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Inledning

I april 2008 gick Vårdförbundets medlemmar ut i strejk med krav gentemot arbetsgivaren 

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  som bland  annat  innefattade  förbättringar  vad  gäller 

arbetsmiljö/-hälsa, ingångslön, löneökning per år (det så kallade  utfallet) och villkoren för 

dem  som  specialistutbildar  sig.  Berörda  parter  var  sjuksköterskor,  barnmorskor, 

biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. 

Vårdstrejken lyckades dock inte bara engagera dessa grupper. Under tiden som strejken 

pågick  stod  en  engagerad  allmänhet  vid  sidan  om,  ofta  med  bestämda  åsikter  kring 

lämpligheten  i  att  vårdande  yrkesgrupper  går  ut  i  strejk.  Varje  dag  kom också  mediala 

uppdateringar av händelseförloppet och av såväl allmänhetens som patienternas syn på saken. 

Medan vissa menade att strejken var det enda sättet för dessa yrkesgrupper att bland annat 

komma upp i lön, pekade andra på det omoraliska i att strejka samtidigt som patienter tvingas 

vänta ytterligare på sina operationer.

Vad den här studien syftar till är att bringa klarhet i vårdstrejkens bakomliggande orsaker, 

och  detta  görs  utifrån  ett  sjuksköterskeperspektiv.  Jag  frågar  mig  bland  annat  vilka 

motivationer som fanns bakom beslutet för sjuksköterskor att gå ut i strejk. För att kunna 

svara på denna övergripande fråga har jag valt att huvudsakligen rikta fokus mot den kontext 

i vilken en konflikt faktiskt uppstod. 

Eftersom arbetssituationen för de verksamma borde vara nödvändig att uppmärksamma 

för att förstå orsakerna bakom strejkens utbrott kretsar denna studie kring sjuksköterskornas 

situation. Centralt här har varit att titta på hur denna har påverkat syftet med och orsakerna 

bakom en strejk inom vården. Dessa aspekter antas vara viktiga element för förståelsen av 

kontexten.

Anmärkningsvärt  är  att  vårdstrejken  berörde  en  yrkesgrupp  som  länge  har  varit 

kvinnodominerad. Sjuksköterskeyrket är än i dag starkt kvinnodominerat och detta faktum 

tas i beaktande i denna studie genom en belysning av genus. Att sjuksköterskesituationen har 

karaktäriserats  av  kvinnor  i  dominans  är  något  som sannolikt  har  utövat  ett  kontextuellt 

inflytande, men vilken betydelse har detta haft för sjuksköterskornas situation? Med hjälp av 

en genusteoretisk belysning ställer denna studie frågan om strejken kan ses som kulturellt 

och/eller  strukturellt  uppbrott  inom vården.  Denna studie  kommer  att  primärt  titta  på de 

föreställningar som informanterna presenterar och utifrån dessa, induktivt, komma fram till 

en slutsats.
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Bakgrund 

Som jag har konstaterat  antar jag i den här studien att  sjuksköterskesituationen ligger till 

grund för  strejken.  Jag  ser  dock även att  den  samtida  tidpunktens  betydelse  måste  tas  i 

beaktande för förståelsen av strejkens utbrott. Om vi ser tillbaka historiskt har situationen för 

sjuksköterskorna har varit sämre än i dag, och det utan att en strejk brutit ut. Denna aspekt av 

vårdstrejken är mycket central i denna studie. Faktum är att den samtida tidpunkten ju utgör 

en  del  av  den  kontext  som sjuksköterskorna  befinner  sig  i.  För  analys  av  den  aktuella 

tidpunktens betydelse har jag använt mig av Webers idealtyper om socialt handlande. 

Denna studie kombinerar strejken ur sjuksköterskeperspektivet med aspekter vad gäller såväl 

genus  som  samhällsansvar  och  omvårdnad.  Vårdstrejker  är  inte  något  som  hör  till 

vanligheten, varför studier på detta specifika ämne är fåtaliga. Tittar vi dock på studier som 

gjorts  på  denna  studies  olika  teman  ökar  förstås  utbudet  betydligt.  Studier  som  ur  ett 

genusperspektiv behandlar kvinnor som strejkar har bland annat gjorts av Beckwith (1998) 

som studerade fenomenet kollektiv identitet bland strejkande kvinnor som arbetar i kolgruvor 

i  Virginia,  USA (Beckwith,  1998).  Trots  att  kvinnorna  här  befinner  sig  i  en  helt  annan 

kontext är studien relevant även för den här studien, framförallt i det att den diskuterar hur 

kollektiva identiteter, som inte nödvändigtvis finns med från början, kan växa fram när en 

grupp människor strävar efter ett gemensamt mål. 

Hur den så kallade omsorgsrationaliteten påverkar kvinnor som arbetar inom sjukvården 

är  något  som bland annat  Forssén (1997)  har  studerat.  Genom intervjuer  och deltagande 

observation  har  hon  utrett  hur  kvinnors  omsorgsarbete  och  den  logik  som präglar  detta 

inverkar på villigheten att ställa krav i arbetet. I sin studie diskuterar hon även en tendens 

som hon  identifierat  bland  sjuksköterskor,  vilken  handlar  som hon  uttrycker  det  om en 

”avgränsning nedåt i hierarkin”. Detta är en mekanism som uttrycker behovet att förstärka 

yrkesrollen  och  söka  status  som  mera  ställs  i  jämförelse  med  medicinen  och 

läkarprofessionen (Forssén,  1997:  170,  172).  Detta  är  intressant  att  beakta  i  och med att 

sjuksköterskor under vårdstrejken har sökt uppvärdera sitt arbete genom att höja lönen – och 

således avgränsa sig mot de lågavlönade undersköterskorna.  
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Metod 

Strejken kommer i denna studie att  behandlas utifrån ett  informantperspektiv.  Det var av 

intresse att träffa sjuksköterskor som varit aktivt engagerade i strejken. Av detta skäl valdes 

enbart fackligt förtroendevalda sjuksköterskor ut som informanter. Detta ansågs lämpligast 

på grund av att alla Vårdförbundets medlemmar inte på samma sätt som de förtroendevalda 

förväntades ha samma grad av delaktighet. Därtill kunde jag på detta sätt garantera att de jag 

träffade var ute i strejk överhuvudtaget. Intresset här har inte varit att ta del av denna aktivitet 

i sig, utan snarare det faktum att aktiviteten i strejken torde implicera många nya perspektiv 

för den enskilt aktive. 

Eftersom jag har tagit fasta på tankar och meningar har intervjuer antagits ha det största 

värdet för denna studie. Det insamlade materialet kring sjuksköterskornas situation baseras i 

huvudsak på semistrukturerade,  kvalitativa intervjuer som har gjorts med tre informanter. 

Ambitionen har varit att få intervjun att i största möjliga mån likna ett informellt  samtal, 

vilket  uteslöt  valet  av  en  helt  strukturerad  intervjumetod.  Intervjuerna  har  därefter 

transkriberats  för  att  möjliggöra  att  mönster  i  de  resonemang  som  informanterna  för 

åskådliggörs. Som Agar hävdar förmår man genom transkriptionerna att (Agar, 1996: 153):

… categorize the different segments of talk [and]  pull different pieces of the interview – and 

pieces  from other  interviews  –  together  into  one  place.  The  trick  is  to  try  and develop  

categories from the way the informants talked, rather than imposing a set from outside.

En frekvent förekommande metod i antropologiska studier är deltagande observation, men 

denna har inte tillämpats på denna studie. Denna metod hade kunnat förse med värdefull 

information  och  en något  vidare  förståelse  om strejken hade  pågått  parallellt  med  denna 

studies förlopp. På det sjukhus där denna studie bedrevs hade strejken redan börjat plana ut 

då studien påbörjades.

Som  kompletterande  material  har  tidigare  studier  om  sjuksköterskor  och  deras 

arbetssituation  använts.  Ett  frekvent  inslag  i  många  av  de  studier  som  har  gjorts  på 

sjuksköterskors  situation  är  genusaspekternas  betydelse.  De  slags  studier  som  jag  har 

fördjupat mig i har mestadels varit av antropologisk och sociologisk karaktär.

Denna studie avgränsas till  yrkesgruppen sjuksköterskor. Ingen hänsyn tas således till 

uppfattningar och förhållningssätt som kan tänkas finnas hos exempelvis barnmorskor eller 

biomedicinska analytiker. Det är sjuksköterskesituationen som utgör studiens fundament och 
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detta förväntas ge studien ett mer koncentrerat fokus. Därtill har ännu en avgränsning gjorts 

till kvinnliga sjuksköterskor. Motivet bakom detta belyses av något som noterats av Gemzöe, 

nämligen  att  den ekonomiska  värderingen av arbeten som i  dominerande  skala  utförs av 

kvinnor allt som oftast blir lägre än när förhållandet är det motsatta (Gemzöe, 2005: 116):

… kvinnors lönearbete är lägre värderat. Löneskillnaderna mellan könen hänger samman 

med den lägre värderingen av vård- och omsorgsarbete, men också med en lägre värdering 

av kvinnors arbete – oavsett vilket det är. 

Den initierande  ambitionen  med  denna studie  var  att  ta  del  av sjuksköterskornas  privata 

meningar  och  förhållningssätt  utan  hänsyn  till  Vårdförbundets  officiella  perspektiv.  Det 

förefaller  dock nästintill  omöjligt  att  göra  denna  åtskillnad  mellan  privata  och  offentliga 

perspektiv i fallet med förtroendevalda sjuksköterskor. Det borde vara så att denna skillnad 

upplevs  ganska  oklar  inom  denna  grupp  som  är  så  pass  involverade  i  det  officiella 

perspektivet. För att ändå trycka på betydelsen av de personliga resonemangen vidtog jag två 

åtgärder. För det första undveks alltför strukturbundna intervjuer. På detta sätt hoppades jag 

stimulera informanternas instinktiva resonemang och göra den fackliga ståndpunkten svårare 

och eventuellt mindre relevant att erinra sig. För det andra var anonymiteten i fallet med en 

relativt liten grupp förtroendevalda sjuksköterskor nödvändig att ta hänsyn till. Bara genom 

att garantera anonymitet skulle informanterna komma att presentera sina personliga åsikter, 

och inte fackets.  I  intervjusituationen skulle deras tankar inte behöva vandra till  farhågor 

kring vad Vårdförbundet eller andra strejkande skulle anse om deras resonemang. 
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Om informanterna

I denna studie är alla informanter kvinnliga sjuksköterskor. De är dessutom förtroendevalda å 

vägnar  av  Vårdförbundet  och  deras  medlemmar.  Eftersom  gruppen  av  fackligt 

förtroendevalda var ganska liten har jag valt att utelämna beskrivningar av informanterna. 

Risken finns då att anonymiteten hotas. Informanterna som har en åldersmässig spridning 

mellan 25-60 år träffade jag på olika ställen efter deras egna, varierande önskemål. 

I och med att alla informanter varit fackligt aktiva på samma sjukhus skulle de troligen 

kunna identifiera  varandra om jag här tog upp personliga detaljer.  Vikten av att  använda 

fiktiva namn var även av stor betydelse med tanke på denna situation, men framförallt med 

hänsyn till etiska riktlinjer används inte informanternas riktiga namn i denna studie. De namn 

som informanterna får i denna text är Eva, Cecilia och Sanna. 

Disposition

Sjuksköterskeyrkets dimensioner fokuserar på olika aspekter av sjuksköterskeyrket och 

relaterar dessa till uppvärderingens betydelse. I kapitlet Yrkesrollen och dess innebörd är det 

specifikt yrkesrollen och dess implikationer som hamnar under lupp. Traditionen av 

kvinnoyrke utreder betydelsen av kvinnodominansen inom yrket och tittar på hur 

informanterna ser att denna kan relatera till drivet efter förändring. Synen på professionen 

relaterar sjuksköterskeyrkets till synen på den kunskap som sjuksköterskorna förfogar över. 

Kunskap kopplas också till de genusaspekter som påverkar denna syn. 

I Impulser till strejk utreds strejkens orsaker ur ett historiskt såväl som samtida perspektiv. 

Uppvärdering och historisk hänsyn tar fasta på de aspekter som genom historien avspeglat sig 

på sjuksköterskeyrket och tittar närmare på dess komplikationer idag. Lönefrågan är här av 

mycket central betydelse. Även i Lönen – en genusfråga är lönefrågan av central betydelse, 

men här i relation tillutreder Vårdförbundets grundläggande princip, nämligen att genus har 

en stor betydelse för den situation som har uppkommit och slutligen fått en strejk att blossa 

upp. Rationalitetens element utgår från Webers idealtyper om socialt handlande. Dessa 

används för att förstå uppkomsten av en strejk just vid denna specifika tidpunkt. 

Medlet och möjligheterna behandlar dels strejken som ett medel i den aktuella kontexten och 

dels de möjligheter som den kan tänkas ha gett upphov till. I Gruppen som fokus ses strejken 
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som en kollektiv handling och effekterna av detta faktum begrundas. En reaktion mot 

traditionen relaterar strejken som medel i relation till problematiken med lönearbetets logik 

inom vården. I Önskade effekter tas de bredare konsekvenserna av strejken i beaktande. Fokus 

ligger på informanternas föreställningar om allmänhetens syn på situationen.  

Sjuksköterskeyrkets dimensioner

För  att  i  den  här  studien  kunna  ge  en  kontextuell  förståelse  av  vårdstrejken  bör  fokus 

inledningsvis  riktas  mot  de  föreställningar  som finns  representerade  bland  informanterna 

avseende sjuksköterskeyrket.  I  kapitlen som följer  tas bland annat det faktum att  yrket  är 

kvinnodominerat i beaktande och relateras till synen på genus. Detta borde vara intressant att 

se  perspektiv  på  i  ljuset  av  att  Vårdförbundet  identifierat  lönesättningen  som en  faktiskt 

genusfråga underliggande strejken, en fråga som vi återkommer till närmare i  Impulser till  

strejk. Frågan som vidare ställs i detta kapitel är hur traditionen av kvinnoyrke har inverkat 

över synen på professionen, såväl utifrån som inifrån sjuksköterskekåren själv. 

Yrkesrollen och dess innebörd

När Cecilia diskuterar betydelsen av att sjuksköterskor gick ut i strejk konstaterar hon att 

yrket  involverar  vissa  drag  av  uppoffring.  Till  en  början  säger  hon  att  detta  inte 

nödvändigtvis är negativt, trots att ordet kanske ger sådana associationer. I och med att yrket 

faktiskt går ut på att hjälpa människor kan detta många gånger upplevas som positivt. 

En negativ uppoffring kan dock bli resultatet när man hänger sig alltför mycket i den 

vårdande professionen, menar Cecilia. Det finns en fara som man som sjuksköterska möter 

varje dag, som handlar om att gå in alltför mycket i sin yrkesroll. Arbetet kan nämligen då 

börja upplevas som uppoffrande i den negativa bemärkelsen. Det finns således en risk i att 

vara ”alltför omvårdande”, om man som sjuksköterska ger för mycket i sin yrkesroll. 

Som Cecilia själv uttrycker det:

Man jobbar ju med människor och det gör ju att du inte kan köra på halv låga. Och det klart  

att det tar, man är ju inte mer än människa. Jag kommer hem från jobbet många gånger och 

är alldeles slutkörd, för att man har gett för mycket. Det är ju inte det att man springer för  

fort, det gör man också givetvis, men det är ju det här som gör att man blir tömd. 
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Sjuksköterskeyrket  betraktades  länge  som  ett  kall;  sjuksköterska  skulle  man  bli  av 

altruistiska skäl och inte för sitt eget självförverkligande. Valet att bli sjuksköterska hade då 

en tydligt  religiös  prägel.  Idag kan vi tämligen  oproblematiskt  konstatera  att  yrkesvalet  i 

allmänhet saknar en sådan prägel, men som Cecilia beskriver sina upplevelser har vi inte helt 

kommit från att uppoffrande drag fortfarande går att återfinna. Dessa tycks kvarstå över tid, 

även om karaktären på dem har förändrats. 

Intressant att notera är att Davies i sin definition av vårdande inbegriper Davies förmågan 

att göra uppoffringar. Detta framgår i utdraget som följer (Davies, 2001: 27):

…the  ability  to  nurture,  to  show  comfort,  concern,  dedication,  emotional  contact  and  

warmth, but even sacrifice 

Från såväl Cecilias som Davies perspektiv är uppoffringen en viktig beståndsdel i vårdandet. 

Som Cecilia säger kan du som sjuksköterska aldrig ”köra på halv låga” och det är härigenom 

som uppoffringen blir kännbar och nästintill oundviklig. 

Det  är  viktigt  att  även  beakta  det  som  Dougherty  och  Tripp-Reimer  uppmärksammar, 

nämligen  att  sjuksköterskeyrket  inte  odelat  handlar  om  att  diagnostisera  och  behandla 

hälsoproblem. Även sociokulturella föreställningar som definierar vårdande kan komma att 

involveras i yrkesrollen. En sjuksköterska har flertalet olika förväntningar på sig och vilken 

förväntan som efterföljs beror på karaktären hos den givna situationen. Följaktligen blir det så 

att  de sociokulturella  aspekterna inte  alltid  är  aktiva (Dougherty och Tripp-Reimer,  1985: 

220).

För att helt förstå det sociokulturellas betydelse förefaller det lämpligt att vända blicken 

mot  de  grundläggande förväntningar  som följer  med  yrkesrollen.  Sociokulturella  aspekter 

finns ofta  invävt  i  yrkesrollen och verkar på detta  sätt  ofta  i  det  dolda.  Detta  konstaterar 

Horman et al. och exemplifierar att det exempelvis förväntas att en sjuksköterska ska ha ett 

visst sinnelag. Kontentan i deras resonemang är inte bara att sociokulturella förväntningar de 

facto  finns,  utan  att  de  i  många  fall  har  paralleller  till  de  genusförväntningar  som i  den 

västerländska kulturen finns på kvinnor som grupp (Horman, Campbell,  DeGregory, 1987: 

848).

Att förväntningarna på sjuksköterskor på det sätt som Horman et al. beskriver korrelerar 

med de på kvinnor generellt sett kan tänkas bero på att sjuksköterskeprofessionen under en 
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lång  tid  har  varit  kvinnodominerad.  Vilken  betydelse  detta  faktum har  utreds  närmare  i 

kapitlet som följer. 

Traditionen av kvinnoyrke

När jag frågar informanterna varför de tror att det inom sjuksköterskeprofessionen idag finns 

övervägande kvinnor  är  svaren jag får  långt  ifrån samstämmiga.  Det  blir  tydligt  att  de i 

många  fall  har  vitt  skilda  perspektiv  på  saken.  Vid  en  närmare  jämförelse  mellan 

informanterna framgår det att synen på vilken betydelse en kvinnodominans har är långt ifrån 

entydig.  Även om de i  intervjusituationen poängterade  likartade  åtgärder  för att  förbättra 

sjuksköterskesituationen finns det i grunden väsentliga skillnader i deras perspektiv.

Något  som  alla  informanter  samstämmigt  betonar  är  strejkens  potential  att  förändra 

sjuksköterskeyrkets  ekonomiska värdering.  Yrket måste börja värderas lönemässigt högre, 

menar alla, men vad man inte är gemensamt på det klara över är hur långt förändringen ska 

gå, och vad som kan förändras. 

För att använda Evas perspektiv som startpunkt visar det sig att kvinnodominansen inom 

sjuksköterskeyrket varken är oönskad eller på något sätt negativ. Strejken har alltså inte på 

något sätt handlat om att förändra detta. Denna ordning grundas enligt henne i en helt logisk 

symmetri; kvinnor och män är olika och i regel bra på olika saker. 

Eva uttrycker sin syn på följande sätt:

Vi tycker att olika saker är roliga. En kvinna har handlag för lite andra saker. I det stora hela 

är vi olika män och kvinnor. Män har fallenhet för vissa saker och kvinnor för vissa saker, om 

man nu är väldigt grov. Sen finns det ju kvinnor som kan vara grovarbetare och starka och 

göra massa manliga saker […] och det finns ju killar som tycker om att vårda

Evas ståndpunkt är att det finns faktiska könsskillnader som vi inte får blunda för. Dessa 

avspeglar sig i de yrkesval vi gör. Våra preferenser som kvinnor och män skiljer sig naturligt 

åt och däri ligger orsaken till att exempelvis sjuksköterskeyrket domineras av kvinnor. Visst 

finns det undantag säger hon och exemplifierar med att det ju finns män faktiskt är mycket 

väl lämpade för att arbeta inom vården. Men, det centrala i Evas perspektiv är att det i dessa 

fall verkar handla om undantag. 

En annan syn på situationen får jag presenterad när jag talar med Sanna. Trots att de båda 

var  engagerade  i  strejken  har  de  helt  olika  tolkningar  av  varför  deras  yrkesgrupp  är 
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kvinnodominerad. Som Sanna ser det finns det nämligen inga medfödda skillnader mellan 

kvinnor och män som skulle kunna motivera dagens ordning, där kvinnor är i majoritet inom 

vården. Hon betonar istället vikten av att se yrkespreferenser som individuella.

Sanna säger:

Jag ser inte att kvinnor generellt sett är mer lämpade som sjuksköterskor än män. Bara om  

jag tänker på mina kompisar. Många tjejkompisar skulle inte alls passa på mitt jobb men  

flera killar jag känner tror jag skulle passa jättebra. Det handlar ju om hur man är som 

person, inte vad man har för kön.

Det handlar  också om att  vi  som individer  ser  vissa  möjligheter  och  inte  andra.  Att  till 

exempel  sjuksköterskeyrket  främst  lockar kvinnor  idag handlar,  snarare  än om medfödda 

skillnader mellan könen, om våra traditioner, menar Sanna. Eva ser alltså kön som en logisk 

faktor bakom ens yrkesval, medan Sanna betonar att yrkesvalen speglas av våra traditionella, 

samhälleliga mönster. 

För att relatera diskussionen kring kvinnors majoritetsställning inom sjuksköterskeyrket 

till drivkrafterna bakom valet att bli sjuksköterska hävdar Wicks att våra val i hög grad är 

omedvetna, en konklusion som han kommer till efter att ha gjort informella intervjuer med 

kvinnliga sjuksköterskor. Han konstaterar att det för dessa sjuksköterskor ofta handlade om 

ett  slags oförklarlig längtan till  yrket,  som inte sällan har funnits  med sedan barndomen. 

Wicks berättar (Wicks, 1998: 128):

I asked them for their reasons for choosing nursing, [but] they could not say that it actually  

involved a conscious decision. Instead they spoke of their attraction or drift into nursing as  

[…] an unconscious ‘pull’

Saken tycks  alltså  vara den att  kulturella  normer  i  många fall  utgör  en hämsko på  våra 

rationella  val.  Föreställningar  kring genus är alltså  ett  av flera  exempel  på hur kulturella 

normer utövar inflytande över människors handlingar och föreställda valmöjligheter. 

För att återknyta till Davies kan det konstateras att (Davies, 2001: 78):

…caring  and  nursing  are  premised  on  certain  qualities  that  have  been  socially  and  

historically constructed (rather than biologically given).

12



De  perspektiv  som  informanterna  presenterar  avspeglas  också  i  synen  på  vårdstrejkens 

önskade  effekter.  Eva  anser  till  exempel  att  strejkens  mest  centrala  ambition  var  att 

uppvärdera det kvinnliga arbetet. Sjuksköterskors löner är undervärderade just för att yrket 

länge  har  varit  kvinnodominerat,  konstaterar  hon.  I  och  med  strejken  ville  bland  andra 

Vårdförbundets sjuksköterskor komma åt och reformera detta.  Kärnproblemet  var således 

inte det faktum att yrket är kvinnodominerat, utan att arbetet inte värdesätts som sig bör. 

Eva konstaterar att strejken handlade om att komma åt föreställningar på högre instans, 

eftersom det är dessa som resulterar i att arbeten som utförs av mestadels kvinnor ger sämre 

betalt. 

Som Sanna ser det bör man aktivt sträva efter att få in fler män inom sjuksköterskeyrket. 

Sanna säger: 

Det skulle självklart vara bra om vi fick fler män att bli sjuksköterskor. Det är ju aldrig bra  

med för homogena grupper, mer blandade grupper är alltid bättre.

Men att en högre ekonomisk värdering av sjuksköterskeyrket skulle vara ett sätt att komma 

ifrån statusen som kvinnoyrke var inte strejkens grundläggande ambition ser hon inte. Dock 

ser hon att detta indirekt skulle kunna bidra till en förändring även på detta plan. Även Cecilia 

ser detta som något önskvärt.

Cecilia säger:

De män som vi har är ju väldigt uppskattade män. 

 

Eva tar dock avstånd från detta och ser det inte som något ändamål i sig att få in fler män.

Som Eva självuttrycker det:

Nej nej, vi klarar oss bra utan män. 

Sannas  perspektiv  visar  klara  paralleller  till  Karen  Davies  resonemang  kring 

kvinnodominansen inom vården. Davies hävdar att förklaringen står att finna i våra kulturella 

föreställningar kring vad som ses som kvinnligt respektive manligt. Invävt i kulturen finns 

subtila påbud om vilka arbeten som en kvinna respektive man är mest lämpad för (Davies, 

2001:  27).  Det  som  Davies  vidare  konstaterar  har  tydliga  överensstämmelser  med  de 
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perspektiv som vi i inledningen av detta kapitel såg hos Horman et al. Vårdandet, som enligt 

Davies är sjuksköterskeyrkets starkaste attribut, har länge förknippats med det kvinnliga1. På 

detta  sätt  kan  vi  se  att  det  finns  starka  samband  mellan  sjuksköterskerollen  och  de 

förväntningar som kvinnor i allmänhet har på sig (Davies, 2001: 27).

Om vi följer de nyss nämnda teoretikerna är det som utmärker sjuksköterskesituationen 

det faktum att sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat samtidigt som det innefattar vårdande. 

Synen på professionen

I och med att vårdstrejken har varit ett sätt att uppvärdera sjuksköterskeyrket har betoningen 

på sjuksköterskors kunskap varit av central betydelse. Detta har även innefattat att det tycks 

ha funnits ett intresse av att påverka allmänhetens kunskaper vad gäller en sjuksköterskas 

befogenheter. Såväl Cecilia som Sanna konstaterar nämligen att dessa ofta bristande och inte 

sällan grundade på förutfattade meningar. Få människor är medvetna om att yrket implicerar 

ett överhängande ansvar, menar de. 

Som Cecilia uttrycker det:

För allmänheten spelar det inte så stor roll om det står undersköterska eller sjuksköterska på  

namnbrickan.

Vidden av ansvar inom sjuksköterskeprofessionen belyses bland annat av att en 

sjuksköterskas kunskap styrks genom en personlig legitimation. Denna är alltså obligatorisk 

och krävs utöver utbildningen för att man som sjuksköterska ska kunna jobba och utöva sina 

befogenheter (Franssén, 1997: 68-69).  

Det förefaller rimligt att professionella grupper undergår kategorisering efter vilka explicita 

kunskaper de har inom ett givet område. Det är de facto så att kategorier ofta följer av det 

faktum att man innehar en specifik kompetens.  Lite svårgripligare är att även implicita 

föreställningar bidrar till kategoriseringar. Som Horman et al. pekar påverkar även 

föreställningar om exempelvis vilka egenskaper som hör till olika grupper kategoriseringens 

utfall (Horman, Campbell, DeGregory, 1987: 847). 

1 Associationer med det kvinnliga avser såväl associationerna till kvinnor som grupp som till de karaktärsdrag 
som förväntats uppvisas av den enskilda kvinnan.
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Följer vi Cecilia tycks dock dessa föreställningar inte bara verka utifrån mot 

yrkesprofessionen, så som antyddes inledningsvis. Genom att framhålla vissa drag och inte 

andra reproducerar även de yrkesverksamma föreställningar som definierar professionen 

Cecilia säger

Vi sjuksköterskor har haft ett problem att hävda oss också, och säga jag är bra på detta .

Med strejken som medel tycks man framförallt ha velat komma till bukt med just implicita 

föreställningar kring sjuksköterskeprofessionen och det är också på denna väg som man tycks 

ha försökt förändra hur arbetet ska värderas ekonomiskt.

Sjuksköterskeyrket  genomsyras  av  en  vårdande  och  ansvarsfull  rationalitet.  Detta  menar 

Davies har resulterat i att empatiska egenskaper har blivit starkt värdesatta i denna profession. 

Precis som noterades i det föregående kapitlet har vi här att göra med ett yrke som i sina 

karaktärsdrag  blivit  associerat  med såväl  kvinnor  och vårdande.  Enligt  Davies  blir  därför 

betydelsen av ett genusperspektiv i synnerhet viktig i denna kontext. Hon motiverar (Davies, 

2001: 79): 

…positive feminine values of nurturing have traditionally meant that health care has shown a  

humane face […]. But they can also […] contribute to an exploitation of women’s work 

Att vårdandets rationalitet sätts i samband med utnyttjandet av kvinnors arbete bygger på att 

kvinnor ofta har tagits för givet som naturgivet vårdande (Gemzöe, 2005: 82). I och med att 

det  naturgivna  kontrasterar  professionens  tonvikt  på det  kvalificerade  tenderar  det  här  att 

uppstå problem. I motsats till det vi föds med står ju faktiskt det vi lär oss. Konsekvensen blir 

att sjuksköterskors kompetens, som bland annat innefattas av att vårda, inte värdesätts utan 

hänsyn till kulturella föreställningar kring kvinnor och män. 

Det vårdandes oumbärliga kompetens tycks enligt informanterna ha negligerats just på 

detta sätt. Genom att de representerar ett kvinnodominerat yrke har kunskapen inte värdesatts 

på ett adekvat sätt,  menar de. Som Eva säger skulle deras ekonomiska värdering ha varit 

avsevärt högre om yrket hade varit mansdominerat. 

Enligt  England och Folbre går det ofta att urskilja skillnader i värdering,  beroende på om 

kvalifikationen  associeras  med  kvinnor  eller  män.  Sysslor  som  är  kulturellt  kodade  som 
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manliga  eller  i  större  utsträckning  utförs  av  män  värdesätts  ofta  högre  än  andra  arbeten 

(England och Folbre, 1999: 44). Slutsatsen blir att sjuksköterskekontexten inte bara får en 

problematisk  karaktär  eftersom  de  verksammas  sysslor  ofta  har  tolkats  som  kvinnligt 

naturgivna.  Tydligen  involverar  den  även  problem  att  i  och  med  att  dominerats  av  just 

kvinnors sysslor. 

Enligt  Wicks  bör  kompetenser  alltid  betraktas  som  ideologiska  reflektioner. 

Föreställningar  om  olika  gruppers  kompetens  relaterar  nämligen  inte  odelat  till  deras 

utbildning eller aktuella förmågor, utan präglas i hög grad av faktorer som kön och makt, 

understryker han (Wicks, 1998: 134): 

[T]he classification of men’s jobs as skilled and women’s jobs an unskilled (or semi-skilled)  

[…] has as much to do with power relations as with its more obvious associations of manual  

dexterity, knowledge and technique.

Eftersom kompetenser  inte  värderas  objektivt  i  vakuum är  det  inte  alltid  uppenbart  var 

kunskapen  finns.  För  att  identifiera  kvinnors  kunskap  måste  vi  enligt  Wicks  angripa 

samhällets patriarkala hörnstenar (Wicks, ibid.). 
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Impulser till strejk

Efter  att  i  kapitel  1  ha  gett  en  grundläggande  inblick  i  perspektiven  på 

sjuksköterskesituationen  som sådan är  det  nu nödvändigt  att  se  närmare  på  perspektiven 

kring strejkens orsak. Vad fick stora delar av Vårdförbundets medlemmar att gå ut i strejk 

och vilken roll spelade den aktuella tidpunkten för ett utbrott av en strejk inom vården? I 

detta kapitel beaktas även löneaspekten närmare. Flera av informanterna lade nämligen stor 

vikt vid lönefrågan. Nedan tittar vi tillbaka till  sjuksköterskeyrkets historia och frågar oss 

vilken relation har denna haft till nutiden. 

Uppvärdering och historisk hänsyn

Som Eva ser det är uppvärderingen helt grundläggande idag:

Det är ju så tyvärr i dagens samhälle att man värderas i pengar, allting värderas i pengar, 

och får du inte några pengar för det du gör är du inte värd någonting.

Från samtal med informanterna framgår att lönen är en signal med mycket stor potential. Att 

höja lönen blir den direkta åtgärden som indirekt sätter ett större värde på det utförda arbetet. 

Förhoppningarna om vad vilka förhållanden strejken skulle komma att förändra talar bland 

annat Eva vidare om.

Eva konstaterar:

Det handlar om att  uppvärdera vårt  yrke.  Om vi  jämför  vår högskoleutbildning  med en  

ingenjör som har samma högskoleutbildning så går vi ut med en baslön på 18 000, har gjort  

hittills då, och ingenjören går ut med 27 000.

För  att  åstadkomma  en  uppvärdering  av  vårdyrkena  tycks  lönefrågan  vara  helt 

grundläggande, om vi utgår från Evas perspektiv. I hennes resonemang finns en tonvikt på 

den ekonomiska faktorns betydelse,  vilken bland annat visar sig i hennes jämförelse med 

andra yrkesgruppers löner. 

Att sjuksköterskeyrket  kräver akademisk examen med minst  tre år  av eftergymnasiala 

studier  och  ändå  värderas  ekonomiskt  lägre  än  andra  yrken  med  motsvarande 
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utbildningslängd tar även andra informanter upp. Det här pekas det alltså på både direkt från 

sjuksköterskehåll och via Vårdförbundet. På Vårdförbundets webbsida kunde man i maj 2008 

läsa att frågan om en förändrad lönesättning var ett av de mest centrala kraven riktade mot 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

Så här uttrycker Sanna det:

Hans kunskaper om hur man räknar ut hållfasthetslära eller någonting värderas ju väldigt  

mycket mer än min kunskap om hur jag ska rädda ditt liv. Vad jag ska titta på för att se 

tidiga tecken på att dina organ börjar svikta, det värderas mycket lägre.

Om man frågar informanterna vad de tror att dessa ekonomiska avvikelser grundar sig i får vi 

olika svar. Som Eva säger grundas tendensen till  en alltför låg ekonomisk värdering i att 

yrket  ger  något  slags  extra  tillfredsställelse,  som  gör  att  många  yrkesverksamma  har 

accepterat situationen ända fram tills nu. 

Eva säger:

Jag tror att det handlar en del om att vi har ett så roligt jobb, det är så roligt att jobba med 

människor. Att det ger så mycket tillbaka. Det här med lön det har nog inte varit det  

viktigaste, under lång tid alltså.

Resonemanget  kan  kopplas  till  England  och  Folbres  diskussion.  Vårdyrkena,  menar  de, 

förser utöver lön med en inre belöning eftersom de går ut på att hjälpa andra människor när 

de kanske som mest behöver det. På detta sätt har en form av automatisk tillfredsställelse 

redan garanterats vårdpersonalen. Detta menar de har gett utrymme för arbetsgivare att betala 

ut lägre löner (England & Folbre, 1999: 40). 

Det kan vid den här punkten vara lämpligt att återkoppla till yrkets historiska tradition. Som 

Dufwa konstaterar har sjuksköterskekåren i Sverige ända sedan 1933 kämpat för högre löner 

och på vägen stött på många motgångar. Den kanske mest försvårande aspekten enligt Dufwa 

var att just kvinnor sökte lyfta sina löner, men även det faktum att sjuksköterskeyrket länge 

sågs som ett kall var ett genomgående hinder för löneutvecklingen (Dufwa, 2004: 118). 

Yrket som ett kall är en faktor att ta hänsyn till  i relation till  nuet. Då kallet  inte var 

motiverat  av  just  ekonomisk  vinning  utan  snarare  av  den  andliga  tillfredsställelsen  har 

sjuksköterskeyrkets motivationer ofta förutsatts ligga på ett annat plan än det ekonomiska. 
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Detta  tycks  vara  slutledningen  av  den  tendens  som  Eva  pekar  på,  som  tydligen  även 

avspeglar sig i vårt samtida sammanhang. 

Även om också Sanna poängterar att arbetet är roligt och tillfredsställande ser hon ett 

ytterligare  skäl  till  att  yrket  måste  uppvärderas.  Problemet  ligger  som hon  ser  det  i  att 

sjuksköterskor inte har någon tradition av att löneförhandla. Hon konstaterar att deras yrke 

länge betraktats som fullkomligt altruistiskt och man förutsätts jobba för patienterna helt och 

fullt. Detta menar hon inte bara från arbetsgivarhåll, utan att detta också har varit en syn som 

sjuksköterskorna själva representerat.

Sanna säger:

Det är ju inte så att vi har varit särskilt duktiga själva på säga varför vi är bra, det är ju inte  

som med arbetarrörelsen. Vi har ingen tradition av att löneförhandla. Tittar vi tillbaka var  

ju sjuksköterskeutbildningen emot reglerad arbetstid, men nu snackar vi ju längre tillbaka.  

Man skulle bo på sjukhuset… Det är vad man har med sig i bagaget, medan arbetarrörelsen  

tidigt kämpade för bättre villkor. 

Även detta kan förstås relateras till yrket som ett kall historiskt sett, men också till traditionen 

av det osjälviska arbetet där patienterna oavsett vad skulle stå i första rummet. 

Att sjuksköterskor inte benhårt krävt högre lön tidigare har troligen motiverats av just 

detta att den spirituella och altruistiska tillfredsställelsen skulle föregå alla egennyttiga mål. 

Följande citat från 1910 visar på vad detta innebar (McNeill, 1910: 392):

Unless a nurse is prepared for a life of untiring effort and disappointments, discomforts and  

deprivations,  countless  sacrifices  of  time,  talent,  and  inclination,  unless,  indeed,  able  to  

suppress  her  own  heartaches  and  to  give  herself  bravely  and  brightly  to  the  work  with 

patience, enduring all things, and with faith, hoping all things, I would beg of her to hesitate  

before choosing as her mission in life that of nurse. She must have singleness of purpose,  

directing all her energies toward the faithful accomplishment of her life’s work
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Lönen – en genusfråga

Hur det än ligger till med yrkets uppoffrande drag har vårdstrejken tveklöst sökt bryta upp 

med yrket som uppoffrande på det ekonomiska planet. Genom höjda löner, det vill säga ökad 

ekonomisk  värdering,  vill  man  markera  arbetets  slitsamhet  och  framförallt  visa  på 

kompetensen bakom arbetet. Det framgår från informanterna att arbetet blir uppoffrande när 

detta värdemässiga samband uteblir. 

Ett  slags implikation till  kravet på höjda löner blir att  sjuksköterskor inte ska behöva 

åsidosätta  ekonomisk  premiering.  Genom att  lägga  fokus  på  betydelsen  av  en  förbättrad 

ekonomisk värdering blir vårdstrejken en viktig markering inför framtiden. Mot bakgrund av 

sjuksköterskeyrkets förflutna blir en markering som denna särskilt viktig och kanske till och 

med nödvändig i detta yrke. 

Att vara kvinna var alltså förr en hämmande faktor, men enligt många kvarstår liknande 

tendenser i dag. Grunden till att man från bland annat sjuksköterskehåll kräver höjd lön är att 

den än inte anses vara en oklanderlig spegling av det utförda arbetet och det ansvar som man 

som sjuksköterska faktiskt tar.  Mot denna bakgrund och i ljuset av att kvinnor dominerar 

inom vården, finns det en risk att kvinnor än i dag tas för givet i sitt arbete?

Som flera av informanterna påpekar värdesätts olika arbeten med lika lång utbildning långt 

ifrån  jämbördigt.  Hur  ska  man  då  tolka  detta?  Tittar  vi  på begreppet  lönediskriminering 

förefaller vi inte få någon direkt hjälp (Blau et al., 2006: 203):

Labor  market  discrimination  exists  when  to  equally  qualified  individuals  are  treated  

different solely on their basis of their gender (race, age, disability, etc.). 

Av denna framgår att kvalifikationerna ska motsvara varandra för att vi ska kunna tala om en 

förefintlig lönediskriminering. Det framgår att vi måste söka svaren på andra håll eller gräva 

djupare ner  i  definitionen.  Jämförelser  såsom de Eva och Sanna gjorde mellan  två olika 

yrkeskategorier  kan  således  inte  peka  på  diskriminering.  Möjligtvis  kan  vi  få  fram  en 

diskrepans mellan utbildningslängd och den ekonomiska värderingen inom olika yrken, men 

faktum är att vi inte kan tala om kompetenser som direkt motsvarar varandra. 

Vad som är intressant  att  titta  närmare på i  den ovanstående definitionen är det som 

benämns  ”equally  qualified”.  Ord  som  dessa  för  tankarna  till  något  som i  samtal  med 

informanterna  har  varit  mycket  relevant,  nämligen  vad  det  är  som  särskiljer  olika 
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kompetenser. Grundproblemet i strejken har ju också varit just detta: vad blir värderat som 

mest kompetent och varför?

Under strejken har man talat  om utbildningslängden som ett  mått  på att  kompetenser 

motsvarar  varandra.  Till  exempel  har  sjuksköterskelönerna  således  inte  jämförts  med 

läkarlönarna,  trots  att  de  befinner  sig  i  till  dels  samma  kontext.  Faktum är  som Cecilia 

konstaterar att utbildningarna och kompetenserna inte är jämförbara. 

Sanna säger:

Jag tycker inte att vi ska jämföra oss med andra yrkeskategorier inom sjukhuset. Jag står för  

att vi ska jämföra oss med yrkeskategorier som har samma längd på utbildningen.

Vad är det då för ytterligare drag än utbildning som kompetensen tar fasta på? Det är denna 

fråga som aspekten av uppvärdering tar fasta på. 

Lönefrågans betydelse i strejken tog av allt att döma sin utgångspunkt i ett slags strukturell 

grund. Detta  framgår  från mina  informanter  genom att  de idag inte  ser att  kunskapen är 

lönens avgörande faktor. 

Sanna säger:

Jag tycker inte att lönen motsvarar ansvaret vi tar.

Även Cecilia reflekterar kring detta och konstaterar:

Utan sjuksköterskorna skulle ju vården haverera. Man har så mycket ansvar och man tänker 

åt allt och alla. Jag tror inte man får credit för allt ansvar vi faktiskt tar. 

Som till exempel Cecilia ser det speglar lönen ett strukturellt mönster. 

Cecilia säger:

Jag tror att situationen idag till 99 procent har att göra med att vi är ett kvinnodominerat  

yrke.
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Enligt  Gemzöe  hänger  den  rådande värderingen av  vård-  och omsorgsyrkena  ovillkorligt 

ihop med ett mönster av att arbeten som i dominerande skala utförs av kvinnor automatiskt 

blir lägre värderade än då förhållandet är det omvända. Detta är en slutsats kan dras oavsett 

vad arbetet går ut på, påpekar hon (Gemzöe, 2005: 116).

Den utgångspunkt som mina informanter, precis som Vårdförbundet officiellt, har tagit 

fasta på i vårdstrejken tycks korrelera med den utgångspunkt som den samtida feminismen 

har idag. Detta åtminstone om vi följer Gemzöe, som konstaterar att denna har fastställt att 

kvinnor på ett strukturellt plan blir utnyttjade som omvårdande varelser och att detta visar sig 

ekonomiskt  genom att  den lönemässiga  värdesättningen  för  kvinnor  i  många  fall  inte  är 

likvärdig med den för män (Gemzöe, 2005: 113). 

Tydligt är att sjuksköterskorna med vårdstrejken vill signalera en ovillighet att skriva under 

på yrkesområdets  normer  och samtidigt  pådriva  något  slags normskifte.  Det  visar sig att 

fokus i strejken vilade på en strukturell nivå, samtidigt som den i hög grad kom att involvera 

ekonomiska aspekter. 

Från Vårdförbundets sida har man bland annat pekat på det som influerar den gängse 

lönesättningen och att den strukturella grunden inverkar på lönen uttrycks mycket tydligt. 

Lönen sätter mycket precist fingret på en viktig genusfråga (URL 1):

[…] akademiker inom kvinnligt dominerade yrken [värderas inte]  lika högt som de inom 

mansdominerade yrken med samma utbildningslängd. Ett  faktum som kvarstår trots egen 

legitimation och ansvar för liv och död. Industri, ekonomi, personal och teknik premieras 

framför vård, omsorg och lärande på grund av en traditionell  syn på mäns och kvinnors 

arbete. 
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Rationalitetens element

Det faktum att de yrkesgrupper som gick i strejk representerar sjukvården är kanske en av 

vårdstrejkens mest brännande aspekter. Än mer speciell framgår vårdstrejken när vi relaterar 

den till  de förväntningar  som genom historien faktiskt  har funnits  på de yrkesverksamma 

inom dessa områden. Empati och altruism har ersatt egennyttiga krav på bland annat högre 

löner. 

I och med att strejken ägde rum blir det tydligt att yrket dels inte längre betraktas som ett 

privilegium och  dels  inte  som en  gudabenådad  färdighet.  Istället  för  den  senare  påpekar 

sjuksköterskor i dag kunskap och utbildningslängd och yrket som ett privilegium har ersatts 

av krav på höjda löner och uppvärdering.

Cecilia säger:

Det har en stämpel sedan 1920-talet där man skulle vara tacksam som sjuksköterska. Det här  

med Florence Nightingale, det sitter liksom kvar. Det klart jag är här för patienten, men jag  

är även här för att tjäna mina pengar.

Kontrasterande  mot  dagens  situation  där  sjuksköterskor  faktiskt  ser  strejkande  som  en 

möjlighet kan ett utdrag ur en text från 1910 tjäna som ett exempel på de högre syftenas 

viktiga roll förr (McNeill, 1910: 392): 

Nursing  as  a  woman’s  special  vocation,  as  a  privilege  and  God-given  talent,  is  not  a  

profession the duties of which may be lightly assumed.

Det är lämpligt  att  här dra en parallell  till  Weber som menade att  medvetenheten om hur 

handlandet på bästa sätt bör avpassas för att ge maximerade fördelar hela tiden ökar i det 

moderna samhället (Månson et al, 2005: 179):

Vår tids öde karaktäriseras av rationalisering och intellektualisering, och framför allt av att  

världen har blivit avmystifierad. Det är just de yttersta och mest sublima värdena som dragit  

sig tillbaka från offentligheten
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Tilltron  till  rationell  kalkylering  ökar  således  på  bekostnad  av  de  mystiska  och  religiösa 

krafter som förr hade ett mycket stort inflytande över i människors liv (Sheaff, 2005: 34). 

Denna rationalisering och nedprioritering av högre syften som har varit en integrerad del 

av vårdstrejken exemplifierar tydligt hur sjuksköterskekontexten är i förändring. Det faktum 

att de högre syftena inte längre ses som tillräckligt  kraftfulla för att  egenhändigt motivera 

arbetet  kan  mycket  väl  tolkas  utifrån  Webers  idealtyper  om  socialt  handlande.  I  sin 

idealtypiska  modell  såg  han  hur  en  form  av  rationell  utvecklingsföljd  speglade  sig  i 

människors  handlingar  och motivationer.  Det som han kallar  värderationaliteten efterföljs 

enligt  denna  modell  av  en  målrationalitet (Månson  et  al,  2005:  163).  Medan  de 

värderationella handlingarna motiveras av personens medvetna tilltro till etiska eller religiösa 

värden, motiveras de målrationella  handlingarna av det som bäst gynnar ett  visst ändamål 

(Månsson i Andersen & Kaspersen, 2003: 111). 

Dessa  mönster  av  värde-  och  målrationalitet  är  förstås  aldrig  så  strikta  som  de  rent 

teoretiskt  framstår.  Som  Hylland  Eriksen  konstaterar  är  idealtyper  enbart  ”stiliserade, 

abstrakta modeller av aspekter av världen, som aldrig påträffas i ren form ’där ute’” (Hylland 

Eriksen, 2000: 127), men de kan ändå vara till hjälp för vår förståelse. I det här fallet kommer 

de  väl  till  pass  när  vi  ska  förstå  den  förändring  som sjuksköterskeyrkets  utveckling  har 

genomgått. 

Vårdstrejken  visar  på  kärnan  av  Webers  teorier  om vårt  modernt  moderna  samhälles 

inneboende rationalitet;  människor  kalkylerar  i  högre  grad kring  sina  mål,  samtidigt  som 

målen skiftar karaktär genom att allt mindre fokus läggs på högre syften. Detta gick stick i 

stäv med de egenskaper som har förväntats att återfinnas hos bland annat sjuksköterskor och 

här visas tydligt hur sjuksköterskeprofessionen har genomgått en radikal förändring.
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Medlet och möjligheterna

Hur man som aktivt strejkande sjuksköterska såg på strejkens potential är frågan som hamnar 

under lupp i det här kapitlet.  Hitintills har frågan om vilken verklighet som yrkesgruppen 

faktiskt  möter  samt  olika  aspekter  kring  strejkens  utbrott  behandlats  precis  som.  I  detta 

kapitel riktas fokus slutligen mot informanternas syn på strejken som lämpligt medel. Vilka 

möjligheter och förbehåll implicerade strejken som medel för att åstadkomma förändring? 

Gruppen som fokus

Vårdstrejken  är  ett  tydligt  uttryck  för  en  kollektiv  ambition  att  åstadkomma  konkret 

förändring.  Retoriken  har  kretsat  kring behovet  av att  uppvärdera  en yrkesgrupp  och vi-

känslan har ofta synts till, till exempel när man skriver (URL 2):

Vår kunskap måste avspegla sig i lönen

 

Detta bekräftas av Sanna som menade att strejken åstadkom förändring i en situation med 

mycket individuellt fokus. 

Sanna menar:

Ta till exempel det här med individuell lönesättning, jag tror att det är bra, men i den 

processen tappade man lite av det här med att vi som grupp kan göra någonting. 

På detta sätt ser hon att strejken har gett många positiva efterverkningar och diskuterar vidare:

Jag tror att det kan på min arbetsplats i alla fall kan leda till att vi blir mera starka som en 

grupp. Man kan fundera på hur vi själva vill arbeta. Vi kan påverka vår situation på lokal  

nivå. Och bara inse att man har möjligheter

Detta  kollektiva  uttryck  implicerar  förstås  förefintligheten  av  en sorts  kollektiv  identitet. 

Denna  förelåg  dock  inte  nödvändigtvis  före  strejken,  utan  kan  ha  byggts  upp  under 

processens  gång.  Faktum är  att  politiska  kontexter  och handlingar  tenderar  att  framkalla 

kollektiva identiteter (Beckwith, 2002: 150). 
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Precis som genus sedan en längre tid tillbaka har erkänts som en dynamisk process (Yancey 

Martin,  2003:  342)  kan  man  enligt  Beckwith  i  mycken  litteratur  se  en  förändring  i 

föreställningarna om vad kollektiv identitet innebär. I kontrast till den tidigare förhärskande 

föreställningen om att kollektiva identiteter är statiska speglingar av samhälleliga positioner 

ses de numera som aktiva processer av meningsskapande (Beckwith, 2002: 149).

Vårdstrejken har på många sätt handlat om att driva igenom såväl ekonomiska som sociala 

intressen.  Dessa  aspekter  har  i  den  här  studien  framkommit  som näraliggande  varandra. 

Uppvärderingen hade de facto tydliga kopplingar till den höjda lönen, samtidigt som denna 

aspekt hade sociala aspekter med att få professionen erkänd just som en sådan. 

Ekonomiska och/eller sociala intressen kan enligt Weeden avanceras på många olika sätt. 

Det  handlar  inte  bara  om att  arbeta  sig  upp mot  högre  positioner  i  den  redan formerade 

samhälleliga hierarkin, poängterar hon. Det kan likväl handla om att en viss position hamnar 

högre upp i hierarkin genom ett slags kollektiv ”upgrading” (uppvärdering, min översättning) 

(Weeden, 2002: 56).

Uppvärderingen  var  som  tidigare  noterats  en  mycket  central  aspekt  av  vårdstrejken. 

Vårdstrejken hade med andra ord en målsättning som var mycket kollektivt  orienterad. På 

detta sätt var gruppfokus något centralt under strejken. 
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En reaktion mot traditionen

Genom vårdstrejken har sjuksköterskorna ställt krav som just går emot den uppoffrande 

tendensen och samtidigt ignorerat föreställningen om att det är otänkbart för sjuksköterskor 

att strejka för att få igenom sina krav. Detta menar Eva som vidare påpekar att de äldre 

generationerna sjuksköterskor, som var verksamma när hon kom ut i arbetslivet, såg det som 

otänkbart att ställa krav som kunde tänkas gå ut över patienterna.  

Eva säger:

Jag vet ju när jag började som sjuksköterska. Det var på något sätt alltid de (patienterna) 

som kom först. Eftersom det är ett vårdande yrke kanske man tänker på ett annat sätt. Även 

om det inte är ett kall skulle man ha en viss känsla för människor.

Vad vårdstrejken gav upphov till var en på många sätt unik situation. Genom att strejka 

markerar man betydelsen av bland annat höjd lön och samtidigt trotsar man den motsättning 

som bland annat Forssén tar upp mellan omvårdande och lönearbetets logik (Forssén, 1997: 

106). 

Att strejka när man arbetar inom ett vårdyrke är dock långt ifrån optimalt, enligt Sanna. 

Detta beror på just det vårdande ansvaret om man följer hennes resonemang. För att en strejk 

ska kunna påverka situationen krävs det att den är massiv, vilket är omöjligt att åstadkomma i 

ett  sjukvårdssammanhang.  En  strejk  inom  vården  kan  aldrig  bli  så  kraftfull  som  den 

egentligen skulle behöva vara, menar hon. 

Sanna säger:

I och med att vi representerar ett vårdyrke blir det ju inte lika enkelt att förändra något. Det  

kan inte tillräckligt massivt.

Även Cecilia påpekar vikten av att strejken hade varit kraftfullare. 

Cecilia kommenterar:

Den har varit för klen. Om alla hade gått ut samtidigt hade det varit bättre. Kortare, men mer 

kännbart.
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Ett problem som Sanna ser det, och som sätter käppar i hjulet för det de i strejken kämpade 

för, är att det inom vården inte finns ingen produktion. Det handlar ”bara” om att upprätthålla 

ett välmående samhälle och därför det både svårare att få högre lön och 

Sanna säger:

Vi producerar ju ingenting. Jag kommer ju aldrig producera något som kommer att ge ett  

företag  en  vinst.  Jag  menar,  det  här  är  vårt  ledande  företag  i  Sverige,  Sjukvården  i  

Östergötlands läns landsting, så är det ju inte

En av vårdstrejkens mest intressanta aspekter inryms i England och Folbres diskussion kring 

relationen mellan sjuksköterskeyrket och bilden av The Economic Man2. England och Folbre 

menar att sjuksköterskor inte omfattas i bilden av ekonomiskt handlande varelser, eftersom 

deras yrkesmässiga intressen förmodas ligga på ett annat plan än den egna förtjänsten. En 

person inom vården förknippas istället med empati och altruism (England och Folbre, 1999: 

40). 

Karaktäriserande för sjuksköterskeyrket är att det omfattas av ett omvårdande ändamål. 

Enligt Forssén ger omvårdandet många gånger upphov till en kluven position för exempelvis 

sjuksköterskor, men även för andra som arbetar inom vården. För att inte riskera att bli 

utnyttjade måste de i egenskap av löntagare värna sina ekonomiska intressen, men de har 

samtidigt sin omsorgsroll att ta hänsyn till. Hon kommenterar (Forssén, 1997: 106):

… de har att ta hänsyn till både omsorgens och lönearbetets logik. Det kan därför inte ses 

som lika självklart att värdera aspekter i vårdarbetet som uppfattas som traditionella  

löntagarfrågor utifrån ett patientperspektiv. 

Om man följer Forsséns resonemang går alltså omvårdandet stick i stäv med de lönemässigt 

beräknande avsikterna. 

2 The Economic Man, eller Homo Economicus, kan översättas som den ekonomiskt handlande varelsen och är en 
term som analytiskt används av nationalekonomer. Denna ger en bild av människan som rationell, ekonomiskt 
kalkylerande och nyttoorienterad. 
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Önskade effekter

Även om strejken inte sågs som tillräckligt effektiv var den enligt både Cecilia och Sanna ett 

medel som kom väl till pass för att påverka opinionen. På detta sätt har allmänheten kan ha 

fått större sympatier för sjuksköterskors verklighet, tror Sanna. Samtidigt menar hon att vårt 

stora informationsflöde kan vara en nackdel för att ge någon långsiktigare effekt.

Sanna säger:

Om man känner någon så är man nog mer intresserad. Känner man inga sjuksköterskor så är  

det nog bara en del av nyhetsflödet. Vi har ett jättestort informationsflöde och om det inte är  

något speciellt så kommer det inte sitta kvar. 

Förhoppningarna om att strejken skulle komma att förändra jättemycket var inte något som 

poängteras. istället var det en ståndpunkt

Cecilia säger:

Det som syns utåt från Vårdförbundets perspektiv har ju varit att vill ha högre lön, men för 

mig personligen och för mina kolleger är det nog mer en principsak. Att vi vill att de ska 

lyssna på oss. Det känns mer som: nu slår vi näven i bordet, nu måste ni lyssna på oss.

Att lönen i offentliga sammanhang har varit ledordet samt den påstådda impulsen råder det 

från mina informanters perspektiv inga tvivel om. Höjd lön var ett av de mest synliga målen 

med strejken, konstaterar Sanna. 

Sanna säger:

Och de andra frågorna, det har ju inte bara handlat om lönen, de har verkligen kommit i  

skymundan. 

Lönefrågan var ju trots allt, som här påpekas, inte strejkens enda syfte. Detta även om den 

förvisso var en angelägen fråga.  Sanna kopplar detta till  media,  som de facto spelade en 

mycket  stor roll  för allmänhetens  inblick.  Fokus från det mediala  hållet  blir  därför enligt 

Sanna till en del konstruerat. I det faktum att lönefrågan representerar en aspekt som många 

kan relatera till har dock den en stor potential. 
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Sanna konstaterar:

Det handlar väl också mycket om att lönen är något som alla kan sätta sig in i. Det ser man  

ju både när man pratar med andra sjuksköterskor och med folk utanför sjukhuset.

Sammanfattningsvis  tycks  mediebilden  inte  alltid  ha  gett  en  rättvis  bild  av  syftet  som 

sjuksköterskor haft med att gå ut i strejk. Samtidigt verkar det dock vara så att en stor del av 

allmänheten  genom  denna,  många  gånger  förenklade,  presentation  av  situationen  lyckats 

förstå  grunddragen i  strejken.  På  detta  sätt  har  det  i  strejken  ofta  funnits  stort  stöd  från 

allmänheten, som kanske annars inte hade varit möjligt.  

Sammanfattande diskussion

I  den  här  studien  frågade  jag  mig  huruvida  strejken  kan  ses  som  ett  kulturellt  eller 

samhälleligt  utbrott.  Jag  belyste  vårdstrejken  ur  sin  kontext  och  betraktade  såväl 

sjuksköterskesituationen  som  resonemangen  kring  strejkens  orsak  och  möjliga  effekt. 

Fundamentet i studien var tre sjuksköterskor som alla hade varit aktivt engagerade på grund 

av sina positioner som förtroendevalda för Vårdförbundets medlemmar.

Man kan efter samtal med dessa kvinnor konstatera att vårdstrejken i hög grad var ett resultat 

av våra samtida tanke- och handlingsmönster. Alla informanterna tog upp sjuksköterskeyrkets 

tradition  av  uppoffring  och  obevekligt  patientfokus  som något  kontrasterande  till  dagens 

situation  då strejk  till  och  med  är  en möjlighet  för  de verksamma inom vården.  Som en 

informant berättade var det när hon började som sjuksköterska för ett par decennier sedan 

nästan otänkbart  att  göra  något  för  att  förbättra  sin  egen situation.  Detta  skulle  ju  kunna 

komma att gå ut över patienterna. En annan informant påpekar att det fortfarande finns kvar 

tendenser  från  Nightingaleskolan  och  att  vissa  nästan  kan  se  det  som  obehagligt  att 

sjuksköterskor ställer ekonomiska krav. 

I vårdstrejken ville man också framhålla kunskapen som fanns representerad inom yrket. 

Uppvärderingen var en central fråga som involverade såväl aspekter av lön och kunskap, som 

förhållandet dem emellan. Mina informanter menade att deras arbete inte var rättvist värderat 

och att lönen varken motsvarade deras kunskap eller det ansvar de tar. 
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På detta sätt kan vi ändå se att situationen i dag är unik, om vi ser till  de bakomliggande 

historiska  tendenserna.  Faktum  är  att  sjuksköterskor  och  annan  akademiskt  utbildad 

vårdpersonal var ute i strejk just bland annat för det ekonomiska syftet. Det har således skett 

en attitydförändring inom sjuksköterskeyrket som gör att ekonomisk värdering är något som 

är fullt normalt att kräva, även om yrket råkar vara vårdande och dessutom kvinnodominerat. 

Webers teorier om rationalitet var oumbärliga för förståelsen av denna utveckling. Faktum 

är att just den utveckling som han pekade på skådades i och med strejken. Det var ju nu inom 

yrkesområden som så tydligt  präglas av de värden som Weber menar  att  människan i det 

moderna samhället utvecklas bort från. Strejken kan ses som ett uppbrott på det kulturella 

planet eftersom både yrkets mål och motivationer är i förändring. Därtill kan vi se Webers idé 

om att målrationaliteten präglar det moderna samhället i vårdstrejken. Den målmedvetenhet 

som var ett så tydligt inslag i strejken i och med lönefrågan är ett så tydligt exempel på hur 

motivationerna är i förändring och hur man handlar strategiskt för att nå sitt  mål.  Som en 

informant påpekade var förmodligen pengarna inte det viktigaste förr. Från detta kan man 

tolka ett tydligt uppbrott, eftersom det nu tycks vara något primärt som ger följdeffekter och 

sänder signaler. På detta sätt kan man tala om ett kulturellt uppbrott. Det kulturella uppbrottet 

har skapat en situation där ekonomisk värdering är något som krävs oavsett yrkets karaktär 

och framförallt oavsett om kvinnor eller män dominerar yrket. 

Eftersom  genusfrågan  var  något  centralt  från  högre  instans  i  strejken,  nämligen  från 

Vårdförbundets  håll,  var  genus  ledordet.  Det  framgår  tydligt  att  hur  man  som strejkande 

sjuksköterska sedan tolkade detta budskap var något som skilde sig från person till person, om 

jag följer mina informanter. Även i den här frågan kan man hur som helst tala om ett uppbrott. 

Tidigare må man ha sett mönster av genusprägel i yrket, men nu har man börjat ställa krav på 

att detta inte ska vara utslagsgivande. 

Sett  utifrån  mina  informanters  perspektiv  förefaller  genus  inte  ha  direkt  diskuterats  i 

någon högre grad under strejken. Istället låg fokus på de krav som man ville få igenom. Det 

förefaller som att man var mycket inriktad på konkreta krav som sedan skulle påverka denna 

genusmässiga  grund  som  man  ser,  både  från  Vårdförbundet  och  från  informanthåll. 

Underbyggnaden låg de facto på de genusmässiga aspekterna, även om dessa inte var speciellt 

synliga i de konkreta resonemang som informanterna förde. Det förefaller dock rationellt att 

primärt  fokusera på konkreta  målen,  eftersom det  var  dessa som man  ville  driva igenom 

genom att gå i strejk. 
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Samtidigt kan man tolka detta som att man under strejken sökte inriktade sig i så hög grad 

som möjligt  på det kollektiva. En informant påpekar till  exempel den viktiga roll som det 

faktiskt  har  spelat  att  få  träffa  andra och  diskutera  sina  situationer.  Värt  att  notera  är  att 

informanterna sinsemellan såg på genus och jämställdhet på olika sätt. Just detta, att genus 

inte verkade ha diskuterats kan betraktas i ljuset av att resonemangen skiljde sig åt på flera 

plan.  Informanterna  var  exempelvis  oense om varför  sjuksköterskeyrket  representerade  en 

kvinnodominerad  sfär  och  huruvida  det  är  naturgivet  kvinnligt  eller  socialt/traditionellt 

konstruerat  som sådant.  Det  fanns  helt  enkelt  helt  enkelt  flera  perspektiv  på genusteorier 

presenterade.

På frågan om ifall strejken var ett kulturellt och/eller strukturellt uppbrott visar det sig att så 

troligen  är  fallet  åtminstone  på  det  ena  planet.  Som en  informant  konstaterade  handlade 

strejken om att komma åt föreställningar på högre instans; det är dessa som resulterar i att 

arbeten som utförs av mestadels kvinnor ger sämre betalt. På detta sätt kan man se att strejken 

för en informant handlar om ett slags kulturellt uppbrott. 

Ett uppbrott på det kulturella planet blir det även om vi följer det resonemang som en 

annan informant för. Dock kan man i hennes resonemang även se en tendens till strejken som 

ett medel för att förändra situationen strukturellt. Vad hon betonar är nämligen vikten av att 

förändra  såväl  den  ekonomiska  värderingen  av  ”kvinnligt”  arbete  som  strukturen  på 

yrkesgruppen.  Genom att  få in fler  män i  sjuksköterskekåren kan sjuksköterskeyrket  även 

genomgå  en  strukturell  förändring,  om  vi  följer  den  här  informantens  resonemang. 

Betoningen av det sistnämnda motiveras från hennes perspektiv framförallt  av att  det  inte 

finns fog för systemet som det ser ut i dag. Från hennes perspektiv är en situation som den 

idag inte  eftersträvansvärd.  Snarare  är  det  så att  den involverar  flera  problem som skulle 

kunna åtgärdas genom att en större variation skapas inom arbetsgrupperna. 

Strejken som strukturellt uppbrott ser vi således inte hos alla informanter, medan viljan att 

förändra föreställningar bland allmänheten och på högre instans är ett generellt mönster bland 

informanterna. Utifrån informanterna i min studie visar det sig alltså att strejken implicerade 

en vilja att komma åt vissa kulturella mönster och förändra dem. 
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