughts about communicative action, moral discourse and deliberative de-
mocracy, together with the ethics of care, can form the basis of solidarity and 
new conditions in the education of professionals. In the pedagogic context, the 
act of solidarity is a practice that affirms, pays attention to, safeguards and chal-
lenges and thus leads to creativity and a legitimacy of pluralism. To encourage 

––––––––– 
336 Dewey, 1916 / 1997 
337 Durkheim, 1957 / 1992 
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and challenge each other means to be engaged, take responsibility and exercise 
solidarity in pedagogic practice. In this way the pedagogic actions that contribute 
to interesting, encouraging and challenging education can also be seen as actions 
that, apart from contributing to new experiences, also mediate and constitute 
care, solidarity and responsibility. This is a pedagogy that in its actions, choices 
and priorities also supports solidarity and constitutes a continuous challenge to 
those discourses with completely different values or that seem to be a hindrance 
to the understanding of the ethics of human encounters. 

To conclude, you can say that a ‘deliberative pedagogy’ with solidarity as its base, 
makes it possible to integrate life experiences, professional experiences and scientific 
theoretical experiences in a way that is relevant within the field of professional edu-
cation. By talking, listening, narrating, questioning, answering, conversing, consult-
ing, discussing, arguing and trying to reach a mutual understanding of knowledge 
and values, solidarity can consequently be realised. A pedagogic practice that affirms 
uniqueness, safeguards plurality and brings about encounters where people are in-
vited to develop their viewpoints, discard judgements and create meaning, is also a 
pedagogic that works towards the form of collective solidarity that Durkheim called 
social solidarity.338 It will be seen that it is mainly through its form that deliberative 
pedagogy is so pioneering, partly because it depends on being able to manage, dissect 
and integrate different knowledge content in a qualified way and partly because the 
form of learning in itself mediates and constitutes solidarity. 

With a competence that is based on deliberative learning, it becomes easier (less dif-
ficult) to balance the difficulties that professionals are often confronted with. A com-
petence that embraces many perspectives and experiences is a better base for both 
considering and taking a stand in difficult situations. A panorama of experiences and 
confidence in the potential of understanding-based human encounters give quite dif-
ferent possibilities to problem solving than being compelled to start out from individ-
ual notions. In the long run, students that undertake a professional education must 
also stop seeing themselves as defence counsellors. Instead, ambitions ought to be di-
rected towards bringing about a professional culture where nobody needs to be pro-
tected from the organisational system. It should rather be the case that the organisa-
tional conditions work in a way that supports and stimulates care, respect, solidarity 
and democracy. The suggestion for a challenging deliberative pedagogy creates pos-
sibilities, that besides giving a better learning and teaching environment, also seri-
ously challenge the tendencies and discourses that oppress and abandon people. A 
challenging and deliberative pedagogy thus creates possibilities for people to develop 
solidarity judgements in a society that demands just that. 

To conclude, I would like to see that my suggestion for a new and challenging ‘peda-
gogy of the ethics of human encounters’ shows that ideals can be realistic. Normative 
recommendations do not have to be abstract visions of the future, but can be looked 
upon as prioritising- and action alternatives, that despite the difficulties are possible 
to realise – here and now ! 

––––––––– 
338 Durkheim, 1957 / 1992 
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