Sorti eller protest?
Om sjuksköterskors arbetsvillkor som en
aspekt av könsojämlikhet
REBECCA SELBERG

Varför säger sjuksköterskorna upp sig?
• Dåliga arbetsvillkor, ohållbara scheman, dålig lön, samvetsstress – inget utrymme
för ”voice”
• En modell för att förstå handlingsalternativ – E V L:
- Sorti (exit)?
- Protest (voice)?
- Lojalitet?
• Hur kan vi förstå detta ur ett historiskt perspektiv?
• Hur kan vi förstå det ur ett genusperspektiv?
• Varför är det viktigt?

Sjuksköterskeyrket – en kritisk historia
• Sjuksköterskeyrket – ett uttryck för könsarbetsdelningen
• Könsarbetsdelningen bygger på konkreta maktrelationer och tolkningar av
egenskaper
• En implicit biologisk determinism + teknologisk determinism (i själva verket:
rörliga processer och förhandlingar)
• Den produktiva sfären i centrum – den reproduktiva understödjer och
undervärderas
• Yrket skapades under 1860-talet genom en stark följsamhet med den manliga
överordning som medicinen representerade
• En egen skapelseberättelse: ”Damen med lampan”
• Två tyngdpunkter: soldaten som offrar sig för sitt land – och kvinnan som
understödjer och offrar sig för honom

Sjuksköterskeyrket – en kritisk historia
• ”Att vara en god sköterska är att vara en god kvinna” – alltså utmärkas av ”tysthet,
försiktighet, tålmodighet, uthållighet och överseende; med patienter, med kollegor,
med överordnade, med jämlikar”
• Florence Nightingale och Fredrika Bremer: mellan emancipatoriska ambitioner och
essentialistiska föreställningar
• Sjuksköterskeyrket: kvinnor skulle få en formell roll i samhället – å andra sidan
skulle denna roll vara beskuren, och skulle främja lugn och ordning och
fosterlandet

Sjuksköterskeyrket – en kritisk historia
• Drottning Sophia och Sophiahemmet:
- Drottningen var konservativ men hade en stark dragning till moderat-liberala
tankesätt. Hon fruktade för socialismen, och rädsla för revolutioner gjorde henne
uppmärksam på många samhällsproblem. Det var de styrandes plikt, ansåg hon,
att undanröja nöd och elände bland befolkningen. Reformerna borde komma
uppifrån, från de högre skikten av invånarna. Att bildade flickor kunna verka som
reformatorer inom sjukvården torde därför ha förefallit henne logiskt. Men till
denna uppgift borde de danas i kristen anda.

• Professionalisering genom organisering – men inte i fackligt syfte utan för att
”skapa gemensamhetskänsla och ansvarskännande”
• Frågor om anställningsförhållanden ”luktade socialism”

• Trots detta: ständiga diskussioner bland sjuksköterskor om anställningsvillkor

Sjuksköterskorna uppfattas i stort sedt som lefvande inventarier, ett slags
oundgängliga arbetsmaskiner, som man sliter ut, så länge de fungera och sedan
kastar bort.
Carl Lindhagen, motion 289 i andra kammaren (1911)

Här misstog sig herr Lindhagen. Sjuksköterskorna behandlas nämligen sämre än
inventarierna!
Agda Meyerson, tal till Svensk Sjuksköterskeförening (1911)

Arbetstiden och nattvaket äro mångenstädes orimliga, och sällan fråga någon efter
hvad sköterskorna mänskligt sedt kunna påläggas. … Man skulle ju kunna tro, att
man på ett sjukhus åtminstone kunde särskildt påräkna medkänsla för sjukdom.
Men en sköterska får icke gärna vara sjuk. Om hon klagar, visas oftast endast
missnöjda miner…

Carl Lindhagen, motion 289 i andra kammaren (1911)

Det går som en röd tråd … talet om sjuksköterskornas krav på andra; jag söker
förgäves efter en antydan om några sådana på dem själva.

Bertha Wellin 1911

Kontinuitet och förändring
• Sjuksköterskeyrket som ett uttryck för ”den borgerliga maternalismen”

• Ett professionellt projekt som tog avstånd från facklig kamp
• 1939: biträdenas fackliga strider tvingade sjuksköterskorna att sluta kollektivavtal
• Från ett moraliskt uppdrag till en part på arbetsmarknaden
• Med den offentliga sektorns expansion en allt mer protestbenägen grupp
• Idag: en differentierad kår – alla har samma grundutbildning men skillnad mellan
- High touch – high tech + lite variation + låg status + skiftarbete
- High admin / forskning + högre status + kontorstider
- Allt mer fragmenterade, oförutsägbara arbetsprocesser

Hur värderar vi arbetet?
• En strid om vad yrket är och hur arbetet ska värderas

• Som alltid ramas diskussionen om arbetsvillkoren in av yrkets etiska normer
• Vilka dessa är har också alltid varit föremål för debatt
- Från 1920-tal – applåder för Herman Lundborg på SSF:s möte
- Till 2014 – protester mot Sd:s besök
• En professionell hållning kräver respekt för gruppens kunnande och själva
kunskapsbas – och krav på att kunna styra själv och lägga upp sitt arbete utgör
centrala inslag i den fackliga identiteten
• När professioner sätts under tryck av krav på ekonomisk effektivitet ökar också
behovet av att lyfta fram den professionella identiteten och det professionella
ansvaret som argument mot arbetsgivarnas krav på besparingar, kontroll och
underordning

Arbetets könade värdering
och den professionella identiteten
• När sjuksköterskor protesterar och när de lämnar – liksom när de stannar trots
stora personliga kostnader (E – V – L) lyfter de fram sin roll som Samhällets,
Välfärdens och Omsorgens och Den Beprövade Erfarenhetens väktare
• Men yrkets historia väger tungt: det skapades som ett elitens projekt för att
reformera och blidka på samma gång – och etablerades med viss beröringsskräck
med facklig aktivism och kollektivistiska strategier
• ”Det är vårt eget fel”…
• Nej – snarare: sjuksköterskor har alltid fått manövrera ett ideologiskt motiverat
förnekande från samhällets sida av reproduktivt arbete som nödvändigt för
samhällets överlevnad

Sjuksköterskor vid ett vägskäl
• När sjuksköterskor lämnar kritiseras de

• När sjuksköterskor protesterar kritiseras de
• När sjuksköterskor stannar exploateras de
• Ska de knyta an till den borgerliga maternalismen – eller till den progressiva
ådran?

