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Förord

Ursprunget till denna avhandling är ett gemensamt intresse för genusforskning. Under flera studieår har vi både tillsammans, men även var
och en för sig, i skrivandets form, behandlat detta forskningsområde.
När vi så småningom stod inför uppgiften att påbörja våra forskarstudier
var därför forskningsinriktningen given. På samma sätt var det givet att
det skulle bli vi två som tillsammans skulle skriva vår doktorsavhandling.
Ett avhandlingsarbete innebär att under en obestämd tid framåt ge sig
ut på en seglats, där nya och okända vatten väntar. I vårt fall har vi haft
förmånen att få dela de ”blåsiga fjärdar och gröna sund” som funnits
under seglatsens gång. Och trots att blåsten stundtals varit hård och risken för grund påfallande har de gröna sunden ändå alltid funnits nära
och varit en drivkraft för oss båda att gå vidare. I den gemensamma
glädjen som arbetet med denna avhandling inneburit har samtalet oss
emellan varit centralt. När detta samtal varit som bäst har en tanke givet
en annan tanke vingar och replikerna uppstått ur varandra. Endast så är
de möten som leder till mänsklig växt!
Flera människor har betytt mycket för oss under vår tid som forskarstuderande. Först av allt ett varmt tack till våra handledare professor
Gunilla Svingby och docent Ulla Tebelius. Den reflekterande och framåtsyftande handledning som ni båda har givit har varit av avgörande
betydelse för denna avhandling. Gunilla Svingby har bidragit med värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik. Under det sista året har även
Ulla Tebellius fungerat som vår handledare och blivit delaktig i arbetet.
Genom sitt metodiska sätt att arbeta och sina kritiska ifrågasättanden har
hon delat med sig av sina stora kunskaper och därmed fört avhandlingsarbetet framåt. Innerligt tack Ulla !
Ett varmt tack går också till professor Horst Löfgren, som under avhandlingsarbetets slutfas givit flera viktiga råd och varit till ovärderlig
hjälp vad gäller den layoutmässiga utformningen av avhandlingen.
Institutionssekreteraren Karin Dahlberg förtjänar också stort tack för
att hon alltid haft ett trevligt bemötande och visat oss sin omtanke.
© Institutionen för pedagogik

11

Ett speciellt tack vill vi också rikta till filosofie doktor Cecilia Cervin, vid Institutionen för humaniora, Högskolan Karlskrona/Ronneby,
som läst och lämnat synpunkter på vårt manus samt varit en uppmuntrande vän under det sista årets forskarstudier.
Så vill vi också tacka professor Birgit Negussie, som är den person
som inspirerade oss till att påbörja forskarstudierna. Genom de år som vi
har arbetat med vår avhandling har hon med sina goda pedagogiska
egenskaper och en aldrig sinande entusiasm varit ett föredöme och ett
ovärderligt stöd såväl i med- som motvind. Tack Birgit för att du är den
du är och för att du aldrig någonsin slutade tro på oss!
Slutligen vill vi tacka våra familjer, som är det viktigaste i våra liv.
Tack Anders och Sven samt Bosse, Emelie, Viktor och Emanuel för att
vi alltid känt att ni funnits med oss under resans gång. Utan ert kärleksfulla stöd hade denna avhandling varit omöjlig att skriva.

Karlskrona i april 2000

Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson
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1

Inledning

1.1

Problemområdet

Vårt intresse för avhandlingens ämnesområde, genusrelaterad maktutövning, har vuxit fram ur egna erfarenheter av sjuksköterskeyrket. När
vi i slutet av 70-talet började som yrkesverksamma sjuksköterskor fanns
hos oss båda tankar om självständighet och utveckling inom yrket. Snart
erfor vi dock att sjuksköterskans arbete i stor utsträckning handlade om
anpassning och underordning, ord som osökt ledde tanken till en traditionell syn på hur kvinnor bör vara. På våra arbetsplatser kunde konstateras att kvinnorna var i kvantitativ majoritet, men trots detta hade de
små möjligheter att påverka arbetssituationen och få gehör för sina åsikter. Vårt arbete som sjuksköterskor innebar även insikter om hälso- och
sjukvårdens hierarkiska uppbyggnad och organisationsstrukturens betydelse för såväl vårdpersonal som patienter. Högst upp i den hierarkiska
pyramiden återfanns männen med högre utbildning och status än kvinnorna, som befann sig längre ner i hierarkin. I denna vardagsnära verklighet aktualiserades frågor om genus och makt. En annan utgångspunkt
är att vi båda varit verksamma som högskoleadjunkter och därmed haft
möjlighet att distansera oss från det praktiska vårdarbetet. Förförståelsen
för forskningsområdet utgörs således såväl av ett inifrån- som ett utifrånperspektiv.
Upprinnelsen till avhandlingens ämnesområde kan således spåras i ett
gemensamt intresse för relationen mellan genus och makt (Albinsson,
1994; Arnesson, 1994; Albinsson & Arnesson, 1995). Dessa fördjupade
kunskaper förstärkte viljan att tränga djupare in i problematiken. Licentiatavhandlingen ”Makt och motmakt. En studie om kvinnor i vårdhierarkin” fokuserade relationen mellan genus och makt/motmakt inom
hälso- och sjukvården och intresset riktades mot vad som sker inom en
specifik organisation. Syftet var att kartlägga hur utövandet av könsrelaterad makt skedde inom tre somatiska vårdavdelningar. Ett annat syfte
var att utifrån ett motmaktperspektiv, där kvinnors agerande ställdes mot
© Institutionen för pedagogik

13

utsattheten för maktutövning, förstå och förklara hur kvinnorna hanterade sin situation. Ytterligare ett syfte var att undersöka huruvida det var
möjligt att förstå en makt/motmaktmodell i förhållande till empirin.
Analysen av det empiriska materialet utgick från ett genusperspektiv
innefattande Ås teori om kvinnokultur som motkultur samt Hirdmans
genusteori. Vidare anlades ett makt/motmaktperspektiv där makt relaterades till medvetenhet. Resultatet av den empiriska studien visade olika
aspekter av genusrelaterad maktutövning där det mest centrala var att
kvinnor inom vårdhierarkin utsattes för olika former av härskartekniker,
exempelvis osynliggörande, förlöjligande och undanhållande av information. Vid de vårdavdelningar som studerades fanns en hierarkisk genusordning, där männen var normgivande, men även en tydlig dikotomi
mellan könen, som bland annat visade sig genom att männen företrädesvis arbetade som läkare och kvinnorna som sjuksköterskor, undersköterskor eller sjukgymnaster. En annan viktig konklusion var att makt
utövades såväl medvetet som omedvetet. En del kvinnor i den empiriska
studien kände väl till hur makttekniker kunde utnyttjas, medan andra
föreföll mera omedvetna om pågående maktspel. Utsattheten för
maktutövning föranledde vissa kvinnor att medvetet eller omedvetet
tillgripa motmakt. De motmaktstrategier som kunde exemplifieras var
anpassning, intimitet, kvinnlighet, moderlighet, humor, manipulation
och utrymmesskapande (Albinsson & Arnesson, 1997). Studien gav
upphov till flera nya frågor. En var om inte vårt resultat gav en alltför
enkel bild av den maktutövning som skedde i vardagliga möten mellan
kvinnor och män vid de vårdavdelningar vi studerat. Var det exempelvis
så att kvinnor endast använde motmaktstrategier eller tillgrep de även
maktstrategier? Ytterligare frågor var: Vilken betydelse har organisationsstrukturen för maktutövning? Vilken roll spelar olika subkulturer?
Dessa nya frågor inspirerade oss till att gå tillbaka till licentiatavhandlingens empiriska material och analysera detta utifrån nya infallsvinklar.

1.2

Syfte och problemprecisering

Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa förståelsen för relationen mellan organisation, genus och makt. Detta skall ses som en vidareutveckling av det syfte som presenterats i vår licentiatavhandling (Albinsson & Arnesson, 1997). Förståelseaspekten implicerar ett närmande
till den handlande individen samt handlingarnas innebörd och konse14
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kvenser. I fokus för vårt intresse står en grupp yrkesverksamma kvinnor
inom organisationen hälso- och sjukvård. Problemområdet förankras i
tre teoretiska utgångspunkter; teoretiskt perspektiv på organisation, feministisk teoribildning samt teorier om makt. Avsikten med den teoretiska förankringen är att den skall tillföra teoretiska begrepp och analytiska verktyg och därmed bidra till en fördjupad förståelse av problemområdet. Våra utgångspunkter illustreras med följande bild:

Figur 1. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter
I den inre cirkeln, figurens kärna, problematiseras den process inom
vilken maktutövning sker i vardagliga möten mellan kvinnor och män
inom tre somatiska vårdavdelningar. Den inre cirkeln illustrerar den
empiriska studie som genomfördes inom ramen för vår licentiatavhandling. En redogörelse för denna studie görs i kapitel 6.
Nästa cirkel i figuren åskådliggör avhandlingens maktteorier. Det
makt- motmaktperspektiv som beskrevs i licentiatavhandlingen har vi© Institutionen för pedagogik
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dareutvecklats och fördjupats. Dessutom har ytterligare maktteorier tillförts. Det innebär att maktbegreppet kommer att belysas ur olika teoretiska synvinklar samt granskas i relation till begreppen motmakt och
genus. Maktperspektivet diskuteras i kapitel 4.
I nästkommande cirkel återfinns de feministiska teorier som ingår i
vårt genusperspektiv. Detta perspektiv synliggör genus betydelse och
lyfter fram maktinnehållet i relationen mellan könen. I syfte att vidareutveckla det genusperspektiv som presenterades i vår licentiatavhandling har vi fördjupat den feministiska teoribildningen. De feminisitiska
teorierna diskuteras i denna avhandling utifrån begreppen struktur och
individ, vilket innebär att könsskillnader och könsförtryck förklaras på
såväl samhälls- som individnivå. De feministiska teorierna presenteras i
kapitel 3.
I den yttre cirkeln kontextualiseras vardagliga möten mellan kvinnor
och män. Licentiatavhandlingens resultat väckte frågan om organisationens betydelse för maktutövning. I föreliggande avhandling har därför
organisationsperspektivet tillförts. Syftet med detta är att ge en bakgrundsförståelse till det som sker inom tre somatiska vårdavdelningar.
Organisationsperspektivet belyses i kapitel 2.
Ovanstående resonemang visar de olika teoretiska utgångspunkterna i
relation till avhandlingens problemområde. Av vital betydelse är att ställa frågan hur de olika teorierna ömsesidigt påverkar varandra. Närmast
den empiriska studien ligger teorier om makt, eftersom avsikten är att
studera den process i vilken maktutövning sker. Problematiserandet av
genus betydelse för denna maktutövning genom tillförandet av feministiska teorier lägger ytterligare ett raster på vårt problemområde. Den
yttre cirkeln illustrerar slutligen hur problemområdet ramas in med hjälp
av ett teoretiskt perspektiv på organisation. Den teoretiska förankringen
av problemområdet leder oss fram till de två huvudfrågor som vi i föreliggande avhandling söker svar på. Dessa är:
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Vilken betydelse har organisationsstrukturen och organisationskulturen för den maktutövning som sker i vardagliga möten mellan vårdpersonal, det vill säga kvinnor och män inom tre somatiska vårdavdelningar?
Vilken betydelse har genus för den maktutövning som sker i vardagliga möten mellan vårdpersonal, det vill säg kvinnor och män
inom tre somatiska vårdavdelningar?
© Institutionen för pedagogik

1.3

Avhandlingens disposition

Avhandlingens första kapitlet innefattar studiens problemområde och
syfte. Kapitel 2 behandlar hälso- och sjukvårdens organisation. I kapitel
3 redogörs för feministisk teoribildning och i det fjärde kapitlet behandlas teorier om makt. Kapitel 5, presenterar avhandlingens metodologiska
förutsättningar och i det sjätte kapitlet framställs den empiriska studiens
uppläggning, genomförande och bearbetning. Vidare behandlas studiens
trovärdighet och tillförlitlighet. I kapitel 7 redovisas studiens resultat.
Huvudresultatet består av analys och tolkning av organisationens och
genus betydelse för maktutövning inom tre somatiska vårdavdelningar.
Kapitel 8 diskuterar avhandlingens problemområde utifrån ett genus-,
makt- organisations- samt pedagogiskt perspektiv.
Ansvaret för avhandlingens kapitel har delats upp mellan de båda författarna på följande sätt:
Kapitel 1. Inledning
Gunilla Albinsson/Kerstin Arnesson
Kapitel 2. Hälso- och sjukvårdens organisation
2.1 Hälso- och sjukvårdens organisation sett ur ett historiskt perspektiv Gunilla Albinsson
2.2 Kvinnors och mäns positioner inom hälso- och sjukvårdens organisationsstruktur och organisationskultur
Kerstin Arnesson
Kapitel 3. Feministisk teoribildning
Kerstin Arnesson
Kapitel 4. Teorier om makt
Gunilla Albinsson
Kapitel 5. Metodologiska förutsättningar
Gunilla Albinsson/Kerstin Arnesson
Kapitel 6. Den empiriska studiens uppläggning, genomförande och
bearbetning
Gunilla Albinsson/Kerstin Arnesson
Kapitel 7. Resultat
© Institutionen för pedagogik
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7.1 Organisation och makt
Kerstin Arnesson
7.2 Genus och makt/motmakt
Gunilla Albinsson
Kapitel 8. Diskussion
Gunilla Albinsson/Kerstin Arnesson

18
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2 Hälso- och sjukvårdens organisation

En viktig fråga som resultatet av vår licentiatavhandling gav upphov till
var vilken betydelse organisationen har för maktutövning. Hälso- och
sjukvården är en samhällsinstitution som genomgått betydande förändringar under framför allt 1900-talet. I detta kapitel börjar vi därför med
en historisk beskrivning av hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige för att därefter ge en bild av dagens situation. Dessutom behandlas
kvinnors och mäns positioner och roller i termer av organisationsstruktur och organisationskultur. Kapitlet avslutas med konkluderande synpunkter på hälso- och sjukvårdens organisation som leder fram till en
avgränsning av avhandlingens organisationsperspektiv.

2.1

Hälso- och sjukvårdens organisation sett ur ett
historiskt perspektiv

2.1.1

Organisationens hierarkiska strukturering

Definitionsmässigt innebär organisationsstruktur organisationens form,
det vill säga de enheter som en organisation är uppbyggd av. Enheterna
kan ses som olika delar av en helhet mellan vilka det råder ett dialektiskt
förhållande. Vidare kan organisationsstrukturen beskrivas utifrån olika
organisationsteorier (Abrahmsson & Andersen, 1996).
Emanuelsson (1990) menar att hälso- och sjukvården sett i ett diakront perspektiv kan beskrivas som en sträng hierarki med skarpa gränser mellan olika yrkesgrupper. Läkare har av tradition haft en överordnad position beroende på deras vetenskapliga sakkunskap och medicinska ansvar. Men yrkesrollen har även varit patriarkal, det vill säga präglats av maktutövande, dock med faderlig omsorg. Sjuksköterskans mellanställning inom organisationen har karaktäriserats av såväl beroende
© Institutionen för pedagogik
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uppåt i hierarkin som strävan efter kontroll neråt. Den personalkategori
som befunnit sig längst ner i hierarkin och därmed närmast vården av
patienterna har varit vårdbiträdet.
Den hierarkiska arbetsorganisationen inom hälso- och sjukvården
härstammar från 1800-talet och hämtade sina förebilder från kyrkan och
militärväsendet (Lennerlöf, 1991a). Fundamentet i organiseringen av
arbetet var att varje individ ansvarade för ett begränsat antal arbetsuppgifter, något som ansågs bidra till ett effektivt organisationssystem och
ett speciellt sätt att tänka och handla (Evertsson, 1997). Denna hierarkiska strukturering av organisationer kan beskrivas utifrån Webers definition (1921, 1983) av den byråkratiska organisationen. Utgångspunkten
är att denna kräver ett regelsystem i syfte att motverka spänningar och
konflikter. Människan skall inom byråkratin bete sig rationellt och viktigt är att organisationsformen har auktoritet. Effektiviteten skall förutom formella regler åstadkommas genom lydnad, avgränsade arbetsområden och organiserade kommunikationskanaler. Överfört till hälso- och
sjukvården uttrycktes den byråkratiska skolan bland annat i att en läkare
hade övergripande ansvar för sjukhuset och att vårdpersonalens arbete
strukturerades utifrån regler, procedurer och arbetsformer. Svensson
liknar denna byråkratisering och standardisering med Prokustusmyten:
Prokustus handlar, liksom den moderna byråkratiska organisationen, med likheten som ideal och rättesnöre. När alla patienter,
genom en stereotyp patientroll, stöps i samma form, när vårdavdelningens rutiner för väckning, mat, - ja till och med för tarmtömning – blir viktigare än patienternas individuella och varierande behov, då är det Prokustus som styr. Då anpassas patienterna till avdelningens rutiner och inte tvärtom (Svensson, 1993,
s. 135).
I början av 1900-talet organiserades ofta arbetet på vårdavdelningarna
enligt casemodellen, där en sjuksköterska gav fullständig vård till ett
visst antal patienter (Spri, 1989). Omkring 1920 infördes salsystemet
och vårdarbetet organiserades kring tre till fyra salar där en eller flera
personer utförde allt arbete med och kring patienten (Lannerheim,
1994). Personalen, som bestod av sjuksköterskor, vårdbiträden och elever, hade främst ett omvårdnadsansvar. De medicinskt-tekniska arbetsuppgifterna var relativt få och utfördes av läkarna. Denna yrkesgrupp
20
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hade ett totalansvar för avdelningens patienter och stod utanför såväl
casemodellen som salsystemet. Det sociala avståndet mellan läkarna och
den övriga personalen var stort, men det fanns även en tydlig statusskillnad och en strikt arbetsfördelning mellan sjuksköterskan och vårdbiträdet. Kontakterna mellan de olika yrkesgrupperna var formaliserade och
arbetssituationen präglades av auktoritet, disciplin, stabilitet, enhetlig
och hierarkisk ledning samt en klar ansvars- och befogenhetsfördelning
(Heidenborg, 1984). Organisationsformen överensstämmer i princip
med den byråkratiska där chefen bestämde och de underställda lydde
(Lennerlöf, 1991a).

2.1.2

Taylorismens intåg

Hälso- och sjukvården förändrades på ett genomgripande sätt vad gäller
såväl medicinsk som teknisk utveckling under perioden 1950-1970
(Asplund & Asplund, 1987). Utvecklingen medförde att effektivitetstänkandet under inflytande av taylorismen blev än mer påtagligt än tidigare, en utveckling som kan exemplifieras med att sjukhusets olika enheter specialiserades och delades upp i kliniker, laboratorier och speciella verksamhetsområden. Effektiviseringen uttrycktes även i att flera
storsjukhus med specialavdelningar etablerades (Axelsson, 1993; Lannerheim, 1994). Samtidigt utvecklades under denna tid sjukvårdstekniken och många arbetsuppgifter som tidigare varit läkarens överfördes till
sjuksköterskan, som i sin tur lämnade över en del av sina uppgifter till
den nya yrkeskategorin undersköterskan (Reed, 1988). Denna yrkeskategori, liksom flera andra, exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut och
badbiträde kan ses som ett led i specialiseringen av hälso- och sjukvården. De ökade effektivitetskraven och influensen från taylorismen resulterade i en hierarkisk organisationsstruktur bestående av två sammansmälta hierarkier. Den ena var medicinsk och leddes av läkare. Inom
denna hierarki fördelades status, beslutanderätt, ansvar, lön samt tillgång
till information om patienten efter de olika personalkategoriernas medicinska kunskaper. Den andra hierarkin var administrativ och leddes av
sjukhusdirektionen. Huvuduppgiften för den administrativa hierarkin var
att samordna, planera och arbeta fram ekonomiska förutsättningar för
vårdarbete (Gardell m.fl., 1979; Gustafsson, 1987; Svensson, 1993). De
tayloristiska inslagen blev även påfallande i den så kallade akutvårdsmodellen, vilken karaktäriserades av hög effektivitet och kort vårdtid,
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med andra ord ”sjukvård på löpande band” (Gardell, m.fl., 1979). Arbetsmodellen speglade industriproduktionen men blev mönsterbildande
även för sjukvården.
Effektivitetstänkandet och Taylors principer kan också exemplifieras
med rondsystemet inom vilket ronden var ett viktigt inslag. Under denna
skulle läkaren snabbt skaffa sig en överblick över patienternas sjukdomstillstånd. I den direkta patientvården kartlades omvårdnadsarbetet
så att det kunde brytas ner till minsta beståndsdel och funktion. Den
anställde skulle inte längre ge fullständig vård till ett visst antal patienter
utan tilldelades istället klart avgränsade arbetsuppgifter såsom tvättning
av patient, medicinering, injektionsgivning och blodtrycksmätning. Varje yrkeskategori skötte sina moment, fick sitt revir och blev därmed endast en kugge i ett större maskineri. För de lägre personalkategorierna
rörde det sig ofta om föga kvalificerade arbetsuppgifter, något som medförde att den anställde var lätt utbytbar (Lannerheim, 1994). Rondsystemet fick till följd att vårdarbetet kunde förhandsplaneras i detalj, styras och kontrolleras, men även att arbetet monotoniserades och mekaniserades (Knapp-Gaaserud, 1991).
I takt med samhällsförändringarna under 1970-talet började hälsooch sjukvårdens organisation att ifrågasättas. Kritiska synpunkter som
att organisationen var alltför byråkratisk och medicinsk-teknisk samt att
vården inte utgick från patientens behov framfördes av politiker, vårdadministratörer, vårdpersonal och patienter (Axelsson, 1993). Även
inom industrin var kritiken likartad. Detta hade sin grund i att taylorismen uppvisade uppenbara svagheter, som bland annat yttrade sig i att
företagen fick stora problem med personalomsättning, rekrytering och
missnöje bland de anställda (Bredbacka & Ekstedt, 1992).

2.1.3

Mänskligare vård

Fayol delade Taylors tankar om arbetsdelning, specialisering samt standardisering inom industrin, men var dock kritisk till den splittrade ledning som blev ett resultat av taylorismen. Genom att bygga upp den
klassiska organisationsläran, eller den så kallade administrativa skolan,
förenade Fayol arbetsdelningens och specialiseringens fördelar med
kravet på en enhetlig ledning. Organisationsformen benämndes linjestaborganisationen och kännetecknande för denna var att det skulle finnas en obruten orderlinje från högsta chefen via linjecheferna till de an22
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ställda. Fundamentet i Fayols organisationsmodell var att ordergivning
alltid var förenat med fullt ansvar. Stabens uppgift var att tillföra den
kompetens som behövdes för en bra ledning. Därmed hade staben inte
någon befogenhet att ge order, eftersom funktionen endast var rådgivande (Lennerlöf 1991a; Liljequist, 1999).
Forskningen om industriell organisation influerades på 1950-talet av
Maslows behovsteori (Maslow, 1970). Denna har sina rötter i den så
kallade ”Human Relations-traditionen”, som växte fram på 1930-talet
som en protest mot tidigare teoribildning. I de så kallade ”Howthorneexperimenten” visade det sig att relationen mellan arbetstagarna skapade
en informell organisation vid sidan av den formella. Inom den informella organisationen utvecklades normer för vad som kunde betraktas som
en rimlig arbetsinsats och arbetsförtjänst. Prestationerna hölls sedan
inom dessa normer. De slutsatser som kunde dras av studien var att de
sociala relationer och normer som bildas på en arbetsplats måste tillmätas stor betydelse. Även i synen på ledarskap betonades de sociala relationerna och det demokratiska ledarskapet framför det auktoritära.
Den behovsinriktade organisationsforskningen visade att människan
styrs av andra belöningssystem än materiella. I de samhällen där den
materiella standarden är låg är människan framför allt intresserad av att
arbeta för att klara de fysiska behoven, medan människan i välfärdssamhällen ställer krav på att arbetet även skall tillfredsställa andra behov
(Lennerlöf, 1991a,b). Ur detta perspektiv utvecklades den forskning som
benämns den sociotekniska traditionen och som kännetecknas av att
människans socialitet kan relateras till ökad produktivitet. På organisationsnivå innebär det att övergripande beslut fattas på högre nivå, medan
arbetsledningen inriktas på delvis självstyrande grupper där beslut rörande arbetets uppläggning och genomförande tas av arbetstagarna
(Lennerlöf, 1991a).
Organisationsforskningen kom även hälso- och sjukvården till del
och ledde till att linje-staborganisationen började tillämpas. På vårdavdelningsnivå infördes gruppvård, vårdlag, parvård och egensköterskemodellen. Den övergripande organisationen, det vill säga den medicinska och administrativa hierarkin, lämnades dock intakt. Detta medförde
att läkare och första linjens chef (avdelningsföreståndare) inte ingick i
de nya organisationsformerna på vårdavdelningsnivå (Franssén, 1997a;
Sandberg, 1982).
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Gruppvård kan närmast beskrivas som ett försök att kombinera det
bästa från sal- och rondsystemet (Bjelvehammar & Olsson, 1982). Modellen baseras på den sociotekniska skolans princip om självstyrande
grupper. Överfört på vårdavdelningsnivå indelas vårdpersonalen i mindre grupper och som ledare för gruppen utses en sjuksköterska eller undersköterska. Vårdpersonalen knyts till ett fåtal patienter och därmed
ökar förutsättningarna för helhetssyn i omvårdnaden. Grundtanken med
gruppvård är att det är lättare för gruppen än för den enskilde vårdaren
att ge god vård till patienten.
En variant av gruppvårdsmodellen är organisationsformen vårdlag.
Även denna kan jämföras med det som inom den sociotekniska traditionen kallas för den delvis självstyrande gruppen. I likhet med Human
Relations-skolan betonas särskilt ledarens roll och ledarskapet utövas på
ett demokratiskt sätt med betoning på gruppmedlemmens eget ansvar
och delaktighet. Ledare för vårdlaget utses inom gruppen och kan vara
en sjuksköterska eller en undersköterska. Parvård är ytterligare en variant av vårdlagstanken, men skillnaden är att en sjuksköterska och en
undersköterska arbetar tillsammans och inbördes delar de arbetsuppgifter som finns runt patienten.
Egensköterskemodellen är ännu ett exempel på en organisationsform
som påverkats av ”Human Relations-skolan” och sociotekniken. Vårdfilosofin utgår från patientens behov av omvårdnad och accentuerar kontinuitet, medverkan och självbestämmande (Spri, 1989). För sjuksköterskans del innebär det ett huvudansvar för endast ett fåtal patienter.
Under primärsjuksköterskans ledighet svarar en annan sjuksköterska för
omvårdnaden av dessa patienter. Denna modell kan betraktas som en
reaktion mot sjuksköterskans specialiserade och administrativa funktion
i den tayloristiskt präglade vården, där den patientvårdande rollen alltmer kommit i skymundan. Egensköterskemodellen uppfattas av många
sjuksköterskor som en idealmodell för omvårdnadsarbetet, då den ger
sjuksköterskan ett tydligt och direkt ansvar i förhållande till patienten.
Arbetssättet möjliggör även en profilering av omvårdnaden och utvecklandet av en kunskapsmässig självständighet i relation till det medicinska kunskapsfältet. Organisationsmodellen kräver endast sjuksköterskor.
Det medför att personalgrupper som undersköterskor och vårdbiträden
blir överflödiga (Svensson, 1993).
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2.1.4

Mot en decentraliserad hälso- och sjukvård

En omfattande decentraliseringsprocess påbörjades inom hälso- och
sjukvården under 1980- och 90-talen. Decentraliseringen kan härledas
till den hälso- och sjukvårdslag som trädde kraft 1982. Lagen föreskrev
landstinget ett totalansvar för folkhälsoutvecklingen, där resurser för
diagnostik och behandling skulle vägas mot insatser av förebyggande
karaktär. För att kunna uppnå lagtextens intentioner förändrades organisationsstrukturen från detalj- till mål- och ramstyrning. En utveckling
som kan relateras till organisationsteorin ”Service Management” (Gustafsson, 1987). Denna lanserades i Sverige under 1980-talet. Grundtanken i organisationsteorin är att människan inte skall styras med order
och instruktioner utan istället informeras om mål, ansvar och befogenheter. Härigenom frigörs resurser hos individen som annars inte är tillgängliga. ”Service Management” baseras på att verksamheten ses som
ett serviceorgan där samarbete mellan arbetstagare är centralt. Arbetssättet skall vara horisontellt, det egna ansvaret i fokus och antalet beslutsnivåer minimerade (Brulin, 1989; Carlzon, 1985).
Decentraliseringen möjliggjorde att den operativa nivån inom organisationen tilldelades större beslutsrätt och ansvar (Gustafsson, 1987).
Hälso- och sjukvårdens övergripande mål kunde på detta sätt preciseras
på lägre hierarkiska nivåer, vilket innebar ökat inflytande för vårdpersonalen (Borgbrant, 1978). Rombach (1991) framhåller att målstyrning
förutsätter konkretisering av verksamhetens övergripande mål. En svårighet inom hälso- och sjukvården har varit att formulera tydliga mål,
något som har sin grund i att verksamheten inte är vinstinriktad utan
utgår från mänskliga behov. Även von Otter (1986) pekar på problematiken med målstyrning inom den offentliga förvaltningen och menar att
konflikten ligger i att målen är många, vaga och delvis motstridiga.
Konsekvensen blir att utgångspunkter och perspektiv inte är kongruenta.

2.1.5

Dagens hälso- och sjukvård

Nittiotalets svenska hälso- och sjukvård organiseras, enligt Svensson
(1993), utifrån olika vårdmodeller. Många vårdavdelningar arbetar utifrån det som tidigare beskrivits som gruppvård, vårdlag, parvård och
egensköterskemodellen, det vill säga idén om stort utrymme för personalen att i grupp ta ansvar för sitt arbete.
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Förutom förekomsten av olika vårdmodeller finns även regionala
skillnader vad gäller hälso- och sjukvårdens övergripande organisationsstruktur. I den region där vår studie genomfördes ser organisationsstrukturen ut så att ledningsorganisationens högsta nivå är politisk och utgörs
av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. De politiska besluten
effektueras på nästa nivå av landstingsdirektör och förvaltningschefer.
Dessa befattningshavares uppgifter är att forma det organisatoriska konceptet, förmedla budskap samt ge strategisk ledning.
Landstingets vårdverksamhet delas in i förvaltningarna primärvård,
psykiatrisk vård, tandvård samt sjukhusvård. Varje förvaltning är i sin
tur uppdelad i basenheter, vilket kan jämföras med det som tidigare benämndes kliniker. Med basenhet avses en funktionellt avgränsad verksamhet med ansvar för verkställandet av antagen verksamhetsplan inom
given rambudget. Nedanstående figur beskriver en linjestabsorganisation på basenhetsnivå (se avsnitt 2.1.3).

B asenhetschef

S tab

Avdelning

Avdelning

Avdelning

Mottagning

För sta linjens chef

För sta linjens chef

För sta linjens chef

För sta linjens chef

Figur 2.

Linje-stabsorganisation på basenhetsnivå

Basenhetschefen är direkt underställd förvaltningschefen och har administrativt ansvar. Hon/han har befogenhet att leda verksamheten för att
uppfylla målsättningen på basenhetsnivå under beaktandet av tilldelade
ekonomiska ramar. Vidare har basenhetschefen i egenskap av överläkare
det medicinska ansvaret. Inom basenhetens operativa kärna utförs
vårdarbetet. På varje vårdavdelning och mottagning finns en första linjens chef (avdelningsföreståndare). Denna befattningshavare är underställd basenhetschefen och företräder arbetsgivaren. Hon/han ansvarar
för det administrativa arbetet samt för att tilldelade resurser utnyttjas
optimalt. Första linjens chef arbetar för att de mål som är formulerade i
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landstingets verksamhetsplan bryts ner till delmål som kan omsättas i
praktiskt vårdarbete. Vidare skall hon/han följa upp målen, vidareutveckla vårdideologin samt kvalitetssäkra vården. Ansvarsområdet innefattar också samverkan med olika personalgrupper exempelvis i form av
övergripande arbetsledning för avdelningens olika vårdlag. Basenheten
är en linje-stabsorganisation, vilket innebär en obruten orderlinje från
basenhetschefen genom första linjens chef till vårdpersonalen. Staben
består av personer med specialkunskap och har en service- och rådgivande funktion till basenheten. De befattningshavare som tillhör staben
är läkare, chefssekreterare, personalsekreterare, läkarsekreterare samt
vårdadministratörer (Gustavsson, 1996).

2.2

Kvinnor och män inom hälso- och
sjukvårdens organisation

Inom svensk hälso- och sjukvård är 82% av samtliga landstingsanställda
kvinnor (Landstingsförbundet, 1996). Majoriteten av dessa kvinnor återfinns i organisationsstrukturens mellanskikt och bas (Lindgren, 1992;
Ressner, 1985; Svensson, 1993). Beträffande könsidentifiering av yrken
är sjuksköterskor ”den mest typiskt kvinnliga yrkesgruppen i Sverige”
(SOU 1997:83, s. 224). Detta har dels sin grund i att 90% av alla sjuksköterskor är kvinnor och dels i att sjuksköterskeyrket förknippas med
en traditionell föreställning om den kvinnliga könsrollen. Såväl sjuksköterskeyrket som den kvinnliga könsrollen byggs upp kring begrepp som
omvårdnad, anpassning och underordning (SOU 1997:83). Den kvinnliga representationen inom läkaryrket utgjordes 1997 av 38% (Socialstyrelsen, 1995).

2.2.1

Position i organisationsstrukturen

Den yrkesmässiga hierarkiseringen inom hälso- och sjukvården består,
enligt Franssén (1997a,b), av att olika yrkesgrupper markerar skilda
ansvars- och arbetsområden. Läkaren accentuerar sitt medicinska ansvar
och sjuksköterskan prioriterar arbetsuppgifter med hög status såsom
administration och sjukvårdsteknik. Sjuksköterskan överlåter därmed
det praktiska omvårdnadsarbetet till undersköterskan. Bevarandet av en
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strikt arbetsdelning exkluderar de olika yrkesgrupperna från varandra
och leder till det som Franssén benämner inhägnadskonflikt.
Den vårdhierarkiska strukturen har, menar Selander (1989), även bidragit till att läkarna lyckats stärka sin ställning inom organisationen.
Med utgångspunkt i en vetenskapligt grundad kunskapsbas och befästandet av ledarpositioner har läkarna i hög grad haft möjlighet att kontrollera sina arbetsområden. Ytterligare en orsak till läkarnas framträdande position är att läkarnas medicinska kunskaper av hävd har värderas högt. Detta skulle kunna förklaras med att läkare tillhör en professionell yrkesgrupp. Tillsammans med exempelvis advokater, arkitekter
och veterinärer är de välorganiserade och etablerade med en unik ställning och hög status i samhället. Genom att bygga upp en vetenskaplig
kunskapsbas har dessa yrkesgrupper, hävdar Selander, möjlighet att kontrollera sina yrken i viktiga avseenden. Enligt Freidson (1970) har läkarna skapat ett kunskaps- och yrkesmonopol med professionell dominans
som följd. Läkarprofessionens maktställning legitimeras också av samhället genom att det i välfärdssystemet finns ett inbyggt beroende av
läkarna. Därmed har staten tilldelat denna yrkesgrupp en framskjuten
roll i samhället, vilket blir synligt i rätten att utfärda intyg som befriar
individer från arbete, värnplikt, straff eller berättigar till förtidspension.
Emanuelsson (1990) påpekar att den hierarkiska organiseringen inom
hälso- och sjukvården får effekter på förhållandet mellan olika yrkeskategorier. Samtidigt som sjuksköterskeyrket är ett självständigt arbetsområde utmärks det av efterlevnad och undergivenhet gentemot läkarna.
Sjuksköterskan försöker kompensera detta genom avgränsning nedåt i
hierarkin. På så sätt erhåller hon/han makt över underställd personal och
patienter.
När Sahlin-Andersson (SOU 1997:83) beskriver den hierarkiska organisationens betydelse för relationen mellan olika yrkeskategorier uppfattar hon denna relation i termer av över- och underordning. Hon pekar
också på att det inte endast är de hierarkiska nivåerna som skiljer yrkesgrupperna åt utan även deras olika identiteter. ”Sjuksköterskegruppens
kvinnliga, traditionella och kollektiva identitet står i stark kontrast till
läkarnas moderna, manliga och individuella identitet” (SOU 1997:83, s.
230).
Såväl Svensson (1993) som Bergman (1994) sammankopplar kvinnors och mäns positioner inom hälso- och sjukvården med deras respektive yrkesroller. Ju längre ner i vårdhierarkin som individen befinner sig
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desto mer traditionellt kvinnligt blir vårdarbetet. Samtidigt minskar också bestämmanderätt, status och lön. Sahlin-Andersson (SOU 1997:83)
förklarar omvårdnadsarbetets låga status och självständighet med arbetets kvinnliga könsidentitet. Denna sätter ramarna för hur kvinnorna
skall agera och vad som förväntas av dem i yrkesutövningen, men påverkar även arbetets status samt hur det beskrivs och värderas .
Sjuksköterskornas position inom organisationen kan härledas till svårigheter att hävda gruppens yrkesidentitet. En orsak till detta är, anser
Bergman (1994), att sjuksköterskorna har anpassat sina arbetsuppgifter
efter samhällskonjunkturen. I tider då det varit brist på läkare har sjuksköterskorna tagit på sig läkaruppgifter och vid underbemanning av
sjukvårdsbiträden och undersköterskor har de utfört dessa yrkesgruppers
arbetsuppgifter. Konsekvensen av detta har blivit en otydlig yrkesroll
och svårigheter att hävda ett eget kompetensområde. Professionaliseringen av sjuksköterskeyrket är, enligt Heyman (1995), ett försök att
stärka sjuksköterskans yrkesidentitet. Det första steget mot en professionalisering har då varit att definiera omvårdnad som sjuksköterskornas
specifika kunskapsfält, en problematik som har penetrerats av Heyman.
Genom att analysera de avhandlingar inom omvårdnadsforskning som
lagts fram under tiden 1974-1991 har hon visat på svårigheterna med att
förstå omvårdnad som fenomen och hitta essensen i begreppet. Omvårdnadsbegreppets otydlighet kan vara ett skäl, menar Bergman (1994) och
Heyman (1995) till att sjuksköterskorna inte lyckats etablera sig som
professionell yrkesgrupp. Professionaliseringen av sjuksköterskeyrket
har dock inte vuxit fram hos sjuksköterskorna själva utan initierats av
utbildningssektorn i samband med att sjuksköterskeutbildningen år 1977
inrangerades under övriga högskoleutbildningar.
Kvinnors och mäns positioner inom hälso- och sjukvården kan, hävdar Lindgren (1992), även relateras till klassamhället. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan därmed beskrivas utifrån klasstillhörighet, eftersom Lindgren ser arbetsorganisationen som klassamhällets
främsta arena och reproduktionsbas.
Organisationens pyramid befolkas av människor med olika
klassbakgrund efter det sociologiskt välkända mönstret: fint folk
i toppen och vanliga lönearbetare i botten (Lindgren, 1992, s.
78).
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Läkarna rekryteras således företrädesvis från klasskalans övre skikt,
medan sjuksköterskorna kommer från mellanskiktet och undersköterskorna från gruppen småbrukare och arbetare. De olika yrkesgruppernas
placering i hierarkin, kunskapsnivåer, kön samt klasstillhörighet är synliga var för sig, men kan även relateras till varandra, vilket innebär att de
förstärker maktstrukturen inom organisationen (Lindgren, 1992).
I en jämförande studie (Vinay. 1997) mellan de femton medlemsstaterna i den Europeiska Unionen (EU) har kvinnors tillträde till maktpositioner inom hälso- och sjukvården kartlagts. I studien slås fast att få
kvinnor innehar befattningar där makt utövas trots att det finns politiska
beslut om en jämställd arbetsmarknad. Studien visar att svenska sjuksköterskor har ett stort ansvar i det praktiska omvårdnadsarbetet, men
liten formell makt. Inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet finns
en tydlig hierarki där läkarnas kunskap värderas högst medan andra professioner får stå tillbaka. I studien görs en jämförelse med Frankrike.
Även i detta land är sjuksköterskeyrket undervärderat. Inom läkarprofessionen arbetar många kvinnliga läkare företrädesvis inom specialområdena geriatrik och oftalmologi. Dessa specialiteter uppfattas i Frankrike, liksom i Sverige som lågstatusområden och är därmed ointressanta
för de manliga läkarna. En annan utvecklingslinje är att när ett tillräckligt stort antal kvinnliga läkare fått tillträde till professionen avdramatiseras yrkets sociala ställning.
In France it has been found that when a respected and well-paid
profession is trivialized, then the number of women who practice
it increases; the medical profession was considered nearly sacred
when there were few women in it, while now their number has
increased and the physician´s status has lowered (Vinay, 1997, p.
30).
Liknande utvecklingstendens beskrivs i det italienska materialet. En
annan orsak till att kvinnor har liten makt inom den europeiska hälsooch sjukvården är, enligt utredningen, att de undanhålls viss information, saknar nätverk samt kunskaper om informella regler i den offentliga administrationen.
Litteraturen visar att kvinnor och män återfinns på olika nivåer inom
hälso- och sjukvårdens organisationshierarki. Detta medför att kvinnor30
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na, trots att de är i majoritet, har brist på makt och inflytande i organisationen. Kvinnors och mäns positioner kan även relateras till klasstillhörighet. Vidare framkommer att det fortfarande finns konserverande
strukturer och att det är svårt att bryta med gamla värderingar och traditioner.

2.2.2

Position i organisationskulturen

De normer och värderingar som präglar den västerländska hälso- och
sjukvården har sina rötter i den självuppoffrande kvinnoroll som fanns i
det viktorianska samhället och som överfördes till sjukvården av Florence Nightinggale. Hon ansåg att vårdande uppgifter var speciellt passande
för unga kvinnor, eftersom de i omvårdnaden av sjuka kunde använda
sina moderliga egenskaper. Däremot hävdade hon att läkaryrket var
mindre lämpligt för kvinnor. Sjuksköterskeyrket krävde en kallelse till
att arbeta med omvårdnad, med andra ord en önskan att vara ”Gud och
patienten till behag”. Andra nödvändiga egenskaper var naturlig kvinnlighet, god karaktär samt hög moral (Holmdal, 1994; Nightingale, 1860,
1989; Söderhamn, 1997).
För att förstå det som sker i en organisation kan begreppet kultur användas. I detta innefattar Giddens (1994) formella och informella normer, det vill säga regler om hur medlemmarna inom en viss kultur bör
uppträda i det sociala livet. Inom varje kultur värnar medlemmarna om
vissa värderingar och abstrakta ideal. Giddens poängterar det ömsesidiga beroendet mellan kultur och samhälle. Således kan inte samhället
existera utan kulturinslag, men kultur kan inte heller finnas utan samhälle. I alla samhällen finns, framhåller Giddens, kulturella universalia, det
vill säga gemensamma drag, exempelvis språk, familjesystem, konst,
dans, lekar och gåvor.
Människor inom varje kultur har sitt eget unika beteendemönster och
språk, som kan uppfattas som oförklarligt och främmande för människor
i andra kulturer (Bauman, 1990). Hofstede (1991) anser, att också känslo- och tankemönster innefattas i kulturbegreppet. Dessutom ingår vanliga vardagsaktiviteter såsom att hälsa, att visa eller inte visa känslor
samt att hålla sig på ett visst fysiskt avstånd från andra. Kulturen är inlärd och härstammar från den sociala miljö som individen lever i. Även
Ås (1974) och Holter (1973) använder kulturbegreppet, men för istället
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in ett genusperspektiv vid beskrivning av samhällets dominerande normer och värden (se kapitel 3, avsnitt 3.3.1).
De dominerande värderingar och beteendenormer som finns inom
hälso- och sjukvårdens organisation kan ses som ett uttryck för Scheins
(1988) definition av organisationskultur. Denna beskriver han som:
Ett mönster för grundläggande hypoteser- uppfunna, upptäckta
eller utvecklade av en given grupp, då den lär sig att ta itu med
sina problem av yttre anpassning och integrering - vilka har fungerat länge nog för att anses vara giltiga och därför kan läras ut
till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och
känna i förhållande till deras problem (Schein, 1988, s. 9).
Inom organisationskulturen ryms även det som Giddens (1994) benämner subkultur. Signifikant för denna är att den i viss mån avviker från
den rådande kulturens normer och värden.
Bauman (1990) för in ytterligare en komponent i kulturbegreppet
nämligen den kulturella koden. Sett i ett organisationsperspektiv är denna en förutsättning för att kunna förstå hur kulturen formar en organisation. Endast de som har insikt om organisationskulturens dominerande
värden och normer, det vill säga de oskrivna regler som finns i interaktionen människor emellan inom en viss kontext, får ett optimalt handlingsutrymme.
Överfört till hälso- och sjukvården innebär kulturella universalia att
det inom organisationen finns ett specifikt medicinskt språk och bestämda rollförväntningar inbyggda i systemet. Den kulturella koden ingår i organisationsmedlemmarnas vardagskunskap och är en förutsättning för en friktionsfri interaktion. Denna vardagskunskap möjliggör
förståelsen mellan olika medarbetare så att de ”gör de rätta sakerna”.
Enligt Lindgren (1992), karaktäriseras hälso- och sjukvården av att
varje yrkeskategori konstruerar egna klassrelaterade kulturer, vilka kan
liknas vid det Giddens benämner subkultur. När hon beskriver undersköterskors, sjuksköterskors och läkares kulturer liknas dessa vid tre olika
världar.
De tre världarna syftar ju inte bara på nivåerna i själva organisationen utan i minst lika stor utsträckning på de konkreta personernas sociala och geografiska bakgrund, härkomst och livsom32
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ständigheter. Vi lever i en socialt och mentalt skiktad verklighet,
vi föds in i den och lär oss tidigt var vi hör hemma med allt vad
det innebär av möjligheter och begränsningar (Lindgren, 1992, s.
17).
Enligt Lindgren kännetecknas undersköterskornas värld av en kollektiv
kultur, där homogenitet är ett nyckelbegrepp. Homogenitet innebär att
undersköterskorna lever likartade sociala liv. Deras grundvärderingar
innefattar skötsamhet och flitighet.
Sjuksköterskorna är som grupp mera heterogen i synen på kunskap,
arbete, samhälle och arbetsdelning mellan könen. Men deras kultur är
ändå korporativ, det vill säga präglad av sammanslutning inom yrket,
anser Lindgren. Mellanställningen i organisationen medför att sjuksköterskorna har både en ledande och tjänande funktion samtidigt som de
fungerar som mellanhänder när det gäller överförande av information
uppifrån och ned och ibland tvärtom. Det faktum att sjuksköterskorna
som grupp är så heterogen får till följd att det växer fram klickbildningar
eller kotterier av likasinnade sjuksköterskor. Dessa konkurrerar sedan
med varandra för att skaffa sig de bästa förutsättningarna inom hälsooch sjukvårdens hierarki.
Läkarna tillhör en kooptativ kultur, vilken präglas av en speciell kåranda som uttrycks i att läkare värnar om sin auktoritet inför underordnad
personal och patienter. Läkargruppen är relativt homogen, men det råder
inte total enighet bland dem. Tvärtom, menar Lindgren, finns det motsättningar mellan exempelvis forskande respektive kliniskt verksamma
läkare. Ytterligare en problematik inom denna grupp är att kvinnliga
läkare upplever att de måste anpassa sig till yrkets manliga normer och
att de ”måste kämpa dubbelt upp för att lyckas” (Lindgren, 1992, s. 82).
Den kollektiva kulturen, som representeras av undersköterskor, finns
i organisationens bas. Kulturbärarna i denna strävar inte efter förändring
utan snarare efter att bevara närhet och likhet mellan gruppens medlemmar. Det medför att gruppen blir känslig för initiativ och infiltration
från sjuksköterskor och läkare, eftersom faran för splittring då blir stor.
Inom sjuksköterskornas korporativa kultur välkomnas förändringar i
olika riktningar. En del sjuksköterskor uppfattar dessa som en möjlighet
att komma uppåt i hierarkin medan andra istället ser förändringar som
ett sätt att hävda den egna yrkesprofessionen. De olika synsätten inom
gruppen kan närmast betraktas som en intressekonflikt. Den ena ytter© Institutionen för pedagogik
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ligheten i denna konflikt representeras av de sjuksköterskor som förordar rollen som medicinsk assistent medan den andra ytterligheten betonar rollen som autonom omvårdnadsexpert.
I den kooptativa kulturen håller värdesystemet, det vill säga inställningen till kliniskt arbete respektive forskningsarbete på att förändras.
En tänkbar konsekvens av detta blir, menar Lindgren, att de enbart kliniskt verksamma läkarna hotas av exkludering ur kulturen till förmån för
de forskande läkarna.
Även Sahlin-Andersson (SOU 1997:83) menar, att det finns tydliga
gränser mellan läkare och sjuksköterskor som hänför sig till deras subkulturer. Skillnaderna består till exempel av att grupperna har olika arbetsuppgifter med liten insikt i varandras arbetsförhållanden. Arbetssituationen för sjuksköterskegruppen som kollektiv präglas av anpassning
och flexibilitet. Detta uttrycks av Sahlin-Andersson på följande sätt:
Kollektivet sjuksköterskor anpassade sig efter varje enskild doktor. Så hände återkommande att sköterskorna fick invänta läkaren eller att de måste avbryta arbeten de höll på med eller att de
måste ändra sina planer för dagen för att följa läkarens arbetsrytm (SOU 1997:83, s. 228).
En annan tydlig skillnad mellan de olika subkulturerna är att undersköterskor och sjuksköterskor upplever sig själva som sinsemellan utbytbara, något som förstärks av att de också behandlas av läkare och patienter
som en del av ett kollektiv. Läkarna däremot framstår som en professionell grupp där individen tillskrivs autonomi, ansvar och frihet. Därmed
betraktas läkarna som unika individer och förväntar sig också att bli
bemötta som sådana (SOU 1997:83).

2.3

Diskussion av hälso- och sjukvårdens organisation

Den historiska tillbakablicken visar att hälso- och sjukvårdens arbetsorganisation har sitt ursprung i kyrkans och militärväsendets hierarkiska
organisering. Framställningen avspeglar även hur organisationsförändringar inom hälso- och sjukvården har påverkats av idéutvecklingen i
samhället. Ett exempel på detta är taylorismen, uttryckt i organisationsformen rondsystem, där sjukvårdsteknik, specialisering och uppgiftsorientering är viktiga honnörsord.
34
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Under 1980-talet genomsyrades samhället av tilltro till gruppen och
till lagarbetet. Svaret på denna idéutveckling inom hälso- och sjukvården blev vårdlagsmodellen, som kom att ersätta rondsystemet. Under
samma decennium utvecklades ytterligare en organisationsfilosofi som
istället betonade individen och ledarskapet. Inom vården manifesterades
den i organisationsmodellen egenvårdssjuksköterska. Den bärande tanken i denna filosofi var läkarens övergripande medicinska ansvar och
sjuksköterskans omvårdnadsansvar för ett fåtal patienter. Samhällsutvecklingen under 1990-talet kan närmast beskrivas i termer av pluralism
och decentralisering. I hälso- och sjukvården illustreras pluralismen med
att olika organisationsmodeller tillämpas, om än i modifierade former.
Decentraliseringstankarna har förverkligats genom att basenheterna tilldelats ansvar för verksamheten inom en given rambudget.
Av den forskning som refererats framgår att kvinnors och mäns positioner i organisationsstrukturen kan beskrivas i termer av yrkesmässig
hierarkisering. I toppen av denna hierarki befinner sig läkarna med det
yttersta ansvaret för den medicinska vården. Undersköterskegruppen
arbetar i det direkta omvårdnadsarbetet, närmast patienten. Denna yrkeskategori har begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation. I
den yrkesmässiga hierarkins mellanskikt finns sjuksköterskan. Mellanpositionen innebär såväl möjligheter att kunna påverka som krav på anpassning. Ytterligare ett sätt att beskriva den vårdhierarkiska strukturen
är i termer av manlig överordning och kvinnlig underordning, men hierarkin kan även förstås utifrån läkares, sjuksköterskors och undersköterskors klasstillhörighet. Forskningen visar vidare att den svenska hälso- och sjukvårdens organisationskultur kännetecknas av subkulturer.
Utmärkande för dessa är att de kan relateras till det yrke individen tillhör. Subkulturer byggs upp kring de normer, värderingar och beteendemönster som är rådande inom en yrkesgrupp. Inom subkulturen ryms
även yrkeskunskap och ett specifikt språk.

2.4

Avhandlingens perspektiv på organisation

Organisationsteorier intar en central plats inom vårt problemområde,
eftersom forskningen handlar om den maktutövning som sker i vardagliga möten mellan kvinnor och män inom tre somatiska vårdavdelning.
Med hjälp av olika organisationsteorier beskrivs vår specifika organisation utifrån begreppen struktur och kultur. Vår tolkning av begreppet
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organisationsstruktur är att den skapar såväl möjligheter som begränsningar för individen inom organisationen. Men strukturen uppfattar vi
även som den ram inom vilken vårdpersonalen verkar som ett kollektiv.
Det innebär att de gemensamt går samman och strävar mot uppsatta mål,
formulerade i landstingets verksamhetsplan. Begrepp som hjälper oss att
förstå den maktutövning som sker inom hälso- och sjukvårdens organisationsstruktur är hierarki enligt Weber, yrkesmässig hierarkisering så
som den beskrivs av Bergman, Franssén och Svensson samt över- och
underordning enligt Sahlin-Andersson. Mellan dessa tre begrepp finns,
enligt vår uppfattning, en inbördes relation. En hierarkisk struktur innebär att individer placeras på olika nivåer inom organisationen, vilket får
till följd att de som befinner sig i toppen av hierarkin har mest makt och
möjlighet att påverka arbetssituationen i förhållande till de som befinner
sig längst ner i hierarkin. Inom hälso- och sjukvården utgår denna placering företrädesvis från yrkestillhörighet. Därmed skapas en yrkesmässig hierarkisering. Över- och underordning, slutligen, uppfattar vi i detta
sammanhang som ett resultat av den hierarkiska organiseringen.
Vår tolkning av begreppet organisationskultur är att den innehåller
dominerande värden och normer samt oskrivna regler som styr organisationsmedlemmens handlande. Ett annat viktigt begrepp i organisationskultur är subkultur så som det definieras av Giddens. Subkulturer kan
relateras till Lindgrens tankar om att varje yrkeskategori inom hälsooch sjukvården konstruerar egna kulturer. För att förstå subkulturens
betydelse för maktutövning är yrkeskunskap, ett specifikt språk samt
yrkessocialisation viktiga begrepp. Relevant för vårt problemområde är
att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor besitter olika yrkesrelaterade kunskaper. Yrkeskunskapen innefattar även tillgången till ett specifikt medicinskt språk. När det gäller yrkessocialisationen innehåller
denna för samtliga yrkeskategorier såväl en teoretisk som en praktisk
inskolning i yrket.

36
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3

Feministisk teoribildning

Det genusperspektiv som presenterades i vår licentiatavhandling (Albinsson & Arnesson, 1997) innefattade Ås teori om kvinnokultur som
motkultur samt Hirdmans genusteori. Licentiatavhandlingens resultat
gav upphov till nya frågor som i sin tur ledde till insikter om att genusperspektivet var alltför begränsande och otillräckligt för att nå förståelse
för förhållandet mellan genus och makt. Detta föranledde oss att fördjupa vår kunskap om feministisk teoribildning.
Kapitlet indelas i fem avsnitt. I det första definieras de för avhandlingen centrala begreppen genus och kön. Den andra delen behandlar
feministisk- kvinno- samt genderforskning såväl historiskt som vetenskapsteoretiskt. Därefter görs en översiktlig genomgång av feministisk
teoribildning, där syftet är att ge en inblick i några dominerande teorier.
Den feministiska teoribildningen diskuteras utifrån teoriernas teoretiska
anspråk. Utifrån denna diskussion vill vi lyfta fram de teorier som kan
ha betydelse för tolkningen av avhandlingens empiriska material. Kapitlet avslutas med egna reflektioner som leder fram till en precisering
av avhandlingens genusperspektiv.

3.1

Begreppen genus och kön

I den tidiga kvinnoforskningen gjordes en distinktion mellan biologiskt
och socialt kön. Ett av skälen till denna differentiering var viljan att
undvika biologiska förklaringar till ojämlika maktförhållanden mellan
kvinnan och mannen. Därmed tog kvinnoforskningen avstånd från antagandet att kvinnans sociala underordning var naturgiven och istället betonades de sociala förhållandenas betydelse (Holmberg & Lindholm,
1993).
När Widerberg (1992) definierar genus utgår hon från att begreppet
är en språklig indelningskategori, som representerar slag, sort, han, hon,
den eller det. I genusbegreppet innefattar hon även socialt och kulturellt
betingade skillnader mellan kvinnors och mäns status i samhället. Den
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engelska termen ”gender” sammanfaller med svenskans genus och uppfattas som en social konstruktion, det vill säga något som är skapat av
människan i en social kontext. Widerbergs definition av kön rymmer
förutom biologiskt kön även könsidentitet, könsdel samt sexualitatet och
kongruerar därmed med det engelska begreppet ”sex”. Åquist (1990)
uppmärksammar faran med att raköversätta begreppet ”gender” till genus, eftersom dynamiken och begreppets processform då går förlorad.
Istället förordar hon ”gender” i en försvenskad form, eftersom begreppet
kan utvecklas med hjälp av svenska böjningsformer såsom genderisering, av-genderisering och om-genderisering.
Plumwood och Stollers (1989) uppfattar kön som den biologiska eller
naturliga skillnaden mellan kvinna och man, medan genus representerar
icke naturliga skillnader. Genus refererar med andra ord till psykologiska och kulturella olikheter. Men det biologiska könet behöver inte, enligt Plumwood (1989), förstås som något givet och som en underliggande bas för genus utan istället som en utmaning och som ett verktyg för
att kunna tolka genusskillnader. Haraway (1986) är i princip av samma
uppfattning och menar att både kön och genus är socialt konstruerade.
Det är därför meningslöst att göra någon distinktion, då en sådan endast
uttrycker den västerländska dualismen mellan natur och kultur. Även
Radke och Stam (1994) framhåller att genus måste förstås som en social
produkt och att förhållandet mellan kvinna och man konstitueras inom
en speciell kontext av maktrelationer. Hirdman (1988) däremot hävdar
att genusbegreppet inte endast åsyftar det sociala könet, då detta är alltför inriktat mot könsroller. För att förstå komplexiteten i genus måste
också den kulturella konstruktionen beaktas, det vill säga synsättet att
sociala praktiker kan påverka och förändra biologin.
Scott (1986) menar att genus vilar på två fundament. Enligt det första
formas genus i sociala relationer, där upplevda skillnader mellan könen
är det primära. Det andra fundamentet utgår från att genus är ett område
där makt är klart uttalat. Ur det första fundamentet urskiljs elementen
kulturella symboler, normativa begrepp, könsuppdelning i politiska och
sociala institutioner samt den subjektiva identiteten. Enligt Scott kan
relationerna mellan elementen identifieras genom empirisk forskning
och denna möjliggör en definition av begreppen kvinna och man. Det
genusbegrepp som presenteras av Scott innefattar även en maktaspekt.
Makthierarkin och skillnaden mellan könen skapas och artikuleras i
språket. Således innefattar såväl Hirdman som Scott sociala och kultu38
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rella komponenter i genusbegreppet. I deras definitioner är dessutom är
maktdimensionen tydlig.
Moi (1997) anser, att det finns såväl för- som nackdelar med utvecklandet av ett genusbegrepp. Fördelar är att begreppet synliggör såväl en
social som en historisk konstruktion. Om syftet är att isolera genusbaserade skillnader fyller genusbegreppet en viktig funktion, men om syftet
är att förstå vad det innebär att vara kvinna eller man är distinktionen
irrelevant. I det sistnämnda fallet framträder begreppsbildningens nackdelar där kön förvandlas till något redan förutbestämt och naturgivet.
Moi, liksom många andra feminister, delar den postmodernistiska kritiken av kön/genusdistinktionen. De postmodernistiska feministerna strävar efter att utveckla en genomgående historisk och icke essentialistisk
förståelse av kön och därmed undvika biologisk determinism. Problemet
är, menar Moi, att den postmodernistiska analysen inte lyckats förverkliga dessa ambitioner. Andra forskare, exempelvis Eduards och Manns
(1987), ifrågasätter behovet av genusbegreppet och anser att socialt kön
är en tillräcklig indelningskategori för att kunna beskriva kvinnors och
mäns konstruerade genustillhörighet.
Men det finns även, menar Widerberg (1992), feminister som försöker undvika de gränser som implicit finns i begreppen kön och genus.
För till exempelvis Cixous (1976, 1981) är utgångspunkten att utveckla
en ny kvinnlig subjektivitet där sexualitet, biologiskt kön och kvinnlighet står i fokus. Det kvinnliga subjektet skall utifrån detta synsätt utforskas på sina egna premisser, varför jämförelsen med män blir ointressant.
Som framgår av ovanstående genomgång råder ingen konsensus om
hur begreppen genus och kön skall definieras. Insikten om begreppens
mångtydighet och komplexitet anser vi dock vara en förutsättning för att
kunna förstå distinktionen mellan feministisk-, kvinno- och genderforskning samt feministisk teoribildning.

3.2

Feministisk-, kvinno- och genderforskning

Utvecklingen av den västerländska feministiska forskningen och kvinnoforskningen från 70-talet och framåt kan, enligt Saarinen (1989), indelas i tre faser; dekonstruktion, konstruktion och intervention. Saarinen
anser att dessa olika faser inte skall uppfattas som att de avlöser varandra kronologiskt. Snarare är det så att såväl dekonstruktion, konstruktion som intervention pågår parallellt. Således ökar Saarinens beskriv© Institutionen för pedagogik
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ning förståelsen för hur den feministiska forskningen och kvinnoforskningen har utvidgats. Under dekonstruktionsfasen kritiserades den etablerade forskningen för att kvinnorna marginaliserades och för att könsskillnader osynliggjordes. Som en reaktion på detta försökte den feministiska forskningen att synliggöra kvinnan genom att lyfta fram hennes
kunskaper, villkor och vardag. Den andra fasen, konstruktionsfasen,
kännetecknades av skapandet av nya teorier och ny empirisk forskning.
Under denna period artikulerades stark kritik mot de mansdominerade
forskningsidealen och mot fundamentala begrepp och ansatser i den
patriarkala forskningen. I den tredje fasen, interventionsfasen, problematiserades begreppet kön och teorier om socialt kön/genus och genussystem utvecklades. Den feministiska forskningen och kvinnoforskningen
förändrades under denna period från att vara ett perspektiv på kvinnan
till att bli ett perspektiv där kön är en grundläggande strukturerande faktor i samhället.
Hallberg (1992) menar, att det råder en begreppsförvirring beträffande relationen mellan kvinnoforskning och feministisk forskning. Den
nordiska kvinnoforskningen representerar ett synsätt där kvinnoforskning och feministisk forskning ses som synonyma begrepp. I anglosaxisk litteratur däremot går utvecklingen mot begreppet ”feminist studies”
istället för ”women´s studies”. Hallberg tydliggör begreppens olikheter
genom att göra en analytisk distinktion mellan feministisk forskning och
kvinnoforskning. Dessutom lyfter hon fram genderforskningen. Den
feministiska forskningen har sina rötter i 70-talets feministiska rörelse
och forskningsområdet grundas, enligt Hallberg, på Judith Grants tre
teser:
1. kvinnor är förtryckta som kvinnor.
2. det personliga är politiskt.
3. idén att kvinnor endast kan förlita sig på sina egna personliga
erfarenheter (Hallberg, 1992, s. 54).
Teserna är inte helt självklara och har kritiserats av flera forskare. Den
första tesen leder till att följande frågor aktualiseras: Är alla kvinnor
förtryckta? Kan män vara feminister utan att vara förtryckta? Kan kvinnor förtrycka andra kvinnor eller män? Den andra tesens innebörd kan
antingen tolkas så att allt är politiskt, även det mest privata och intima

40

© Institutionen för pedagogik

eller att politik alltid är något personligt. Svårigheten med den tredje
tesen är att definiera vad som innefattas i erfarenhetsbegreppet.
Inom den feministiska forskningen betonas den sociala konstruktionen av såväl kön som genus. Vidare framhålls att feminism är en teori
om kvinnoförtryck, en ideologi samt en politisk rörelse. Forskningsansatsen uttrycks i feministiska ståndpunkter där mansdominansen och det
manliga tolkningsföreträdet problematiseras. Forskningsobjektet kan
vara såväl kvinnan, som mannen, men signifikant är att det subjektiva
placeras i förgrunden. Feministisk teoribildning kan indelas på flera olika sätt. Indelningarna överensstämmer till stora delar med varandra,
men skiljer sig även åt i vissa avseenden (jämför Hallberg, 1992; Holmberg & Lindholm, 1993; Weiner, 1994). Hallberg (1992) delar in den
feministiska teoribildningen utifrån genusidentitet och genusskillnader.
Härvid urskiljer hon tre teoretiska inriktningar; nämligen psykodynamiska-, sociala- samt postmodernistiska könsteorier. Holter (1973) däremot förespråkar en indelning av könsteorier i biologiska, sociala, socialpsykologiska och ekonomiska teorier.
Hallbergs och Holters indelning av den feministiska teoribildningen
skiljer sig åt i det avseende att de använder olika kategorier. Deras indelning bidrar inte, enligt vårt synsätt, med någon djupare förståelse
utan betydligt intressantare är att diskutera teorierna utifrån deras teoretiska anspråk.
Hallberg (1992) menar, att kvinnoforskning är forskning om och för
kvinnor utan en vetenskapsteoretisk problematisering, med andra ord
utan en diskussion av ovanstående tre teser. Kvinnoforskning spänner
över stora områden. Allt från historiska, medicinska, sociala och psykologiska aspekter till en kritisk granskning av felaktiga, fördomsfulla och
otillräckliga teorier. Forskningen kan sägas ha en politisk målsättning,
emedan den förutsätter att ny kunskap skall leda till förändringar som
gynnar kvinnan. Forskningsområden som kan vara aktuella är exempelvis att studera kvinnors problem eller sociala relationer mellan kvinnan
och mannen. I fokus är sociala strukturer, politiska och ekonomiska system samt familjen som institution. Kön definieras inom kvinnoforskningen som både biologiskt och socialt.
I fokus för genderforskningen står kvinnan och mannen och relationen dem emellan. Inom forskningsområdet finns olika teoretiska positioner. Hallberg skiljer exempelvis mellan en feministisk och en icke
feministisk definition av begreppet ”gender”. En feministisk tolkning av
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”gender” innebär att det antas existera en hierarki mellan könen. Hierarkin kritiseras, eftersom den uppfattas vara förenad med en värdering där
det maskulina är negativt och det feministiska ses som positivt. En icke
feministisk tolkning av ”gender” slår fast att det finns könsskillnader
men att förhållandet mellan könen inte är givet. Dessa könsskillnader
kan studeras och problematiseras.
Hallberg visar i sin genomgång att det finns betydande skillnader
mellan feministisk-, kvinno- och genderforskning, men även på att den
feministiska forskningen och kvinnoforskningen har en gemensam referensram vad gäller begrepp och teoribildning.

3.3 Feministisk teoribildning utifrån teoretiska anspråk
I syfte att fördjupa förståelsen för relationen mellan genus och makt har
vi studerat feministisk teoribildning. Denna synliggör och problematiserar betydelsen av genus och ofta är maktrelationen mellan könen central.
Vid dessa studier har vi funnit att de feministiska teorierna förklarar
könsförtryck på olika sätt. En del teorier beskriver det utifrån övergripande sociala strukturer medan andra hänför könsförtrycket till en
aspekt, exempelvis arbete eller utbildning. Inspirerade av Jónasdóttir
(1988), har vi fått stöd i vår uppfattning att det inte räcker med att strukturera teorierna endast med utgångspunkt i hur könsförtrycket förklaras,
utan för att kunna förstå fenomenets komplexitet måste också teoriernas
teoretiska anspråk övervägas. Med nedanstående tabell vill vi sammanfatta ett antal feministiska teorier och hur de förhåller sig till strukturell
respektive individuell nivå. Avsikten med denna presentation är inte att
ge en heltäckande bild av de feministiska teorierna utan skall snarare ses
som en översiktlig genomgång.
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Tabell 1. Feministisk teoribildning

Strukturperspektiv

Radikal
feminism

Marxistisk
feminism

Socialistisk
feminism

Kvinnokultur
som
motkultur

x

x

x

x

Individperspektiv

x

patriarkat,
biologi,
Teoretiska begrepp
sexualitet

Teoretiker

Liberalfeminism

Firestone,
de Beauvoir,
Walby,
Millett,
Beechy

kapital, klass, patriarkat,
arbetsdelning kapital,
hierarki,
dikotomi
Prokop
Mitchell,
Oakley,
Hartmann,
Harding,
Jónasdóttir,
Hirdman

kulturmodell individens
könsdifferen- fria val
tiering
Ås, Holter

Friedan

Freudiansk
feminism

Postmodernistiska
könsteorier

x

x

psykologiska språk, text
processer,
sociologiska
processer
Chodorow
Cixous, Flax,
Hartsock,
Scott,
Harraway

Tabellen är konstruerad så att den feministiska teoribildningen diskuteras med utgångspunkt i begreppen struktur och individ. Strukturperspektivet innefattar de enheter som samhället är uppbyggt av. Inom perspektivet betonas samspelet mellan struktur, tradition och värden och att det
mellan individ, grupp och samhälle råder ett dialektiskt förhållande (se
kapitel 2, avsnitt 2.1.1). De teorier som hänförs till strukturperspektivet
förklarar hur könsskillnader och könsförtryck utvecklas och vidmakthålls på samhällsnivå. Följaktligen handlar det om teorier som består av
antaganden om aspekter av den sammansatta och komplexa sociala processen. Dessa teorier kan ge en analytisk förklaring till genusrelationen.
Individperspektivet placerar den handlande individen i fokus och har
därför inte något förklaringsvärde på en strukturell nivå. Orsaken till
ojämställdheten mellan könen och könsförtrycket står istället att finna i
något delområde exempelvis utbildning, arbete och familj.
Inom fältet teoretiska begrepp presenteras de olika feministiska teoriernas centrala begrepp. Slutligen exemplifierar vi med de teoretiker som
vi anser vara representativa för de olika teorierna.
Ovanstående tabell kan uppfattas som en alltför förenklad bild av den
feministiska teoribildningen, eftersom skiljelinjen mellan struktur- och
individperspektiv inte alltid är så tydlig som tabellen illustrerar. Snarare
är det så att några av teorierna, exempelvis den femdimensionella kulturmodellen och liberalfeminismen, har inslag av såväl struktur- som
individperspektiv. Anledningen till att vi ändock valt att differentiera de
olika feministiska teorierna utifrån dessa perspektiv är att vi anser att vår
indelning ger en tydlig bild av teoriernas teoretiska anspråk samt av hur
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teorierna förhåller sig till varandra. Med denna utgångspunkt vill vi hitta
teorier som kan ha betydelse för tolkningen av avhandlingens empiriska
material.

3.3.1

Strukturperspektiv

Avsnittet behandlar radikalfeminism, marxistisk feminism och socialistisk feminism. Inom den socialistiska feminismen läggs särskild tonvikt
vid Hirdmans genusteori och dess problematisering av genusordningen i
samhället. Dessutom diskuteras Ås kvinnokultur som motkultur samt
Holters könsdifferentiering.
Radikalfeminism
Under 1960-talet växte radikalfeminismen fram i USA. Inriktningen
byggdes initialt upp av kvinnors gemensamma och konkreta erfarenheter
av förtryck. Teoriinriktningen utvecklades mot en pluralism, eftersom
den inte utgick från någon ideologisk grund utan förklaringarna till förtycket av kvinnan var såväl patriarkatet, biologin som sexualiteten
(Holmberg & Lindholm, 1993).
Det radikalfeministiska perspektivet poängterar sexualiteten på liknande sätt som marxisterna betonar arbetet. Hela samhället anses vara
organiserat utifrån genusaspekten och alla sociala relationer genomsyras
av denna uppdelning. Det ojämställda förhållandet mellan könen analyseras med hjälp av begreppet patriarkat, där fundamentet är kategorin
mäns makt över kategorin kvinnor. I enlighet med radikalfeminismen är
detta maktförhållande basen för det samhälleliga förtrycket (Mac Kinnon, 1982; Weiner, 1994).
Millett (1971) lyfter fram samhällets politiska maktsystem där män
innehar de mest betydelsefulla positionerna på alla nivåer. Mannens
dominans återspeglas även i den sexuella relationen till kvinnan. Firestone (1974) menar, att den fundamentala orsaken till ojämställdheten
mellan kvinnor och män kan härledas till biologiska/psykologiska skillnader mellan könen. Den tyngst vägande orsaken till kvinnans underordning är hennes förmåga att föda barn och grunden för mansdominansen förklaras med att männen kontrollerar kvinnors kroppar och sexualitet.
Den teoribildning som företräds av de Beauvoir (1986) placerar vi
inom radikalfeminismen, då den innehåller såväl patriarkala som biolo44
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giska förklaringar till kvinnoförtrycket i samhället. Hennes biologiska
perspektiv tar sin utgångspunkt i att kvinnans biologi spelar en avgörande roll i kvinnans historia och att den ingår som en väsentlig beståndsdel
i hennes underkastelse till mannen. Kvinnan definieras som ”det andra
könet” och relateras till mannen, vilken uppfattas som ”det första könet”. Med hjälp av olika förklaringsmodeller, där utgångspunkten är
relationen mellan subjekt och objekt samt herre och slav, beskriver de
Beauvoir förhållandet mellan det första och det andra könet. Inom detta
förhållande ses mannen som subjekt och kvinnan som objekt. Subjektet
gör anspråk på att framstå som det väsentliga och transformerar på så
sätt kvinnan till det oväsentliga, till objekt. Mannen bekräftar sig som
subjekt och blir transcendent genom sitt nyskapande och gränsöverskridande. Kvinnan har lärt sig att uppfatta sig själv som icke väsentlig och
ställer därför inga krav på att bli betraktad som subjekt, då det finns en
”lockelse” i att förbli ett objekt. Förklaringen till att kvinnan blivit ”den
andra” härrör från ett historiskt perspektiv och patriarkatet blir då en
viktig orsak till kvinnans underordnade ställning i samhället. Mannens
överordning bildades utifrån hans privilegium att hävda sig som suverän
individ och kvinnan dömdes till att spela rollen som ”den andra”, med
obetydlig makt. Hon fick inte själv välja, utan blev tilldelad en position i
samhället. Eftersom mannen aldrig erkände henne som sin jämlike, kunde han endast bli hennes förtryckare. Myter är, menar de Beauvoir, ännu
ett uttryck för hur könsordningen i samhället befästs. Kvinnomyterna
upprätthålls av det patriarkala samhället och detta samhälle rättfärdigar
förtrycket av kvinnan och den rådande ordningen.
Även andra radikalfeministiska forskare har analyserat relationen
mellan könen med hjälp av patriarkatsbegreppet men uppfattar detta på
olika sätt. När Beechey (1979) definierar patriarkat utgår hon från att
alla samhällen är patriarkala och styrda av två principer. Den första
principen är att mannen dominerar kvinnan och den andra principen att
äldre män dominerar yngre män.
Walby (1994) utvecklar en patriarkatsteori och definierar patriarkatet
som ”ett system av sociala strukturer och praktiker där män dominerar,
förtrycker och exploaterar kvinnor” (Walby, 1994, s. 36). Patriarkatet
beskriver Walby (1990, 1994) på olika abstraktionsnivåer. På den mest
abstrakta nivån uppfattas det som ett system av sociala strukturer medan
patriarkatet på en lägre nivå består av sex sociala relationer. För det första existerar patriarkala förhållanden inom hushållet, något som medför
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att kvinnans arbete i hemmet förstärker den manliga dominansen. För
det andra leder patriarkala relationer i lönearbetet till att kvinnor och
män segregeras och till att kvinnor tilldelas sämre positioner i arbetslivet. För det tredje finns patriarkala relationer i staten, varav följer att
politiken utgår från manliga intressen. För det fjärde råder i samhället en
kultur där kvinnor förväntas acceptera våld från männen. Staten legitimerar detta genom lagstiftning till mäns fördel. För det femte finns patriarkala relationer inom det sexuella området där påtvingad heterosexualitet och dubbelmoral innefattas. För det sjätte är de kulturella institutionerna formade av patriarkala strukturer. Inom institutionerna religion,
utbildning och media reproduceras en bild av kvinnor som underordnade. Walby slår fast att patriarkatet under det senaste århundradet har
förändrats till såväl grad som form. Gradförändringen är att löneskillnader och utbildningsklyftor mellan kvinnor och män har försvunnit. Patriarkatet har även ändrat form och förskjutits från den privata till den offentliga sfären. Det offentliga patriarkatets viktigaste strategi är segregation och underordning, vilket förankras i offentliga arenor såsom arbetsmarknad och stat. Fokuseringen på det offentliga innebär emellertid
inte att det privata patriarkatet har upphört, utan snarare att det inte längre är patriarkatets viktigaste förankringspunkt. Walby menar att förändringen är synlig både mellan strukturer och i relationen inom strukturerna.
I patriarkatets privata form är hushållsarbete den dominerande
strukturen. I dess offentliga form ersätts den av arbetsmarknad
och stat. I båda dessa former finns de övriga patriarkala strukturerna närvarande - förändringen gäller helt enkelt vilken av
strukturerna som är dominant. Det har också inträffat en förändring i patriarkatets institutionella förhållanden. En i huvudsak individuell tillägnelse och kontroll av kvinnor har ersatts av en kollektiv tillägnelse (Walby, 1994, s. 42 - 43).
Walby definierar patriarkatet som en social struktur inom vilken män
dominerar och förtrycker kvinnor. Här kan vi se en kongruens med de
Beauvoirs uppfattning av patriarkatet som en samhällelig kraft. Såväl
Walby som de Beauvoir beskriver detta utifrån olika abstraktionsnivåer.
När de Beauvoir tydliggör abstraktionsnivåerna myter, religion samt
kvinnans vardagsliv lämnar hon åt läsaren att själv placera in de nivåer
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som finns där emellan. Walby definierar patriarkatets struktur utifrån
sex sociala relationer. I likhet med marxistisk kvinnosyn anser de Beauvoir att det som är avgörande för kvinnans situation historiskt sett är
hennes deltagande i produktivt arbete. Även Walby ser sambandet mellan patriarkat och kapitalism när hon med hjälp av klassbegreppet analyserar relationen mellan könen.
Generellt för radikalfeminismen är att den ger universella förklaringar till kvinnoförtrycket. Därmed bortses från skillnader mellan kvinnor,
exempelvis vad gäller etniskt ursprung eller klasstillhörighet.
Marxistisk feminism
Teoriinriktningen emanerar ur Marx teori om kapitalismen som ett
överordnat system i samhället. Centralt inom perspektivet är att ställa
feministiska frågor och söka marxistiska svar. Teoribildningen ser patriarkatet som en del av det kapitalistiska samhället, där den ekonomiska
utsugningen även bestämmer könsrelationen (Walby, 1994). Marxistisk
analys beskriver kvinnans förhållande till det ekonomiska systemet och
inte hennes relation till mannen. Således är mäns dominans eller makt
över kvinnor en biprodukt av kapitalets makt över arbetet. Kvinnans
frigörelse krävde först och främst att kvinnorna, liksom männen, blev
lönearbetare och att könen därefter förenades i kampen mot kapitalismen. En central problemställning inom marxistisk feminism under
1970-talet var därför debatten om hemarbete där huvudfrågan var huruvida kvinnor i hemmet producerade mervärde eller bruksvärde samt
vilken betydelse kvinnans reproduktiva arbete hade för vidmakthållandet av kapitalet (Holmberg & Lindholm, 1993).
Prokop (1981) tillhör den marxistiska feminismen. Med utgångspunkt i den marxistiska terminologin, riktar hon kritik mot den traditionella marxismen, som i alltför stor utsträckning har objektifierat kvinnan. I teorin om kvinnors livssammanhang utvidgar Prokop begreppet
produktivkrafter till att innefatta även icke materialistiska komponenter
såsom kvinnliga livssammanhang, socialisationsförmedling, relationer
och offentlighet. Den kvinnliga produktionen består av hushållsarbete
och barnuppfostran, men även av det sätt på vilket denna produktion
sker. Det perspektiv som Prokop anlägger möjliggör en syn på kvinnan
som ett aktivt, skapande subjekt. Prokop hävdar att de kvinnliga produktivkrafterna och produktionsförhållandena kan synliggöras, men att
kvinnor trots detta är undertryckta i det kapitalistiska, patriarkala sam© Institutionen för pedagogik
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hället. Därmed kan inte de kvinnliga livssammanhangen utvecklas, då
det finns motsättningar mellan dessa och det kapitalistiska samhällets
produktivkrafter och produktionsförhållanden.
Den marxistiskt feministiska teoribildningen betonar kapital och
klass, vilket medför att kvinnoförtrycket endast relateras till kvinnans
förhållande till kapitalet. I begreppet klass marginaliseras och ignoreras
kvinnans ställning, då hon endast inkluderas i mannens egendom. Teoribildningen problematiserar inte heller mannens delaktighet i kvinnans
underordning.
Socialistisk feminism
Den socialistiska feminismen är ett resultat av förenandet av marxism
och radikalfeminism. Kapitalismen och patriarkatet är då två autonoma
strukturer som interagerar och tillsammans bestämmer kvinnans ställning i samhället. Kapitalismens drivkraft är ekonomisk utveckling medan patriarkatet upprätthålls av socialisationen. I förhållande till marxistisk feminism betonas feminismen starkare och avståndet till marxismen
är mera markerat. Inom den socialistiska feminismen framhålls att kvinnors och mäns skilda historia har skapat samhällets könssystem där
manlig dominans och kvinnlig nedvärdering råder. Dessutom rymmer
den socialistiska feminismen ett klart uttalat förändringsperspektiv där
målet är att uppvärdera reproduktionen och därmed möjliggöra en kombination av föräldraskap och förvärvsarbete (Esseveld, 1986; Holmberg
& Lindholm, 1993).
Mitchell och Oakley (1986) har formulerat grundprinciperna för socialistisk feminism. Med utgångspunkt i en historiematerialistisk metod
har de beskrivit patriarkatet som ett universellt system av kvinnoförtryck. Såväl Mitchell som Oakley anser att det finns fyra samhällsstrukturer som bestämmer kvinnors liv och som måste analyseras i relation
till det rådande produktionssättet. Dessa är produktion, familj, socialisation och sexualitet.
Den socialistiska feminismen har utvecklats till tvåsystemteorin, vilken även den är en kombination av marxistisk feminism och radikalfeminism. Inom ramen för tvåsystemteorin finns olika uppfattningar om
förhållandet mellan kapitalism och patriarkat. En ståndpunkt är att kapitalism och patriarkat utgörs av ett sammanvävt system; det kapitalistiska
patriarkatet. Begreppen kan även uppfattas som analytiskt åtskilda men
empiriskt samverkande (Walby, 1990).
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Hartmann (1986) är den främsta företrädaren för tvåsystemteorin.
Hennes teoribildning har vuxit fram som ett alternativ till såväl marxistisk som feministisk teori. Den kritik hon riktar mot den marxistiska
teorin är att den endast förklarar motsättningen mellan arbete och kapital
och inte synliggör spänningen mellan kvinnor och män. Enbart en feministisk analys är otillräcklig, eftersom den är blind för historien och materialismen.
Tvåsystemteorin beskriver samhället som strukturerat kring de två
förtryckarsystemen patriarkat och kapitalism. Hartmann definierar patriarkatet som en könsbestämd maktstruktur
en uppsättning relationer mellan män som har en materiell bas
och som trots sin hierarkiska karaktär upprätthåller eller skapar
ett ömsesidigt beroende och solidaritet mellan männen som gör
det möjligt för dem att behärska kvinnorna (Hartmann, 1986, s.
29).
Enligt Hartmann (1981, 1986) är basen för mäns möjligheter att dominera kvinnor materiell. Trots att männen befinner sig på olika nivåer inom
hierarkin förenas de i ett gemensamt dominansförhållande visavi kvinnorna. Kvinnors underordning har sin grund i den könsbestämda arbetsdelningen och det finns hos män ett gemensamt intresse av att bevara
den könsdelade arbetsmarknaden. Maktutövningen inom patriarkatet
kan då bibehållas och kvinnorna förblir ekonomiskt beroende av männen. Kvinnornas position på arbetsmarknaden försvagas även genom att
de har en större arbetsbelastning i hemmet.
Hartmann har dock kritiserats för att inta ett alltför ambivalent förhållningssätt gentemot marxismen. Flera kritiker menar att patriarkatet
inte enbart kan förklaras utifrån arbetsdelningen mellan könen utan basen för samhällets könskonstruktion måste vara såväl kön som klass
(Holmberg & Lindholm, 1993).
Harding (1986) menar, i motsats till Hartmann, att den marxistiska
teorin kommer att förändras eller utvecklas över tid och att marxismen i
nuläget inte enbart är könsblind utan även sexistisk. Harding utvecklar
begreppet materiell bas genom tillförandet av en psykologisk dimension.
Könsskillnaderna skapas genom socialisationsprocessen, som på så sätt
blir basen för såväl patriarkat som kapitalism. Harding uppfattar genus
som en teoretisk kategori, som synliggör könens skilda sociala erfaren© Institutionen för pedagogik
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heter, och förespråkar en teoretisk pluralism där utgångspunkten är
kvinnors liv och erfarenheter. Vid formulerandet av sin tvåsystemteori
har Harding inspirerats av Chodorows feministiska freudianism. Hardings utgångspunkt är att de flesta samhällen är hierarkiska och att det
råder en könsbestämd arbetsdelning, en arbetsdelning som har sin grund
i att kvinnan har huvudansvaret för barnen men även i att kvinnan har
lägre status än mannen. Vidare framhåller Harding moderns betydelse i
såväl flickans som pojkens individuationsprocess. Genusteorin är en
teori om socialt liv som innefattar individuell, strukturell och symbolisk
nivå. De olika nivåerna är interrelaterade och täcker samhällsstruktur,
ekonomi, arbetsdelning, idéer, tankar, värderingar och attityder. Hardings intention är att formulera en heltäckande könsteori. Intressant, sett
ur ett pedagogiskt perspektiv, är att stor vikt läggs vid socialisationsprocessens betydelse för utvecklandet av patriarkatet.
Jónasdóttir (1988) företräder en relativ tvåsystemteori. Anledningen
till att hon benämner den som relativ är att hon har utvecklat två olika
och självständiga teorier. Basen i teorin är inte arbete utan sexualitet och
kärleksrelationen mellan könen. I dagens jämställda samhälle blir mäns
makt gentemot kvinnor synlig genom att de tar sig rätten till kvinnors
kärlek och omsorg. Kvinnors förhållande till kärlek är det motsatta, då
de endast har rätt att ge utan att kräva någonting tillbaka. Jónasdóttir
utvecklar en historiematerialistisk teori om den samhälleliga reproduktionen. Till skillnad från Hartmann anser hon att patriarkatet inte är en
relation mellan män utan mellan män och kvinnor.
En teoribildning som vi anser kan innefattas i den socialistiska feminismen är Hirdmans teori om genussystemet. Denna teori beskriver ordningen mellan könen och ligger enligt vår uppfattning nära Hartmanns
tvåsystemsteori. Hirdman (1988, 1993a, 1993b) bygger upp sin teori
kring begreppen hierarki och dikotomi. Begreppet hierarki anser vi i
princip överensstämmer med Hartmanns patriarkatsbegrepp och begreppet dikotomi med hennes tankar om att kvinnors underordning har sin
grund i den könsbestämda arbetsdelningen. Hirdman (1993a) menar, att
sociala processer kan analyseras i systemtermer. Begreppet system definieras då som
en dynamisk struktur (system) en beteckning på ett ”nätverk” av
processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter
och regelbundenheter (Hirdman, 1993a, s. 58).
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Hirdman anser att genussystemet är ett genomgripande system som ordnar könen och bestämmer deras plats i världen. Denna ordning finner
människor oftast rimlig. Genusformeringen är ett ideologiskt och ett
fysiskt isärhållande som leder till maktformering. Hirdman beskriver
utifrån tre förklaringsmodeller genussystemets framväxt. Den första är
biologisk och hävdar med stöd av den darwinistiska traditionen att mannen är stark och kvinnan svag. Den andra utgår ifrån den aristoteliska
grundformuleringen som bygger på mannen som idealtyp. Detta tydliggörs i det så kallade avlingsdramat. Mannens säd blandas med kvinnans
menstruationsblod. Blir det en dålig förening resulterar det i en flicka
medan en bra blandning får till följd att en pojke kommer att födas.
Hirdman ser de Beauvoirs beskrivning av mannen som ”görande” och
kvinnan som ”varande” som en utveckling av den aristoteliska förklaringen. Den tredje förklaringsmodellen är psykologisk och behandlar
dikotomiseringen utifrån ett freudiansk perspektiv. Utgångspunkten kan
antingen vara fallos- eller moderscentrerad. Fallos står för manlighet,
vältalighet och makt medan moder står för kvinnlighet, tystnad och underordning. I Hirdmans tredje förklaringsmodell ser vi likheter med de
Beauvoirs uppfattning att myter befäster könsordningen i samhället
(jämför de Beauvoir, 1986). Hirdman menar att genussystemet påverkar
kvinnor och mäns liv inom alla livsområden, såsom idévärld/kultur,
medborgerligt liv, sexualitet/personlighet och arbete/ekonomi. Genussystemet formar kvinnor och män efter ett slags böjningsmönster som varierat inom olika kulturer och över tid. Två fundamentala principer har
dock alltid varit närvarande; nämligen att det mannen gör, tänker och
tycker är bäst samt att man och kvinna ska hållas isär, ha skilda arbetsområden, skilda rum, tankar och känslor. Principerna är statiska till sin
karaktär i ett för övrigt föränderligt system. De föreskriver att kvinnan
kan uppnå högre status genom att göra det mannen gör, men om mannen
gör det kvinnan gör, föranleder det oftast en statusförlust.
Ojämställdheten kamoufleras dessutom av båda parter. Från kvinnors
sida sker detta med hjälp av kvinnostrategier och/eller underkastelse,
från mäns, men också kvinnors sida, med hjälp av bortträngningens teknik, med andra ord ett förnekande av förtrycket. Ytterligare en variant är
att förminska eller ironisera över problemet. Men den mest förvridna
tekniken är, menar Hirdman (1987), att förfäkta den omvända analysens
rockad, som innefattar påståendet att det egentligen är kvinnorna som
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har makten. Ett annat välkänt fenomen är att kvinnor bekämpar kvinnor
och så länge de gör det bevaras också genusordningen.
Hirdman (1988, 1993a, 1993b) vidareutvecklar principerna för genussystemet till två logiker/lagar. Den manliga logikens norm, (hierarki)
innebär att det är män som är människor och därmed utgör normen för
det normala och det allmängiltiga. Den andra logiken benämner hon
isärhållandets logik, (dikotomi). Grundförutsättningen i denna är att
kvinnor och män skall hållas isär vad gäller sysslor, platser och egenskaper. De två logikerna ligger på olika nivåer, men pekar båda på segregation, arbetsdelning, osynliggörande samt lägre värdering av kvinnan. Eftersom det manliga utgör normen har mannen tolkningsföreträde
och behöver därför inte ta ställning till den manliga normens och isärhållandets logik. Inplaceringen av könen i ett genussystem utgör den
underliggande ordningen, den bas på vilken de sociala, ekonomiska och
politiska ordningarna vilar. Hirdman understryker maktinnehållet i relationen mellan kvinnan och mannen och tilldelar genusordningen så stor
tyngd att den överträffar klassordningen.
Genusordningen uppfattas, enligt Hirdman, som en process där både
kvinnan och mannen är delaktiga. Kvinnan blir därmed medskapande
och systemet upprätthålls av ett slags kontrakt mellan könen. Hirdman
poängterar att termen kontrakt inte får uppfattas som en överenskommelse mellan två jämbördiga parter utan som den starkes rätt över den
svages. Såväl kvinnor som män uppfattar genuskontraktet och dess implikationer som givna, då det styr hur kvinnan och mannen skall vara
mot varandra i arbete, kärlek, språkbruk och klädval.
När Hirdman definierar genus knyter hon an till den kunskap/förståelse kring kvinnligt och manligt som finns inom varje samhälle och som är kulturellt betingad. Ett viktigt antagande i Hirdmans
genusteori är att genussystemet är en förutsättning för andra sociala ordningar, något som av flera forskare uppfattas som en av teorins svaga
punkter. De sociala mekanismer som upprätthåller genussystemets två
logiker är genuskontraktet, vilket förenar könen genom olika beroendeoch tvångsformer. Genuskontraktet styr förhållandet mellan könen på
såväl det personliga som det abstrakta planet. Huvudargumentet i Hirdmans resonemang är att såväl kvinnan som mannen deltar i återskapandet av genussystemet.
Kritiken mot socialistisk feminism har huvudsakligen riktats mot svårigheten att förena två så olika teoribildningar som marxistisk feminism
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och radikalfeminism. Syftet med att kombinera teoribildningar och på så
sätt komma ifrån perspektivens begränsningar och svagheter är i för sig
lovvärd. Men lösningen kanske inte är så enkel, och tendensen hos de
flesta forskare som företräder den socialistiska feminismen är att antingen prioritera den ena eller den andra inriktningen.
Kvinnokultur som motkultur
Ett annat sätt att se på genusrelationen är att utgå från Ås teori om kvinnokultur som motkultur (Ås, 1974; 1982; 1990). Teorin kan ses som ett
redskap för att synliggöra kvinnans liv och erfarenheter. Vid beskrivandet av de normer, värderingar, beteenden och upplevelser som är giltiga
för kvinnan utgår Ås från kulturbegreppet (jämför kapitel 2, avsnitt
2.2.2). Därmed framstår olikheter mellan kvinnan och mannen. Ås menar att manskulturen är väl definierad och förankrad i samhället och att
den utgör normen för människan. Kunskapen om den manliga kulturen
överförs från generation till generation och utgår från en patriarkalisk
struktur, där kvinnan tilldelas en objektsroll.
Kvinnokulturen klarläggs genom en analys av de dimensioner som
Ås menar karaktäriserar alla kulturer; nämligen språk och kommunikation, förhållande till verktyg (teknologi) och resurser (ekonomi), synen
på organisation, ledning, mål och rekrytering samt tidsperspektiv och
självaktning. Språk och kommunikation är inlärda beteenden som har en
konserverande funktion. Ås framhåller att kvinnan och mannen använder språket på olika sätt och att kvinnans språkbruk värderas lägre.
Därmed blir språket ett viktigt maktmedel. Förhållandet till verktyg
(teknologi) och resurser (ekonomi) är värdeskapande faktorer i samhället. Kvinnan och mannen värderas utifrån hur de relaterar till dessa faktorer. Förhållandet till teknologin och ekonomin avgör dessutom maktförhållandena och resursfördelningen i samhället. Ås hävdar att det råder
en ojämlik resursfördelning mellan kvinnan och mannen, vilket medverkar till att många kvinnor inte är självförsörjande trots att de ofta är
dubbelarbetande. Kvinnors och mäns val av organisationer samt hur de
ser på ledning, mål och rekrytering inom dessa genomsyras även av ett
könsperspektiv, menar Ås. Kvinnan väljer företrädesvis medlemskap i
organisationer som ägnar sig åt altruistiskt arbete, fred och avspänning.
Mannen däremot prioriterar ofta organisationer som har inflytande över
ekonomi, teknik och politik och mannen styr därmed den samhälleliga
utvecklingen. Tidsperspektivet, det vill säga bruk av egen tid och plane© Institutionen för pedagogik
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ring av framtiden, är viktiga förutsättningar för möjligheten att påverka
och ha kontroll över livet. Egen tid kan uppfattas som ett mått på frihet.
Kvinnans förhållningssätt till tid är att inte äga sin tid utan istället ta på
sig livsstilen ”städa-upp-efter-andra”. Självaktning är ytterligare en
komponent som Ås belyser ur ett kvinnokulturellt perspektiv. Kvinnans
självaktning och syn på sig själv påverkas negativt av att hon är en del
av ett samhälle där manskulturen är väldefinierad och normgivande. Ås
väljer att fokusera kulturbegreppet i syfte att tydliggöra skillnaderna
mellan könen. En svaghet i hennes kulturmodell är emellertid att begreppen är outvecklade. Teorin kan tolkas utifrån ett strukturellt perspektiv då avsikten är att beskriva kvinnors ställning och relationer mellan kvinnan och mannen inom kulturens alla delområden.
Holter (1973) beskriver, liksom Ås, de kulturer inom vilka kvinnor
och män verkar och de krafter och motkrafter som vidmakthåller respektive motverkar skillnader mellan könen. Centralt i Holters teori är begreppet könsdifferentiering, vilket står för en systematisk fördelning av
arbete och karaktärsdrag utifrån kön. Könsdifferentieringen utgår från
sex teser som beskriver de processer som vidmakthåller skillnader mellan kvinnor och män. De två första artikulerar allmänna föreställningar
och idéer om kvinnor och män som är giltiga i samhället. En sådan föreställning är att skillnader och likheter mellan kvinnor och män är biologiskt eller kulturellt bestämda. Uppfattningen att könsskillnaden är biologiskt betingad upprätthåller könsdifferentieringen. Den motsatta uppfattningen, det vill säga att könsdifferentieringen tar sin utgångspunkt i
kulturen minskar däremot graden av differentiering, menar Holter. Tes
tre och fyra behandlar differentieringen med utgångspunkt i ekonomi
och teknologi. Ju större den ekonomiska skillnaden mellan könen är
desto starkare är den sociala acceptansen för differentieringen. Beträffande den teknologiska utvecklingen i samhället tar den i huvudsak sin
utgångspunkt i mäns arbete och organisationsformer. Huvudsyftet är att
öka avkastningen av arbete och kapital och jämställdhetsaspekten blir
med denna utgångspunkt sekundär. De två sista teserna belyser den sociala ordningens betydelse för könsdifferentieringen. Enligt Holter finns
könsdifferentieringen inbyggd i samhällets fördelningssystem där de
viktigaste komponenterna är tillgång till kunskap, tid, politisk makt,
ekonomiska resurser samt sociala kontakter. Den sociala ordningen mellan könen upprätthålls även genom en könsstratifiering, baserad på
skillnader i makt och prestige.
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Holter riktar fokus mot könsskillnadernas variationer och med sina
sex teser påvisar hon således könsdifferentieringens komplexitet.

3.3.2

Individperspektiv

I avsnittet presenteras liberalfeminism, feministisk freudianism samt
postmodernistiska könsteorier. Teorierna förklarar ojämställdheten och
könsförtrycket utifrån flera angreppspunkter, varför de gentemot varandra är mycket olika.
Liberalfeminism
Liberalismens grundtankar utgår från liberal teori som betonar människans frihet, rationalitet, autonomi, värdighet, jämlikhet och självförverkligande. Kvinnan och mannen är därmed lika till sina fundamentala
drag och bör därför behandlas lika och kräva samma rättigheter. I ”The
Subjection of Women” beskrev Mill syftet med ett jämlikt samhälle. I
detta samhälle skulle rättvisa mellan könen göra männen till bättre människor och medborgare. Kvinnans frihet skulle medföra att den totala
mänskliga kapaciteten utnyttjades optimalt. Essensen i Mills argumentation var ömsesidigheten mellan individ och samhälle, med andra ord det
som är bra för individen utvecklar även samhället och tvärtom (Eduards,
1983; Mill, 1869, 1996).
Den liberala feminismen skiljer sig från radikalfeminism och marxistisk feminism genom att kvinnors underordning inte analyseras utifrån
övergripande sociala strukturer. Den feministiska analysen identifierar
således inte basen för kvinnors underordning. Istället förklaras kvinnans
ställning med att kvinnor förvägras lika rättigheter till utbildning och
arbete. Vidare framhåller de liberala feministerna att kvinnors missgynnade position kan relateras till fördomar om det kvinnliga könet. Grundläggande tankar i denna form av feminism är att ojämställdheten mellan
könen måste elimineras. Detta kan ske genom politiska, ekonomiska
eller massmediala insatser. Målet är att människan inte skall socialiseras
till könsroller som är hämmande och rigida. Värden såsom idealism,
individualitet, det fria valet samt frihet och jämlikhet mellan könen bör
istället eftersträvas (Walby, 1990).
Friedan (1997) är exempel på en liberalfeminist som i sin beskrivande analys av det amerikanska samhället uppfattar mäns makt över kvin-
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nor som ett politiskt maktsystem. Detta manifesteras genom att mannen
innehar de viktigaste samhälleliga positionerna.
De kritiska synpunkter som kan framföras mot liberalfeminismen är
att det feministiska perspektivet delvis står i konflikt med den liberala
ideologin. Inom liberalismen fokuseras individen och likhetsprincipen
medan den liberala feminismen problematiserar utifrån kvinnor som kön
och lyfter fram särartsbegreppet.
Feministisk freudianism
Chodorow (1988) gör en feministisk tolkning av Freuds objektrelationsteori och argumenterar för den psykologiska och sociologiska betydelsen av könskategorin. Med utgångspunkt i ett psykoanalytiskt perspektiv
visar hon hur relationer påverkar individens könsidentitetsutveckling.
När Chodorow analyserar kvinnans modersfunktion slår hon fast att
denna framför allt är en psykologisk och social roll som reproduceras
genom sociala och psykologiska processer. Det faktum att kvinnan deltar i arbetslivet förändrar inte hennes modersroll nämnvärt, eftersom det
fortfarande är kvinnan som har huvudansvaret för barnen. Tvärtom, menar Chodorow, är modersfunktionen om möjligt mera synlig i dagens
samhälle, eftersom den framträder i en känslomässig intensitet där personliga relationer och psykologisk stabilitet är framträdande drag.
Modern framstår som den mest centrala omsorgspersonen under barnets separations/individuationsprocess och såväl flickan som pojken
identifierar sig därför först med sin mor. Könens socialisationsprocess
skiljer sig emellertid åt beroende på skillnader i identifikationen samt på
moderns beteende. Chodorow anser att grunden för samhällets patriarkaliska struktur står att finna i pojkars avståndstagande från modern under
separationsfasen. Förutsättningen för denna fas är en nedvärdering av
kvinnan, som i förlängningen resulterar i att kvinnor tilldelas en lägre
social status i samhället.
Chodorow hävdar att modersrollen inte är någon given roll för kvinnan som hon föds in i. Men den är inte heller enbart inlärd utan formad
på flera olika plan. Signifikant är dock att utvecklandet av modersrollen
leder till en psykologisk internalisering hos kvinnan.
Chodorows teoribildning har vidareutvecklats bland annat av Gilligan
(1982), som hävdar att femininitet är förknippad med närhet och hotas
av separation medan det omvända förhållandet råder beträffande maskulinitet. Gilligan förklarar kvinnors underordnade ställning i samhället
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med att det hos kvinnor finns en rädsla att förlora den socialt skapade
kvinnligheten. Resultatet av detta är att kvinnor inte vill framträda som
självständiga individer eller framhäva individuella prestationer.
En kritisk synpunkt på Chodorow och Gilligans teorier är att de fokuserar moderns roll medan faderns roll marginaliseras. Chodorows teoribildning härstammar från 1970-talet och beskriver moderns och faderns
roller inom kärnfamiljen. Denna typ av familjesystem finns även i dag,
men det förekommer också andra familjekonstellationer. Intressant är att
ställa frågan vilka konsekvenser förekomsten av andra typer av familjer
får för flickans och pojkens identitetsutveckling. Begränsningen till
kärnfamiljen medför även att teorin inte kan användas vid analys av
andra ekonomiska eller sociala system än det västerländska, kapitalistiska samhället. Flera kvinnoforskare har riktat kritik mot Chodorows teoribildning och menar att hennes argumentation leder till att kvinnan genom överförandet av modersfunktionen reproducerar genussystemets
fasta strukturer. Denna synpunkt understryks av Esseveld (1986), som
framhåller att teorin innehåller deterministiska inslag och att individens
könsidentitetsutveckling framstår som oundviklig.
Postmodernistiska könsteorier
Postmodernism/poststrukturalism är ett samlande begrepp för olika riktningar inom modernt tänkande. Teoriinriktningen uppstod som en protest mot det tidigare förhärskande system- och strukturtänkandet. Postmodernismen sammankopplas främst med arkitektur, konst och litteratur, men kännetecknar även en samhällssyn som kritiserar människans
förmåga att genom förnuftet kunna skapa strukturer, system och normer.
Postmodernistisk kritik har huvudsakligen riktats mot objektiv kunskap
och de vetenskapliga ansatserna att finna stora, generella vetenskapliga
sanningar. Ytterligare ett karaktäristikum för det postmodernistiska tänkandet är att allting är relativt och saknar fasta strukturer.
Postmodernistiska feminister hävdar att feministisk teoribildning till
största delen inte gäller kvinnor i allmänhet utan att teoribildningen konstruerats med den vita, amerikanska eller västeuropeiska medelklasskvinnan som förebild. Den kritik som har framförts från postmodernistiskt håll handlar också om att flera feministiska teorier är alltför essentiella till sin karaktär och att de saknar historisk anknytning (Nicholson,
1990).
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Enligt Moi (1985) utvecklade en grupp franska feminister under
1980-talet en speciell inriktning inom den postmodernistiska feminismen. Dessa teoretiker fick genomslagskraft i såväl USA som Europa.
Den franska postmoderna feministiska teoribildningen skapade teorier
om kvinnans underordning, konstruktioner av könsskillnader samt kvinnors relation till skrivande och språk. Cixous (1976, 1981) är en representant för denna strömning. Hon framhåller nödvändigheten av att
kvinnor tar ett eget språk i besittning så att de därigenom kan skapa sig
själva. Denna process beskriver Cixous med hjälp av begreppet ”Ècriture féminine”.
Gemensamt för postmodernistisk feminism är att den tar sin utgångspunkt i en historisk kontext och därmed uppfattar all teoribildning som
historiskt knuten. Inom perspektivet är kritiken mot generella feministiska teorier uttalad, liksom dessa teoriers överbetoning av biologi och
arbete (Hartsock, 1990).
Ytterligare en utgångspunkt är att det enhetligt manliga och kvinnliga
subjektet måste upplösas. Genus beskrivs som en uppsättning roller som
det står individen fritt att gå ut ur och in i. Könens inbördes relationer är
heller inte givna, varför det inte finns någon självklar hierarkisk ordning.
De postmodernistiska könsteorierna betonar att det inte finns några generella förklaringar till ett universellt kvinnoförtryck (Hallberg, 1992).
Scott (1986) företräder den postmodernistiska feminismen. I sin teoribildning inkluderar hon en diskursiv argumentation, vilken bygger på
Foucaults diskursbegrepp. Detta diskursbegrepp förutsätter två grundläggande villkor; en viss slags kunskap och vissa former av maktrelationer. Mellan kunskapen och makten finns ett ömsesidigt beroende. Scotts
diskursbegrepp inkluderar samspelet mellan determinism och överskridande. Dessa två dimensioner integreras genom samhällelig verksamhet
och i den tilldelas språket en central roll. Språket grundas på givna regler och är ett formellt system för betydelsebildning samtidigt som det
ger möjligheter att genom skapande och uttryckande av intentionalitet
överskrida givna förutsättningar. Därmed framstår en kluvenhet mellan
att vara både subjekt i och en del av den sociala verkligheten. Scott understryker även handlandet och hävdar att det inte existerar utanför kontexten. Applicerat på kön innebär det att genus inte kan betraktas som
förutbestämt, utan mer som en regelstyrd praxis. Denna praxis frambringar kunskap om skillnaderna mellan könen. Den kunskap som Scott
refererar till betonar såväl vardaglig som rituell praxis. Kvinnans ställ58
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ning är inte en effekt av vad hon gör, utan istället den innebörd som
hennes aktiviteter får i den konkreta sociala interaktionen.
Scott har, enligt Hagemann (1994), kritiserats för att hennes förhållningssätt inte ger utrymme för det självständigt handlande subjektet och
för att erfarenhet och intresse inte tillmäts någon egen existens. Intressant inom postmodernistisk feminism är att olikheter mellan kvinnor
lyfts fram. Detta ser vi som positivt, eftersom feministisk teori i alltför
stor omfattning riktats mot vita, heterosexuella medelklasskvinnor.

3.4

Diskussion av feministisk teoribildning

Begreppen genus och kön är centrala inom feministisk teoribildning.
Problematiskt är dock att dessa begrepp inte definieras på ett entydigt
sätt. En del forskare definierar begreppen som synonyma, medan andra
uppfattar dem som klart åtskilda från varandra. Samtidigt förekommer
teoretiker som anser att begreppen genus och kön inte bör användas.
Istället lyfts andra begrepp fram, exempelvis sexualitet, biologiskt kön
och kvinnlighet.
Genomgången av feministisk-, kvinno- och genderforskning visar att
de två förstnämnda har många gemensamma drag medan genderforskningen skiljer sig från de andra på flera sätt. Särskilt intressant är den
feministiska forskningen, då den betonar den sociala konstruktionen av
såväl genus som kön samtidigt som maktinnehållet i relationen mellan
kvinna och man accentueras.
Den feministiska teoribildningens indelning utifrån teoriernas relation till struktur och individ möjliggör en jämförelse mellan, men även
inom, teorierna. Värt att lägga märke till blir då att en demarkationslinje
kan dras mellan de radikalfeministiska teoretiker som hävdar att kvinnoförtrycket beror på patriarkala strukturer och de som argumenterar för
biologiska förklaringsmodeller. Begreppet patriarkat definieras på olika
sätt, exempelvis som en struktur av hierarkiska könsrelationer, manlig
kontroll över kvinnans arbetskraft eller faderns symboliska lag. Oenighet råder dock om patriarkatets bas. Några teoretiker anser att grunden
står att finna i familjen och släktskapsrelationerna medan andra framhåller arbetsdelningen mellan könen. Ytterligare en variant är att mannens
kontroll över kvinnans sexualitet utgör patriarkatets bas. Marxistisk feminism förklarar kvinnoförtrycket utifrån begreppen kapital, klass och
arbetsdelning. Kapitalismen ses som ett överordnat system i samhället
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som styr relationen mellan könen. Den socialistiska feminismen försöker kombinera radikalfeminism med marxistisk feminism i syfte att
markera förekomsten av två system av maktrelationer på samhällsnivå.
Radikalfemismen och den socialistiska feminismen tydliggör den hierarkiska könsordningen och är därför intressanta sett ur ett strukturellt
perspektiv.
Hirdmans teori är förankrad i en strukturalistisk tradition. Men hon
har även tagit till sig postmodernismen och avvisar därmed tanken på en
generell förklaring till kvinnoförtrycket. Svagheten i hennes resonemang
är att hon trots dessa utgångspunkter beskriver genussystemet som en
grundläggande ordning i samhället. Centralt i Hirdmans genusteori är
dikotomi och hierarki. Med hjälp av dessa begrepp fångas maktaspekten
och det självklara i sättet att organisera utifrån kön. Hirdmans beskrivning av genusordningen har stora likheter med Hartmanns definition av
patriarkatet. I sina analyser betonar båda olika system och interaktionen
dem emellan. I sin tvåssystemteori identifierar Hartmann det patriarkala
och det kapitalistiska systemet. Här finns en samstämmighet med Hirdmans historiska genomgång av det ekonomiska/industrikapitalistiska
systemet, det politiska/demokratiska systemet samt genussystemet.
Till det strukturalistiska perspektivet hänförs även Ås teori om kvinnokultur som motkultur. Ås försöker med hjälp av en femdimensionell
kulturmodell att illustrera det mångfacetterade samspelet mellan normer,
värden, tradition och struktur, en föresats som dock inte lyckas fullt ut. I
förstone kan tyckas att teorin är jämförbar med Hardings tvåsystemsteori, som också beskriver det komplexa samspelet mellan strukturella faktorer, traditioner och normer. Vid närmare studium framstår dock Ås
kulturteori som ofullständig när det gäller förklaringar av mansdominans
och kvinnoförtryck på samhällsnivå. Däremot kan kulturteorin bidra
med analytiska begrepp som kan tillämpas i empiriska studier. Mellan
Ås resonemang om kvinnokulturen som motkultur och Holters teser om
könsdifferentiering finns flera likheter. Även Holter lyfter fram kulturbegreppet när hon beskriver variationer i könsdifferentieringen med
hjälp av begrepp såsom normer, värderingar, ekonomi, teknologi samt
fördelningssystem. Men Holter diskuterar även samhällets stratifieringssystem och vilken betydelse detta har för könsdifferentieringen.
Liberalfeminismen betonar individens fria val. Teoribildningen har
använts i flera empiriska studier och bidragit till kunskap om kvinnors
liv, arbete och arbetsfördelning. Vid analys av relationen mellan könen
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utelämnas dock maktaspekten, något som vi uppfattar som olyckligt, då
makt är en central komponent inom den feministiska teoribildningen.
Den feministiska freudianism, som företräds av Chodorow, beskriver
barns tidiga könsidentitetsutveckling. Teorin är intressant, då den skapar
förståelse för vissa fenomen i relationen mellan moder och barn och
vilken betydelse denna har för könsrollsutvecklingen. Könssocialisationen bildar en bas för hur kvinnor och män kommer att agera och behandlas i arbetslivet.
En spännande utvecklingslinje är de postmodernistiska strömningarna inom feminismen och ett viktigt bidrag inom denna teoriansats är att
generella förklaringar till kvinnoförtryck med hjälp av begrepp som patriarkat och kapitalism överges. Istället läggs tonvikt på diskurs, språk,
mångfald, olikheter och föränderlighet. Makt inkluderas i diskursbegreppet, men kopplingen mellan den och de faktiska förhållanden under
vilka människan lever är oklar.

3.5

Avhandlingens perspektiv på genus

Avhandlingens genusperspektiv baseras på en feministisk forskningsansats. Utgångspunkten i denna är att lyfta fram kvinnan som subjekt och
synliggöra maktinnehållet i genusrelationen. Inom den feministiska teorin definieras begreppen genus och kön på olika sätt. Enligt vårt synsätt
är såväl genus som kön inte givet utan något som konstrueras och rekonstrueras i en social och kulturell kontext. Vi ansluter oss därmed till Haraway och Hirdman, vilka anser att åtskillnaden mellan begreppen genus
och kön är ointressant. I avhandlingen kommer vi fortsättningsvis att
använda begreppet genus.
Genomgången av feministisk teoribildning har baserats på teoriernas
relation till struktur och individ, vilket innebär att de feministiska teoriernas analytiska förståelse ligger på olika nivåer. På samhällsnivå finns
de teorier som utgår från genus som grundläggande, strukturerande princip. Könsskillnaderna förklaras med begrepp som patriarkat, arbetsdelning, hierarki, dikotomi, kulturmodell samt könsdifferentiering. Patriarkatsbegreppet definieras på en övergripande nivå som kategorin mäns
makt över kategorin kvinnor. Detta innebär att begreppet i sig inte kan
studeras i empirin. Däremot finns det med som en viktig förståelsebakgrund. I denna avhandling relaterar vi, inspirerade av Hartmann, patriarkat till manlig överordning och kvinnlig underordning. Tillämpningsbart
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i det här sammanhanget blir även Hartmanns resonemang om att kvinnans underordning har sin grund i könsbestämd arbetsdelning, liksom
Hirdmans hierarki- och dikotomibegrepp. Kvinnans underordning kan
då förstås utifrån den manliga normens logik och isärhållandets logik.
Ås och Holters teorier ser vi också som intressanta utgångspunkter för
vårt problemområde, eftersom de bygger på empiriska studier. Mellan
dessa teorier finns beröringspunkter då båda utgår ifrån de kulturer inom
vilka kvinnor och män verkar. Ås begrepp språk och kommunikation,
relation till teknik och ekonomi samt synen på organisation bidrar till
förståelse för olikheter mellan könen. På motsvarande sätt kan Holters
begrepp könsdifferentiering vara tillämpningsbar i vår studie då detta
begrepp förklarar de krafter och motkrafter som vidmakthåller respektive motverkar skillnader mellan könen.
De teorier som vi menar är relevanta för vårt forskningsområde är de
som ovan diskuterats, det vill säga de som företräds av Hartmann,
Hirdman, Ås och Holter. Dessa teorier problematiserar relationen och
maktinnehållet mellan könen. Därmed har vi valt bort liberalfeminismen, freudiansk feminism samt postmodernistiska könsteorier, då vi
anser att dessa i alltför hög grad fokuserar individen. I förhållande till
det genusperspektiv som presenterades i vår licentiatavhandling och som
innefattade Ås teori om kvinnokultur som motkultur samt Hirdmans
genusteori har vi således tillfört flera feministiska teorier. Med dessa
nya utgångspunkter kommer vi i föreliggande avhandling att ånyo analysera licentiatavhandlingens empiriska material.
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4

Teorier om makt

Vad som tydligt framkommit vid studier av hälso- och sjukvårdens organisation är den hierarkiska strukturen och skillnaderna i makt och inflytande mellan olika grupper. Både kvinnors och mäns positioner i organisationen och deras placering i organisationskulturen handlar i stor
utsträckning om makt och makt kan således ses ur ett genusperspektiv.
Men begreppet kan även relateras till större samhälleliga strukturer, institutioner, roller och relationer, liksom till klass och kunskap. Makt
uppfattar vi som ett uttryck för ett skeende, det vill säga det som händer,
växer fram och etableras till följd av att människor i vardagen handlar
inom sociala strukturer och kulturmönster som reproducerats och internaliserats som en del av den ojämlika klass- och genusstrukturen (Albinsson & Arnesson, 1997).
I det följande kommer vi att vidareutveckla det makt/motmaktperspektiv som beskrevs i vår licentiatavhandling Maktbegreppet belyses ur
olika teoretiska synvinklar, granskas i relation till genus samt diskuteras
i förhållande till begreppet motmakt.

4.1

Makt i ett strukturellt och individuellt perspektiv

En central fråga vid maktstudier är ofta vem/vilka som har makten över
vem/vilka. Denna syn på makt är begränsande, emedan maktutövning i
många fall är mer mångfacetterad än så. En annan utgångspunkt vid
maktstudier är anläggandet av ett strukturellt perspektiv. Makten blir då
nära knuten till diskussioner om förutsättningarna för ett demokratisk
statsskick. Exempel på detta är Weber (1921, 1983), vars ideala samhällsordning utgick från en så kallad ”plebiscitär demokrati”, det vill
säga en demokrati som i stor utsträckning skulle bygga på karismatiska
ledares insatser. Med marknaden som huvudprincip skulle samhället
dessutom organiseras av fria, samverkande individer (Ritzer, 1992).
Andra teoretiker lyfter fram såväl ett strukturellt som ett individuellt
perspektiv. Lukes (1974, 1977, 1979, 1986) diskuterar till exempel
primärt den politiska makten sett ur ett makroperspektiv, men argumen© Institutionen för pedagogik
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tationen är även tillämpningsbar på mindre grupper, föreningar och företag. Det är inte endast den objektiva, synliga makten som är av intresse
utan även den osynliga. Lukes vidgning av maktanalysen anser vi fördjupar förståelsen för den maktutövning som sker i interaktionen människor emellan. Foucault (1972, 1980a, 1980b, 1987a, 1987b) formulerar
ingen maktteori utan ger istället en mångsidig bild av makten på olika
nivåer. Särskilt intressant i hans maktanalys är olika motståndsformer
mot maktutövning. Mathiesen (1978) inkluderar samtliga perspektiv i
sin teori, när han fokuserar olika makt- och motmaktsformer framför allt
på strukturell nivå, men även på aktörsnivå.
Anledningen till att vi valt att utgå från i första hand Weber, Foucault, Lukes och Mathiesen vid vår genomgång av maktbegreppet är att
dessa teoretiker illustrerar en teoretisk spännvidd. Allt ifrån Webers
klassiska, traditionella maktsyn till Foucaults nytänkande, där makten
ses som ett nät av ständigt spända relationer. Däremellan inplaceras Lukes med sin utvidgning av maktens diskurs samt Mathiesens strukturella, viljeorienterade aktörsuppfattning av makt.

4.1.1

Hierarkisk makt

Abrahamsson (1992) ser en hierarkisk organisationsstruktur som en förutsättning för den fungerande byråkratin. Men hierarki är också ett
maktinstrument som uppkommer som en följd av inre logik i organisationer och bygger på strukturella betingelser såsom storlek och effektivitetskrav.
Weber (1921, 1983) definierar byråkrati som en abstrakt och analytisk konstruktion, en så kallad idealtyp. Den byråkratiska organisationen
kräver ett regelsystem i syfte att motverka spänningar och konflikter.
Det ideala i denna organisationsform är att människan beter sig rationellt
och att byråkratin har auktoritet. Effektiviteten skall förutom via formella regler åstadkommas genom lydnad, avgränsade ansvarsområden och
organiserade kommunikationskanaler. Exempel på byråkratiska organisationer är företag, ämbetsverk, sjukhus och skolor. Weber utvidgar diskussionen genom att problematisera förhållandet mellan administratörer
och deras huvudmän och menar att byråkratiseringsprocessen är starkare
än de demokratiska grundprinciperna. Makten förskjuts då från de legitima uppdragsgivarna, det vill säga från de folkvalda representanterna,
till de verkställande tjänstemännen.
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Weber (1921, 1983) skiljer mellan två huvudklasser av maktrelationer på en strukturell nivå. Den första maktrelationen upprätthålls genom
rent våld eller hot om våld. De undertryckta har inget val utan böjer sig
inför sina härskare i rädsla för att drabbas av våld eller till och med död.
Den andra maktrelationen bygger på att de förtryckta erkänner och accepterar de härskandes makt. Det är den senare maktrelationen och förhållandet till legaliteten som Weber framför allt behandlar. De frågor
som intresserar honom är vad som är lagligt och vad som kan anses
rättmätigt och därför godtas.
I Webers maktteori finns även begreppen herravälde och disciplin.
Herravälde innefattar sannolikheten för att en order med ett bestämt innehåll åtlyds av vissa bestämda personer. Förekomsten av herravälde
förutsätter inte nödvändigtvis existensen av vare sig en administrativ bas
eller en organisation utan är endast beroende av att det finns någon som
framgångsrikt ger en annan individ en order. Utgångspunkten för Weber
är inte att definiera vilka olika herraväldesformer som kan finnas, utan
hur de legitimerar sig. Tre typer av legitimitet kan då urskiljas. Dessa
grundas på det speciella motiv som styr lydnaden. Det rationella (legala)
herraväldet legitimeras av lagen, det traditionella genom gamla normer
och maktförhållanden som anses vara okränkbara och det karismatiska
genom speciella personliga egenskaper hos en individ. Disciplin är sannolikheten för att en order på grund av vana åtlyds snabbt, automatiskt
och stereotypt av en bestämd grupp människor. Begreppet disciplin inbegriper således en inövad kritik- och motståndslös lydnad. Weber anser
att varje auktoritetsförhållande rymmer ett visst minimum av vilja till
lydnad och att lydnad har sin grund i de mest skilda motiv, alltifrån vanemässiga till rent målrationella överväganden.
Weber anser att makt kan relateras till de skillnader i prestige och socialt anseende mellan olika grupper av individer som finns i samhället.
Dessa grupper av individer benämner han statusgrupper.
Status groups, in contrast with classes are, normally communities, though often of an amorphous kind. In contrast with the
”class situation”, which is determined by purely economics factors, we shall use the term ”status situation” to refer to all those
typical components of people ´s destinies which are determinded
by a specific social evaluation of status , whether positive or
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negative, when that evaluation is based on some common characteristic shared by many people (Runciman, 1978 s. 48).
I statusbegreppet innefattar Weber (1921, 1983) även den positiva alternativt negativa prestige eller sociala anseende som grundas på livsstil,
formell utbildning och härkomst men också klassituation.
Ett annat begrepp som Weber för in i maktdiskussionen är parti.
Primärt skall denna term inte tolkas som en politisk organisation utan
som en beteckning för sammanslutningar där medlemskap beror på formellt fri rekrytering. Syftet med grupperingen är vanligen att vinna makt
åt sina ledare inom en organisation för att därigenom skaffa fördelar åt
de aktiva medlemmarna och uppnå vissa mål. Partier kan använda sig av
alla slags medel för att nå makten och bildas med utgångspunkt från
klasser, statusgrupper eller någon form av blandning mellan de båda
(Held & Giddens, 1982).
Som vi tidigare visat kan hälso- och sjukvården med utgångspunkt i
Webers perspektiv beskrivas som en byråkratisk organisation uppbyggd
enligt en hierarkisk struktur. Den hierarkiska strukturen inom hälso- och
sjukvården är fortfarande sådan att i toppen av hierarkin finns ett fåtal
män med mycket makt medan flertalet av organisationens kvinnor är
placerade i hierarkins mellanskikt och bas. Makten i organisationen kan
även relateras till att individernas olika yrkestillhörighet givit dem olika
status i analogi med Webers teori. Läkarna är en grupp som har skaffat
sig en hög status såväl inom verksamheten hälso- och sjukvård som
samhället. Genom sin vetenskapligt grundade kunskapsbas har de stort
inflytande och kontroll över sitt yrkesutövande och de underordnade.
Även Webers begrepp parti kan tillämpas inom hälso- och sjukvården
och syftar då på att facklig organisering sker utifrån yrkestillhörighet.
Parti kan också hänföras till läkares, sjuksköterskors och undersköterskors subkulturer, något som tidigare beskrivits i kapitel 2, avsnitt 2.2.
I linje med Weber, som anser att makt finns inbyggt i den hierarkiska
strukturen, menar Chernesky och Tirrito (1987), att vissa positioner
inom hälso- och sjukvården är förenade med särskilt stor makt. De lyfter
därmed fram den strukturella makten inom organisationen. Utgångspunkten är att de individer som utövar den makt som finns inom en organisation uppfattas som mera värdefulla, något som medför att möjligheterna till avancemang blir större. Perspektivet inbegriper uppfattningen att det är arbetsdelningen och positionen i organisationen som är ul66
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timata källor till organisatorisk makt. I relation till makt blir då individuella karaktäristika såsom kön irrelevanta. Vad som även står i fokus är
hälso- och sjukvårdens förändrade struktur som exempelvis medfört att
nya befattningar där kvinnor haft möjlighet att skaffa sig makt vuxit
fram. Chernesky och Tirrito identifierar fyra strukturella källor för organisatorisk makt. Dessa är centrala nätverk, nyckelpositioner, tillgång till
resurser samt kontroll över osäkerhetsfaktorer. En individs ställning är
särskilt kraftfull om den är lokaliserad i hjärtat av arbetsflödet så att
andra individer och avdelningar tvingas till interaktion. På så vis kan
utvecklandet av centrala nätverk byggas upp och effekten blir att såväl
positionerna som innehavarna av makt på sikt blir oersättliga för organisationen. Nyckelpositioner är förenade med maktutövning och kopplade
till funktioner och aktiviteter som är väsentliga för organisationens uppdrag, mål och överlevnad. Tillgång till resurser handlar om att positionen aktivt förser organisationen med erforderligt material för att uppdraget eller målet skall kunna fullföljas. Kontroll över osäkerhetsfaktorer slutligen hör samman med överblick av miljöer och individer i syfte
att kartlägga prioriteringar utifrån individers framtida behov av hälsooch sjukvård.

4.1.2

Förberedelse till makt

Ett vidgat perspektiv på makt ger den engelske sociologen och statsvetaren Steven Lukes, (1974, 1977, 1979, 1986) som primärt diskuterar den
politiska makten sett ur ett makroperspektiv. Hans resonemang kan
emellertid också tillämpas på organisationsnivå. Lukes uppfattar maktbegreppet som tredimensionellt. Den första dimensionen har väsentligen
utvecklats av de amerikanska statsvetarna Robert Dahl (1957, 1963) och
Nelson Polsby (1959, 1963). Maktbegreppets första dimension utspelas i
den öppna debatten och utgår från en traditionell bild av vilka som deltar
och vem som går segrande ur en maktkamp i ett visst beslutssammanhang. Den andra dimensionen fokuserar den osynliga makten och berör
frågor som: Vem gör dagordningen? Vem får vara med eller inte vara
med i beslutsprocessen? Dessa frågor har bland annat vidareutvecklats
av Bachrach och Baratz (1962) under beteckningen maktens andra ansikte. Maktutövningen kännetecknas av det dolda maktspel som ligger
bakom och styr vad som kommer upp i den offentliga debatten.
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Lukes tillför en tredje dimension i syfte att öka förståelsen för de processer som ligger bakom människors agerande i maktsammanhang.
Därmed går han ytterligare ett steg ifrån den öppna maktarenan och bortom den andra dimensionen, med andra ord den osynliga makten. Den
nya dimensionen – ”maktens tredje ansikte” – hindrar latenta konflikter
mellan parter att komma upp till ytan. Denna makt är på grund av sin
osynlighet, menar Lukes, den mest raffinerade formen av maktutövning.
Lukes för in begreppet agenter för dem som är maktens representanter. Dessa förutsätts agera utifrån sin personliga övertygelse och tro på
omgivningens bästa. Men agenterna utsätts liksom alla individer i samhället för konstant påverkan, influens och manipulation. Agenterna
handlar inom olika strukturer eller förutbestämda ramar, som sätter
gränser för handlandet. Dessa kan vara samhälleliga lagar och förordningar likaväl som uttryck för individers viljor och intressen. Vid maktanalys måste, enligt Lukes, hänsyn tagas till informationshantering, där
språk och kommunikation påverkas av trosföreställningar, myter, symboler och värderingar. Målsättningen för maktutövningen är att ändra
och påverka människors värderingar, tankemönster och även deras behov. Man skulle kunna säga att det handlar om att A får B att tycka som
A och handla därefter trots att det är till B:s nackdel. Denna påverkan
äger måhända rum utan att ämnet ifråga kommer upp till debatt. Måhända är B inte ens medveten om att han utsatts för påverkan.
Lukes tredje maktdimension bidrar med nya infallsvinklar som skulle kunna appliceras i vardagliga möten inom hälso- och sjukvården.
Den hierarkiska organisationen är den strukturella ram som för den
handlande agenten skapar såväl hinder som möjligheter. Agenterna
inom hälso- och sjukvården har tilldelats olika maktpositioner beroende
på vilken nivå de befinner sig i organisationen. Makt är således inget
isolerat fenomen utan något individen har i förhållande till andra.
Agenten handlar inte endast utifrån sin maktposition utan även utifrån
personliga maktmotiv. Denna dubbelroll är intressant sett ur ett organisationsperspektiv och bör kunna studeras inom kontexten hälso- och
sjukvård. Lukes argumentation för språkets och kommunikationens
betydelse vid maktanalys är även tillämpningsbar.
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4.1.3

Makt som nät av relationer

Både Weber och Lukes ser makt som något som utövas av individer.
Foucault (1980a, 1980b, 1982) däremot representerar ett annat synsätt,
då hans utgångspunkt är att makt finns överallt. När Flyvbjerg (1992)
gör en jämförelse mellan Foucault och Lukes finner han att Lukes
primärt intresserar sig för maktens resultat och lokalisering, medan Foucault inte ser makt som en självständig fråga utan istället lyfter fram
maktens relationer. I Foucaults texter om maktens former, relationer och
verkningar (1972, 1980a, 1987a) är begreppet genealogi centralt. En
genealogi tar sin utgångspunkt i fenomenens släktskap, härkomst och
omvandling. Arkeologi är ytterligare ett begrepp som är förekommande
hos Foucault. Begreppet används vid studier av diskursernas former och
är ett komplement till genealogin, som mera riktas mot diskursernas
maktrelaterade uppkomst. Med diskurs avser Foucault en regelstyrd
framställning, det vill säga utsagor, begrepp, teser och teorier om någonting. En diskurs är således en tankeprocess som stegvis bygger upp
sammansatt kunskap. Diskursen existerar genom en diskursiv praktik,
till exempel vetenskapernas tillvägagångssätt för att framställa och uttrycka kunskaper om sina objekt. Enligt Foucault är varje kunskapsobjekt beroende av diskursen och den diskursiva praktiken, men även av
den sociala verkligheten. I denna verklighet finns ett kontinuerligt flöde
av maktrelationer, vilka omsluter och betingar diskursen.
Inom hälso- och sjukvården innebär diskursen att organisationsmedlemmarnas tankar och handlingar styrs av att de uppfattar verkligheten
utifrån såväl ett naturvetenskapligt som ett vårdvetenskapligt perspektiv.
Foucault (1972, 1987b) anser, att makten sedan 1600-talet har utvecklats i två huvudriktningar, dels i en disciplinär variant som riktats
mot människokroppen och dels i en reglerande variant riktad mot befolkningen som helhet. Den disciplinerande makten handlar om att objektifiera individen. Genom att övervaka, avskärma och vidta sanktioner
kan människor tämjas. Effekten av detta blir att människor tror sig vara
”maktens öga” och att de gärna övervakar både sig själva och andra. I ett
sådant samhälle är det lätt att etablera konformitetsnormer, vilket i sin
tur medför att avvikelser straffas. Ytterligare en effekt blir att individen
befinner sig i ett gränsland mellan makt och vetande, där det är politiskt
bestämt vad som vid varje tid och i varje samhälle skall betraktas som
sanning eller kunskap.
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I ”Vansinnets historia under den klassiska epoken”, beskriver Foucault (1992) psykiatrin, som ett resultat av ett speciellt, moraliskt och politiskt sätt att förhålla sig till vansinniga. Genom att anlägga ett historiskt
perspektiv påvisar han hur kulturen sätter gränser för vad som anses
vara frisk eller sjukt. När gränslandet mellan förnuft och vansinne studeras blir det möjligt att peka på de makteffekter som sådana gränsdragningar har. Först när de vansinniga betraktades som en avgränsad grupp
kunde de, enligt Foucault, bli föremål för vetenskaplig kunskap, som
innebar rationell övervakning, observation, bedömning och behandling.
På denna grund uppstod så småningom psykiatrin som självständig vetenskap. Foucault menar att psykiatrins vetande hör samman med makt,
då målsättningen är att normalisera och korrigera med det rationella som
utgångspunkt. ”Vansinnets historia” skildrar hur institutioner och social
praktik ger upphov till en diskurs präglad av förnuft, en diskurs som
återspeglas i den sociala ordningen.
Med studien ”Övervakning och straff”, försöker Foucault (1987b),
även tydliggöra hur maktrelationer också kan betraktas som något produktivt i ett samhälle. I studien beskrivs hur fängelset utvecklades till att
bli det dominerande straffsättet under slutet av 1700-talet. Foucault
närmar sig problemet genom att studera de metoder och tekniker som
användes före och efter 1700-talet och påvisar att straffen utvecklades
från fysisk våldsverkan på kroppen till psykiskt lidande i fängelse. Tidigare hade straffet varit en hämnd på en förbrytare, vilken hade uppfattats
som en angripare på samhället. Viktigt var att straffet skulle synas, varför den kroppsliga stympningen sågs som en självklar del och var ett
instrument för den skoningslösa makten. Det straffrättsliga perspektivet
förändrades under tidens gång och istället för att placera kroppen i ett
system av tortyr sattes den under tvång, berövanden, förpliktelser och
förbud. Målsättningen blev nu att genom fängelsestraff försöka nå individens själ. Vid den kroppsliga smärtan fästes inget avseende utan människokroppen dresserades genom arbete, ceremonier samt moraliska
förpliktelser.
Foucault (1972) identifierar även i sin analys en disciplinär rationalitet, som alltmer började genomsyra det industriella samhället. Denna
uttrycktes i disciplinära procedurer inom armén, skolan, sjukhuset och
fabrikerna. Den disciplinära rationaliteten bestod av nya strävanden att
forma individerna till fogliga medborgare och maktformen disciplin
utbredde sig i samhället. Genom denna process formades människan till
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att bli ett objekt för specifikt vetande och viss typ av makt. Han ser även
ett samband mellan kapitalismens uppkomst och den nya formen av herravälde. Enligt Daudi (1987) formulerar Foucault sin grundläggande syn
på makt på följande sätt:
Vår förståelse av maktfenomenet verkar inte kunna bli ”fullständig” så länge vi ignorerar att den konceptualisering av människan som vi har ärvt, filosofiskt talat, är förvrängd. Detta bottnar
i den mysteriösa och paradoxala situationen som består i att
människan är både subjekt och objekt för kunskapen om sig
själv, samtidigt som kunskap kommit att betraktas som någonting som ligger utanför människan (Daudi, 1987, s. 176).
Foucault (1987a) tar således sin utgångspunkt i begreppen subjekt, vetande och makt. Begreppet subjekt har olika betydelser. Dels uttrycker
det en självmedveten jagkategori och dels att någon underkastas en given ordning och makt. Genom historiska processer har människan skapat sig själv som kunskapsobjekt och därigenom erhållit kunskap. Denna
kunskap har använts för att forma subjektet. Detta har för det första skett
genom nya undersökningsmetoder och formulerande av ett nytt vetande,
det vill säga genom en vetenskap med fokus på människan och hennes/hans beteende. För det andra har det skett genom det som Foucault
kallar åtskiljande praktiker, vilket innebär att det enskilda subjektet har
skilts från andra subjekt. För det tredje har det skett genom olika typer
av tekniker för självreglering som får till följd att människor omvandlar
sig. Subjektet formas således antingen i förhållande till någon annan
eller i förhållande till den egna existensen genom samvete och självkännedom. Foucault menar att subjektets historiska processer handlar om
den moderna människans tillblivelse. Denna historia förutsätter två fundamentala villkor; ett visst slags vetande och vissa former av maktrelationer. Berättelsen om den moderna människan förutsätter dessutom ett
ömsesidigt beroende mellan vetande och makt.
Inget maktförhållande utan att det bildas ett kunskapsområde,
men inte heller någon kunskap som inte samtidigt förutsätter och
bildar vissa maktförhållanden /.../ Kort sagt: Det är inte ett inseende subjekts verksamhet som frambringar en för makten nyttig
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eller obehaglig kunskap. Istället är det förhållandet ”kunskap makt” - de processer och kamper som detta förhållande rymmer
och utgör - som bestämmer kunskapens former och möjliga områden (Foucault 1987a, s. 30).
Begreppet makt innefattar, hävdar Foucault (1980a), en relation mellan
krafter där varje styrkeförhållande ses som en maktrelation. En kraft
existerar aldrig enskilt utan endast i relation till andra krafter. Därför bör
makten tolkas som ett nät av alltid spända och verksamma relationer och
inte som ett privilegium som någon kan vara innehavare av. Således
innebär makt en kontinuerlig kamp och inte ett upprättande av kontrakt
och överlåtande eller erövrande av nya områden.
Foucault (1972, 1980a, 1982) är en vetandets genealog. Hans utgångspunkt är att människan bör söka grunderna för sin kunskap bortom
det givna, det omedelbara och det till synes självklara. Foucault rör sig
runt triangeln vetande, subjekt och makt. Makt förutsätter kunskap och
kunskap förutsätter makt i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Foucault uppfattar makten som multidimensionell. Den opererar lika mycket
uppifrån och ner som nerifrån och upp och den riktas både mot dem som
domineras som mot dem som dominerar. En annan viktig distinktion är
att makt inte är en struktur, institution eller något som vissa personer är
utrustade med utan makten är närvarande överallt, då den skapas i varje
ögonblick, i varje förhållande och i varje motsättningsrelation mellan två
eller flera punkter.
Det maktbegrepp som Foucault diskuterar ligger på ett samhälleligt
vardagsplan. Makten är således i samhället, mellan individerna och i
individerna. Men den kan ändå inte ses som en mänsklig egenskap. Sökarljuset skall därför inte riktas mot makthavarnas motiv. Istället skall
praktiker och effekter på de personer som blivit utsatta för maktutövande studeras. Maktanalytiken tar sin utgångspunkt i en stigande maktanalys där mikromakten utgör första ledet. Mikromakten är den makt som
utövas över människan som fysisk varelse. Denna aspekt består av ett
oräkneligt antal små mekanismer, alla med en egen historia, teknik och
praktik. Dessa mekanismer utvidgas och blir mer generella till sin karaktär. Så småningom leder de till globala herraväldesformer.
Enligt Östling (1980) har Foucault i sina texter även fokuserat förhållandet mellan makt och motstånd. Han menar att där det finns makt
finns det även motstånd.
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Om makten är ett namn på strategisk situation, om makt är ett
namn för ett spänningsförhållande, en intensitet, en konflikt - ja,
då är motståndet bara den andra sidan av makten. Makt är motstånd. Kampen om makten och kampen mot makten kan då inte
heller innebära ett förnekande av makten. Snarare är den ett motståndets judogrepp - en sport eller krigskonst, där man använder
motståndarens kraft mot motståndaren själv (Östling, 1980, s.
33).
Makt kan således, enligt Foucault (1980a), definieras som synonymt
med motstånd, en maktvektor riktad åt motsatt håll än den ursprungliga.
Genom sin mångfacetterade bild av makten har Foucault bidragit till
ytterligare förståelse av detta begrepp. Maktens produktivitet är ett begrepp som kan relateras till hälso- och sjukvården och syftar då på att
institutionens målsättning är att korrigera och normalisera den sjuka
människan med rationaliteten som utgångspunkt. Den gräns som varje
kultur drar mellan vad som skall betraktas som friskt respektive sjukt är
ett uttryck för makt. Den anger normen för vad som är normalt respektive avvikande. Foucaults begrepp den disciplinära makten kan inom hälso- och sjukvården förstås som att patienten blir ett objekt för ett speciellt vetande – medicinsk vetenskap. Olika kunskapsformer är då i maktens tjänst och fungerar disciplinerande genom exempelvis medicinsk
behandling men även genom moralisk påverkan. Begreppen kunskap
och maktutövning blir då i analogi med Foucaults tänkande två parallella begrepp, där kunskap är grunden för maktutövning samtidigt som
maktutövning skapar kunskap. Intressant är Foucaults tes att makt finns
överallt och uttrycks i olika mikrosammanhang. Inom hälso- och sjukvården innebär det att makten finns i all interaktion vårdpersonal emellan, men även i relationen vårdpersonal och patient. En viktig poäng hos
Foucault är att han tydliggör motståndet i relation till makten. Motståndet formas av själva makten och maktförhållandet kan aldrig vara något
som existerar autonomt. De vardagliga möten som sker inom hälso- och
sjukvården skulle kunna problematiseras utifrån Foucaults tes att makt
föder motstånd.
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4.1.4

Maskerad makt och motmakt

Ytterligare ett perspektiv på makt står den norske sociologen Thomas
Mathiesen för (1978). Han identifierar tre centrala kännetecknen hos
makten; det intentionala, det relationella och det eventuellt genomtvingande. För det första uppfattar han makt som ett viljefenomen och en
fråga om att driva igenom en intention. För det andra är makt en fråga
om möjligheterna att driva igenom sin vilja i en social relation. Makt är
således något individen har i förhållande till andra. Den tredje aspekten
av makt är genomdrivandet av makt trots motstånd (jämför Weber 1921,
1983). Mathiesen (1978) utvidgar maktperspektivet och förståelsen av
makt med fem olika infallsvinklar på hur den samhälleliga makten maskeras. Den första maskeringsformen handlar om att makten kamoufleras
genom att den blir sedd utifrån. För att belysa detta exemplifierar Mathiesen med observationer från ett stort, slutet fängelse. Maktutövningen
inom denna institution utgörs exempelvis av belöningar och bestraffningar. Sanktioner som utifrån sett kan verka helt meningslösa, men som
för internerna är av stor betydelse. När Mathiesen formulerar ett generellt påstående om maskeringsformens utifrånperspektiv uttrycker han
sig så här:
Ju mer vi faktiskt eller psykologiskt avlägsnar oss från maktutövningen, och framför allt från dem som är underställda makten,
desto lättare har vi att ”bortse” från makten och förvandla den till
maktlöshet eller icke-makt /…/ desto mer avskärmar vi oss från
den som fenomen (Mathiesen, 1978, s. 46).
Närheten till maktutövningen är med andra ord en förutsättning för att
individen skall kunna upptäcka makten.
Makten kan också döljas genom anläggandet av en ideologisk aspekt.
Denna maktform har påvisats av Mathiesen i en jämförande studie mellan en sluten kriminalvårdsanstalt och en mera behandlingsorienterad.
Resultatet visade att den totala maktmängden, enligt internerna, var betydligt större på den mindre restriktiva, behandlingsorienterade institutionen, trots att målsättningen var ökat medinflytande och demokratiska
beslutsformer. Den ideologiska maskeringen av makten blev således
synlig inom den behandlingsinriktade institutionen och klyftan mellan
ideal och verklighet påtaglig. Ytterligare en maktutövningsform är ma74
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skering genom ett ovanifrånperspektiv. Implikationen av denna maktform är att över- och underordnade har olika uppfattningar om graden av
makt i förhållandet dem emellan. Mathiesen menar att denna relation i
praktiken oftast handlar om att den underordnade bedömer att den överordnade har mera makt än vad den överordnade själv uppfattar sig ha.
Ett annat alternativ är att den överordnade upplever sig ha mera makt än
vad den underordnade uppfattar att den överordnade har. En kärnpunkt i
Mathiesens resonemang är att makten maskeras, eftersom den överordnade inte varseblir sin egen maktutövning och till och med kan se sig
själv som maktlös. Detta förklarar Mathiesen med att den överordnade
inte får igenom sin vilja inom områden som är viktiga sett ur det egna
perspektivet. Viljeutövningen sker istället inom sådana områden som är
viktiga sett ur den underordnades synvinkel. Byråkrati som maskeringsform för makt innebär, menar Mathiesen, att individen tvingas handla i
enlighet med givna regler och mönster för att bli accepterad inom en
organisation. Myndighetsutövningen sker och kontrolleras inom ramen
för en ämbetshierarki, som utgörs av en stab av underordnade tjänstemän och kanslister. Tjänsteutövningen blir särskilt stark om ämbetet
uppfattas som ett livskall och därmed får karaktären av plikt (jämför
Weber, 1921, 1983). Huvudpoängen i att makten maskeras genom att
den blir sedd som byråkrati är, enligt Mathiesen (1978), att den överordnades handlade alltid utgår från en egen viljeyttring, men att denna kan
maskeras med hänsyftning till byråkratins och organisationens krav. Det
sista sättet på vilket makt kan maskeras är genom det strukturella tvånget. Detta tvång medför att aktörerna utför de krav som strukturen förpliktigar dem till. Maskeringen i denna form är att beslut och handlingar
kan döljas med hjälp av strukturen samtidigt som det aldrig går att bortse från att varje handling och varje beslut föregås av en viljeutövning.
Maktens karaktär av att vara överallt närvarande skapar förutsättningar för motstånd, det vill säga motmakt. Begreppet motmakt är, hävdar Mathiesen, inte helt vanligt inom maktanalys. Istället brukar makt
bilda begreppspar med vanmakt, vilket definieras som
att befinna sig i en situation där man inte ser någon utväg, några
medel eller möjligheter att förändra sin situation (Mathiesen,
1978, s. 83).
I det sociala samspelet vilar makten på vanmakten. Makten kan således
rubbas om vanmakten bryts och upphävs denna kan det vara grunden för
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ett kollektivt handlande, det vill säga motmakt. Offentligheten ser alltid
den kollektiva motmakten som ett hot och har därför utvecklat olika
metoder för att oskadliggöra motståndet och göra det olönsamt eller meningslöst för kollektivet. Men trots detta ser kollektivet det som opportunt att använda olika former av motmakt. En sådan är arenautbrytning,
vilket innebär att en individ gör en utbrytning från etablerade åsikter och
beteenden mot en bredare offentlighet. En arenautbrytning kräver en
synlig auktoritet som exempelvis patriarkatet, men samtidigt måste det
finnas en struktur som strävar efter att tillfredsställa vissa mänskliga
behov. Informationsvridning är en annan form av motmakt som alltid
uppfattas som ett allvarligt hot mot offentligheten, då den innebär förlust
av informationskontroll. Information sprids utanför systemets gängse
gränser och syftet är att skapa opinion. Motmaktstrategin maktbildning
syftar till att genom reformer förändra det etablerade systemet. Förändringen representerar kortsiktiga krav från de underordnade samtidigt
som den motsvarar långsiktiga anspråk på att de underordnade skall få
en starkare maktposition i systemet. Kollektiv motmakt kan även handla
om sakprioritering. Gruppen väljer då att inte ifrågasätta hela offentligheten utan prioriterar vissa frågor som anses särskilt viktiga. Ytterligare
en motmaktstrategi är premissformulering, vilket betyder att gruppen
utarbetar premisser som är klart kritiska till de allmänt vedertagna premisserna i samhället. En likartad strategi är alternativformulering, det
vill säga möjligheten för kollektivet att föra fram sin åsikt så att den
utvecklas till en politisk fråga. Såväl premissformulering som alternativformulering är motmaktsformer som offentligheten har svårt att undvika
i den allmänna debatten.
Hälso- och sjukvården skulle kunna studeras utifrån maktens olika
maskeringsformer så som de uttrycks av Mathiesen. Makten kan döljas
exempelvis genom att organisationen är byråkratisk, med stort avstånd
mellan de som utövar makt och de som är utsatta för maktutövning.
Dessutom är organisationen hierarkiskt strukturerad och genomsyras av
ett ovanifrånperspektiv med över- och underordnade positioner. Inom
hälso- och sjukvården finns en given struktur inom vilken makt utövas.
Aktören kan därmed undanhålla egna motiv och istället hänvisa till det
tvång som finns inom strukturen. Men makten kan också kamoufleras
genom att det finns en ideologi, innefattande ett generellt och relativt
sammanhängande system av föreställningar och synsätt som styr såväl
organisationsstrukturen som behandlingsformerna. När det gäller Mathi76
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esens syn på kollektivets motmakt kan den inom hälso- och sjukvården
exemplifieras med fackföreningarnas lagstadgade rätt till medinflytande.
Varje fackförening utser representanter till beslutande organ exempelvis
basenhetsråd. Fackföreningarnas agerande kan av makthavare uppfattas
som kollektiv motmakt.

4.2

Makt och genus

År 1990 publicerade Maktutredningen rapporten ”Demokrati och makt i
Sverige (SOU 1990:44). I rapporten beskrevs det svenska samhället utifrån de tre centrala begreppen demokrati, makt och samhällsutveckling.
Begreppet demokrati relateras till:
grundtanken om alla människors lika värde. Från denna princip
härleds kravet att alla skall ha samma möjlighet att påverka sina
levnadsvillkor och samhällsutveckling. Det gäller här faktiskt inflytande och inte bara formella möjligheter. Det gäller också att
kunna påverka alla samhällsområden. Inflytandet skall kunna göras gällande överallt där människors livschanser påverkas (SOU
1990:44 s. 12).
I Maktutredningen fastslås att denna definition av demokrati är problematisk sett ur ett genusperspektiv, eftersom samhället inordnar könen i
ett genussystem inom vilket kvinnor och män agerar. Utmärkande för
genussystemet är en hierarkisering med kvinnlig underordning och manlig överordning. Vidare finns på samhällsnivå en segregation där kvinnorna tilldelas mindre resurser och därmed mindre möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. I Maktutredningen frångås den traditionella
synen på kvinno- respektive mansrollen och istället lyfts genusteorier
fram som ett redskap för att förstå det kulturella arvet och de sociala
systemens betydelse för kvinnor och mäns situation.
Maktutredningens beskrivning av den hierarkiska ordningen mellan
könen är även synlig inom hälso- och sjukvården. Som vi sett i tidigare
kapitel karaktäriseras kvinnors och mäns platser och positioner i denna
organisation av att ett fåtal män befinner sig i hierarkins topp medan
kvinnorna placeras i hierarkins mellanskikt och bas. Begrepp som belyser genus och makt blir då relevanta. Den forskning som refereras i detta
avsnitt diskuterar begreppen genus och makt inom två samhälleliga in© Institutionen för pedagogik
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stitutioner med direkt relevans för avhandlingens empiriska studie. Den
första delen behandlar arbetslivet. Könssocialisationen kan ses som en
bas för hur kvinnor och män kommer att agera och behandlas senare i
livet, varför del två inriktas mot utbildningssystemet och genus och
makt relateras till såväl primär och sekundär socialisation som till iscensättandet av makt/motmakt. Nationell och internationell forskning belyses utifrån komponenterna könsdifferentiering, hierarki och sekundär
socialisation.

4.2.1

Makt och genus inom arbetsliv

Flera forskare (Gunnarsson & Ressner, 1983; Ressner, 1985; Wikander,
1991) pekar på att maktstrukturerna inom arbetslivet är såväl köns- som
klassrelaterade samt att de står i ett inbördes förhållande till varandra i
den bemärkelsen att de samverkar på ett komplicerat sätt. Den könsrelaterade maktstrukturen baseras på arbetsdelningen mellan könen medan
grunden för den klassrelaterade maktstrukturen är uppdelningen mellan
ägande och icke ägande av produktionsmedel. De dubbla maktstrukturerna verkar på den organisatoriska nivån och bildar det som kallas en
dold hierarki. Såväl kvinnor som män ingår i båda maktstrukturerna.
Den könsrelaterade maktstrukturen kan lättare förstås om kvinnors totala
livssituation problematiseras. Kvinnans familjeorientering påverkar
hennes arbetssituation och medför att lönearbetet anpassas efter familjens behov. Ansvar för hemarbete, uppfostran och sociala relationer är
centralt för många kvinnor och konsekvensen kan bli att lönearbete blir
något sekundärt (se också Prokop 1981).
En återkommande slutsats i den forskning som fokuserar könssegregering inom arbetslivet är att den möjliggör maktrelationen manlig
överordning och kvinnlig underordning. Holmberg och Soidre-Brink
(1989) har i sin forskning påvisat arbetslivets könssegregering. Deras
arbetsplatsstudier visar att handlings- och attitydmönster inom arbetslivet kännetecknas av en manlig arbetskultur och opersonliga hierarkier
inför vilka kvinnan känner sig främmande.
Ressner (1985) betonar arbetsorganisationens betydelse för kvinnors
möjligheter i arbetslivet, eftersom det sociala könet formas i själva organisationen. När Ressner studerade kvinnors positioner i statliga och
kommunala organisationer fann hon att kvinnor placerades på den lägsta
hierarkiska nivån och att de på denna nivå var numerärt överlägsna
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männen. Kvinnorna i hierarkins bas kontrollerades dels genom den auktoritära, hierarkiska organisationen och dess byråkratiska kontroll, dels
genom den direkta, manliga övervakningen i arbetet. Denna patriarkala
kontroll tjänade ofta till att förstärka arbetsgivarens makt. På mellannivå
och uppåt fanns formellt sett relativt stora friheter i arbetet och goda
karriärs- och utvecklingsmöjligheter. På dessa nivåer verkade ekonomiska, sociala och politiska krafter, som på ett effektivt sätt utestängde
kvinnor. De kvinnor som verkligen ville satsa på karriär utgjorde därför
ett hot mot sina manliga kollegors möjligheter till karriär. Ressner drar
slutsatsen att den hierarkiska organisationsstrukturen hämmar kvinnors
utveckling i arbetslivet. Lösningen på detta problem anser Ressner vara
en medveten strävan mot icke-auktoritära projektorganisationer, där
flexibiliteten är större och där kvinnan har möjligheter att utveckla sin
kompetens. Karriär inom en sådan organisationsstruktur innebär utveckling i arbetssituationen för såväl kvinnor som män.
Denna organisationsform korresponderar, anser Ressner, med kvinnokollektivets värderingar där omsorgen om andra utgör en viktig komponent.
Wolf och Fligstein (1979) utgår från den övergripande hypotesen att
kvinnors underordnade position i hemmet kan relateras till deras underordnade position även i arbetslivet. Vid jämförelse mellan amerikanska
kvinnor och män med likartad utbildningsnivå har kvinnorna generellt
sett mindre kontroll över sin arbetssituation och deras exkludering från
högre positioner är genomgående.
När Wahl (1992) studerar den svenska arbetsmarknaden finner hon
att en orsak till könssegregeringen är att arbeten könskodas. Om ett arbete får en manlig eller kvinnlig kod beror på hur samhället värderar
arbetsuppgifterna. Wahl hävdar att gängse organisationsteorier behandlar teoribildning och empirisk anknytning könsneutralt. Teorierna beskriver hon som könsblinda och omedvetna. Organisationsteorier utgår
från att kön inte spelar någon roll, vilket får som konsekvens att om
könsneutraliteten betraktas utifrån en positiv synvinkel uppfattas kvinnan och mannen som lika. Tolkas könsneutraliteten negativt osynliggörs
och marginaliseras kvinnan. Med utgångspunkt i ett feministiskt organisationsperspektiv har Wahl studerat kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärsutveckling. Hon fann en tydlig skillnad mellan kvinnors önskade och faktiska karriär. Detta förklarar Wahl med att kvinnors
totala livssituation, det vill säga arbete och familj inte går att förena med
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karriär. Wahl visar i sin forskning att individens kön inom en organisation är av största betydelse och riktar därmed kritik mot de könsneutrala
organisationsteorierna. Ytterligare exempel på forskare som kritiserar
könsneutrala organisationsteorier är Ferguson (1984), som hävdar att
dessa endast återskapar rådande maktsystem mellan könen och att den
manliga dominansen styr utformandet av organisationer.
Wahl (1992) kritiserar även ledarskapsteorier för att de är könsneutrala. Det får som konsekvens att kön blir osynligt eller förnekas och att
det tas för givet att män skall inneha ledande positioner inom arbetslivet.
Wahl menar att om könsperspektivet innefattades i ledarskapsteorier
skulle en annan förståelse kunna uppnås om varför så få kvinnor finns
på ledande positioner inom arbetslivet (se även Troemel-Ploetz, 1994).
Den könssegregerade och hierarkiskt organiserade arbetsmarknaden
kan, menar Lindgren (1996), beskrivas utifrån begreppet homosocialitet.
Med det menas att det mellan män finns ett slags förbund, som byggs
upp kring ett normsystem vilket garanterar att män framträder på ett
enhetligt sätt inför kvinnor. Effekten blir att kvinnor möter motstånd
bland gruppen män när de försöker påverka sina arbetsvillkor (se också
Jacobs, 1987; Dunivin, 1989).
M. J. Marx (1993) identifierar flera olika maktformer som kvinnor
kan tillgripa för att skaffa sig kontroll över den hierarkiska manliga dominansen inom organisationer. En sådan maktform benämner Marx effektivitetsmakt. Innebörden i makttekniken är att kvinnor försöker stärka
sin ställning inom en organisation genom att skapa värdefulla kontakter
samt inta en övervakande funktion. Den kvinnliga effektivitetsmakten
innefattar också att kvinnor kritiskt granskar regler och policyfrågor
inom organisationen. Tillämpningen av effektivitetsmakt i den könssegregerade byråkratin inom den amerikanska universitetsvärlden visar
att kvinnliga administrativa chefstjänster värderades högt, men att kvinnorna trots detta till stor del blev osynliga för den professionella eliten.
Marx relaterar osynligheten till att kvinnorna formellt sett var underordnade eller hade en utpräglat stödjande funktion till de män som utövade
formell makt.
Martin et al. (1983) och Martin (1996) har väckt frågan varför det
inom organisationer proportionellt sett finns så få kvinnor som innehar
högre administrativa tjänster. De variabler som undersöktes för att få
svar på detta var individuella karaktäristika hos kvinnorna själva, organisatoriska hinder, strukturella barriärer samt social bundenhet. Resulta80
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tet visade att kvinnor med hjälp av olika maktstrategier kunde avancera
inom organisationen. En strategi var att kvinnor genom utbildning eller
rådgivning vidareutvecklade sig själva och därigenom förberedde sig för
högre tjänster. En annan strategi var att kvinnor medvetet sökte sig till
positioner och områden som gjorde dem mera synliga och där det fanns
möjligheter till stöd från betydelsefulla människor.
Troemel-Ploetz (1994) har studerat kvinnligt ledarskap och funnit att
kvinnor i högre utsträckning än män tillämpar icke traditionella ledarstilar. Dessa kan tolkas som en reaktion mot det manliga ledarskapet, som
kännetecknas av order och kontroll. Gemensamt för de kvinnor Troemel-Ploetz studerade var att deras ledarskap skapade förutsättningar för
öppnandet av kommunikationskanaler med minskade statusskillnader
som följd.
Makt och genus inom arbetslivet kan också artikuleras med hjälp av
de fem härskartekniker som beskrivits av Ås (1974, 1982, 1990). Dessa
är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam. Härskarteknikerna är
maktens språk, som mannen tillämpar medvetet eller omedvetet för att
dominera och säkra makten över kvinnan. Effekten av dessa tekniker
blir att kvinnan uppträder passivt och undergivet. Härskarteknikerna
utgår från att mannen definierar kvinnan som ett objekt eller som en
egendom och blir särskilt verkningsfulla när de påverkar kvinnans värdighet och självförtroende.
Osynliggörande innefattar, enligt Ås, att en kvinna som deltager i någon form av social interaktion blir behandlad som om hon inte var närvarande. Kvinnan har lärt sig att kvinnokulturen är osynlig och hon reagerar därför inte på tekniken. Härskartekniken är kraftfull, eftersom den
som inte blir sedd, hörd eller bemött med intresse upplever sig själv som
osäker, obetydlig och värdelös. Osynliggörandet kan vara svårt att exemplifiera, beroende på att det ofta sker med hjälp av det nonverbala
språket. Det kvinnliga könet osynliggörs även indirekt, exempelvis genom bruket av pronomenet han i dokument och lagtexter där båda könen
åsyftas. Förlöjligande handlar om att nedvärdera kvinnokulturen och
tekniken har sin grund i det vardagliga språkbruket där väletablerade
begrepp som ringaktar kvinnan är vanligt förekommande. Förlöjligande
är en slagkraftig teknik, där effekten blir att kvinnan blir hämmad och
tillintetgjord. Kvinnan kan även förlöjligas genom skämt riktade direkt
mot det kvinnliga könet, vilket betraktas som offentligt. Det manliga
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könet däremot anses vara privat och exklusivt. Undanhållande av information är en teknik, som sett i ett historiskt perspektiv, alltid har använts
mot kvinnan anser Ås. Härskartekniken syftar till att hålla kvinnan
okunnig i viktiga frågor och medför att hennes deltagande i beslutsfattande omöjliggörs. Kvinnans kunskapsluckor förhindrar henne att skaffa
en överblick över utvecklingen och försvårar möjligheterna att kunna
påverka. Brist på kunskap leder också till att kvinnan känner sig osäker
och har svårt att hävda sin rätt. Härskartekniken är inte helt lätt att varsebli, då det ofta är oklart vilken information individen de facto har rätt
till. Utövandet medför att kvinnan manipuleras och förlorar makt. Dubbelbestraffning innehåller godtyckliga former av straff och belöning.
Essensen i härskartekniken kan sammanfattas med uttrycket ”det gör
detsamma vad du gör, det blir lika illa ändå”. Budskapet är svårtolkat
beroende på att det saknar inre logik och har en stark förankring i fördomar. Konsekvensen av maktutövningen blir att kvinnan känner dåligt
samvete och starka känslor av otillräcklighet. Påförande av skuld och
skam sker genom en nedvärdering av kvinnokulturen. Denna härskarteknik är liksom dubbelbestraffning ologisk och svår att upptäcka. Effekten blir att kvinnan verkligen upplever och tar på sig skuld och skam.
Sagrestano (1992) har genom att ta utgångspunkt i tre hypoteser undersökt förhållandet mellan makt och genus. Den första är att kvinnor
och män använder olika maktstrategier oavsett situation och status och
att mäns maktutövning är direkt och bestående av flera olika makttekniker exempelvis övertala, påtala betydelsen av, begära, ge order, diskutera, bjuda motstånd, köpslå samt resonera. Kvinnor däremot tillämpar
oftast endast en metod och gör det då på ett mera indirekt sätt. Exempel
på kvinnliga maktstrategier är att föreslå, påverka på ett positivt eller
negativt sätt, inta en ”låt-gå-attityd” (laissez-faire) eller att dra sig tillbaka. Den andra hypotesen baseras på variabeln hög eller låg status. Hög
status överensstämmer med de manliga maktteknikerna medan låg status
korreleras till det kvinnliga maktutövande som beskrivits i den första
hypotesen. Den tredje hypotesen är att makt är överordnad andra variabler och att den således är oberoende av kön. Inför hypotesprövningen
delades en grupp studenter in i par bestående av en kvinna och en man.
Varje par fick i ett rollspel agera i ett antal fiktiva situationer. Kvinnan
och mannen tilldelades roller som novis, jämställd eller expert. Syftet
med rollspelet var att den ena personen skulle påverka den andra i en
viss bestämd riktning. Resultatet visade att kvinnorna och männen till82

© Institutionen för pedagogik

lämpade maktstrategierna övertala, resonera, diskutera, begära samt bjuda motstånd i ungefär samma utsträckning. Sagrestano konkluderar att
makt inte är korrelerat till kön utan enbart till individens statusnivå. Anledningen till att män ändock har större möjligheter än kvinnor till
maktutövning är att de fortfarande har en högre social status i samhället.

4.2.2

Makt och genus inom utbildning

Genus och makt inom utbildningssystemet har synliggjorts av flera forskare. Generellt kan konstateras att såväl flickors som pojkars makt i skolan är liten och att det inte är många beslut som de tillåts fatta självständigt. Lips (1994) menar emellertid, att det existerar en könsdifferentiering i skolan som visar sig genom att flickor och pojkar förhåller sig på
skilda sätt till makt. Enligt Weiner (1994) lär sig flickor och pojkar genom uppfostran och undervisning att internalisera och uppnå konsensus
kring samhällets normer och värderingar samt att följa samhällets sociala könskoder.
Wernesson (1977) har i en empirisk studie i skolan påvisat att pojkar
har mer synlig makt än flickor. Pojkars maktutövning utgår från olika
typer av fysiskt våld, en form av makt som ofta visar sig vara framgångsrik. Flickor väljer andra förhållningssätt exempelvis en markerad
lojalitet med lärarna och skolan. Wernesson pekar på flera förklaringar
till varför könen förhåller sig olika till makt. En sådan förklaring är att
pojkarna i sina kamratkretsar utvecklar formella maktstrukturer. De
samlas ofta runt lag- och tävlingsmoment och i dessa aktiviteter ligger
såväl implicit som explicit att någon av pojkarna tilldelas mer makt än
andra. Pojkarna tränas därmed i att utöva och underordna sig makt.
Flickorna bildar istället små grupper där utövandet av makt är diffust
och tveeggat. De strävar efter att bli omtyckta och relationen i sig får då
ett högt värde. En annan förklaring till könens olika förhållande till makt
kan vara flickors och pojkars föreställningar om sina roller. Wernesson
påvisar i sin forskning att egenskaper som att hävda sig och att sträva
efter att få igenom sin vilja är karaktäristiska drag i pojkrollen. I de hierarkiska strukturer som pojkar ingår i söker de bekräftelse via sina handlingar. Flickor däremot söker uppmärksamhet genom att utveckla relationer till andra och direkt maktutövning är ingen vanlig företeelse i
relationen flickor emellan. Även Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991)
relaterar flickors och pojkars strategier i klassrummet till könens olika
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erfarenheter från respektive kamratgrupp. Klassrumsoffentligheten beskrivs som en förlängning av pojkarnas vänskapsstrukturer medan flickornas vänskap snarare är konstruerad enligt motsatta mönster. Den är
dyadisk, icke offentlig och präglas av nära relationer med ett fåtal personer.
Könsskillnader vad gäller makt i klassrumsinteraktionen har också
studerats av Öhrn (1990). Pojkar är mycket mera synliga i klassrummet
och får således mer uppmärksamhet men också fler tillrättavisningar.
Öhrn menar att pojkar är synliga i kraft av sitt eget agerande eller sin
personlighet. Flickor beskrivs av lärarna utifrån sina relationer till andra
elever eller på ett sådant sätt att grupptillhörigheten har betydelse, varför
den individuella personligheten framstår som ganska vag. Öhrns forskning belyser svenska förhållanden under 1980-talet, men studien överensstämmer väl med övrig internationell forskning inom området (jämför Dunkin & Doenau,1982; Kelly, 1986; Wilson & Handley, 1985).
Käller (1990) har genom att kartlägga maktformen dominans exemplifierat hur skolan som institution har del i flickors fostran till en underordnad position i samhället. Hon menar att dominans kan definieras som
en
operationaliserad, konkret maktutövning, en relation som leder
till överläge för en part och underläge för en annan. Det är en
personlig, informell makt som kan sammanfalla med strukturell
och formaliserad makt men inte behöver göra det (Käller, 1990,
s. 19 - 20).
Käller påvisar hur dominansprocessen startar under flickors och pojkars
första år i skolan. Processen pågår manifest eller latent och källor för
dominans är kunskap, normer, fysisk styrka och övertagande av vuxenroll och ledarroll. Pojkarna gör en könsavgränsning i kombination med
en nedvärdering av flickorna, bland annat genom att inte respektera
flickornas vilja. Dominansprocessen innehåller en segregationsprocess
mellan könen som leder till att könsrollerna befästs. Eftersom utbildningssystemet är ett system där männen innehar ledande positioner med
inbyggd makt och kontroll blir de manliga värderingarna dominerande.
Käller hävdar att de kvinnliga lågstadielärarna hade internaliserat dessa
värderingar och att de därmed blev delaktiga i överförandet av manliga
värden.
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Den ovan refererade utbildningsforskningen visar hur makt manifesteras, men det finns även forskning som riktas mot reaktioner på
maktutövande, det vill säga en maktvektor riktad åt motsatt håll än den
ursprungliga. Detta åskådliggörs av Mc Robbie och Garber (1975) och
Mc Robbie (1987). Deras studier visar hur flickors passiva svar på makt
inom institutionen utbildning fungerar som en motmaktstrategi. Genom
tillämpandet av den så kallade rumskulturen drar sig flickor tillbaka med
bästa väninnan till det egna rummet, där de sysselsätter sig med sminklekar, pojkbeundran och musik.
Även Davies (1983) menar att flickor utvecklar strategier för att kunna hantera utsattheten i klassrummet. När Davies analyserar elevers
handlingsstrategier utgår hon från begreppet script (manuskript). Flickorna ställer upp på scriptet att vara lydiga, lojala och snälla i utbyte mot
att läraren bekräftar deras kvinnlighet. Detta köpslående kan beskrivas
som ett dubbelspel som båda parter är väl medvetna om. En annan form
av motmaktstrategi är att flickor tidigt lär sig av sina egna mödrar att
utveckla moderlighet. Strategin moderlighet uttrycks framför allt gentemot manliga lärare, vilka flickor kan tala till som om de vore småpojkar. Scriptet för moderlighet kan också demonstreras i att flickor strävar
efter att visa att de är vuxna och självständiga. När de exempelvis är
sysselsatta med privata diskussioner under lektionstid visar de att det
finns viktigare saker att tänka på än lektionernas innehåll. Lärarens försök att tillrättavisa dem möts med mild indignation och överseende. På
detta sätt bryts lärarens formella maktutövning. ”He says, you´ll have to
have the cane. I says, I´ll have to have the cane, won´t I?” (Davies,
1983, s. 47). Det kvinnliga normbrytandet innehåller temporärt en stor
maktpotential i konfrontationen med läraren. Skolan som institution
saknar strategier för att bemöta det. Flickor försöker även att via humor
skaffa sig kontroll över situationen. Ironiska skämt i syfte att förlöjliga
riktas mot klasskamrater och lärare, men också anspelningar kring sexualitet och det privata utnyttjas frekvent. ”You`ve gotta get it sorted out
Miss” /…/ ”She invited him home for tea, you know” (Davies, 1983, s.
47).
Enligt Anyon (1983) socialiseras flickor till en kvinnlighet som överensstämmer med rådande normer i samhället. Samtidigt är dock de sociala budskapen motsägelsefulla och vad kvinnlighet egentligen är framstår som diffust för flickorna. Det sätt på vilket flickor kan handskas
med tvetydigheten i sin könsroll är antingen genom att anpassa sig till
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sin underordnade position och den kvinnlighet som föreskrivs eller att
bjuda motstånd på olika sätt. Genom att dra fördel av sin kvinnlighet
kan flickor lättare klara sig ur besvärliga situationer. De ler sött, särskilt
mot manliga lärare, och utmanar det spänningsfält, som enligt Anyon,
finns mellan kvinna och man. Manliga lärare upplever det svårt att konfronteras med flickor, eftersom de är fostrade till artighet mot kvinnor.
Strategin kan emellertid användas åt motsatt håll. Manliga lärare använder sig då av en lätt flirtighet i syfte att få flickor intresserade och flitiga.
Davies (1983) kunde i sina observationsstudier även påvisa att flickor
med hjälp av verbala konfrontationer hävdar sina rättigheter, men när de
kritiseras för ett visst beteende uppfattas det ibland som personliga förolämpningar. Ett sätt för flickor att hantera kränkningar är att använda
individuationsstrategin. Tekniken går ut på att flickan genom att skapa
en obehaglig stämning får läraren att undvika konfrontationer. Läraren
finner det därför ofta problematiskt att bemöta flickors normbrytande.
Öhrn (1990) hävdar att flickor inte har så tydliga och etablerade
former för motstånd som pojkar utan att flickors normbrytande innebär
att
utifrån den position de befinner sig i och de förväntningar som
knyts till deras kön, utvecklar de egna varianter för att kontrollera sin situation. Det här medför också att flickors motstånd bemöts på ett annat sätt än pojkars. Det torde dels vara så att flickors motståndsyttringar sällan uppmärksammas så länge de sker i
skydd av en yttre anpassning, dels att flickor när de öppet opponerar sig, ofta utvecklar former som skolan har svårt att bemöta
(Öhrn, 1990, s. 188 - 189).
Öhrn uppfattar anpassning som en del av flickornas relation till läraren
och menar att strategin utnyttjas i syfte att vinna fördelar. Men anpassningen blir också en del av flickornas osynlighet i skolan. Ovanstående
beskrivning överensstämmer i princip med Bjerrum-Nielsens och Rudbergs forskning (1991).
Öhrn (1998) har i sin senare forskning även funnit att högstadieflickors orientering till gruppen kan utnyttjas vid utövandet av motmakt. I
den lilla flickgruppen sker en överenskommelse om vilka argument som
skall föras fram i klassrummet. Den flicka som sedan framför argumenten gör det i egenskap av representant för gruppen och kan därför förvänta sig stöd från de övriga flickorna.
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Anyon (1983) menar att flickor använder egna strategier som tar sin
utgångspunkt i den traditionella kvinnliga könsrollen. Dessa strategier
kan åtminstone kortsiktigt tjäna som skydd för deras handlande. Utifrån
kulturella föreskrivningar har således flickan möjligheter att formulera
egna handlingsstrategier, det vill säga makt att påverka den egna situationen och ibland även andra. Resonemanget är förenligt med Davies
tankar om kvinnliga motmaktstrategier (Davies, 1984).

4.3

Diskussion av makt och genus

Genomgången av olika maktteorier visar att begreppet makt är mångfacetterat och därmed svårt att definiera på ett entydigt sätt. Foucault tar
sin utgångspunkt i begreppet stigande maktanalys medan Weber och
Lukes företrädesvis anlägger ett strukturellt perspektiv. Men deras
maktdefinitioner rymmer även individaspekten. Weber argumenterar för
att makt kan baseras på tvång och våld. Ett liknande resonemang förs av
Foucault, men med den skillnaden att han använder termen disciplin och
hävdar att disciplinering är något som sker i sociala relationer, men också genom tekniker och strategier för disciplinering. I samhället finns
flera disciplinerande institutioner, exempelvis fängelser, sjukhus och
skolor, inom vilka individen lär sig vad som är normalt, vad som är ett
riktigt uppförande och hur verkligheten skall förstås. I Lukes och Mathiesens maktsyn inryms inte tvång och våld. Det strukturella maktperspektivet finns såväl hos Weber, Mathiesen, Foucault som Lukes, dock behandlas detta på olika sätt.
Weber tar sin utgångspunkt i begreppen klass, status/statusgrupp och
parti, medan Mathiesen menar att strukturell makt utgörs av fem samhälleliga maskeringar av makten samt offentlighetens utvecklande av
olika metoder för att oskadliggöra kollektiv motmakt. Det strukturella
perspektivet hos Foucault handlar om det som han benämner globala
herraväldesformer. När Lukes behandlar fenomenet makt och struktur
argumenterar han för att agentens maktutövning sker inom olika typer
av strukturer, vilka sätter gränserna för och påverkar makthavarens vägval bland förekommande alternativ.
På individuell nivå definierar Weber makt som möjligheterna att få
igenom sin vilja i en social relation. Makt är således något individen har
i förhållande till andra och handlar om att driva igenom sin vilja trots
motstånd. Denna definition överensstämmer med Mathiesens uppfatt© Institutionen för pedagogik
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ning. Enligt Lukes tredje maktdimension kan maktutövning ske utifrån
medvetna eller omedvetna motiv. Foucault däremot representerar en
relationistisk maktsyn när han tolkar makten som ett nät av alltid spända
och verksamma relationer och inte som ett privilegium som någon kan
vara innehavare av. Makt är, menar han, närvarande överallt emedan
den skapas i varje ögonblick, i varje förhållande mellan två eller flera
punkter. Därför är makt något som man antingen vinner eller förlorar.
Men makt utgår inte från någon bestämd auktoritet i en hierarkisk struktur utan är en mångfald av krafter som existerar i det sociala samspelet.
Intressant är att Foucault anser att där det finns makt finns även motstånd och att de bägge begreppen kan betraktas som synonyma. Även
Mathiesen beskriver motmakt, men menar att det är inte makten, utan
upplevelsen av vanmakt, som föder motstånd. Ytterligare en skillnad är
att Mathiesen fokuserar på det kollektiva handlandet såsom det yttrar sig
inom motståndsrörelser, aktionsgrupper, politiska organisationer samt
vid strejker.
Litteratur om makt och genus inom arbetslivet illustrerar att samhällets genussystem institutionaliseras i organisationer samt att arbetsorganisationer har betydelse för kvinnans begränsade möjligheter att utöva
makt i arbetslivet. Den kvinnliga bristen på makt förklaras i internationell forskning företrädesvis utifrån ett individperspektiv och problematiseras endast i liten omfattning på samhällsnivå.
Forskning visar vidare att maktstrukturerna inom arbetslivet är såväl
köns- som klassrelaterade. Kvinnor och män är i stor utsträckning verksamma inom olika sektorer av arbetsmarknaden och inom dessa råder
olika villkor. Organisations- och ledarskapsteorier framstår som könsneutrala, vilket får till följd att kvinnor osynliggörs och marginaliseras.
Intressant är den återkommande slutsatsen att den hierarkiska organisationsstrukturen bidrar till att kvinnor tilldelas låg status, låg lön och liten
såväl formell som informell makt.
Av den refererade litteraturen framgår att det inom det reguljära skolväsendet existerar en maktutövning som kan relateras till genus. I skolan
lär sig flickor och pojkar ett beteende som anses vara lämpligt för respektive kön. De olika socialisationsmönstren är därmed kulturellt relaterade. Pojkars förhållningssätt i skolan inriktas på formell makt, vilket
kan uppnås genom en aggressiv strategi, där rangordning inom kamratgruppen och tävlingsmoment utgör viktiga inslag. På detta sätt tränas
pojkar i att handskas med makt, det vill säga både i att själva utöva och
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underordna sig makt. Flickors maktutövande är däremot mera diffust
och oklart och inte så synligt som pojkars, eftersom flickor uppfostras
till att bli välanpassade och lydiga.
Flera studier visar att flickor utvecklar olika strategier för att kunna
hantera den makt de utsätts för. Moderlighet, kvinnlighet och humor är
exempel på strategier som flickor använder för att bjuda motstånd. Senare forskning visar att flickors motmakt initieras i den lilla flickgruppen. I
denna hämtar flickan stöd för sitt agerande i klassrumsoffentligheten.
Motmakt kan tolkas som en informell kunskapsöverföring där flickan
ensam eller tillsammans med andra flickor tar ställning till de normer
och värderingar som hon kommer i kontakt med. Könssocialisationen
inom institutionen utbildning påverkar hur kvinnor och män kommer att
agera och behandlas senare i arbetslivet.

4.4

Avhandlingens perspektiv på makt

Vårt ställningstagande till begreppet makt baseras främst på Lukes, Webers, Mathiesens samt Foucaults definitioner. Vi uppfattar makt som en
påverkansprocess som kan hänföras till strukturer och individer. Mellan
struktur och individ råder ett dialektiskt förhållande, vilket innebär att de
ömsesidigt påverkar varandra. Strukturperspektivet innefattar de enheter
som samhället och organisationer är uppbyggda av. I likhet med Lukes
menar vi att strukturen sätter gränser för individens maktutövning och
därmed också inverkar på maktens riktning. Maktens maskeringsformer,
så som de framställs av Mathiesen, anser vi bidrar med förståelse för de
mekanismer som kamouflerar makt inom organisationer.
Vår egen position till individuell makt stödjer sig främst på Webers
och Mathiesens uppfattning att makt är något som individen har i förhållande till andra och att makt är ett viljefenomen, det vill säga handlar om
att driva igenom en vilja trots motstånd. Webers begrepp status anser vi
vara relevant för forskningsområdet, eftersom en individs status har betydelse för möjligheterna att utöva makt.
Till avhandlingens maktperspektiv tillför vi Foucaults begrepp subjekt, vetande och makt. Mellan dessa begrepp finns en inbördes relation.
Detta innebär att subjektet konstitueras i relation till kunskap och makt.
Kunskap är en förutsättning för makt, samtidigt som makt förutsätter
kunskap. Disciplinär rationalitet är ytterligare ett av Foucaults begrepp,
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som vi anser vara relevant för vårt forskningsområde. Begreppet hjälper
oss att förstå de maktformer som på olika sätt disciplinerar individer.
Maktbegreppet relateras även till Ås teori om kvinnokultur som motkultur inom vilken hennes beskrivning av härskartekniker som ett manligt dominansmedel gentemot kvinnor utgör en del.
I vårt maktperspektiv finns även begreppet motmakt, ett för avhandlingen viktigt begrepp, eftersom all maktutövning utlöser någon form av
motstånd. Därmed ansluter vi oss till Foucault, som menar att maktutövning framkallar olika grader av motstånd. Motmakt kan ses som ett direkt svar eller en reaktion på maktutövning. Enligt detta synsätt uppfattas makt och motmakt som synonyma begrepp. Mathiesen ser motmakt
ur ett individperspektiv och som ett svar på vanmakt som i sin tur utlösts
av makt. I denna avhandling inkluderas denna aspekt i definitionen av
begreppet motmakt, liksom Davies´ och Anyons´ beskrivning av genusrelaterade motmaktstrategier.
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5 Metodologiska förutsättningar

I kapitlets första avsnitt redogörs för den kvalitativa metodens grundantaganden och den empiriska studiens datainsamling i form av observationer och kvalitativa intervjuer. Det empiriska material som presenterades i vår licentiatavhandling är identiskt med empirin för denna avhandlings fördjupade analys.

5.2

Metodologiskt perspektiv

Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa förståelsen för relationen mellan organisation, genus och makt. Vår utgångspunkt är att se en
viss grupp kvinnor som subjekt, vilka aktivt formar sin egen dagliga
livssituation, sina erfarenheter och handlingar. Med denna utgångspunkt
anser vi det vara lämpligt att välja en kvalitativ metodik. Vi ansluter oss
till Trankells (1973) syn på förståelse.
att förstå en människas handlande, är alltså att vi utforskar denna
människas livsvillkor, som det ser ut från hennes utsiktspunkt eller vara i världen, och att vi därefter gör dessa villkor urskiljbara
för andra (Trankell, 1973, s. 375 - 376).
Centralt för den kvalitativa ansatsen är tydliggörandet av den förförståelse som forskaren själv har med sig in i förståelseprocessen (Dey, 1993;
Fielding & Fielding, 1986; Patton, 1990). I vårt fall utgörs denna av att
vi tidigare varit yrkesverksamma sjuksköterskor under ett flertal år inom
somatisk sluten vård. Dessutom har vi båda cirka femton års lärarerfarenhet inom sjuksköterskeutbildning, där vi bedrivit såväl teoretisk som
klinisk undervisning. I vårt arbete har vi därför under många år regelbundet vistats på olika typer av vårdavdelningar. Våra erfarenheter och
kunskaper innebär en miljökännedom om hälso- och sjukvården som
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organisation, men även ett igenkännande av vårdens vardagsverklighet.
Gilje och Grimen (1993) menar med förförståelse att
vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Vi
möter aldrig världen förutsättningslöst. De förutsättningar vi har
bestämmer vad som är förståeligt och vad som är oförståeligt.
När vi närmar oss en text, ett visst beteende eller en bild som
verkar oförståelig så är de alltid oförståeliga mot den bakgrund
som vi själva tar med oss in i förståelseprocessen (Gilje & Grimen, 1993, s. 183).
Betydelsen av forskarens förtrogenhet med ett område för utvecklandet
av sensitivitet har även lyfts fram av Strauss och Corbin (1990).
Professional experience is another source of sensitivity, if a researcher is fortunate enough to have this experience. Throughout
years of practice in field, one acquires an understanding of how
things work in this field, and what will happen there under certain conditions. This knowledge, even if implicit, is taken into
the research situation and helps you to understand events and actions seen and heard, and to do so more quickly than if you did
not bring this background into the research (Strauss & Corbin,
1990, p. 42).
Alvesson och Sköldberg (1994) betonar ytterligare ett grundantagande
inom den kvalitativa forskningen; nämligen en nära och direkt subjektsubjektrelaterad situation mellan forskaren och den miljö som skall studeras. Empati, engagemang, personliga erfarenheter och upplevelser blir
då av betydande vikt. Forskaren bör även sträva efter att överta aktörens
perspektiv och försöka förstå dennes tankar och verklighet. Vikten av att
överta aktörens perspektiv har även påtalats av Taylor och Bogdan
(1984), vilka menar att detta är enda möjligheten om forskaren vill förstå den inblandade individens tankar och idéer. Därmed söker forskaren
förstå världen ur aktörens synvinkel och utveckla innebörden av dennes
erfarenheter. Innebörden i detta är att de egna åsikterna och perspektiven
sätts åt sidan. Om aktörens perspektiv inte övertas kan heller inte förståelse uppnås om varför människan beter sig som hon/han gör. Alla män92
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niskor och händelser ses som unika och värdefulla att studera och ingen
aspekt av det sociala livet är därför för mondänt eller för trivialt för att
fördjupa sig i.
When we study people qualitatively, we get to know them personally and experience what they experience in their daily struggles in society (Taylor & Bogdan, 1984, p. 7).
Aktörsperspektivet kan också uttryckas som att forskaren måste ”discover the actor´s definition of the situation” (Schwartz & Jacobs, 1979, p.
7).
I den empiriska undersökningen eftersträvade vi en nära relation till
de kvinnor som intervjuades. Genom att försöka sätta oss in i deras tankar och handlingar var vår ambition att förstå den verklighet som kvinnorna beskrev. Dessutom försökte vi fånga deras upplevelse av utsattheten för makt samt den egna maktutövningen. Den nära relationen till
kvinnorna i kombination med vår yrkesmässiga kunskap om hälso- och
sjukvården medförde dock speciella problem. Ett sådant var att vi vid
observationer och intervjuer måste vara väl medvetna om vår miljökännedom. Det fanns en fara i att vårt igenkännande av vardagsverkligheten
i vården gjorde oss benägna att ta saker för givna och att vi därmed inte
uppfattade alla nyanser i interaktionen mellan studiens kvinnor och män.
Problemet försökte vi hantera dels genom att vi båda deltog i samtliga
observationer av situationer och dels genom att vi strävade efter att så
utförligt som möjligt skriva ner skeendet i situationen. (Tillvägagångssättet vid observationerna kommer att presenteras i kapitel 6, avsnitt 6.3
). Ett annat sätt att förhålla sig till problemet var att vi påbörjade analysen av dataunderlaget parallellt med genomförandet av den empiriska
studien. Vid genomläsning av fältanteckningarna reflekterade vi över
hur observationerna var återgivna. På samma sätt läste vi de till text
överförda intervjuerna och funderade över om våra frågor kunde uppfattas som ledande. (Tillvägagångssättet vid tolkning av det empiriska materialet kommer att vidare diskuteras i kapitel 6, avsnitt 6.5).
Ytterligare ett utmärkande drag för den kvalitativa forskningen är att
den kan jämföras med ett hantverk, en konst. I den kvalitativa forskningsansatsen finns riktlinjer men inga regler. Således måste den kvalitativt inriktade forskaren finna sina egna vägar och ibland sina egna metoder. Detta ställer krav på såväl flexibilitet som kreativitet. Ännu ett
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särdrag är att forskningsprocessens olika delar flyter in i varandra och
blir parallella (Dey, 1993; Repstad, 1998).
Den kvalitativa metodens flexibilitet innebar för vår del att datainsamlingen skedde samtidigt som analysen, något som medförde att metodiken successivt kunde utvecklas och förfinas. Kravet på kreativitet
blev särskilt tydligt vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna.
Utgångspunkten för dessa var en intervjuguide där tre huvudteman fanns
angivna (se bilaga E). Vår uppgift som intervjuare var att ställa frågor på
ett sådant sätt att kvinnan ville dela med sig av sina erfarenheter, upplevelser och reflektioner. I föreliggande avhandling har den intervjuguide
som användes vid den empiriska studiens genomförande preciserats ytterligare. Syftet med detta är att öka förståelsen för intervjuernas innehåll.
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6

Den empiriska studiens
uppläggning, genomförande
och bearbetning

Kapitlet inleds med en beskrivning av den empiriska studiens uppläggning och genomförande. Vidare redogörs för datainsamlingen och därefter presenteras bearbetning och analys av det empiriska materialet. Avslutningsvis diskuteras metodens styrka och svagheter samt studiens
trovärdighet och tillförlitlighet. Den empiriska undersökningen genomfördes under tiden januari-april 1994. Resultatet lades fram i en licentiatavhandling (Albinsson & Arnesson, 1997). I föreliggande avhandling
har det empiriska materialet åter analyserats i syfte att fördjupa förståelsen och söka alternativa tolkningar.

6.1

Uppläggning

6.1.1

Val av vårdenhet

Förutsättningen för avhandlingens kvalitativa forskningsansats var en
väl avgränsad undersökningsgrupp, där vi kunde komma de personer
som ingick i studien nära. Det empiriska materialet omfattade kvinnor
och män verksamma inom tre somatiska vårdavdelningar. Studien
genomfördes vid två basenheter, som skilde sig åt vad gäller storlek och
medicinsk inriktning. Gemensamt för de båda basenheterna var en hög
vårdtyngd, något som berodde på att de sjukdomar som patienterna behandlades för i många fall var av allvarlig karaktär samt på patienternas
höga medelålder. I studien ingick en vårdavdelning från basenhet A och
två vårdavdelningar från basenhet B. Anledningen till att två avdelningar valdes ut från basenhet B var att dessa avdelningar tillsammans storleksmässigt motsvarade vårdavdelningen vid basenhet A.
© Institutionen för pedagogik

95

6.1.2

Den empiriska studiens kontext

Ett medelstort sjukhus i södra Sverige utgör kontext för avhandlingens
empiriska del. (Denna finns beskriven i kapitel 2, avsnitt 2.1). Den formella maktfördelningen inom basenheterna A och B innebar att en överläkare fungerade som basenhetschef med övergripande administrativt
och medicinskt ansvar. Underställd denne chef fanns första linjens chef,
som ansvarade för att tilldelade resurser utnyttjades optimalt och för att
verksamhetsplanens mål omsattes i praktiskt vårdarbete. Såväl basenhetschef som första linjens chef företrädde arbetsgivaren. Studiens två
basenheter sammanfördes till en så kallad typklinik (se avsnitt 6.5.1.
Basenhetschef (2 manliga överläkare)

Stab:
Överläkare (1 kvinna, 6 män)
Underläkare (1 kvinna, 6 män)
Kurator (kvinna)
Sjukgymnast (kvinna)
Personalsekreterare (kvinna)

Avdelning A
Första linjens
chef (kvinna)

Vård
lag
Ss
Us

Vård
lag
Ss
Us

Vård
lag
Ss
Us

Avdelning A1
Första linjens
chef (kvinna)

Vård
lag
Ss
Us

Vård
lag
Ss
Us

Avdelning A2 Mottagning A
Första linjens Första linjens
chef (kvinna) chef (kvinna)

Vård
lag
Ss
Us

Vård
lag
Ss
Us

Mottagning B
Första linjens
chef (kvinna)

Ss = sjuksköterskor
Us = Undersköterskor

Figur 3 Typklinikens fiktiva linje-stabsorganisation
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Typklinikens fiktiva basenhet kan ur ett organisationsperspektiv jämföras med sjukhusets övriga basenheter. Vid typkliniken arbetade 2 basenhetschefer, som var överläkare. Dessutom fanns 7 överläkare, varav 1
var kvinna. I befattningen som överläkare ingick ett formellt ledarskap.
Vid vårdavdelningarna tjänstgjorde också 7 underläkare. Av underläkarna var 1 kvinna. Överläkarna hade i flera fall tjänstgjort omkring tjugo
år inom samma specialitet. Av gruppen läkare genomförde 3 den praktiska delen av sin specialistutbildning vid basenheten medan den kvinnliga underläkaren endast tjänstgjorde tillfälligt på en av avdelningarna.
Första linjens chefer var samtliga kvinnor. Vårdarbetet organiserades
utifrån en vårdlagsmodell där personalkategorierna sjuksköterskor och
undersköterskor ingick. Gruppen sjuksköterskor utgjordes av 22 kvinnor
och 2 män medan gruppen undersköterskor bestod av 16 kvinnor och 2
män. Inom varje vårdlag fungerade en sjuksköterska som arbetsledare.
Detta ledarskap roterade bland samtliga sjuksköterskor på avdelningen.
Läkarna ingick inte i vårdlagen utan delade sin arbetstid mellan vårdavdelningen och mottagningen. Vid typkliniken pågick genomgripande
organisationsförändringar med personalreducering som följd. Det är
troligt att detta påverkade arbetsklimatet, kamratrelationer och den allmänna trivseln på arbetsplatsen.

6.1.3

Tillträde till fältet

I det inledande skedet informerades de basenhetschefer som ansvarade
för de berörda vårdavdelningarna. Efter det att dessa hade lämnat sitt
medgivande till undersökningens genomförande, tog vi kontakt med
studiens tre vårdavdelningar och första linjens chefer informerades.
Några svårigheter att få tillträde till fältet förelåg inte. Detta kunde möjligen bero på att vi tidigare varit verksamma som högskoleadjunkter vid
dessa basenheter och att vi därför väl kände till de tre avdelningarnas
verksamhetsområden.
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6.2

Genomförande

6.2.1

Kontaktfas

En viktig förutsättning vid den empiriska studiens genomförande var att
vår närvaro på vårdavdelningarna blev accepterad av vårdpersonalen.
Under kontaktfasen vistades vi därför regelbundet i den tilltänkta
forskningsmiljön. Fasen omfattade en månad och utgjorde den tid som
erfordrades för att all personal skulle kunna informeras. Holme och
Krohn Solvang (1997) ser det som viktigt att forskaren etablerar relationer innan forskningsarbetet kan påbörjas. Nödvändigt är att insupa den
speciella atmosfären samt lära sig det språk och den jargong som är utmärkande för den miljö som forskaren avser att studera. Tid måste också
anslås, menar Holme och Krohn Solvang, till presentation av forskningsområdet. Vid våra sammankomster med vårdpersonalen presenterade vi oss själva och vår forskning. Forskningsområdet beskrevs på ett
övergripande sätt och begreppen genus, makt och motmakt nämndes
inte. Istället användes termerna kommunikation, interaktion och samspel
mellan individer inom en organisation. Anledningen till att vi endast gav
en övergripande information var att vi bedömde att en alltför detaljerad
förhandsinformation skulle kunnat äventyra undersökningens syfte.
Därmed ansluter vi oss till Taylor och Bogdan (1984), vilka menar att:
When informants know too much about the research, they are
likely to either hide those things from the observer or stage
events for his or her benefit (Taylor & Bogdan, 1984, p. 47).
Även Ely (1993) uttrycker liknande tankar:
Det är viktigt att vara ärlig. Hur man ska vara det, dvs hur detaljerat man ska redogöra, är specifikt för varje forskningsprojekt.
Genom att försiktigt väga de sannolika resultaten mot varandra
kan man bedöma om man ska dela med sig av ömtålig information eller inte (Ely, 1993, s. 29).
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Vid sammankomsterna diskuterades också förutsättningarna för vår närvaro på vårdavdelningarna. Vi var då noga med att betona att det insamlade datamaterialet skulle behandlas konfidentiellt och att inga identiteter eller arbetsplatser skulle röjas. Personalen informerades också om att
deltagandet i undersökningen var frivilligt och att de hade rätt att när
som helst avbryta sin medverkan. Kontaktfasen utmynnade i att vi fick
tillåtelse att fritt vistas på vårdavdelningarna.

6.2.2

Den empiriska studiens uppläggning

Med utgångspunkt i den kvalitativa metodik som redovisats i kapitel 5
valde vi att genomföra den empiriska studien dels i form av observationer, dels genom intervjuer. På så sätt hoppades vi kunna fånga de yttringar av makt och genus som fanns i vardagsarbetet vid de tre vårdavdelningarna. Studien genomfördes under 14 veckor. Under denna period
vistades vi på vårdavdelningarna under 30 dagar, 2-5,5 timmar per dag.
Studien omfattar 20 observationer av situationer, 20 kvalitativa intervjuer/samtal samt 40 observationer av händelser. En situation anser vi vara
ett händelseförlopp inom en formell struktur som utspelas under en på
förhand fastställd tidsperiod, medan händelse är ett avgränsat skeende
som inte är möjligt att förutse. Ytterligare definition av begreppen situation och händelse kommer att ges i avsnitt 6.3.2.
Första linjens chef på respektive vårdavdelning gav förslag på vanligt
förekommande situationer som låg inom ramen för vårdavdelningarnas
verksamhet. Vid valet av situationer var kriterierna att grupperna skulle
ha skiftande karaktär avseende storlek och könssammansättning. De
situationer som observerades var följande: Basenhetsmöte (1), ledningsmöte (1), klinikmöte (1), avdelningsföreståndarmöte (1), avdelningsmöte (2), ventilationsmöte (1), vårdlagsmöte (2), rond (7) och rapport (4) (bilaga B). Genom att vistas i olika gruppkonstellationer ville vi
försöka fånga så många aspekter som möjligt av vårt problemområde.
Det innebar att samma personer observerades i olika situationer/händelser, vid olika tidpunkter och under olika omständigheter.
Tiden för observationerna varierade mellan 20 minuter och 2,5 timmar, beroende på situationens karaktär. De observationer som endast
omfattade 20 minuter var två rapporter samt en rond. De längsta obser-
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vationerna var basenhetsmöte, klinikmöte, ledningsmöte samt avdelningsmöte. De kvalitativa intervjuerna omfattade 1,5 - 3 timmar.
Den kvinna som vi under en observerad situation ansåg hade utsatts
för maktutövning i någon form tillfrågades om hon ville delta i en efterföljande intervju/samtal, något som samtliga utvalda kvinnor ställde sig
positiva till. Valet av intervjuperson skedde i anslutning till observationerna och grundades på vår omedelbara upplevelse av den maktutövning
som framträdde i interaktionen mellan kvinnorna och männen. Samtliga
observerade situationer innehöll inslag av maktutövning. Vid de flesta
tillfällena var denna tydlig och någon oenighet om vilken kvinna som
skulle väljas ut för intervju förelåg inte. I de situationer där vi observerade att maktutövningen riktades mot en grupp kvinnor diskuterade vi
oss fram till vilken kvinna som skulle selekteras. De kvinnor som redan
tidigare intervjuats exkluderades då. Den av oss observerade situationen
utgjorde en gemensam referensram för den intervjuade kvinnan och intervjuaren.

6.2.3

Urval

I studiens observationsdel ingick både kvinnor och män, som arbetade
vid tre somatiska vårdavdelningar. Dessa representerade olika yrkeskategorier. Antal personer som observerades under de 20 observationer av
det som vi benämner situationer var 148. Noteras bör dock att samma
personer deltog vid flera observationstillfällen. I de 20 observationerna
fördelades de personer som observerades enligt följande vad gäller yrkeskategorier. Av de 148 personerna var 3 basenhetschefer, 13 överläkare, 12 underläkare, 22 första linjens chefer, 2 biträdande första linjens
chefer, 40 sjuksköterskor, 36 undersköterskor, 3 läkarsekreterare, 4
sjukgymnaster, 2 vårdadministratörer, 2 kommunsjuksköterskor, 2 personalsekreterare, 2 kuratorer, 3 sjuksköterskestudenter samt 2 praoelever
(se bilaga B).
Antal personer som observerade under de 40 observationer av det
som vi benämner händelser var 108. Fördelat på yrkeskategorier innebär
8 överläkare, 11 underläkare, 8 första linjens chefer, 49 sjuksköterskor,
samt 32 undersköterskor (se bilaga A).
Personer som befann sig i överordnad position var basenhetschefer,
överläkare samt underläkare. I gruppen läkare var samtliga män, förutom en kvinnlig överläkare och kvinnlig underläkare. Observationsstudi100
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ens övriga kvinnor och män bestod av vårdadministratörer, det vill säga
sjuksköterska med administrativ utbildning, första linjens chefer, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, personalsekreterare samt läkarsekreterare. Studiens två kvinnliga läkare deltog endast i
observation 2 (rond) och observation 9 (rond) (bilaga B). Anledningen
till detta är att den kvinnliga överläkaren var tjänstledig under större
delen av den tid som vi vistades vid vårdavdelningarna och att den
kvinnliga underläkaren endast tjänstgjorde på avdelningen under några
dagar.
De kvinnor som medverkade i studiens intervjudel var mellan 21 och
55 år. Medelåldern var 39,25 år. Deras yrkeserfarenhet inom vården
varierade mellan 2 månader och 26 år och 11 kvinnor hade tjänstgjort på
vårdavdelningen i mer än 10 år. Endast 4 personer hade varit yrkesverksamma inom annan verksamhet än hälso- och sjukvård. I den empiriska
studien intervjuades 20 kvinnor. Av dessa var 14 sjuksköterskor och 6
undersköterskor. Nedanstående tabell ger en förteckning över de kvinnor som medverkade i den empiriska studiens kvalitativa intervjuer.
Varje kvinna har tilldelats ett fingerat namn.
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Tabell 2. Den empiriska undersökningens intervjupersoner.
Namn

Ålder

Yrke

1. Anette

36 år

Undersköterska

16 år

2. Ann-Cathrine

55 år

Sjuksköterska

20 år

3. Marit

44 år

Sjuksköterska

13 år

4. Maria

49 år

Sjuksköterska

26 år

5. Louise

51 år

Undersköterska

5 år

6. Stina

37 år

Undersköterska

19 år

7. Johanna

38 år

Sjuksköterska

18 år

8. Pia

36 år

Sjuksköterska

12 år

9. Linda

21 år

Sjuksköterska

2 månader

10.Catharina

37 år

Undersköterska

18 år

11. Åsa

43 år

Sjuksköterska

20 år

12. Sara

26 år

Sjuksköterska

5 år

13. Ingrid

48 år

Undersköterska

14 år

14. Lisa

33 år

Undersköterska

14 år

15. Karin

46 år

Sjuksköterska

22 år

16. Vanja

41 år

Sjuksköterska

19 år

17. Barbro

35 år

Sjuksköterska

8 år

18. Hanna

37 år

Sjuksköterska

10 år

19. Carina

37 år

Sjuksköterska

12 år

20. Kristina

35 år

Sjuksköterska

10 år
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6.3

Observation

6.3.1

Observatörsrollen

När syftet är att studera sociala interaktioner är observationsmetodik
vanligt förekommande. Metoden innebär, enligt Cohen och Manion
(1994), att forskaren under en viss tidsperiod befinner sig i eller i nära
anslutning till en undersökningsgrupp. Forskaren får därmed möjlighet
att etablera subjekt-subjektrelationer med de personer som observeras
samt förutsättningar att skaffa sig en inifrånvy som annars vore omöjlig
att fånga. Patton (1990) poängterar vikten av att observatören inte endast
ser vad som händer utan också involverar sina känslor för att därefter
distansera sig och tolka vad som skett. Observatörsrollen kan beskrivas
som ett kontinuum från fullt deltagande till total avskildhet från den
situation eller händelse som studeras. Rollen kan även förändras över
tid. Observationsstudier är således inte ett enkelt val mellan att deltaga
eller inte deltaga (Cohen & Manion, 1994; Frankfort-Nachmias &
Nachmias, 1996).
Den icke deltagande observationen baseras på att forskaren befinner
sig på avstånd från den aktivitet som undersöks och syftet är att undvika
medlemskap i gruppen. Cohen och Manion (1994) beskriver denna typ
av observation på följande sätt:
The best illustration of the non-participant observer role is perhaps the case of the researcher sitting at the back of a classroom
coding up every three seconds the verbal exchanges between
teacher and pupils by means of structured set of observational
categories (Cohen & Manion, 1994, p. 109).
I vår empiriska studie har den icke deltagande observationsmetodiken
varit primär, men även deltagande observationer förekommer i viss utsträckning. Konkret inbegrep den icke deltagande observationsmetoden
att vi på ett passivt sätt var närvarande vid exempelvis basenhetsmöten,
ledningsmöten och vårdlagsmöten. Deltagande observationer blev aktuellt vid ronder och rapporter. Under ronderna följde vi läkare, sjuksköterska och övrig personal på deras rundvandring bland patienterna. Den
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mest framträdande rollen vid ronderna hade läkarna, men även sjuksköterskor, sjukgymnaster och kuratorer var aktiva. Vårt deltagande handlade om att vi ställde frågor till läkare och sjuksköterskor. Våra frågor
kunde exempelvis handla om någon patients symptombild, behandling
och rehabilitering. Vid ronderna gjorde vi också vid några enstaka tillfällen läkaren uppmärksam på frågor från patienterna.
Våra deltagande observationer vid rapporter utformades så att vi intog samma förhållningssätt som övrig personal. Att rapportera innebar
att den sjuksköterska som skulle ”överrapportera” patienterna till kommande arbetslag intog en aktiv roll. Övrig personal förhöll sig tämligen
passiv, ställde frågor endast ibland och antecknade det som framfördes
angående patienternas hälsotillstånd. Vår uppfattning är att vi under såväl ronder som rapporter väckte liten uppmärksamhet. En tänkbar anledning till detta kan vara att det är många personer som deltar i dessa
rutiner samt att vi sedan tidigare var kända bland personalen.
Vårt ställningstagande för olika observatörsroller överensstämmer
med Holme och Krohn Solvangs uppfattning att observatören kan inta
såväl en aktiv som passiv roll och att det finns tillfällen då det är bäst att
inte bli accepterad som genuin medlem i en grupp. Samtidigt finns en
annan sida av observatörsrollen nämligen den att inte skilja sig från
gruppen i beteende, uttryckssätt eller klädsel (Holme & Krohn Solvang,
1997). Målsättningen under våra observationer var att smälta in i miljön
och att avvika så lite som möjligt från personalgruppen, varför vi valde
att klä oss i de arbetskläder som sjukhuset tillhandahöll.
Ett generellt observandum vad gäller observationsstudier är, menar
Patton (1990), att det finns ett antal felkällor som det är svårt att komma
till rätta med. En sådan är hur mycket observatören påverkar det som
observeras. En allmän föreställning är att människor uppträder annorlunda om de vet att de är observerade. Även observatören influeras av
den miljö hon/han befinner sig i och det finns ingen anledning att tro att
forskaren skulle vara mindre påverkbar än andra människor. Ytterligare
ett påpekande som Patton gör är att observatören inte kan varsebli allt
som sker, men de mänskliga bristerna i rollen som observatör kan dock
hanteras exempelvis genom att flera personer observerar samma fenomen och därefter jämför sina fältanteckningar. Med stöd av detta resonemang valde vi som trianguleringsmetod en observatörsroll som innefattade att vi båda var närvarande vid samtliga observationer av situatio-
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ner. Detta kan kallas undersökartriangulering (jämför Cohen & Manion,
1994; Ely, 1993; Patton, 1990).

6.3.2

Observationerna

Den aspekt som vi avsåg att studera var organisationens och genus betydelse för maktutövning inom tre somatiska vårdavdelningar. Vårt intresse riktades mot det som sker i vardagliga situationer människor emellan,
något som föranledde oss att börja fundera över vad som skulle innefattas i begreppet situation. Käller (1990) uppfattar situationsbegreppet på
följande sätt: "Situation är en mer statisk beskrivning av ett nu-läge"
(Käller, 1990, s. 51). Denna formulering har vi emellertid utvecklat ytterligare. Begreppet situation har, anser vi, formella strukturer med en
tidsangiven början och ett slut, givna roller och rollförväntningar Exempel på situationer med utgångspunkt i denna definition var rapport, rond,
avdelningsmöte och vårdlagsmöte. Vid genomförandet av studien vistades vi på vårdavdelningarna i så stor utsträckning som möjligt och vi
försökte även att delta i sådant som låg utanför observationerna av situationer. Dessa aktiviteter uppfattade vi mera som händelser. Situationer
och händelser sammanfaller i vissa avseenden, men det finns också tydliga olikheter mellan begreppen. Gemensamt är dock att de båda berättar
mer än vad som syns på ytan och att mänskligt handlande och interaktion står i förgrunden. Såväl en situation som en händelse kan ses som
en helhet, bestående av olika delar. Olikheterna utgörs av att en händelse
inte har givna strukturer när det gäller början och slut utan inleds med
ett initiativ av någon aktör och sker var som helst och när som helst. En
händelse är dessutom mer informell till sin karaktär. Observationer av
händelser, som var tidsmässigt korta och utspelades i till exempel kafferum, korridorer, behandlingsrum, sköljrum samt på expeditioner, följdes
inte upp med intervjuer utan händelserna dokumenterades i dagboksform och analyserades därefter tillsammans med det övriga empiriska
materialet (bilaga A).

6.3.3

Fältanteckningarna

Cohen och Manion (1994) uppmärksammar det problematiska med att
föra fältanteckningar. Hur mycket som skall antecknas och i vilken
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form, är frågor som ofta sysselsätter forskare som arbetar med observationsstudier. Cohen och Manion förespråkar att observationerna dokumenteras i omedelbar anslutning till observationstillfället, eftersom risken att glömma ökar med tiden. Den metodik som rekommenderas är att
skriva ner verbal kommunikation istället för att spela in den på ljudband.
Vidare framhålls att anteckningarna måste vara tillräckligt utförliga för
att kunna förstås en månad senare. De stora övergripande frågorna är
sammanfattningsvis hur mycket som skall skrivas ned och hur insamlad
data skall bearbetas.
I samband med observationerna av situationer förde vi anteckningar
enligt den metodik som Cohen och Manion föreslår. Innebörden av detta
var att vi på ett så uttömmande sätt som möjligt försökte beskriva det
som skedde. Vår utgångspunkt var att allt som inträffade under observationerna var potentiellt viktigt. Detta medförde att även till synes oviktiga inslag och detaljer skrevs ned, då det under pågående observation var
omöjligt att bedöma vad som skulle selekteras. Vid observationstillfällena tillämpades fria observationer och vi antecknade därmed allt som vi
såg och hörde. Tillvägagångssättet överensstämmer i princip med den
ostrukturerade observationsmetod som förespråkas av Polit och Hungler
(1989).
The observer is guided by research questions but is not constrained to observe only certain classes of phenomena or systematically count the appearance of certain types of behaviors (Polit
& Hungler,1989, p. 207).
Våra anteckningar innehöll beskrivningar av personer, verbal- och nonverbal kommunikation, handlingar samt en så fullständig beskrivning av
skeendet som möjligt. I anslutning till observationerna jämfördes våra
fältanteckningar som därefter sammanfördes till en observation (bilaga
C).
Vid observationer av händelser var oftast endast en av oss närvarande. Exempel på händelser som observerades var samtal mellan manlig
läkare och sjuksköterska i kafferummet, samtal mellan manlig sjuksköterska och undersköterska på avdelningens expedition, på behandlingsrum och i sköljrum (bilaga D). Efter observationstillfällena av händelserna dokumenterades skeendet så noggrant som möjligt i form av stolpar, som senare skrevs ut i sin helhet.
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Det är svårt att bestämma sig för när en studie skall betraktas som
slutförd. Det finns alltid fler människor och situationer att studera, men
det viktiga är inte antalet observationer i sig utan den djupare förståelse
som forskaren skaffar sig. Efter 20 observationer av situationer, 40 observationer av händelser samt 20 kvalitativa intervjuer/samtal valde vi
att lämna fältet, då det i våra observationer och intervjuer tillkom föga
ny information om problemområdet. Efter analysen i föreliggande avhandling har vi åter igen aktualiserat frågan när en studie skall betraktas
som slutförd. I vårt fall uppfattar vi att antalet observationer av situationer och händelser var tillräckligt. Däremot är det intressant att fundera
över om de kvalitativa intervjuerna kunde ha utvecklats i något avseende. Vid genomförandet av intervjuerna stod genus och makt i fokus,
men även frågor rörande organisation diskuterades. Det är möjligt att
organisationsperspektivet kunde ha fördjupats ytterligare. Vid de tillfällen då vi uppfattade att flera kvinnor utsattes för maktutövning hade det
måhända också varit intressant att inte, som i vårt fall, välja ut endast en
kvinna utan istället intervjua samtliga kvinnor.

6.4

Kvalitativa intervjuer

Observationerna kombinerades i vår empiriska studie med kvalitativa
intervjuer. Detta innebar också en triangulering; nämligen i metod (Cohen & Manion, 1994; Ely, 1993; Patton, 1990). Syftet med intervjuerna
var även att försöka fånga det som inte direkt gick att observera. Därmed stödjer vi oss på Patton (1990), som menar att känslor, tankar och
avsikter inte går att observera och att intervjun ger förutsättningar för att
kunna överta aktörens perspektiv.

6.4.1

Den kvalitativa intervjuns förutsättningar

De kvalitativa intervjuerna följde i princip den metodologiska ansats
som beskrivits av Patton (1990). Kännetecknande för en kvalitativ intervju är att den är informell samt att den är flexibel och ostrukturerad.
Utgångspunkten för den kvalitativa intervjun är intervjupersonen och de
erfarenheter och upplevelser som denna/denne vill dela med sig av.
Den kvalitativa intervjun ses som ett samspel mellan två människor
och kan såldes betraktas mer som en konversation på lika villkor än som
ett utbyte av frågor och svar. Målsättningen för intervjun är att skapa en
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samtalssituation som inrymmer trygghet och förståelse. Innebörden av
detta synsätt är att intervjuaren bör etablera en relation med den tilltänkta intervjupersonen (Cohen & Manion, 1994; Kvale, 1997). Även Davies och Esseveld (1989) lyfter fram värdet av ett positivt intervjuklimat
där begrepp såsom omsorg och utrymme är särskilt betydelsefulla.
Vi uppfattar det som en kombination av omsorg i vid bemärkelse
och respekt för den människa vi pratar med. Det skall finnas utrymme för den kvinna som vi intervjuar. Hon skall få tid att fördjupa sig i vad hon egentligen tror, tänker och anser. Hon skall ge
en bild av den värld intervjun behandlar. Vi skall träda in i hennes värld och förstå dess logiska konstruktion inifrån (Davies &
Esseveld, 1989, s. 24).

6.4.2

Genomförandet

Efter varje observation av en situation valde vi tillsammans ut en kvinna
som vi ansåg hade utsatts för maktutövning. Vid intervjuerna medverkade endast en av oss. Målsättningen var att genomföra intervjun i så nära
anslutning som möjligt till observationen. Detta fick till följd att intervjuerna skedde under den dag som observationen hade utförts. På så vis
hoppades vi kunna fånga kvinnans spontana upplevelser och känslor.
Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum i anslutning till kvinnans arbetsplats och kan närmast beskrivas som ett samtal, präglat av
ömsesidig relation mellan intervjuaren och den kvinna som intervjuades.
Intervjuerna inleddes med kontextuella frågor som syftade till att vi
skulle skaffa oss en uppfattning om den intervjuade kvinnan och vad
hon själv ville diskutera innan fokus riktades mot forskningsområdet. De
kontextuella frågorna rörde ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, trivsel på
arbetsplatsen, psykosocial arbetsmiljö etc.
Uppläggningen av våra intervjuer överensstämmer i övrigt med det
som Davies och Esseveld (1989) benämner tematiskt strukturerade samtal. I fokus för våra intervjuer/samtal stod huvudtemana genus och
makt/motmakt, men även frågor som berörde organisationen diskuterades. Exempel på sådana frågor var vårdavdelningens organisation, den
intervjuade kvinnans förhållande till personer i ledande ställning samt
arbetets organisering (Albinsson & Arnesson, 1997). Licentiatavhandlingens resultat gav upphov till frågor angående organisationsstrukturens
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och organisationskulturens betydelse för maktutövning. I föreliggande
avhandling utgör därför organisation ett tredje huvudtema och ytterligare en utgångspunkt för vår förnyade analys.
Inga krav fanns på att intervjuerna skulle vara identiska, utan frågorna formulerades med hänsyn tagen till varje enskild kvinna (bilaga E).
Denna metodik sammanfaller med Giorgis uppfattning. Han menar att
intervjuns tema i huvudsak skall vara klart och att den som intervjuar
med varsam hand bör styra intervjun i önskad riktning. Forskaren konstruerar en mall för sina frågor, vilken under intervjun fungerar som en
minneslista. Intresset riktas mot mera djupt förankrade uppfattningar
istället för ytligt allmänt tyckande (Giorgi, 1989). Efter de inledande
kontextuella frågorna riktades intervjun/samtalet mot den situation som
intervjuaren och kvinnan gemensamt hade upplevt. Eftersom intervjun
var utformad på detta sätt kunde även den av Merton et al. (1990) beskrivna fokuserade intervjumetodiken till vissa delar tillämpas. De personer som intervjuas enligt denna metod har varit involverade i en särskild situation, exempelvis sett en film, läst en bok, deltagit i ett psykologiskt experiment eller i en observerad social situation. Intervjusituationen bör framkalla associationer som anknyter till den upplevda situationen men även ge svar på de frågor som ställs. Ytterligare en ansats är
att lyfta fram andra aspekter som finns i situationen så att klyftan mellan
forskarens perception av situationen och de uppgifter som intervjupersonen lämnar reduceras. Det blir med andra ord väsentligt att intervjun
framkallar specifika delar och detaljer som kan belysa den upplevda
situationen. Intervjusituationen måste utformas på så sätt att den erbjuder intervjupersonen möjligheter att beskriva affektiva, kognitiva och
utvärderande känslor och uppfattningar. Forskaren bör också sträva efter
att uppnå ett intervjuklimat där intervjupersonen på ett ärligt sätt vill
dela med sig av sina erfarenheter .
En viktig målsättning vid intervjutillfällena var att försöka etablera en
subjekt-subjektrelation mellan oss och kvinnorna så att de kunde känna
det förtroende som krävdes för att de skulle vilja delge oss sin egna erfarenheter och upplevelser såsom de själva uttryckte dem. Vår roll som
intervjuare var främst inriktad på att öka kvinnornas vilja och möjligheter till att fokusera intresset mot ett speciellt område och till att djupare
reflektera kring och värdera det som de erfarit och upplevt. En annan
viktig utgångspunkt var att inte ta något för givet, utan ställa frågor och
göra kommentarer på ett sådant sätt att den intervjuade berättade mera
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och förtydligade sig. Intervjuarens uppgift blev då att stanna upp samt
att be om eventuell utveckling eller förtydligande. Intervjuernas huvudteman var i huvudsak klara och ambitionen var att varsamt leda kvinnan
in på dessa teman. Vårt förhållningssätt vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna/samtalen överensstämmer i princip med Giorgis
(1989) och Kvales (1997) beskrivning av rollen som intervjuare.
Intervjuerna spelades in på ljudband och transkriberades därefter till
text. Förfarandet innebar att intervjuerna återgavs utan förändringar och
att de skrevs ner i sin helhet. Hummanden, upprepningar, slanguttryck,
dialektala ord, pauser, hostningar, skratt etc. antecknades så långt det var
möjligt, liksom en del språkliga fel. Punkter i texten markerade avbrutet
tal och parentes skratt och fnissningar. Såväl Kvale (1997) som Trost
(1993) anser att inspelning på ljudband är ett hjälpmedel vid kvalitativa
intervjuer och att förfaringssättet är en viktig förutsättning för att kunna
fånga exempelvis tonfall och ordval. Ytterligare en aspekt är att forskaren inte behöver föra anteckningar under intervjun utan kan rikta hela
sin uppmärksamhet mot den intervjuade.

6.5

Bearbetning, analys
och presentation av data

Utmärkande för datamaterialet vid kvalitativa studier är att det är mycket omfångsrikt. Vid första anblicken verkar det därför vara en näst intill
omöjlig uppgift att systematisera materialet. I kvalitativ metodlitteratur
förekommer ibland begreppet datasammanfattningsmetod och avser då
det tillvägagångssätt med vars hjälp data sammanfattas och organiseras
till ett för den aktuella studien meningsfullt sammanhang för att därefter
analyseras (Burgess, 1984; Eneroth, 1984).

6.5.1

Bearbetning och analys av det empiriska materialet
i vår licentiatavhandling

Dataunderlaget, som presenterats i vår licentiatavhandling bestod av
långa (situationerna) och korta (händelserna) nedtecknade beskrivningar
av skeenden samt av till text överförda intervjuer. Datasammanfattningen inleddes med att varje observation kodades för att senare kunna
sammanföras med den intervju som genomförts i anslutning till observa110
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tionen. Varje intervjuperson tilldelades ett fingerat namn. Anledningen
till detta var att vi inte vill röja kvinnornas identitet, men de fingerade
namnen syftade även till att ge en personlig relief mot vilka kvinnorna
framträdde i texten. Inspirerade av Lindgren (1992) konstruerades en
fiktiv organisation, en så kallad typklinik. Skapandet av denna innebar
att vi kunde reducera empirin från basenhet A och B till ett gemensamt
material. Typkliniken kan även ses som ett sätt att skydda vårdpersonalens anonymitet (Albinsson & Arnesson, 1997). Fortsättningsvis kommer vi i denna avhandling att genomgående att använda begreppet typklinik.
Parallellt med genomförandet av observationer och kvalitativa intervjuer påbörjades analysarbetet. En viktig utgångspunkt vid analysen av
vårt empiriska material var att förstå kvinnornas upplevelser och erfarenheter utifrån deras egen synvinkel. Efter varje observation och intervju lästes textmaterialet i sin helhet och i marginalen skrev vi ner den
omedelbara upplevelsen av observationen och intervjun. Exempel på
sådana markeringar var: ”Vad händer här”? ”Handlar detta om genus”?
”Detta känns viktigt”! Vad är det egentligen som sägs”? ”Vad betyder
detta ?” Med hjälp av denna läsning kunde vi dessutom reflektera över
hur vi förde fältanteckningar och formulerade frågor under intervjuerna.
På så sätt utvecklades och förfinades successivt forskarrollen. När hela
datamaterialet var insamlat påbörjades en samlad analys av hela materialet. Resultatet av denna analys framlades i en licentiatavhandling (Albinsson & Arnesson, 1997).

6.5.2

Bearbetning, analys och presentation av det
empiriska materialet i föreliggande avhandling

Det empiriska materialet har i föreliggande avhandling åter analyserats.
Syftet med denna analys var att fördjupa förståelsen och söka alternativa
tolkningar. Den kvalitativa metodens analys- och tolkningsfas är, enligt
Ely (1993), inte helt lätt att beskriva. Detta beror på att de olika stegen
inte klart kan urskiljas då faktainsamling och analys är ständigt pågående aktiviteter som flyter in i varandra. Analysprocessen skall således ses
som vägledning för forskaren så att hon/han kan vidareutveckla sin faktainsamling mot nya idéer, insikter, aningar och frågor. Den analysstrategi som vi har använt vid vår förnyade analys illustreras med nedanstående bild.
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Steg 1
Genomläsning av de till text överförda observationerna.
Notering av tankeenheter
Steg 2
Markering av text som handlar om genus, organisation och
makt/motmakt
Steg 3
Utformning av en citatlista
Steg 4
Genomläsning av de till text överförda kvalitativa intervjuerna/samtalen
Notering av tankeenheter
Steg 5
Markering av text som handlar om genus, organisation och
makt/motmakt.
Steg 6
Utformning av en citatlista.
Steg 7
Helhetsanalys där analysen av observationerna och de intervjuerna/samtalen sammanförs.
Steg 8
Analys med utgångspunkt i avhandlingens organisations-, genus-,
och maktperspektiv.

Figur 4. Analysprocessens olika steg
Analysen bestod av flera steg där steg 1 till 3 behandlade observationerna och steg 4 till 6 de kvalitativa intervjuerna/samtalen. De avslutande
stegen, steg 7 och 8, var en helhetsanalys där analysen av observationerna och de kvalitativa intervjuerna/samtalen sammanfördes.
Steg 1, analysprocessen, inleddes med att vi var och en för sig läste
igenom samtliga observationer. Syftet med denna läsning var att få en
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helhetsbild av situationerna och händelserna. Under denna process skapade vi, inspirerade av Lofland och Lofland (1984), olika tankeenheter.
Tankeenheterna markerades i marginalen och dessa var samspel, roller,
relationer, dominans, påverkan, strategi, taktik, reaktion, position, beslutsfattande och språk.
I steg 2 sammanfördes tankeenheterna med begreppen organisation,
genus och makt/motmakt. Konkret innebar det att flera tankeenheter
hade inslag av såväl organisation, genus som makt. Därefter lästes texten ånyo och våra markeringar jämfördes. Dessa överensstämde till stora
delar med varandra. En trolig anledning till detta var att texten baserades
på en gemensam upplevelse. I det 3:e steget överfördes markeringarna i
form av citat till en lista så att samtliga citat kunde överblickas.
Analysen av de kvalitativa intervjuerna/samtalen i steg 4 inleddes
med att vi var och en för sig läste samtliga intervjuer. Syftet med denna
läsning var att få en helhetsbild av intervjuerna. En del av de tankeenheter som markerades i marginalen vid analysen av observationerna återkom här, men även andra tillkom. Exempel på nya tankeenheter var
medvetenhet, bekräftelse, egna strategier, upplevelser av arbetssituationen samt betydelsefulla andra upplevelser. I steg 5 sammanfördes tankeenheterna med organisation, genus och makt/motmakt. Därefter lästes
texten på nytt av oss båda. Tillsammans blev våra markeringar tämligen
omfattande, men resulterade till sist i en total citatsamling i form av en
lista, steg 6.
Det 7:e steget omfattade en analys av det totala insamlade materialet.
I denna slutfas av analysarbetet söktes mönster, förståelse och innebörder i det empiriska materialet. Med hjälp av kodning och fingerade
namn kunde varje observation och därpå följande intervju sammanföras.
Observationer och intervjuer kompletterade ofta varandra och gav en
bild av organisationens och genus betydelse för maktutövning inom typkliniken. Efter förnyad läsning av citatlistorna bildades och ombildades
olika teman. När vi vid denna läsning försökte samla materialet i syfte
att finna mening fann vi 23 teman, något som vi ansåg vara alldeles för
många. Dessutom insåg vi att vissa teman hade en tydlig inbördes relation och att de därför var svåra att skilja från varandra. Exempel på sådana teman som var svåra att skilja åt var formell makt och tillskriven
makt. De frågor som då restes var: Var våra tolkningar rimliga? Fanns
det alternativa tolkningar? Efter omtolkningar och reducering kvarstod
slutligen åtta teman, vilka utgör avhandlingens resultatdel. Dessa teman
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blev: organisation i förändring, över- och underordning, språk och kultur, genusrelation, kvinnors uppfattning om mäns utövande av makt,
information och makt, kvinnors utövande av makt samt kvinnors utövande av motmakt.
I steg 8 sökte vi olika tolkningar av resultatet och våra teman analyserades med hjälp av teoretiska begrepp. Syftet med denna analys var att
fördjupa förståelsen och fånga den kvalitativa mångfalden. Därmed försökte vi undvika problematiken med snedvriden subjektivitet, vilket
innebär att forskaren enbart fokuserar det som stödjer den egna tolkningen och bortser från alternativ förståelse av det empiriska materialet
(Eneroth, 1984; Kvale, 1997).
Vid resultatredovisningen presenterades data hämtad från observationerna. Denna text innehöll beskrivningar av situationer och händelser
men även citat från studiens kvinnor och män. Några av våra observerade situationer återkommer under mer än ett tema. Anledningen till detta
är att de innehöll flera inslag av maktutövning. Dessutom återgavs från
de kvalitativa intervjuerna de citat som dokumenterade kvinnornas uppfattningar. I en kvalitativ studie måste intervjucitaten betraktas som avgörande, då de utgör en viktig del av undersökningens resultat. Det har
därför inte varit helt friktionsfritt att balansera citat med övrig skriven
text. För många citat kan uppfattas som förvirrande och medföra att texten blir svårläst. Citaten bör heller inte vara för långa, eftersom det då är
lätt att tappa den röda tråden i framställningen. Vår förhoppning vid
presentationen av resultatet är att kvinnorna i så stor utsträckning som
möjligt skall framträda som närvarande för läsaren i texten, varför deras
uttalanden i princip har återgivits oredigerade. Vid valet av citat har försök gjorts att synliggöra studiens samtliga kvinnor, men trots detta finns
en viss övervikt av uttalanden av de kvinnor som talade mycket under
intervjuerna. I flera fall uttryckte kvinnorna samma eller likartade erfarenheter. De citat som bäst förmedlade upplevelsen eller känslan valdes
då ut. I vissa situationer har det emellertid bedömts som nödvändigt att
presentera flera citat i syfte att få fram olika nyanser av en upplevelse.

6.6

Metodens styrka och svagheter

Med hjälp av metodtriangulering, har vi försökt fånga kvinnornas upplevelser och erfarenheter utifrån olika synvinklar. En fördel med multipla metoder är att forskaren täcker in problemområdet på ett mer fullstän114
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digt sätt. En annan är att problemområdet genomgår olika metodologiska filter (jämför Patton, 1990). Metodtriangulering hänsyftar till en multimetodisk forskningsansats och kan praktiseras inom samhälls- och
beteendevetenskaperna i syfte att försöka kartlägga eller förklara komplexiteten i mänskligt beteende. Metodtriangulering kan tillämpas vid
kvalitativa studier för att uppnå någon slags kontroll över insamlad data.
Syftet är att kunna beskriva helheter och de multipla metoderna skall
antingen förstärka eller motsäga varandra och på så sätt säkerställa resultatet i någon riktning (Cohen & Manion, 1994; Denzin, 1971, Ekstrand, 1990; Ely, 1993; Fielding & Fielding, 1986; Frankfort-Nachmias
& Nachmias, 1996; Patton, 1990). Vår avsikt vid användandet av multipla metoder var att relatera observationerna och de kvalitativa intervjuerna till varandra för att därmed uppnå ett större djup och stärka undersökningens trovärdighet.
Observationerna gjorde det möjligt för oss att studera kvinnornas och
männens faktiska handlade inom given kontext och bidrog till att vi inte
endast behövde förlita oss på kvinnornas uttalanden. Men observationsmetodiken innefattade flera svårigheter. Det faktum att forskaren aldrig
kan urskilja mer än fragment av en situation och att forskningsdata alltid
har ett mindre omfång än forskningssituationen är oavvisliga fakta som
vi fått erfara vid observationstillfällena. Inledningsvis upplevde vi observationerna som en anspänning, men ju fler observationer som utfördes desto mer kunde koncentrationen riktas på skeendet i situationen. En
utveckling som vi också kunde iaktta var att observationerna gradvis
blev mera detaljrika.
Fördelen med de icke deltagande/deltagande observationerna var att
de möjliggjorde för oss att studera faktiska skeenden. Ytterligare en fördel var att observationen utgjorde fundamentet för intervjun. Utan denna
gemensamma upplevelse för såväl intervjuare som intervjuperson hade
det varit svårt att ringa in problemområdet. I studien användes företrädesvis den icke deltagande observationen. I vårt fall var valet mellan att
inta en icke deltagande respektive deltagande observatörsroll okomplicerad, eftersom vi valde den observationsform som var mest i naturlig i
situationen.
Cohen och Manion (1994) påpekar att deltagande observation har kritiserats för att vara alltför subjektiv, impressionistisk, partisk och överkänslig. Ytterligare kritik är att observatörens blotta närvaro kan påverka
situationen och de människor som finns i den. Ett viktigt observandum
är därför att forskaren alltid är gäst i den kontext som undersöks och att
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resultatet kanske säger mer om observatörens egen verklighet än den
miljö forskaren avser att beskriva. En farhåga vid deltagande observation är också att forskaren får ett alltför aktivt förhållningssätt till gruppen. Detta kan yttra sig i att forskaren intar en ledande roll eller blir så
koncentrerad på arbetsuppgifter som måste utföras för att hon/han skall
bli accepterad av gruppen att det blir svårt att utföra de planerade observationerna.
De svagheter som finns i den deltagande observationen har vi försökt
förhålla oss till på olika sätt. För att minimera risken för partiskhet valde
vi att vara två vid observationerna. Detta val resulterade förutom den
gemensamma upplevelsen även i att fältanteckningarna blev utförliga.
Huruvida vi i egenskap av forskare påverkade observationerna är dock
svårt att ta ställning till. Vår upplevelse var att vi ägnades mycket liten
uppmärksamhet och att vi assimilerades i miljön. Det var även en fördel
att vara känd, då det förtroendekapital som fanns mellan oss och vårdpersonalen möjliggjorde för oss att röra oss fritt på avdelningarna. På så
sätt kunde det som definieras som händelser observeras. Men det kan
förvisso också vara en nackdel att vara känd. I vårt fall innebar det att vi
vid ett par tillfällen träffade några ur personalgruppen utanför sjukhuset,
exempelvis i utbildningssammanhang, i våra barns skolor och inom fritidsaktiviteter. Detta kan möjligen ha påverkat dessa människors beteenden vid observationstillfällena.
Metoden kvalitativ intervju förutsätter, anser Kvale (1997), vissa
kvalitetskriterier. Av betydelse är att forskaren är kunnig om ämnesområdet, har strukturerat intervjun samt vet hur intervjun skall styras för att
hamna i fokus av ämnet. Vidare skall forskaren vara aktivt lyssnade,
tolkande och kunna ställa kritiska motfrågor. En ledstjärna vid den kvalitativa intervjun är, menar Kvale, att intervjupersonen skall mötas av
vänlighet, känslighet samt tydliga frågor. Vår upplevelse är att våra intervjusituationer kännetecknades av ömsesidigt förtroende och att kvinnorna var motiverade till att dela med sig av sina erfarenheter. Man kan
dock fundera över hur vi uppfattades av de intervjuade. Vårt intryck var
att kvinnorna verkade uppskatta det intresse som riktades mot dem och
någon kvinna framhöll värdet av att vi inte var en del av typklinikens
organisation.
Vid genomförandet av intervjuerna var ett av problemen att som intervjuare hålla fokus vid intervjupersonens uttalanden. Kvinnorna talade
ofta om sådant som vi bedömde saknade intresse för undersökningen.
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Det var då lätt att tappa koncentrationen och börja reflektera över egna
erfarenheter eller fundera över formuleringen av nästa fråga. Upptagningen av intervjuerna på ljudband var härvid ovärderlig. Samtidigt bedömde vi det som väsentligt att kvinnorna verkligen tilläts tala om sådana saker som de ansåg vara viktiga. Vår egen koncentration och uppmärksamhet var dock ytterst viktig och en förutsättning för att vi skulle
kunna leda kvinnorna in mot de ämnesområden som de inte själva berörde i intervjun, en problematik som även berörts av Whyte (1984),
som menar att det kan vara svårt att täcka in alla relevanta teman under
ett enda intervjutillfälle. Denna realitet är vi väl medvetna om, men eftersom avsikten var att försöka fånga den spontana upplevelsen och
känslan av en situation valde vi att inte återkomma till kvinnorna en
andra gång.
Såväl Cohen och Manion (1994) som Kvale (1997) hävdar att den
kvalitativa intervjun förutsätter en ömsesidig relation mellan forskaren
och den intervjuade. Samtidigt kan denna relation innebära olika rollförväntningar med oönskade intervjuareffekter som följd. Som tidigare
nämnts var vi båda kända vid typkliniken, men vår upplevelse var att
detta inte påverkade intervjuerna på ett negativt sätt. Tvärtom blev klimatet under de flesta intervjuerna avspänt och vår upplevelse var att
intervjuerna i princip genomfördes i enlighet med den metodik som av
Davies och Esseveld (1987) benämns ”solidariska intervjuer”. Balansen
mellan intervjuaren och intervjupersonen var sådan att intervjuaren inte
fick ett övertag. Detta dialoginriktade samtal tror vi skapade förutsättningar för att få fram mönster och nyanser av kvinnornas upplevelser.
Något som vi däremot reflekterade över var att genomförandet av intervjuerna ägde rum på kvinnornas arbetsplats. Det går inte att utesluta
att detta kan ha haft en hämmande effekt på viljan att uttrycka exempelvis negativa känslor och kritiska synpunkter riktade mot arbetskamrater
och den organisation som kvinnorna tillhörde. Våra erfarenheter är att
det fanns kvinnor som inte påverkades negativt av miljön, men att det
också fanns de som måhända skulle ha öppnat sig mera om de befunnit
sig på ett betryggande avstånd från arbetsplatsen. En av intervjupersonerna hörde av sig några veckor efter intervjutillfället och uppgav att
hon ångrade sin medverkan i intervjun, något som föranledde ytterligare
ett samtal med kvinnan. Utfallet av detta samtal blev att intervjupersonen tog del av intervjun i utskrivet skick, godkände den och därmed sin
medverkan i studien. Episoden väckte tankar hos oss om det måhända
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hade varit värdefullt såväl för individen som för studiens trovärdighet
om samtliga kvinnor hade fått möjlighet att läsa och godkänna sina utskrivna intervjuer.
Erfarenheterna av att transkribera skeenden och kommunikation till
text utmynnade i flera nya insikter. En sådan var att det var frapperande
att se hur mänsklig interaktion, som många gånger upplevs som vardaglig och harmlös, ter sig helt annorlunda när den överförs till det skrivna
ordet.

6.7

Trovärdighet och tillförlitlighet

I all forskning är frågor angående trovärdighet och tillförlitlighet centralt. Inom den kvalitativa forskningen finns inte några absoluta kriterier
på hur tillförlitligheten skall värderas (Eneroth, 1984; Kvale, 1997; Starrin & Svensson, 1994). När Ely (1993) beskriver tillförlitligheten inom
kvalitativ forskning uttrycker hon sig på följande sätt:
Att vara pålitlig som kvalitativ forskare innebär allra minst att
forskningsprocesserna utförs korrekt, att resultaten i största möjliga mån stämmer överens med de studerade personernas upplevelser. Hela företaget måste grundas i etiska principer om hur
fakta samlas in och analyseras, hur ens egna antaganden och
slutsatser kontrolleras, hur deltagarna engageras, och hur resultatet förmedlas (Ely, 1993, s. 105).
Larsson (1994) urskiljer tre kvalitetskriterier vid bedömningen av kvalitativa studier. För det första bedöms den utifrån framställningen i sin
helhet, innefattande perspektivmedvetenhet, intern logik och etiskt värde. För det andra värderas resultatet utifrån innebördsrikedom, struktur
och teoritillskott. För det tredje ingår validitetskriterier. Dessa delas in i
diskurskriterium, heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens samt
pragmatiskt kriterium. Denna studies trovärdighet innefattade en perspektivmedvetenhet som för det första bestod av kunskap om hälso- och
sjukvården, det vill säga en miljökännedom och en orientering i de intervjuade kvinnornas vardag. Detta har sannolikt ökat möjligheterna att
erhålla sådan information som kan anses vara rimlig. Framhållas måste
dock att förtrogenheten med miljön också kan innebära att viktiga
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aspekter och synpunkter förbises och uppfattas som självklara. För det
andra bestod perspektivmedvetenheten av en förankring av problemområdet i ett organisations-, genus- och maktperspektiv. Beträffande den
interna logiken var vår strävan att i avhandlingen konstruera en harmoni
mellan delar och helhet. En annan viktig aspekt var de etiska övervägandena.
Taylor och Bogdan (1984) hävdar att en forskningsmetod där forskaren blir delaktig i människors dagliga liv är förenad med ett moraliskt
ansvar som ställer särskilda etiska krav. I och med att tillträde till fältet
har erhållits etableras en slags tyst överenskommelse mellan forskaren
och de personer som deltar i studien. Dessutom måste alla de som involveras vara garanterade att det empiriska materialet hanteras varsamt och
att identiteter inte röjs. I vårt fall inbegrep de etiska övervägandena att
en typklinik konstruerades i syfte att inte utlämna de personer som ingick i studien. Dessutom behandlades det empiriska materialet konfidentiellt. Larsson (1994) lägger ytterligare en aspekt i diskussionen. ”Det
etiska värdet handlar om att grupper drabbas av de tolkningar och konklusioner som man gör” (Larsson, 1994, s. 171). Vi delar Larssons uppfattning och anser att omsorgen om de människor som deltar i en kvalitativ studie måste räknas till kvaliteterna i ett vetenskapligt arbete. Vid
bedömningen av resultatets innebördsrikedom har olika teorier tillämpats vid analysen för att fördjupa förståelsen för ämnesområdet. Dessutom har nya dimensioner och nya frågor aktualiserats, som förhoppningsvis främjat kunskapstillskott. Innebördsrikedomen innefattar också
en bedömning av resultatets struktur. Vår ambition har varit att presentera resultatet på ett så klart och tydligt sätt som möjligt. Vid ställningstagande till avhandlingens validitet anser vi att diskurskriteriet har en
självständig ställning, eftersom det handlar om hur våra argument och
tolkningar klarar sig i förhållande till motargument. Vid analysen av det
empiriska materialet har vår strävan varit att anlägga en kritisk syn genom att göra alternativa tolkningar och därefter ta ställning till vilken
tolkning som förefaller mest rimlig. Det heuristiska och det pragmatiska
värdet ligger i att resultatet lyfter fram organisationens och genus betydelse för maktutövning. Den empiriska förankringen handlar om en
överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. I vårt fall kan trianguleringsmetodiken anses vara en del av den empiriska förankringen,
då den innebar att vi studerade kvinnornas verklighet utifrån två synvinklar. På så sätt hoppades vi stärka den empiriska studiens trovärdig© Institutionen för pedagogik
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het. Konsistenskriteriet byggs upp i dialektiken mellan del och helhet,
något som för oss innebar att analysfasen inleddes med en helhetsanalys
där samtliga observationer och intervjuer lästes i syfte att ge en helhetsuppfattning om vad materialet handlade om. Därefter påbörjades arbetet
med att analysera varje enskild observation och varje enskild intervju
varvid tankeenheter skapades. Uppmärksamheten riktades därpå mot
innehåll i texten som berörde organisation, genus och makt/motmakt.
Slutligen genomfördes en helhetsanalys där studiens observationer och
intervjuer sammanfördes. Under denna analysfas tillfördes även avhandlingens teoretiska utgångspunkter (se kapitel 1, avsnitt 1.2).
Esseveld (1988) anser att kvalitativa forskningsresultat bör utvärderas
på två nivåer. Den första nivån behandlar tolkningens tillförlitlighet och
innefattar urval, genomförande och tolkning inom ramen för samhällsvetenskapliga teorier. Den andra nivån fokuserar resultatets tillförlitlighet och avser att spegla en del av det sociala livet. Resultatets tillförlitlighet grundas på att de personer som deltar i undersökningen blir synliga i den teoretiska tolkningsramen. Dessutom skall tolkningen blottlägga de underliggande sociala relationer som finns i den kontext som studeras. I likhet med det som beskrivs av Esseveld har vi försökt att så
noggrant som möjligt teckna en bild av den verklighet som kvinnorna
befann sig i, varför återgivningen bland annat stödjer sig på citat. Fördelen med citatanvändning är att läsaren själv har möjlighet att bilda sig en
uppfattning om tillförlitligheten i tolkningen. De citat som valts ut i
denna studie har dels syftat till att levandegöra de kvinnor som kommit
till tals i våra intervjuer dels till att ge läsaren möjlighet att själv bilda
sig en uppfattning om den tolkning som presenteras. Läsaren lämnas
dock i en viss osäkerhet vad gäller valet av citat, eftersom vi inte kan
bevisa att citaten inte är godtyckligt valda.
Avhandlingens teoretiska utgångspunkter kan ses som ett verktyg för
att synliggöra mönster vid tolkning av organisationens och genus betydelse för maktutövning. Yin (1987) hävdar, att det finns nackdelar med
teori- och begreppsanvändning vid genomförandet av en empirisk undersökning, då detta kan innebära att endast vissa data fokuseras medan
andra ignoreras. Enligt Eriksson (1997) är empirin teoriberoende, emedan teorier och begrepp skall ses som verktyg för att kunna förklara och
förstå verkligheten. Trondman (1997) framför liknande synpunkter och
menar att utgångspunkten vid teorianvändning i empirisk forskning inte
är att vederlägga teorier utan snarare iscensätta ”användbara teoretiska
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praktiker för att skapa viktiga analytiska poänger” (Trondman, 1997, s.
84). Trondman gör även en distinktion mellan teoriberoende och teoribundenhet. Han uppfattar inte empirin som teoribunden, eftersom såväl
mening som sanning kan produceras utan en specifik teori. Däremot är
teoriberoendet nödvändigt då forskaren genom detta tillhandahåller redskap för alternativa tolkningar av den verklighet som tas för given och
konstrueras i varje ögonblick. Avhandlingens teoretiska avgränsningar
innehåller analytiska begrepp med vars hjälp vi kunnat förstå organisationens och genus betydelse för maktutövning inom en viss kontext.
Klart framstår att empirin varit mer komplex än vad de bakomliggande
teorierna lyckats fånga, ett faktum som istället bidragit till att nya frågor
blottlagts.
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7

Resultat

Det empiriska materialet har analyserats i flera steg i syfte att fördjupa
förståelsen och försöka fånga den kvalitativa mångfalden (se kapitel 6,
avsnitt 6.5). Vid analysen har vi utgått från frågan vilken betydelse organisation och genus har för maktutövning inom tre somatiska vårdavdelningar. I detta kapitel beskriver vi med utgångspunkt i våra observationer och intervjuer typklinikens vardagsverklighet, men ger även egna
tolkningar. I kapitel 8 kommer våra tolkningar av det empiriska resultatet att analyseras i relation till våra teoretiska perspektiv. Resultatredovisningen är uppdelad i två delar och presenteras i teman. Den första
delen behandlar organisation och makt och den andra genus och
makt/motmakt.

7.1

Organisation och makt

I tidigare kapitel har vi diskuterat organisationens betydelse för kvinnor
och män. Vi inleder därför detta kapitel med att under rubriken ”Organisation i förändring” beskriva typklinikens organisationsstruktur och en
decentraliserad organisationsform. Därefter belyses betydelsen av organisation utifrån rubrikerna ”Över- och underordning”, ”Språk och kultur” samt ”Genusrelation”.

7.1.1

Organisation i förändring

Organisationsstrukturen vid typkliniken var utformad enligt en decentraliserad vårdlagsmodell, baserad på traditionerna ”Human Relation” och
sociotekniken. Denna vårdlagsmodell harmonierade väl med de tankar
som formulerats i dokument om hälso- och sjukvårdens utveckling inför
2000-talet (SOU 1993:38; se även kapitel 2, avsnitt 2.2). Förändringen
vid typkliniken innebar en övergång från rondsystemet, vilket hade
präglats av ett arbetsuppgiftsorienterat arbetssätt och effektivitetstänkande.
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I jämförelse med sjukhusets övriga basenheter genomfördes vårdlagsmodellen sent vid typkliniken. Orsaken till detta stod att finna i att
organisationsförändringen föregåtts av långvariga diskussioner präglade
av oenighet mellan olika personalkategorier. Typkliniken är en fiktiv
konstruktion bestående av två basenheter (se kapitel 6, avsnitt 6.1.2). I
resultatredovisningen framträder därför 2 manliga basenhetschefer, som
även var överläkare, 7 överläkare, varav 1 var kvinna, 7 underläkare,
varav 1 var kvinna, 5 kvinnliga första linjens chefer, 24 sjuksköterskor,
varav 2 var manliga samt 18 undersköterskor, varav 2 var manliga.
Karriärsmöjligheter
Individens position i den medicinska hierarkin sammankopplas med
utbildningsmässig bakgrund och utvecklingsmöjligheter inom yrket,
något som vi visat i tidigare kapitel. Vid typkliniken illustreras detta
med läkargruppens klara karriärgång med återkommande fortbildning.
Kompetensutvecklingen för sjuksköterskornas del var inte lika tydlig,
dock pågick på lokal, facklig nivå en intensiv diskussion om införandet
av en så kallad karriärstege. Befordringsgången byggde på en nivåbestämning av sjuksköterskans kompetens, där såväl praktisk som teoretisk kunskap vägdes in. Nivåbestämningen låg också till grund för utökat ansvar och individuell lönesättning. Flera av studiens sjuksköterskor oroades över utvecklingen, vilket belyses av Kristina.
Ja, jag tycker det är orättvist och jag känner mig så pressad av
hela diskussionen. Vad skall det leda till frågar jag mig. Ett Aoch B-lag eller? Jag förstår ju inte heller hur dom skall kunna
bedöma vem som skall ha högst lön (Kristina, intervju 20).
Kristina förutsåg problemen med den nya lönesättning som planerades
vid typkliniken. Vid observationer av händelser på avdelningsföreståndarexpeditionen och i kafferummet kunde vi iaktta att flera sjuksköterskor delade Kristinas uppfattning. Särskilt kritiska var de sjuksköterskor,
som inte hade vidareutbildat sig, och en vanlig uppfattning bland dem
var att karriärstegen endast resulterade i motsättningar inom sjuksköterskegruppen (händelse 16; 24). För undersköterskegruppen var karriärmöjligheterna inom yrket begränsade. Om de ville skaffa sig en högre
position inom organisationen var de hänvisade till att vidareutbilda sig
till sjuksköterskor.
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Sjuksköterskornas reaktion på organisationsförändringen
Sjuksköterskornas mellanposition i typklinikens hierarkiska struktur var
ett återkommande tema i intervjuerna med studiens kvinnor. Dilemmat
med placeringen i hierarkin blev tydlig vid övergången från rondsystem
till vårdlag, något som illustreras av sjuksköterskan Pia:
När jag stod där vid matvagnen kände jag hans (underläkares)
blickar genom glasrutan. Jag hade ju inte hunnit förbereda de
remisser som han var tvungen att skriva innan klockan fem och
han ville ju också gå igenom patienterna med mig. Men samtidigt var det kris därute, eftersom en undersköterska hade blivit
sjuk och fått gå hem. Jag var ju tvungen att hjälpa till ute fast jag
visste att allt arbete låg och väntade inne på expeditionen (Pia,
intervju 8).
Citatet visar hur sjuksköterskan slits mellan olika arbetsuppgifter, men
kan även tolkas som ett uttryck för en oklar yrkesroll. Sjuksköterskor
har ett arbete som fordrar en bred kunskapsbas. Dagens sjuksköterskeutbildning utgår från ett humanistiskt perspektiv och syftar till att utbilda
en sjuksköterska som har ett gediget omvårdnadskunnande och som kan
delta i och initiera forsknings- och förändringsarbete. Samtidigt finns
inom sjuksköterskeyrket en tydlig naturvetenskaplig inriktning, inom
vilken sjuksköterskan utbildats till att bli ”doktorns högra hand”, med
andra ord en medicinsk-teknisk assistent till läkaren. Det blir därför
svårt att definiera sjuksköterskans kunskapsområde med en utsatt arbetssituation som följd. Även andra intervjuade sjuksköterskor förstärkte
denna bild och menade att det var svårt att veta vad som egentligen innefattades i sjuksköterskans arbetsuppgifter och ansvarsområden. Pias
situation kan, liksom Marias i citatet nedan, tolkas som en yttring av en
oklar yrkesroll.
Vi ska hela tiden hjälpa dom (läkarna) tillrätta, visa dom vad
dom skall göra. Dom ser ingenting själva. Om vi inte säger något, görs inget och då kommer patienterna i kläm. Samtidigt vet
man att när vi kommer med förslag så blir dom irriterade (Maria,
intervju 4).
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Maria verkade medveten om sin överbryggande roll i kommunikationen
mellan läkaren och patienten. Hon beskriver ett dilemma där sjuksköterskan tvingas träffa val, som handlar om att antingen företräda patientens intressen gentemot läkaren, och därmed eventuellt utsättas för läkarens irritation, eller i första hand assistera läkaren, men därmed tvingas
negligera patientens omedelbara behov.
Sjuksköterskorna Ann-Cathrine och Vanja välkomnade de planerade
förändringarna och såg möjligheter att utforma sjuksköterskerollen på
ett nytt sätt. Särskilt bra i vårdlagsmodellen var att sjuksköterskorna
endast skulle ansvara för ett fåtal patienter. Men det var inte alla som var
lika positiva, något som Vanja var väl medveten om.
Det är en svår fråga faktiskt. Många av sjuksköterskorna här
tycker att det känns fel när dom tvingas lämna ifrån sig sina sjuksköterskeuppgifter till undersköterskorna (Vanja, intervju 16).
Även undersköterskorna Stina och Ingrid tillhörde dem som var positiva
till organisationsförändringen. De menade att arbetet i vårdlag för undersköterskornas del skulle innebära ökat ansvar samt nya och mera
varierande arbetsuppgifter (Stina, intervju 6; Ingrid, intervju 13).
En bärande idé i vårdlagsmodellen var att besluten skulle flyttas närmare patienten och att vårdlaget skulle få en mer självständig roll vid
planering och uppläggning av vårdarbetet. Dessa idéer diskuterades vid
flera av de observationer som vi deltog i, exempelvis en rapport och ett
ledningsmöte, men framkom även i intervjuerna med Ann-Cathrine och
Vanja, som var första linjens chefer (observation 5; 11; Ann-Cathrine,
intervju 2; Vanja, intervju 16).
Vi var ju en av de sista avdelningarna på sjukhuset som fick
vårdlag, men det var ju jättespännande att sätta igång. Ja, jag tror
att personalen också har mått bra av detta. Att få bestämma lite
mera själva och så där (Ann-Cathrine, intervju 2).
I syfte att lyfta fram vårdlagens autonomitet förekom vid typkliniken
regelbundet så kallade vårdlagsmöten, där utbytandet av erfarenheter
angående patientomvårdnad skulle vara det primära. Men vårdlagsmötena hade oftast en mer informativ karaktär, då första linjens chef redo126
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gjorde för olika möten som hon varit på. Exempel på sådan information
var hur ledningsgruppen såg på operationsprogrammet, personalens
möjligheter till fortbildning samt personalsituationen. Den tid som avsattes för omvårdnadsfrågor handlade om att diskutera patienten ur ett
medicinsk behandlingsperspektiv, exempelvis rutiner för blodtrycksmätning, omläggning av trycksår eller indikationerna för kateterbehandling. Detta blev tydligt vid två vårdlagsmöten (observation 13; 15).
Chef på mellannivå
Första linjens chef stod utanför vårdlagsmodellen och befann sig dessutom i en mellanposition i organisationen, såväl i förhållande till den medicinska som den administrativa hierarkin. Hennes funktion kan närmast
betraktas som sammanhållande med stora möjligheter att påverka det
dagliga vårdarbetet. Ledarpositionen komplicerades emellertid av att
funktionen endast var verkställande och att hon inte hade beslutanderätt
i övergripande ledningsfrågor. Detta illustreras av Ann-Cathrine:
Vi är ju alla chefer, men det är ju alltid läkarnas ord som betyder
mest. Det beror ju naturligtvis på att dom är kollegor med chefen. Han lyssnar mycket mer på dom och tar åt sig mer av deras
förslag. Jag tycker att vi i vårdlagen och vi avdelningsföreståndare måste kunna fatta mer beslut än vi gör idag. Men det tycker ju
inte chefen och inte dom andra läkarna heller förresten (AnnCathrine, intervju 2).
Ann-Cathrine kände sig beroende av sin chef och upplevde att männen i
ledande ställning dominerade.
Dom kräver att jag skall planera verksamheten inom kliniken och
jag vet att dom är helt beroende av vad jag gör. Men ändå får jag
inte själv bestämma utan det är ju läkaren som fattar beslutet.
Trots att jag försöker vara tidigt ute med min planering så känner
jag många gånger att dom nonchalerar mitt arbete och jag tänker
ofta okey, det får gå som det går. Men dom skall inte komma till
mig och klaga sedan (Ann-Cathrine, intervju 2).
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Citatet visar att Ann-Cathrine tilldelades arbetsuppgifter som hon endast
ansvarade för till viss del och att konsekvensen blev att hon inte tog sitt
fulla ansvar. En annan tolkning är att det vid typkliniken fanns en oklar
fördelning mellan första linjens chef och läkaren när det gällde ansvar
och befogenheter.
Arbetsuppgiftsorientering
Den osäkerhet som organisationsförändringen inneburit förstärktes ytterligare av att sjukhuset stod inför omfattade besparingskrav med minskat
antal vårdplatser och därmed personalinskränkningar som trolig följd.
Detta blev tydligt vid ett ledningsmöte och ett basenhetsmöte som vi
observerade (observation 11; 18). Den decentralisering som genomförts
vid typkliniken var därför inte helt problemfri och fortfarande var många
arbetsuppgifter rutinartade till sin karaktär och lämnade små möjligheter
för individen att autonomt utforma arbetssituationen. Catharina, en av
studiens undersköterskor, beskriver typklinikens vårdlagsmodell.
Tanken med vårdlag var ju att både undersköterskor och sjuksköterskor skulle komma närmare patienten och det verkade ju jättebra. Vi skulle dela mera på uppgifterna och vi skulle få lära oss
pappersarbete och så där. Men så har det ju inte blivit alls, för
sjuksköterskorna vill ju inte dela med sig av det som dom tycker
är roligt att göra (Catharina, intervju 10).
Vid intervju med Catharina framkom att hon fortfarande upplevde tydliga gränser mellan olika yrkeskategorier på arbetsplatsen. Detta ansåg
hon hade sin grund i att arbetets karaktär var arbetsuppgiftsorienterat,
trots att typkliniken sedan ett år tillbaka övergått till organisationsformen vårdlag. Tanken med denna organisationsform var, menade Catharina, att personalen skulle delas in i mindre grupper bestående av flera
personalkategorier. Inom dessa grupper skulle finnas möjligheter för
personalen att fatta självständiga beslut. Vidare skulle en flexibel arbetsfördelning samt en väl genomarbetad vårdideologi genomsyra verksamheten. Men arbetet i vårdlag hade inte inneburit de stora förändringar av
arbetsinnehåll och medföljande förhöjd vårdkvalitet som Catharina hade
hoppats på.
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I början trodde jag ju på det här med vårdlag. Det verkade så bra
när vi diskuterade oss fram till att sjuksköterskorna skulle komma
ut på avdelningen och att vi skulle få lite mera ansvar och få ta
lite mera egna initiativ. Ja, du vet, i början kände ju vi alla för det
här, vi var ju på utbildningsdagar i x (plats) och när vi kom hem
från dessa så var vi fyllda med nya idéer och så där. Men nu när
man har hållit på att jobba så här i över ett år, ja då märker man
va att allt egentligen är som det var tidigare. Vi har alla våra roller. Sjuksköterskorna väljer ju ut de uppgifter som dom tycker
passar dom bäst och läkarna, ja, dom vet ju överhuvudtaget
knappt om att vi jobbar på något annat sätt än vi gjorde förut
(Catharina, intervju 10).
Catharinas uppfattning illustrerar att grunden för det som hon upplevde
som tydliga gränser kunde hänföras till arbetsdelningen. Detta medförde
att de olika personalkategorierna i det dagliga arbetet hade liten inblick i
varandras arbetssituationer. Inom typkliniken fanns en polarisering mellan sådana arbetsuppgifter som ansågs vara kvalificerade respektive
okvalificerade. Denna polarisering medförde, enligt sjuksköterskan
Ann-Cathrine, att de olika yrkeskategorierna placerades på olika nivåer.
Vi är på olika nivåer, läkarna, sjuksköterskorna och undersköterskorna. Makten finns där också. Läkarna har förstås mest makt
och undersköterskorna minst. Och sedan det här med vårdlag ( )
Ja, jag tror inte det spelar någon roll om vi har det eller inte
(Ann-Cathrine, intervju 2).
Såväl Catharina som Ann-Cathrine lyfter fram aspekten att organisationsförändringen i realiteten inte hade betytt särskilt mycket för att
kunna påverka den egna arbetssituationen. Detta kan troligen ha flera
orsaker. En kan vara att organisationen fortfarande kännetecknades av
en hierarkisk struktur där yrkeskategorierna placerades på olika nivåer. I
toppen på hierarkin återfanns läkarna som företrädesvis var män medan
mellanskiktet och basen dominerades av kvinnor som var sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster. Detta medförde att den hierarkiska strukturen förstärktes av en genusordning. Som citaten visar kan
en annan orsak till att vårdlagsmodellen inte fungerade vara att de olika
© Institutionen för pedagogik

129

yrkesgrupperna oberoende av kön värnade om sina egna arbetsuppgifter.
Detta bidrar till ett bevarande av den yrkesmässiga hierarkin inom typkliniken. Särskilt uttalat var denna arbetsuppgiftsrelatering i förhållandet
mellan sjuksköterskor och undersköterskor, vilket framkom vid observationer av rapporter och en rond samt observationer i vårdrum och korridor (observation 5; observation 17; observation 20; 16; händelse 26; 32).
Arbetet i vårdlag innebar för undersköterskornas del att deras arbete i
viss mån blev mera varierande och innehöll flera administrativa arbetsuppgifter. För sjuksköterskans del var det svårare att anpassa sig till den
nya organisationsformen. I flera intervjuer framkom att gruppen sjuksköterskor upplevde det som problematiskt att delegera sådana uppgifter
som sjuksköterskan tidigare hade haft ansvar för. Dessutom hade nya
arbetsuppgifter lagts på sjuksköterskan med ökad arbetsbelastning som
följd (Karin, intervju 15; Vanja, intervju 16; Kristina, intervju 20).
Det arbetsuppgiftsorienterade sättet att arbeta, som sedan tidigare
kännetecknade typkliniken, var ett hinder för att vårdlagsmodellen skulle kunna genomföras fullt ut. Men det fanns även andra hinder. Ett sådant var det effektivitetstänkande som fanns inom typkliniken och som
avspeglas i en av oss observerad händelse på sjuksköterskeexpeditionen.
Tre kvinnliga sjuksköterskor och första linjens chef diskuterade hur lång
tid överrapportering av patienter mellan arbetslagen fick ta i anspråk.
Första linjens chef uppmanade sjuksköterskorna att ”skärpa disciplinen”
och betonade att avdelningens tidsschema måste följas på ett bättre sätt
(händelse 10). Liknande resonemang fördes kring rondens tidslängd.
Läkargruppen önskade utöka ronderna medan sjuksköterskorna hävdade
att ronderna borde kortas ner betydligt samtidigt som någon av dem
ifrågasatte sin egen medverkan i dessa. Diskussioner om rondens
tidslängd iakttogs vid observationer av tre olika händelser på expeditionen (händelse 2; 15; 21). De ovan beskrivna situationerna och händelserna med inslag av arbetsuppgiftsorientering, effektivitetstänkande och
disciplin tycks innebära att det inom typkliniken fortfarande fanns ett
norm- och värdesystem med inslag av organisationsteorin taylorism (se
kapitel 2, avsnitt 2.1).
En del i övergången till vårdlagsmodell vid typkliniken var att antalet
undersköterskor skulle reduceras. Undersköterskornas arbetssituation
var därför pressad och en av studiens undersköterskor klär sin oro i ord.
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Jag är så orolig för omorganisationen. Vad skall det bli av oss
undersköterskor? Det är ingen idé att prata om det längre. Först
pratade vi om det, men vi är ju alla i samma situation så vi kan
inte hjälpa varandra. Jag kan också känna mig avundsjuk på
sjuksköterskorna, för dom klarar sig alltid. Det säger sig ju självt
att alla inte kan vara sjuksköterskor. Hur skulle det se ut? För
mig är patienterna viktigast. Där har jag mitt värde. Och så kamraterna här på avdelningen förstås. Dom är också viktiga (Ingrid,
intervju 13).
Citatet visar att det inte var självklart för Ingrid att satsa på att försöka
skaffa sig en högre position inom organisationen. Hennes ”karriär” bestod istället av att prioritera sociala relationer för att på så sätt kunna
utvecklas i arbetet och uppnå arbetstillfredsställelse.
Resultatenhet
Vid typkliniken skulle den decentraliserade, grupporienterade vårdmodellen fungera som en egen resultatenhet. Den vårdideologi som genomsyrade typkliniken styrdes därmed av snäva ekonomiska ramar, något
som blev tydligt vid ett basenhetsmöte när typklinikens ekonomiska
situation diskuterades. Den manlige basenhetschefen refererade till
landstingsfullmäktiges senaste möte där beslut tagits att minska landstingets ekonomiska ram med 210 miljoner kronor fram till år 2000. Basenhetschefen lyfte fram konsekvenserna för typklinikens vidkommande
och menade att det var nödvändigt att granska alla kostnader. En utgift
som han ansåg var anmärkningsvärt hög i jämförelse med andra kliniker
var läkemedelskostnaderna. Första linjens chef, en kvinna, ålades därför
att se över läkemedelsförbrukningen. I den diskussion som följde hävdade första linjens chef att den manlige chefen gav en förenklad bild av
kostnaderna för apoteksvarorna och påpekade att patienten alltid måste
gå före kortsiktiga ekonomiska resonemang. Hon menade att patienterna
vid typkliniken hade behov av särskilt dyra läkemedel och att det omöjliggjorde jämförelser med andra basenheter. Trots detta inlägg beordrades hon att hålla kostnaderna för läkemedelsförbrukningen på lägsta
möjliga nivå. Hon tilldelades härmed en uppgift som hon egentligen inte
hade något direkt inflytande över, då läkarna ordinerade alla läkemedel
vid basenheten och sjuksköterskans uppgift endast var att verkställa dessa ordinationer (observation 18). Det ekonomiska resonemanget runt
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läkemedelskonsumtionen var ett relativt nytt sätt för typklinikens personal att förhålla sig till vårdverksamhet. Den manlige basenhetschefen
och första linjens chef hade olika uppfattningar, men var båda endast
verkställande på olika hierarkiska nivåer. Vår tolkning är att orsaken till
att mannen talade i termer av siffror och kalkyler medan kvinnan mera
uttryckte en känsla för patienten och dennes behov kan relateras till att
de tillhörde olika yrkeskategorier. En annan orsak kan vara att första
linjens chef hade daglig patientkontakt medan basenhetschefen träffade
patienterna mindre regelbundet.

7.1.2

Över- och underordning

Ett oförstående förhållningssätt
Positionen över- respektive underordning blev tydlig vid ett avdelningsmöte när typklinikens arbetsrutiner skulle diskuteras. Första linjens
chef inledde denna diskussion med att påpeka att rapportgivningen tog
alldeles för mycket tid och uppmanade därför personalen att försöka
följa typklinikens tidsschema på ett bättre sätt än vad som tidigare
gjorts. En manlig överläkare inflikade att även ronderna var för långa
och föreslog en vidare diskussion av detta. Sjuksköterskan Johanna menade att problemet var känt för alla på typkliniken. Men det största problemet var, enligt henne, inte rondens längd utan det faktum att den
styrdes utifrån läkarnas arbetsrutiner. För sjuksköterskornas del innebar
det att ronden påbörjades vid en tidpunkt som inte passade in i sjuksköterskornas morgonarbete. Johanna klagade också över att hon aldrig
hann med att dricka kaffe på morgonen och ibland inte heller under förmiddagen. Hon vände sig mot sina kollegor för att få stöd och sa:
Håller ni inte med mig om detta? Hon avbröts då av den manlige
överläkaren: Jag förstår inte vad du menar! Det gäller oss alla!
Dig och mig och oss alla! Jag får inte heller något kaffe! Det viktiga är väl ändå att våra patienter får den vård dom behöver (observation 1).
Läkaren var i denna situation oförstående på ett sätt som visade att han
inte var intresserad av att sätta sig in i kvinnans situation. Det problem
som Johanna aktualiserade var ett känt arbetsmiljöproblem för alla på
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typkliniken. Trots detta var det ingen i den övriga personalen som gav
Johanna stöd. Den manlige läkaren måste också ha varit väl medveten
om problematiken, då sjuksköterskornas högt uppdrivna arbetstempo
under morgonarbetet hade varit en återkommande fråga vid avdelningsmöten under flera år. En tänkbar anledning till att läkaren valde att inta
ett oförstående attityd skulle kunna vara att det i den hierarkiska strukturen fanns en inbyggd norm, som predikterade att ifrågasättande inte fick
ske när som helst av vem som helst, och när någon underordnad tog sig
sådana friheter betraktades detta närmast som ett regelbrott.
Att inta huvudrollen
Våra observationer visade att de individer som befann sig högt i organisationens hierarki hade större möjligheter än andra att agera huvudrollsinnehavare. Ann-Cathrine, som är första linjens chef, uppmärksammar
de manliga chefernas dominans.
Det är naturligtvis så att egentligen skulle det inte ha någon betydelse om man är man eller kvinna, för vi är ju chefer allihopa.
Men det är så här att vår chef bestämmer och han lyssnar alltid
mer på männen och tar åt sig mer vad dom säger (Ann-Cathrine,
intervju 2).
Ann-Cathrine menade att hennes manlige chef var tongivande och att
såväl könstillhörighet som position hade avgörande betydelse när det
gällde att få gehör för åsikter. Men även vid möten, där sjuksköterskor
var mötesledare, dominerade den manlige överläkaren, något som blev
tydligt under ett avdelningsmöte. Närvarande vid detta möte var förutom
den manlige överläkaren tolv kvinnor. Av dem var en första linjens chef,
en biträdande första linjens chef, tre sjuksköterskor, sex undersköterskor
samt en praoelev. När första linjens chef informerade personalen om en
planerad utbildningsdag avbröts hon mitt i en mening av den manlige
överläkaren, som kommit fem minuter för sent till mötet.
Har ni någon fråga till mig, eller kan jag gå direkt? Första linjens
chef blev då något forcerad och bad om ursäkt för att hon redan
hade börjat mötet. Om du har bråttom kan vi ta dina frågor först,
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ja, du kan väl ta dem själv. Därmed förändrades mötets dagordning och överläkaren tog över ordförandeskapet (observation 6).
Observationen visar att den manlige överläkaren inte var lyhörd för vad
som pågick under mötet. Hans undran om det fanns några frågor till
honom eller om han kunde gå direkt kan tolkas som en del av en överordnad maktutövning. Resultatet blev att överläkaren övertog ledarrollen
från första linjens chef och mötesordningen förändrades.
En liknande form av maktutövning blev tydlig i en situation där
kommunsjuksköterskan Marit hade initierat ett möte med representanter
från typkliniken. Marit hade förberett ett diskussionsunderlag och ville
diskutera upplevda samarbetsproblem vid överrapportering från typkliniken till kommunen av så kallade ”klinikfärdiga” patienter. Från kommunen deltog, förutom Marit, en manlig chef på mellannivå medan typkliniken representerades av den manlige basenhetschefen, fem kvinnliga
första linjens chefer samt en kvinnlig vårdadministratör. Mötet inleddes
med att överläkaren intog en ordföranderoll genom att konstatera att det
egentligen inte förelåg några problem. De uppkomna missförstånden,
menade han, berodde på att landstinget och kommunen representerade
olika kulturer. Överläkaren beskrev utvecklingen på typkliniken från
1986 och framåt och hävdade att antalet äldre patienter hade ökat avsevärt under denna tid. Därefter redogjorde han för vad som hände med en
patient, från inläggning på akutmottagningen till utskrivningen från
sjukhuset och åskådliggjorde detta genom att rita en ambulans och ett
sjukhus på ett whiteboard. Vid upprepade tillfällen försökte Marit lyfta
fram konkreta problem och ge förslag på hur dessa kunde lösas på bästa
sätt. Hon bemöttes då med motfrågor från basenhetschefen som: ”Upplever du det som ett problem? Tror du inte att det ordnar sig med tiden?
Nu diskuterar vi väl ändå detaljer, eller?” Marit blev då osäker, upprepade det hon tidigare hade sagt, och hade svårt att hålla sig till ämnet.
Utmärkande för kommunikationen var att åsikter utbyttes på ett artigt
och formellt sätt och att alla mötesdeltagarna föreföll lyssna på varandra. Mötet avslutades när den manlige chefen ansåg att konsensus
uppnåtts. Han uttryckte emellertid inte i klartext vilka rutiner som fortsättningsvis skulle gälla (observation 3). När Marit beskriver sina upplevelser av situationen är hon nöjd med mötet. Hon uppfattar sig själv som
en person i ledande ställning och anser att hon hade fört en bra diskus-
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sion med den manlige chefen, trots att det diskussionsunderlag som hon
hade förberett aldrig aktualiserades.
Jag tror att min känsla när jag gick därifrån var att vi hade haft en
bra diskussion va, att vi inte hade låst oss i någon typ av ”vi-harrätt-ni-har-fel” position varken från det ena eller andra hållet utan
att ta och ge och att försöka förstå var viktigt för oss alla. Man
måste försöka att sätta sig in i vad den andra parten egentligen
avser va. För grunden är ju ändå att vi har ett gemensamt mål.
Det hela handlar om hur man försöker tackla de här olika problemen. Så jag kände att man hade lyssnat på vad jag sa. Jag vet
inte om vi hade förändrat oss särskilt mycket, men vi har upptäckt
vissa brister, ja att gå hem och ta till oss. Mm, det var ett gott diskussionsklimat. Man lyssnade på vad jag hade att säga. Det var
inte så mycket ställningskrig (Marit, intervju 3).
Under intervjun framhöll Marit att hon hade varit aktiv under mötet och
poängterade nödvändigheten av att ”gå till motattack vid brännande
konfrontationer”.
För jag är ju de facto ingen chef, men som person har jag en
stark ledarskapsframtoning va. Och den respekterar han (manlig
chef) äh då va, när han måste vill säga. Och i det här fallet så var
det ju jag som hade bäst insikt om vad vi skulle prata om. Och då
gällde det att stå på (Marit, intervju 3).
Däremot ansåg Marit att de fem kvinnor som var första linjens chefer
hade varit alltför passiva och kommenterar deras beteende på följande
sätt:
Det gäller för mig att inte sjunka in i samma beteendemönster
som avdelningsföreståndarna gör. Därför att dom sjunker genast
in, jag känner dom ju genom andra sammanhang och vet ju att en
del är ju både hetsiga och ivriga. Men dom blir ju inte det då tillsammans med chefen (Marit, intervju 3).
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När mötet diskuterades vid ett senare tillfälle i kafferummet beskrev en
av de kvinnliga första linjens chefer, som hade deltagit i mötet, sina upplevelser.
Jag måste säga att jag är impad av x:s (manlig basenhetschef)
sätt att hantera situationen. Han fick henne (Marit) att helt tappa
fattningen. Jag kände att jag var stolt över att ha honom till min
chef. Men det är klart, skulle jag ha varit på den andra sidan så
vet jag inte. Eller om det hade rört mig, varit en förhandling där
jag hade varit motpart eller liknande (händelse 7).
En tolkning av skeendet är att basenhetschefen på ett strukturerat och
medvetet sätt utövade makt i situationen, något som bland annat möjliggjordes av hans överordnade position i typklinikens hierarkiska struktur.
Genom att ta på sig ordförandeskapet kunde han styra mötet i önskad
riktning. Basenhetschefen gav intryck av att vilja lyssna och vara öppen
för olika förslag. Samtidigt var han den person som talade mest. När
Marit konkretiserade problemets karaktär bagatelliserades det hon sa
och togs inte på allvar av basenhetschefen. Situationen kan också tolkas
utifrån Marits perspektiv. De åsikter som hon uttrycker i intervjun visar
på en medvetenhet om makt och att hon anser att hon har starka ledaregenskaper. Marit insåg basenhetschefens maktposition, men uppfattade
inte fullt ut hans maktmedvetenhet, strategiska förhållningssätt och konsekvenserna av detta. Observationsstudien visade, att den personliga
bekräftelse, som basenhetschefen gav Marit, var tillräcklig för att hon
skulle känna sig nöjd och själva beslutsfattandet fick därmed en underordnad betydelse.
En annan form av maktutövning blev synligt vid en rond när riktlinjer
för en patients rehabilitering diskuterades. Överläkaren ansåg att det
bästa sättet för en patient att träna musklerna i benen var att ”sängcykla”. Den manlige underläkaren och sjuksköterskan hade en avvikande
uppfattning och menade att det vore bättre om patienten gångtränade.
Sjukgymnasten stödde förslaget om gångträning och framhöll att ”sängcykling” var en föråldrad metod. Den diskussion som därpå följde handlade om redskapsträning. Sjukgymnasten ansåg att den bästa träningen
för patienten var att träna på ett naturligt sätt och i det dagliga livet, medan överläkaren däremot framhöll att träningen blev mera effektiv om
redskap användes. Diskussionen avslutades med att överläkaren ordine136
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rade ”sängcykling” (observation 19). Sjuksköterskan Carina beskriver
sina känslor efter ronden:
Men ibland kan man uppleva att han (manlig överläkare) inte respekterar ens åsikter. Som idag till exempel när han körde över
oss alla. Han vill ju alltid veta bäst va och kunna mest liksom.
Han har den attityden. Men den är himla jobbig att hantera och
idag var det särskilt jobbigt. Men det är klart jag har ju varit med
om mycket va under alla mina år. Jag minns en gång när vi diskuterade vår tjänstgöring. Det var en lång och seg diskussion och
vi höll nästan på att få igenom våra förslag när x (manlig överläkare) plötsligt avbröt mig mitt i en mening och sa: Vi gör så här
och så var det bra med det va. Diskussionen var avslutad (Carina,
intervju 19).
Citatet visar att Carina är medveten om den manlige överläkarens
maktutövning och att hon varit utsatt för den under flera år. I observationen kunde vi också iaktta att den manlige överläkaren inte heller respekterade sjukgymnastens och underläkarens yrkeskunskaper och att
han fattade ett beslut utan att väga in andra alternativ.
Den hierarkiska positionens betydelse för maktutövning kunde även
observeras vid det klinikmöte mellan landstingets och kommunens representanter, som vi beskrivit ovan (observation 3). Mötesdeltagarna
markerade sin grupptillhörighet genom att slå sig ner vid bordet efter
vilka åsikter de önskade framhäva i diskussionen om samarbetsproblem
mellan landsting och kommun. Kommunens representanter placerade sig
vid bordets högra sida, medan landstingets företrädare grupperade sig
vid dess vänstra. Den manlige basenhetschefen slog sig ner vid kortändan. Under mötet kunde vi observera att de båda kommunsjuksköterskorna gav varandra samtalsstöd när de framförde sina åsikter. På liknande sätt stödde landstingets representanter varandra under diskussionens
gång. Den kvinnliga kommunsjuksköterskan lyfte fram flera konkreta
problem vid patientens utskrivning från sjukhuset till hemmet. Diskussionen i gruppen blev långvarig och många olika synpunkter ventilerades. Kommunsjuksköterskan hävdade att ”klinikfärdigheten” måste föranledas av en vårdplanering i syfte att kartlägga patientens biståndsbehov.
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Jag anser att alltför många patienter skrivs ut för tidigt. Den sociala bedömningen måste göras och jag vänder mig starkt mot att
det går ett fax till oss redan från akutmottagningen. Är det inte så
istället att vi ska jobba tillsammans? (observation 3).
Ingen kommenterade detta uttalande. Istället diskuterades äldrevården i
Sverige. Kommunsjuksköterskan deltog inte i denna diskussion utan
försökte förtydliga sitt problem.
Vi får ett fax på måndagen när vi kommer tillbaka från helgen på
en patient som till exempel insjuknade i stroke på fredagen. Men
det är ju så svårt för våra handläggare att planera för patienten
och vad man skulle önska är lite mera kontakt inför vårdplaneringen (observation 3).
En första linjens chef insköt då att hon upplevde det som mycket svårt
att kommunicera med hemtjänstassistenterna. På detta replikerade den
manlige basenhetschefen att det kanske förelåg olika synsätt mellan de
båda verksamheterna, men att det ändock handlade om nyansskillnader.
”Jag tror ändå att vi är överens”. Med dessa ord avslutade han mötet.
Den manlige basenhetschefen var överordnad och hade mest makt
och inflytande under mötet, något som han också utnyttjade. Vårt intryck var att han lyssnade på de mötesdeltagare som framförde någon
åsikt på ett uppmärksamt och artigt sätt. Relationen mellan över- och
underordningen blev tydlig när basenhetschefen avslutade mötet med att
konstatera att parterna var överens, trots att de åsikter som kommunsjuksköterskan hade framfört inte tydde på att så var fallet. Intressant är
också att fundera över betydelsen av placeringen i rummet. Vår tolkning
är att denna förstärkte känslan av tillhörighet och sammanhållning i
gruppen.
Vi kunde iaktta att överordningen vid typkliniken även innefattade att
de manliga cheferna tog sig vissa friheter såsom att inte respektera när
andra människor talade, inte passa tider för avtalade möten samt förvänta sig service från underställd personal. Ett exempel på detta var ett avdelningsmöte där en manlig överläkare försatte sig själv i huvudrollsposition. Mötet inleddes med att en kvinnlig sjuksköterska refererade från
en kurs. Hon avbröts av den manlige överläkaren, som anlände tio minuter för sent till mötet. När han kom in rummet vände han sig till första
linjens chef med orden:
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Hej Kristina, hur mår du? Finns det kaffe? Förresten vet du hur
många patienter vi har för inläggning idag? Men nu kanske vi
kan börja. Kristina inflikade på ett närmast ursäktande sätt: Det
finns kaffe därborta till dig x (överläkarens tilltalsnamn) och en
god kaka som x (en undersköterskas tilltalsnamn) har bakat, vi
har redan börjat. X (en sjuksköterskas tilltalsnamn) har just börjat med att berätta om en kurs som hon har varit på. Men det
känner du väl redan till (observation 1).
Under mötet avvek den manlige överläkaren vid tre tillfällen. När han
återvände första gången avbröts mötet på nytt genom att han frågade:
”Kristina, har du något mer till mig”? På denna fråga erhölls inget svar
och mannen slog sig därför ner bredvid första linjens chef, som inledde
en information om förfaringssättet om någon av personalen skulle sticka
sig på kanyler. Andra ämnen som diskuterades var handhavandet av
läkemedel och svinnet av viss teknisk apparatur. Mitt i diskussionen bröt
överläkaren in: ”Nu skall jag informera om läkarsituationen på kliniken”. Han redogjorde för vilka läkare som skulle vara placerade på typkliniken under den närmast tiden. Efter en kort stund reste han sig med
orden: ”Nu måste jag gå”. Därefter lämnade han rummet, men stack
omedelbart in huvudet och sa: ”Upplärningen av uppgift x måste intensifieras och personalen måste därför snarast lära sig att hantera instrumenten”! (observation 1). I observationen kunde vi se att den manlige överläkaren agerade huvudrollsinnehavare på olika sätt. Ett var att han tog
sig friheter i form av att komma och gå under pågående möte. Ett annat
handlade om att han var den person som var mest synlig och ett tredje
var att han bröt diskussioner och fokuserade de frågor som han ansåg
vara viktigast. Intressant är att inte någon av de kvinnor som var närvarande vid mötet kommenterade mannens beteende, något som enligt vår
tolkning kan ha haft sin grund i att kvinnorna hade internaliserat den
hierarkiska strukturens manliga överordning.
Även observation 7 belyser över- och underordning inom organisationen. Närvarande vid denna observation, ett rapporttillfälle, var en
kvinnlig sjuksköterska, tre kvinnliga undersköterskor och en kvinnlig
sjuksköterskestudent. Den kvinnliga sjuksköterskan rapporterade muntligt till den personal som skulle tjänstgöra under kvällen. Rapporteringen var informell och hade karaktären av ett vardagligt samtal. Vid över© Institutionen för pedagogik
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rapporteringen utgick sjuksköterskan från de noteringar som dokumenterats kring patienternas hälsotillstånd. Rapporten innehöll viktig information angående planerade och genomförda provtagningar och undersökningar. Efter en kort stund kom en manlig läkare in genom dörren
och började leta efter en journal. Samtidigt frågade han varför en remiss
till en röntgenundersökning, som han ordinerat, ännu inte var skriven.
De båda sjuksköterskorna svarade att de inte kände till denna remiss.
Medan sjuksköterskorna och läkaren var sysselsatta med att leta började
de övriga småprata med varandra och det tog flera minuter innan de åter
igen kunde samla sig kring rapporten (observation 7). Situationen kan
tolkas som ett uttryck för över- och underordning där läkaren utövade
makt. Maktutövningen resulterade i att läkarens ärende prioriterades och
i att arbetssituationen förändrades.
Ointresse
En annan form av maktutövningen blev tydlig när en del läkare visade
ett markerat ointresse inför vissa frågor. Detta belyses av sjuksköterskan
Carina och undersköterskan Lisa.
Jag tycker det är så jobbigt under sittronderna. Det är mycket
man vill ha sagt och så känner jag att läkarna är så otåliga. Men
dom visar ju detta så tydligt när dom läser remisser, pratar med
varandra och så där. Det finns en sån otålighet. Men vi kan ju
inte stressa igenom patienterna. Då kan man ju lika gärna skippa
hela ronden (Carina, intervju 19).
Det är så störande när de går ifrån under ronderna. Dom har väl
mycket att göra förstås, men man blir ändå irriterad. Ja, det är
klart här är ju ett högt arbetstempo och mycket ska hinnas med,
men man måste ändå respektera vissa saker tycker jag. Och när
de visar sig ointresserade, ja det märks ju menar jag, sitter och
läser annat och visar med sitt kroppsspråk att dom egentligen inte
har tid eller är intresserade eller vad det nu är (Lisa, intervju 14).
Citatet åskådliggör att läkarnas otålighet uttrycktes i att de talade med
varandra och läste remisser under pågående ronder. I observation 14 och
19 såg vi att männens agerade distraherade arbetsgruppen och bröt
kommunikationen. Detta tolkar vi som ett exempel på överordning.
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Vid några observationer kunde iakttas att även studiens kvinnor markerade ett ointresse. Detta blev tydligt vid ett basenhetsmöte när en
kvinnlig läkarsekreterare petade naglar, lekte med ett örhänge, letade
efter halstabletter, kurade ihop sig, gäspade och slutligen lade ner dagordningen i handväskan. Flera mötesdeltagare iakttog henne (observation 18). Sjuksköterskan Hanna, den kvinna som intervjuades efter mötet, kommenterade inte läkarsekreterarens märkbara brist på intresse.
Ytterligare exempel på ointresse var att kvinnor vid möten och under
ronder började tala om privatangelägenheter eller syssla med annat såsom att sortera anteckningar (observation 6; 13; 16). Kvinnornas förhållningssätt kan uppfattas som en möjlighet att hantera en underordnad
situation genom att aktivt markera den.
Anpassning till spelregler
Ett sätt att förhålla sig till en underordnad position var att anpassa sig till
de spelregler som var rådande vid typkliniken. Vi har valt ut två citat ur
intervjun med sjuksköterskan Maria, som vi menar på ett bra sätt fångar
Marias känslor.
Det är ju läkarna som dikterar villkoren här på avdelningen och
vi sjuksköterskor ska alltid anpassa oss efter dom och deras önskemål. Ja, det är till och med så att vi måste rätta oss efter vilken
läkare som är i tjänst. Som idag till exempel, ja, jag är nog lite
mesig så jag rättar mig alltid efter det som gäller. Idag var han
(manlig läkare) ju på väldigt gott humör och så där. Skrattade
och skojade med både oss och med patienterna och då är det liksom som om det smittade av sig på mig, hans goda humör alltså
(Maria, intervju 4).
I det fortsatta samtalet säger Maria:
Det är en hopplös känsla. Man bryr sig inte på samma sätt. Man
blir också luttrad genom åren. Man vågar inte uttrycka spontana
känslor, jag är inte så stridig längre. Ja, jag skiter i allt /…/ Jag
har lärt mig spelreglerna och i mitt fall handlar det om att vara
tyst och gå undan (Maria, intervju 4).
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Citaten visar att Maria är medveten om spelreglernas betydelse, om att
de som är överordnade inom organisationen bestämmer förutsättningarna för arbetssituationen samt om att det ankommer den underordnade att
anpassa sig till dessa villkor. Ytterligare en tolkning av citatet är att Maria inser konsekvenserna av sitt anpassade beteende.
Även sjuksköterskan Lindas förhållningssätt kan tolkas som ett anpassat beteende. Hon beskriver sina upplevelser efter en rond:
Ja, jag tycker alltså inte att jag är säker på mig själv i min yrkesroll, det är jag ju inte. Men jag är ju ändå säkrare än vad jag var
när jag började så det går väl framåt. Det är mycket som dom säger: Nu ska vi ordna det, nu ska vi ordna det och så är det mycket
med papper runtomkring som jag inte hänger med på och då är
det klart att då vet jag inte vad jag ska göra. Ofta är det så för
mig att jag skriver upp vad dom säger, exempelvis på ronden, ja
ofta är det som jag inte förstår vad dom menar. Men då tänker
jag att det är ingen idé att fråga och jag kan hellre fråga avdelningsföreståndaren efteråt (Linda, intervju 9).
Lindas anpassning bestod av att hon gled undan och inte vågade fråga
om saker som hon inte kände till. Istället försökte hon på ett så smidigt
sätt som möjligt dölja att hon var ny i yrket och därför inte hade alla de
kunskaper som behövdes för att kunna fungera under en rond. Lindas
underordning förstärktes av att hon endast hade två månaders erfarenhet
av sjuksköterskeyrket. Citatet illustrerar att det var svårt för henne att
fråga typklinikens läkare om saker som hon inte uppfattade eller var
osäker på. Samtidigt var Linda klar över att hon måste inhämta information för att kunna sköta sitt arbete. Detta dilemma löstes genom att hon
antingen valde att avvakta och hoppas att problemen skulle lösas ändå
eller att rådfråga andra sjuksköterskor på avdelningen om hur ordinationer skulle tydas och efterföljas.
Anpassningen blev också tydlig när en första linjens chef fullständigt
rättade sig efter sin manlige chefs önskemål. När han påkallade hennes
uppmärksamhet lämnade hon direkt sina egna arbetsuppgifter för att
tillgodose hans behov av service (observation 15). I den efterföljande
intervjun med kvinnan framkom att anpassningen till chefen inte var
något problem eller någon uppoffring för henne. Snarare verkade hon
uppleva sitt beteende som en viktig samarbetsingrediens som möjlig142
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gjorde att arbetet kunde löpa konfliktfritt och smidigt (Karin, intervju
15). Karin hade arbetat som sjuksköterska i tjugotvå år. Hennes anpassning kan därför ses som ett uttryck för utbildningsidealen att vara läkarens ”högra hand” och att vara flexibel. Men det anpassade beteendet
kunde också handla om att ha kännedom om vilka spelregler som gällde
för att samspelet och det praktiska arbetet skulle kunna löpa mer eller
mindre friktionsfritt, vilket följande citat från intervjun med sjuksköterskan Pia visar.
Ja, morgnarna är ju mycket stressiga här. Det gäller att få undan
så mycket som möjligt innan läkarna vill gå rond. För dom blir ju
så irriterade om dom får vänta (Pia, intervju 8).
Den spelregel som Pia refererar till var att ronden skulle kunna påbörjas
utan dröjsmål när läkarna kom till avdelningen. För att detta skulle kunna ske var sjuksköterskorna tvungna att förbereda ronden genom att exempelvis föra in patienternas vätskebalanser samt förvissa sig om att
journalhandlingar, blodprovsvar och röntgensvar fanns tillgängliga. Den
tidspress, som Pia talar om i citatet, kan relateras till sjuksköterskornas
höga arbetsbelastning under morgontimmarna då de skulle hinna med
medicinutdelning, injektionsgivning, byte av intravenösa infusioner
samt viss patientomvårdnad. Ronden ägde således rum vid en tidpunkt
som inte alls stämde med sjuksköterskornas arbetssituation, men som de
ändock anpassade sig till. Johanna var en av de sjuksköterskor som reagerade på hur sjuksköterskorna anpassade sig efter läkarna.
Jag tycker vi skulle prova systerlösa ronder, ja man behöver väl
inte vara med på alla ronder. Jag säger att jag har kommit så
långt att jag tycker att doktorn ska ta sitt ansvar och prata med
patienterna och jag är inte rädd för att doktorn inte får fram det
han vill /…/ Då hinner jag byta dropp, ta upp patienter och så.
Jag ser detta som positivt och jag tror att vi skulle kunna utveckla
detta. Men vet du, det verkar som om jag är ensam på avdelningen om att tycka detta. Och när jag tog upp det med x (manlig
överläkare) så vet du att han tände på alla fyra. O, ska ni ha det
så här sa han. Hur blir det då med våra patienter och patientkontakten (Johanna, intervju 7).
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Johannas lösning på problemet var att sjuksköterskorna inte skulle delta
i ronderna, en lösning som hon inte fick stöd för varken hos sjuksköterske- eller läkargruppen (observation 6; händelse 38).
Det anpassade beteendet innebar särskilt för sjuksköterskornas del att
deras arbete blev orienterat i nuet och lades upp efter typklinikens rutiner, läkare och patienter. Kvinnornas anpassning förstärkte deras underordnade position inom den hierarkiska strukturen, men beteendet kan
också tolkas som en del av typklinikens kulturella kod, vilken internaliserats av kvinnorna genom utbildning och yrkessocialisation. Vid typkliniken fanns dock de som utmanade organisationens kulturella kod. En
av undersköterskorna framförde exempelvis vid ett avdelningsmöte att
hon inte ansåg det vara undersköterskornas uppgift att hämta ut recept
på läkemedel till patienter och hävdade att underläkarna själva kunde
ombesörja detta. ”Jag tycker att det är underläkarnas sak. Det tar lika
mycket av min arbetstid som det tar av deras”. En manlig överläkare
informerade då om underläkarnas hårt ansträngda arbetssituation. Detta
kommenterades inte av någon (observation 1). Undersköterskans fråga
tolkar vi som en provokation mot läkargruppen, en provokation som
dock inte fick stå oemotsagd. En annan tolkning av skeendet kan vara att
såväl undersköterskan som överläkaren saknade förståelse för varandras
arbetssituation beroende på att de levde i olika subkulturer.
Förståelse yrkesgrupper emellan
Bristen på förståelse yrkesgrupper emellan blev tydlig under ett av typklinikens ledningsmöten (observation 11). Närvarande vid mötet var en
manlig basenhetschef, två manliga överläkare, tre kvinnliga första linjens chefer, en kvinnlig läkarsekreterare samt en kvinnlig personalsekreterare. På dagordningen stod lokalkostnader för basenheten, besparingsåtgärder, delegering, verksamhetsplan, matdistribution, kvalitetssäkring
samt planerade utbildningsdagar. När frågan om personalnedskärningar
diskuterades framförde Åsa, som var första linjens chef, de farhågor som
fanns i personalgruppen. Basenhetschefen verkade dock inte ta Åsas
synpunkter på allvar, utan försökte flera gånger gå vidare i dagordningen. Men Åsa framhärdade och sa till slut med uppgiven ton:
Nej, nu orkar jag snart inte mer. Det är ohållbart att vi avdelningsföreståndare måste ta hela ansvaret för det här. Vore det
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inte lämpligt om du kunde ge personalen den information dom
kräver (observation 11).
Även detta uttalande passerade utan någon kommentar. I den efterföljande intervjun beskriver Åsa sina känslor efter mötet:
Ja, det möte som vi diskuterar, det kändes ju inte bra och ja, jag
mådde väldigt dåligt när jag gick därifrån. Han körde ju över mig
hela tiden och då är det klart att man blir ledsen. Men jag vet vad
det beror på, för anledningen till att han är så otrevlig förstår du
är att x (en manlig överläkare) är så otrevlig mot honom (Åsa, intervju 11).
Åsas förklaring till basenhetschefens otrevliga beteende var att han själv
hade blivit utsatt för maktutövning av en manlig överläkare. Undersköterskan Catharina har liknande erfarenheter.
När han (manlig sjuksköterska) snäste av mig på det där sättet
kände jag mig verkligen orättvist behandlad. Jag tycker att även
vi undersköterskor måste få ha rätt att ställa frågor /…/ Det är
verkligen förnedrande att bli behandlad på detta sättet. Men det
är klart, jag vet ju med mig att han kan vara knepig ibland va,
särskilt när han har gått rond med x (manlig överläkare). Och
idag hade tydligen ronden varit extra jobbig (Catharina, intervju
10).
Catharinas uttalande visar att hon försöker förstå den manlige sjuksköterskans situation. Under den rond som Catharina åsyftar kunde vi observera att den manlige sjuksköterskans kunskaper ifrågasattes vid flera
tillfällen. När den manlige överläkaren frågade den manlige sjuksköterskan om en patients rehabilitering kunde han inte svara, utan sa: ”Det
vet jag faktiskt inte, för jag var ledig i helgen, men det vet kanske du x?
(sjukgymnast)”/…/ När en patients hemsituation diskuterades frågade
läkaren när vårdplaneringen skulle ske. Den manlige sjuksköterskan
tittade länge i sina papper: ”Jag vet inte så noga, men jag tror att det
finns en idé om det”. Han fortsatte leta i patientens journal och i rapportpärmen, men fann inte de uppgifter som läkaren efterfrågade (obser© Institutionen för pedagogik

145

vation 14). Situationen tolkar vi som att den manliga sjuksköterskan inte
var tillräckligt förberedd inför ronden, men även som att positionen
över- och underordning också kan gälla i relationen män emellan.

7.1.3

Språk och kultur

Skilda språkbruk
En viktig komponent i typklinikens organisationskultur var språkbruket.
Genom utbildning förvärvades ett bestämt språk, knutet till ett specifikt
ämnesområde, och på så sätt tillägnade sig individen ett kunskapsbaserat
kapital. Vid typkliniken karaktäriserades detta av att organisationsmedlemmarna hade tillgång till såväl ett allmänt språk som till ett fackspråk.
Det allmänna språket var välbekant för såväl patienter som vårdpersonal
och innefattades i varje individs commonsensekunskap. Detta språk,
som förekom i det vardagliga sociala samspelet, utgör grunden för det
sociala livet och är en förutsättning för förståelsen människor emellan.
Fackspråket var en språkform som endast var tillgänglig för de medicinskt skolade och som fungerade som ett kommunikationsmedel personalgrupper emellan i det dagliga vårdarbetet. Kännetecknande var att det
innehöll medicinska ord och termer som företrädesvis emanerade ur
latin och grekiska samt att det var objektivt, stringent och nyanserat.
Fackspråket tillämpades vid beskrivning av exempelvis sjukdomssymptom, fastställandet av diagnoser samt vid diskussion av olika behandlingsmetoder och undersökningar. När kollegor sinsemellan talade fackspråk var det såväl funktionellt som tidsbesparande, då det möjliggjorde
en koncentrerad kommunikation. Dessutom gav fackspråket personalen
identitet och status samtidigt som det exkluderade de som inte tillhörde
gruppen. Vid ett antal observationer kunde vi iaktta att gruppen läkare
tenderade att använda sitt yrkesspråk även i interaktionen med patienterna och att de ibland verkade ha svårt att ge information så att patienten förstod (observation 8; 9; 12; 14; 16; 19). Detta framkom även i observation 9, det vill säga en situation där såväl en kvinnlig som manlig
läkare deltog.
Det sätt på vilket olika yrkesföreträdare inom organisationen använde
språket blev särskilt synligt under en rond. Närvarande vid denna rond
var en manlig överläkare, en manlig underläkare samt en kvinnlig sjuksköterska. Med utgångspunkt i patientjournalen och sjuksköterskans
omvårdnadsanteckningar diskuterades olika patienters sjukdomstill146
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stånd. Under denna diskussion beskrev sjuksköterskan olika patienter
och uttryckte sig då på följande sätt:
Han flåsar som ett lokomotiv /…/ Hennes tår är som två korvar
/…/ Han är plockig /…/ Hon har nog vansinnigt ont i magen /…/
När läkarna talar om patienterna uttryckte de sig så här. Patientens tillstånd är stationärt /…/ Vi ska klargöra utbredningen av
sjukdomen /…/ Gissningsvis föreligger i detta fallet ett etylmissbruk /…/ Behandlingen måste intensifieras och optimeras snarast
(observation 8).
De skilda språkbruken uppmärksammades även vid ett samtal mellan
sjuksköterskan Barbro och en manlig läkare i en korridor. När Barbro
skall beskriva en av sina patienter uttrycker hon sig så här:
Han är underlig och lite fjantig tycker jag. Jag begriper mig då
rakt inte på honom. Han har verkligen ett knepigt psyke. Denna
beskrivning förstärktes, men då utifrån ett annat språkbruk, av
den manlige läkaren som svarade: Ja, han har ett infantilt psyke
(händelse 8).
Att skillnaderna i språkbruk försvårade kommunikationen inom organisationen framgår till exempel av vad undersköterskorna Anette och
Catharina säger.
Om jag har några frågor eller något att komma med så är dom
(läkarna) alltid så principfasta och lyssnar inte så mycket på vad
jag säger utan på hur jag säger det. Det känns lite löjligt. Ja, man
har svårare att uttrycka sig för x (manlig chef). Själv har han ett
sådant svårbegripligt språk. Med honom är det ännu jobbigare
(Anette, intervju 1).
Jag kan känna det ibland att de föraktar mitt sätt att uttrycka mig.
Mitt språk värderas lägre än deras språk. Många män har en verbal förmåga va, jag upplever att dom ibland liksom använder den
mot mig. Det gör mig osäker och det är ett effektivt sätt att få
mig tyst (Catharina, intervju 10).
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Anettes och Catharinas uttalanden visar hur de olika yrkeskategoriernas
skilda sätt att uttrycka sig skapade störningar i kommunikationsprocessen. De olika språkbruken kunde vi även iaktta vid en avdelningskonferens när införandet av nya remisser vid sjukhuset diskuterades. Eftersom
Anette var en av de undersköterskor som ansvarade för blodprovtagningen vid typkliniken ställde hon frågor om hur remisserna skulle fyllas
i.
Jag har kikat lite på det här med remisserna och jag tycker det
ska bli väldigt spännande när vi kör igång /…/ Jag känner att den
här biten är viktig men känner att jag inte fått någon info, men
jag vill hemskt gärna veta hur jag fyller i remissen (observation
6).
På detta svarade den manlige överläkaren:
Av största betydelse är väl ändå att remissvaren kommer tillbaka
till avdelningen så fort som möjligt så att vi kan ge våra patienter
adekvat behandling. Praktiska frågor kan kanske lösas i ett annat
forum än detta (observation 6).
Citatet visar att undersköterskan och den manlige överläkaren var intresserade av olika aspekter angående det nya remissförfarandet. I situationen blev språket ett viktigt maktinstrument, som kan ha varit en bidragande orsak till att Anette inte fick svar på sin fråga.
Ännu en variant av läkarnas språkbruk blev tydligt under en annan
rond, när en manlig överläkare redogjorde för ett sjukdomsförlopp. Han
inledde med att beskriva hjärtats och lungornas anatomi och fysiologi
och vände sig då till sjuksköterskorna, undersköterskorna och sjukgymnasten. Därefter diskuterade han patientens symptombild med en annan
manlig överläkare. Avslutningsvis riktade han sig åter till kvinnorna i
gruppen och gick igenom patientens EKG. Endast en av underläkarna
ställde frågor. De andra lyssnade uppmärksamt (observation 16). Efter
ronden samlades sjuksköterskor och undersköterskor i kafferummet.
Ronden hade varit givande ansåg de, men en sjuksköterska framhöll att
det var svårt att förstå den manlige överläkaren och att hon gärna hade
velat fråga om saker som hon tyckte var obegripliga (händelse 38).
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Språket som dominansfaktor
Ett sätt att dominera med hjälp av språket var att manliga läkare vid olika sammankomster och möten kunde avbryta diskussioner och berätta
någon anekdot eller upplevelse av privat karaktär. Det sistnämnda kan
åskådliggöras med följande exempel. Närvarande vid observationstillfället var tre manliga läkare och fem kvinnor av vilka två var sjuksköterskor, en sjukgymnast, en undersköterska samt en sjuksköterskestudent.
Efter genomgången så kallad sittrond, där patienternas sjukdomstillstånd
diskuterats, skulle gruppen gå runt bland patienterna. Utanför sjuksköterskeexpeditionen påbörjade de manliga läkarna en diskussion om ett
gemensamt golfintresse. Kvinnorna deltog inte i detta samtal utan stod
bredvid och väntade på att ronden skulle påbörjas. Värt att lägga märke
till i situationen var att inte någon av de närvarande kvinnorna kommenterade det privatsamtal som fördes mellan läkarna (observation 12). Vid
efterföljande intervju med sjuksköterskan Sara ställdes frågan om det
var något i den gemensamt upplevda situationen som berört henne särskilt. Sara svarade att ronden varit ungefär som vanligt och kommenterade inte att läkarna hade talat om privatangelägenheter. Istället framhölls den tidspress under vilken hon måste utföra rondarbetet (Sara, intervju 12). Den beskrivna situationen skulle kunna uppfattas så att kvinnorna visste sin plats i den hierarkiska strukturen. Det är därför troligt
att de inte reflekterade över den utan snarare tog sin position för given.
Situationen kan även uppfattas som ett uttryck för den manliga dominansen.
En sammanfattande tolkning är att de manliga läkarnas språkbruk var
normgivande vid typkliniken, vilket konkret innebar att deras sätt att
tala, vad de i allmänhet samtalade om samt deras medicinska språk blev
det rätta. Eftersom studiens två kvinnliga läkare hade tillgång till det
medicinska språket i samma omfattning som de manliga läkarna var
detta språk ett maktmedel även för dem. I övrigt har vi svårt för att uttala oss om deras språkbruk, då dessa kvinnor endast observerades vid ett
rondtillfälle vardera (observation 2; 9). Ytterligare en tolkning är att de
skilda språkbruken bidrog till att typklinikens yrkesgrupper hölls isär.
Kunskapskulturer
Vid typkliniken intog det medicinska perspektivet en särställning i förhållande till omvårdnadsperspektivet. Sjuksköterskan Barbro förtydligar:
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Framför allt handlar det om den medicinska biten. Och på den
här typen av avdelning är det väl naturligt kan jag tro. Men jag
tycker också att omvårdnadsfrågor är viktiga, för det är ju faktiskt mitt ansvarsområde. Men, sånt diskuterar vi aldrig här utan
sådant får vi sköta själva. Det är det ingen som tycker är viktigt
(Barbro, intervju 17).
Ovanstående citat speglar en kunskapskultur där det medicinska perspektivet var synligt och där de naturvetenskapliga kunskaperna och
behandlingsmetoderna stod i fokus. Ytterligare exempel på detta kunde
iakttas under ett så kallat ventilationsmöte där problematiken vid dödsfall på vårdavdelningen diskuterades. Närvarande vid detta möte var en
manlig undersköterska, en kvinnlig kurator, två kvinnliga sjuksköterskor, tre kvinnliga undersköterskor samt en kvinnlig praoelev. Efter cirka
fem minuter kom en manlig underläkare in i rummet och frågade om det
var något möte som pågick. På detta svarade den kvinnliga mötesledaren, som var kurator, att så var fallet och anvisade läkaren en plats vid
bordet. Samtidigt bad hon någon ur personalgruppen att ge sin syn på
vad som innefattades i begreppet en värdig död. Den manlige underläkaren, som hade slagit sig ner vid ett bord, avbröt då den kvinnliga undersköterska som hade påbörjat ett svar med orden:
Hon tycker ingenting. Därefter reste han sig upp och lämnade
mötet. Läkaren återvände efter en stund och när han var på väg
att slå sig ner vid bordet anlände en kvinnlig sjuksköterska. Mannen reste sig då hastigt upp och sa: Förresten det här kanske är
din plats. Sitt du här på din plats, jag vill inte sitta här. I den diskussion som därpå följde efterlyste en av undersköterskorna läkarens syn på hur döende patienter skulle vårdas. Läkaren verkade
oförstående och svarade snabbt: Om vad, sa du? Kvinnan blev då
något osäker, men framhärdade dock: Om det vi talar om förstås,
döende patienter och svår problematik. Jag har aldrig diskuterat
detta med någon doktor, så det vore så roligt att höra vad ni tycker. På detta replikerade mannen: Vi har ju dilemmat att vi inte har
den kommunikation som ni har, men vi ventilerar det, i varje fall
ibland, med kollegor. Vi ser ju mindre på patienten som människa
på gott och ont förstås. När en patient har lungödem så ser vi mer
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på långtidsproblemen och inte som ni syrror på att patienten har
ångest och så där (observation 10).
En av de kvinnliga sjuksköterskorna aktualiserade problematiken kring
att vårda yngre, döende patienter, eftersom hon då identifierade sig med
patienten och dennas/dennes familj. Undersköterskan Louise underströk
detta, vände sig till läkaren och yttrade följande:
Jag känner en vanmakt i att ni läkare inte ser att patienten mår
psykiskt dåligt. Ni kan väl inte vara så omänskliga. Vi har ju diskuterat detta så många gånger och ja, jag vet inte men jag tror att
vi skulle behöva diskutera detta mera hur vi bäst tar hand om
våra döende patienter (observation 10).
Även sjuksköterskan Johanna menade att sjuksköterskorna och läkarna
på vårdavdelningen såg på patienter på olika sätt.
Nej, jag kommer nog aldrig att fatta varför doktorn säger att om
tre veckor ska du ha behandling, trots att jag som sjuksköterska
vet att patienten troligtvis dör i morgon. Det är oärligt (observation 10).
Situationen visar att de olika aktörerna hade olika förhållningssätt till
problematiken med svårt sjuka och döende patienter. I diskussionen höll
mannen det personliga ifrån sig och anlade ett medicinsk perspektiv på
vården av svårt sjuka patienter, medan kvinnorna betonade närhet och
helhetssyn. De skilda synsätten ledde till att mannen och kvinnorna inte
kunde mötas i diskussionen och till att erfarenhetsutbytet försvårades.
Situationen kan även tolkas som att mannen genom att inta en dominerande attityd utövade makt gentemot övriga mötesdeltagare. Denna makt
behöver inte ens vara avsiktlig utan kan ha bottnat i att den manlige underläkaren var ung, oerfaren samt upplevde krav från omgivningen på
att vara aktiv under diskussionen. Intressant i sammanhanget är dock att
den intervjuade undersköterskan Catharina kommenterar den manlige
läkaren på följande sätt:
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Ja, jag tyckte att han var bra, mycket bra till och med. Jag har ju
inte jobbat ihop med honom förut. Det jag vet är att många tycker att han är lite stöddig och lite förmer än andra. Men det fick
jag inte alls den uppfattningen vid detta mötet. Så det är nog en
förutfattad mening, för det han sa det var bra tycker jag (Catharina, intervju 10).
Det faktum att det medicinska perspektivet var väl synligt medan det
vårdvetenskapliga perspektivet intog en mera undanskymd plats är värt
att lägga märke till och skulle delvis kunna förstås i perspektiv av att
vårdvetenskapen fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas. I våra
observationer kunde vi se att sådana sjuksköterskeuppgifter som mera
kunde hänföras till det medicinska perspektivet såsom att ”sätta dropp”
eller ”ge injektioner” värdesattes högre än exempelvis att samtala med
en patient. Anledningen till att det vårdvetenskapliga perspektivet inte
var mera framträdande kan också förstås utifrån att detta tillhör ett
kvinnligt kunskapsområde och att det därmed värderades lägre än naturvetenskapen som representerar ett manligt intresseområde.
Flera av studiens sjuksköterskor betonade att de hade ett speciellt
kunskapsområde som de ansåg var svårt att hävda. Vid intervjuerna var
de noga med att markera sitt vårdvetenskapliga kunnande i förhållande
till såväl undersköterskor som läkare. Denna kunskapsprofilering framstod inte med lika stor tydlighet vid observationerna. Åsa var en av studiens sjuksköterskor som upplevde att hennes kunskaper och arbetsinsatser inte tillmättes något värde. Efter många år som undersköterska
inom hälso- och sjukvården hade Åsa utbildat sig till sjuksköterska.
Upplevelsen av att inte bli bekräftad i den nya yrkesrollen känns därför
särskilt svår för Åsa.
Ofta känner jag att de nonchalerar mig och mitt arbete. De sätter
inte det värde, den betydelse på det som det har. En annan sak
som jag kommer att tänka på är att jag har vidareutbildat mig till
sjuksköterska. Utbildningen är faktiskt en högskoleutbildning och
har för min del inneburit att jag blivit en annan än den jag var innan jag utbildade mig. Men det har ju också inneburit väldigt
mycket jobb och har man familj och barn så är det sannerligen
ingen dans på rosor. Jag har nu varit tillbaka på mitt jobb i nästan
ett halvt år och vad jag känner mig särskilt besviken över är att
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endast en person har kommenterat mitt nya yrke (Åsa, intervju
11).
Även sjuksköterskor med lång erfarenhet av hälso- och sjukvård upplevde att deras kunskap inte värdesattes. Maria representerade en av
dessa sjuksköterskor. Hon var en lågmäld person, med många idéer om
hur omvårdnaden på hennes avdelning skulle kunna utvecklas. Under de
senaste åren hade Maria skaffat sig fördjupade kunskaper i vårdvetenskap. Dessutom hade hon vistats på en engelsk hospiceavdelning under
en månad. Maria var angelägen om att dela med sig av sina nyvunna
kunskaper och erfarenheter, men när hon framförde sina idéer bemöttes
dessa ofta med ointresse och oengagemang såväl från typklinikens manlige överläkare som från första linjens chef och övrig kvinnlig och manlig personal. Maria irriteras över att förhållandena är som de är.
Jag tror att min avdelning jobbar nog mer i det tysta, men jag
känner att jag inte får förståelse för mina tankar eller mitt sätt att
arbeta. På våra möten är det mest männen som pratar. Ofta känner jag mig utanför, men samtidigt börjar jag vänja mig (Maria,
intervju 4).
De citat som är hämtade från intervjuerna med sjuksköterskorna Åsa och
Maria tolkar vi som att dessa kvinnor osynliggjordes inom organisationen. Osynliggörandet handlade om att kvinnorna inte bekräftades som
individer och att de inte erkändes för sitt yrkeskunnande, men också om
att de befann sig i en kultur där deras kunskaper inte värdesattes. Detta
åskådliggörs även av undersköterskan Stina, som upplever sig som
osynlig i förhållande till sin manlige chef.
Ja, om jag tänker på x (manlig chef) och honom har jag träffat
dagligen sedan 1974 också, så ja, jag vet inte, men honom känner
jag inte alls och ibland undrar jag om han vet vem jag är. Ja, det
är konstigt (Stina, intervju 6).
Vid intervjuerna framkom att Stinas upplevelse delades av andra kvinnor vid typkliniken. När dessa beskrev sin manlige chef återkom de till
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sammans i många år hälsade han inte eller tilltalade dem med namn.
Den enda person som tycktes vara viktig för honom var första linjens
chef (Johanna, intervju 7, Anette, intervju 1, Maria, intervju 4).
Typklinikens olika subkulturer
De olika kulturerna framstod med särskild tydlighet vid ronden, en återkommande rutin på typkliniken. Ronden följde vissa givna interaktionsmönster och genomfördes en till två gånger per dag. Vanligtvis
inleddes förmiddagsronden med en så kallad ”sittrond”. Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, kurator samt undersköterskor samlades då på
avdelningsföreståndarens expedition för att diskutera patienternas sjukdomstillstånd. Under denna diskussion var framför allt läkarna, men
även sjuksköterskor, sjukgymnast och kurator aktiva. Efter sittronden
gick de runt bland patienterna. Läkarna hade då en framträdande roll
såväl i förhållande till personal som till patienter, medan sjuksköterskorna var mera tillbakadragna i sin framtoning.
Vid ett rondtillfälle deltog en manlig överläkare, en manlig underläkare och en kvinnlig sjuksköterska. När de båda läkarna diskuterade en
patients eventuella utskrivning från avdelningen tillfrågades sjuksköterskan Pia endast vid ett tillfälle och frågan rörde då patientens hemsituation. Pia försökte flera gånger att framföra uppfattningen att det var
olämpligt att sända hem patienten. När ingen lyssnade försökte hon på
olika sätt att dra uppmärksamheten till sig. Detta gjorde hon dels genom
att placera sig nära överläkaren och därigenom markera att hon önskade
bli sedd, dels genom att ställa direkta frågor:
Uppfattar jag det riktigt? /…/ Är det så att patienten skall ha?
/…/ Kanske borde vi vänta några dagar med att tänka på att
skicka hem patienten eller? (observation 8).
I den efterföljande intervjun kommenterar Pia ronden:
Överhuvudtaget tycker jag att när en annan skall säga något så är
det nästan omöjligt. Dom är nästan på väg till nästa patient och
då står man ofta där tills dom har pratat färdigt. För dom börjar
ju direkt då att diskutera patienten sinsemellan och så står man ju
då och inte vill avbryta och så när en annan kommer med sitt då
va, ja då är det ju som det inte är värt nåt. Dom har ju ofta så
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bråttom att gå vidare i ronden, då hinner dom inte lyssna på mig
en minut (Pia, intervju 8).
Ronden syftar till att olika yrkeskategorier utbyter information angående
patienters sjukdomstillstånd. Om kommunikationen fungerar tillfredsställande skapas en helhetsbild som ligger till grund för olika medicinska åtgärder. I den ovan återgivna situationen var kommunikationen mellan läkarna och sjuksköterskan bristfällig. Att Pia inte fick gehör för sina
åsikter kan förklaras på flera sätt. En förklaring är att överläkarens funktion gentemot underläkaren var undervisande, medan underläkarens roll
handlade om att på ett kompetent sätt föredra ”sina” patienter för överläkaren. Aktörerna intog således sina roller som var mycket fasta till sin
struktur. Ronden kan därför liknas vid en ceremoni, upplagd efter ett
givet mönster. Situationen kan också förklaras med att ronden genomfördes under tidspress, ett faktum som alla deltagare säkerligen var
medvetna om.

7.1.4

Genusrelation

Vid typkliniken befann sig kvinnorna och männen inom olika subkulturer. Detta hade sin grund i att de flesta yrkeskategorierna i princip var
enkönade. Mellan yrkeskategorierna fanns också en tydlig arbetsdelning
med implikationen att kvinnor och män hade skilda arbetsområden, tankar, värderingar och känslor (se kapitel 3). Sjuksköterskan Sara synliggör såväl det manliga normgivandet som isärhållandet:
Jag tror att vi värderar saker olika. Jag tycker att det verkar som
om mäns värderingar sätts högst, de är mest viktiga (Sara, intervju 12).
Mannen som norm
Sjuksköterskan Hanna ger också exempel på en situation där hon upplevt mannen som normgivande.
Det beror mycket på vilket humör som dom är på. Särskilt viktigt
är det att han som går rond är på gott humör. Det är som med x
(manlig läkare) idag. Han var ju på väldigt gott humör. Jag vet ju
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att han hade varit på semester och så där och då är det klart att då
påverkas även jag av hans goda humör och blir lite lugnare, ja du
vet jag är ju ny i yrket va (Hanna, intervju 18).
De två citaten åskådliggör att männens värderingar var normgivande,
något som väl sammanföll med deras position och status inom organisationen. Citatet från intervjun med Hanna visar även att en överläkares
humör kunde ha betydelse för hur en arbetssituation gestaltade sig. Undersköterskan Louise förstärker betydelsen av genus inom organisationen:
Mannen, han hissas upp på en piedestal /…/ och han får ju en sådan väldig uppmärksamhet och även på kafferasterna då lite /…/
Mm, flickorna är ju genast lite yngre. Jag som är lite äldre skrattar i mjugg åt det, men det lättar ju upp det hela många gånger.
Jajamensan, o, javisst, nog är det så alltid, men han sätts ju på piedestal den där mannen sedan får han vara hur ful som helst eller
finnig, ja, dålig också. Det gör ingenting, för han blir genast bättre i och med att det är en man. ( ). Det är ett spel och då när han
yttrar sig /…/ alla blir tysta och alla lyssnar. Skulle däremot en
kvinna yttra sig i samma ställning, ja då är det någon som sitter
och halvviskar tillsammans eller ja, det blir inte alls det där att de
tystnar och alla sitter som tända ljus och hör vad man säger (Louise, intervju 5).
Metaforen att mannen ”hissas upp på en piedestal” uppfattar vi som en
beskrivning av männens högre status inom organisationen. Denna status
sammanföll ibland, men inte alltid, med individens position inom organisationen. Louise ansåg att kvinnorna var medskapare till männens
högre status. Hon är dock kritisk till männen och tillskriver dem egenskaper som ”fula”, ”finniga” och ”dåliga”. Härigenom uttrycker Louise
en nedvärderande attityd gentemot typklinikens män. Samtidigt speglar
uttalandet en medvetenhet om genus betydelse inom organisationen. Det
fenomen som Louise beskriver iakttogs under den tid som vi vistades på
typkliniken. Vid exempelvis situationer som vårdlagsmöten, samt vid
händelser i kök och kafferum kunde vi observera att de fyra män vid
typkliniken som inte var läkare var väl synliga och spelade en aktiv roll i
interaktionen med andra människor. På så sätt fick de ett större utrymme
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i organisationen (observation 13; observation 15; händelse 19; 25). Louise reflekterar även över att kvinnor tystnar när män talar, något som
förstärker bilden av att kvinnorna själva bidrar till att göra männen synliga inom organisationen. Hennes medvetenhet om att varken kvinnor
eller män ger samma stöd till kvinnor som uttalar sig är också värt att
notera.
Mäns synlighet inom organisationen
Sjuksköterskorna Johanna och Hanna lyfter särskilt fram de manliga
sjuksköterskornas synlighet inom typkliniken.
Läkarna lyssnar mycket mera på x (manlig sjuksköterska), ja inte
bara på honom utan troligen på alla manliga sjuksköterskor. Och
det är som sagt väldigt irriterande när han (en manlig läkare)
ringer och frågar efter x (manlig sjuksköterska). Det fanns ju ingen anledning till varför han just vill prata med honom. Oftast svarade jag: ”Men jag är ju här! /…/ Men detta har jag aldrig tagit
upp med x (den manlige läkaren), jag menar hur jag reagerar över
att bli behandlad så här, men det känns så fel på något sätt (Johanna, intervju 7).
Det är väldigt jobbigt när man märker att det bara är vissa människor som gäller på avdelningen. När jag säger någonting om
patienterna som jag faktiskt verkligen har kunskap om så tas det
många gånger inte riktigt på allvar, men x (manlig sjuksköterska)
däremot lyssnar alltid läkarna på och många gånger spelar det
ingen roll vad han säger (Hanna, intervju 18).
Citaten visar att den manliga sjuksköterskan bekräftades av typklinikens
läkare på ett speciellt sätt, ett fenomen som skulle kunna förstås mot den
bakgrunden att det för såväl män som kvinnor i arbetssituationer är naturligt att söka sig till det egna könet. I flertalet observationer noterades
att de fåtal män som fanns inom typkliniken ofta bildade en egen grupp
vid kaffepauser och raster. Även sjuksköterskan Karin ser det som
självklart att söka sig till det egna könet.
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Männen är mera kompisar med de manliga läkarna. Men vi pratar också tjejsnack med kvinnliga läkare. Det är mera naturligt att
samma kön har mer samma intressen och tycker om att prata om
samma saker. Man tyr sig lättare till varandra (Karin, intervju
15).
Johanna fokuserar det faktum att manliga sjuksköterskor automatiskt
blev mera framträdande inom organisationen. Såväl läkare, övrig personal som patienter lärde sig snabbt namnen på manliga sjuksköterskor
och undersköterskor. Därigenom bekräftades de på ett annat sätt än
kvinnorna, som mera utgjorde en anonym grupp inom typkliniken. Isärhållandet mellan könen kunde befästas genom att läkare, sjuksköterskor
och undersköterskor vid så kallade ”sittronder”, men även vid kaffepauser och möten av olika slag, grupperade sig utifrån den yrkeskategori de
tillhörde. Detta medförde att studiens aktörer medvetet eller omedvetet
placerade sig utifrån sina hierarkiska positioner i organisationen. Då de
hierarkiska nivåerna i princip var enkönade blev även grupperingen genusrelaterad. Detta framkom vid ledningsmöte, ronder, basenhetsmöte
samt vid händelser i matsal (observation 11, 12, 14, 16, 18, 19; händelse
18, 36).

7.1.5

Sammanfattande kommentarer

Typklinikens organisation var utformad enligt en decentraliserad och
grupporienterad vårdlagsmodell. Trots detta fanns en hierarkisk struktur,
inom vilken typklinikens män fanns i toppen på hierarkin medan kvinnorna placerades i dess mellanskikt och bas. Individens hierarkiska position hade betydelse för möjligheterna till maktutövning. Konkret innebar
detta att en hög position innehöll formell makt, men positionen i sig
skapade även speciella förutsättningar för individen att kunna påverka.
Detta förhållande gällde även för studiens båda kvinnliga överläkare.
Mellan- och baspositionen medförde en utsatthet för maktutövning. Den
hierarkiska strukturen relateras till över- och underordning, där mannen
är normgivande för vilka tankar, känslor och åsikter som skall betraktas
som de rätta. Inom typkliniken uttrycktes detta exempelvis i att männen
satte normen för hur möten och arbetssituationer skulle gestalta sig. Det
manliga normgivandet handlade även om att det medicinska kunskapsfältet värderades högre än det vårdvetenskapliga, det vill säga de kvinn158
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liga kunskaperna. Såväl de manliga läkarna som de manliga sjuksköterskorna och undersköterskorna var en del av det manliga normgivandet. Detta medförde att typklinikens män kunde vara normgivande oberoende av position. Genusordningen inom typkliniken förstärktes av att
det även fanns genusrelaterade subkulturer, där språk och kunskap utgjorde viktiga delar.

7.2

Genus och makt/motmakt

I kapitel 4 har vi visat att makt är en påverkansprocess och någonting
som individen har i förhållande till andra. Det handlar således om att
driva igenom en vilja trots motstånd. Makt kan även relateras till genus.
Inom typkliniken utspelades maktutövningen på olika sätt i vardagliga
möten människor emellan. I detta kapitel struktureras maktens uttrycksformer med hjälp av följande underrubriker: ”Kvinnors uppfattning om
mäns utövande av makt”, ”Information och makt”, ”Kvinnors utövande
av makt” samt ”Kvinnors utövande av motmakt”.

7.2.1

Kvinnors uppfattning om mäns utövande av makt

Kvinnors kunskap om makt
När Johanna, en av studiens sjuksköterskor, reflekterar över de personer
inom organisationen som innehar makt uttrycker hon sig så här:
Makt handlar hela tiden om respekt tycker jag. En person med
stor makt skall man ha respekt för, för det han säger vill säga,
och inte den respekt som en sjuåring har gentemot en vuxen.
Man ska ha respekt för det han säger men han skall även ha respekt för det en annan säger. Är det bara på det ena hållet då
tycker jag att det är skit. För det har jag också erfarenhet av, vissa människor med makt som gärna vill att vi skall visa respekt
för dom /.../ men som sedan inte visar den respekt tillbaka när vi
ska höja vår röst och säga vad vi tycker. De personerna har jag
ingen respekt för längre då, utan dom försvinner för mig. Då är
det ingen fin maktposition. Däremot en person som är sträng och
noggrann /.../ men som ändå lyssnar på oss, en sådan har en bra
maktposition tycker jag (Johanna, intervju 7).
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Johanna uppfattar respekt som en viktig del av maktutövning. Med detta
menar hon att det skall finnas ett ömsesidigt hänsynstagande mellan
maktutövaren och den som utsätts för makt. Sjuksköterskan Maria uppfattar makt på ett annorlunda sätt och beskriver en person i sin närhet
som hon bedömer har stor makt:
Men jag kommer att tänka på x (manlig överläkare). Han är ju en
riktig maktperson, det tycker jag nog. Han är annorlunda än till
exempel x (basenhetschefen) som kommer med de där superintelligenta motfrågorna du vet, vilka många gånger gör en så osäker. Han är ju däruppe och man går ju gärna inte till honom på
något sätt och ska man göra det ska man göra det på ett korrekt
sätt. Han är diffus för mig och jag vet inte var jag har honom.
Tack och lov behöver jag så sällan ta några svåra bitar med honom. Men jag är inte rädd för honom på något sätt jag har fått
hans stöd i de flesta fall (Maria, intervju 4).
Maria kunde se att båda hennes manlige chefer hade klara maktpositioner, men att de utövade makt på olika sätt. När hon talar om den manlige
överläkaren använder hon begreppet ”maktperson” utan att vidare utveckla innebörden av detta. Beskrivningen av den manlige basenhetschefen kan tolkas som att Maria hade kunskap om hur denne fungerade i
sin ledarroll. Maktutövningen i hans fall handlade om att ställa motfrågor och markera sin överordning. Marias insikter om basenhetschefens
sätt att bruka sin makt medförde att hon i kontakten med honom visste
hur hon skulle agera för att få stöd i för henne viktiga frågor.
Men det fanns även kvinnor vid typkliniken som inte hade något behov av att skaffa sig inflytande. En sådan kvinna var sjuksköterskan
Sara. Följande två citat speglar bäst de känslor som hon uttrycker.
Ja, jag trivs jättebra måste jag säga. Och när jag då kan jobba lite
mindre så fungerar det bra där hemma (Sara, intervju 12).
Ja, jag har snart ingen kontakt med mina chefer för jag jobbar ju
mest helger så jag konfronteras tack och lov inte med dom. Du
vet jag går rond här med x (överläkaren) två gånger på fyra
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veckor så då kan du ju tänka dig själv. Och på helgerna är det ju
inte mycket (Sara, intervju 12).
Ett återkommande ämne under intervjun var Saras stora familj och att
hon anpassade sitt arbetsliv efter denna. Detta kan ses som en uttryck för
att lönearbetet är underordnat hennes familjeorientering. Citaten kan
även tolkas som att Sara verkade ha valt bort möjligheten att utöva makt
i arbetslivet.
Mäns maktutövning inom typkliniken blev synlig vid ett avdelningsmöte när en manlig sjuksköterska spelade en framträdande roll. Mannen
innehade en ställning i gruppen som accepterades som maktposition och
maktutövningen bestod dels av att konkurrera med den kvinnliga sjuksköterska, som var mötets formella ledare, och dels av att med humor
och ironi skapa sig ett utrymme i de diskussioner som fördes (observation 13). Ingrid är en av de undersköterskor som förutom den formella
ledaren utsattes för maktutövningen:
Man känner honom så väl i och för sig. Men ibland kan man
uppleva att han inte respekterar ens åsikter. Han vill ju veta bäst
och kanske kunna mest. Han har den attityden, men det vet jag.
Jag har distans till honom för jag vet vad det gäller. Jag känner
inte mig själv överkörd. Jag vet var han står och vad han vill.
Ibland är han lite mer dominerande och ibland lite mindre. Men
jag känner det inte så fast ibland varken lyssnar eller förstår han
utan bara kör över. Jag tar inte åt mig någonting, för vi har arbetat ihop i så många år. Man vet var man har varandra faktiskt /…/
Jag bryr mig inte så mycket och själv har jag faktiskt inget behov
av att hävda mig. Ja, du vet, jag är ju ingen dominerade person
(Ingrid, intervju 13).
Ingrid var medveten om situationens maktinnehåll och kunde se att hennes manlige kollega var en maktfaktor inom organisationen. Hon tillhörde de kvinnor på typkliniken, som inte ansåg sig utöva någon makt.
Denna åsikt delade hon med undersköterskan Stina, men skillnaden var
att Stina verkade ovetande om den maktutövning som pågick.
Jag har nog ingen makt över någonting. Förresten vet jag inte
vad makt är. Jag kan be någon göra si eller så och det görs utan
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att ifrågasättas /…/ Men, jag vet inte, det är väl inte makt utan
samarbete ( ) (Stina, intervju 6).
Jag tycker att här är bra. Bra anda, bra kamratskap, positivt bland
patienterna, inte så mycket cancer och så, ja fart och fläkt. Ja, det
fungerar bra mellan läkare och personal också tycker jag. I går
var vi på ett möte och skulle gå igenom hur vi har det och så där,
men vi sa att det fungerar så himla bra så det var inte mycket att
ta upp (Stina, intervju 6).
De bägge citaten speglar att Stina var nöjd med sin arbetssituation, något
som även åskådliggörs av sjuksköterskan Linda.
På det hela taget känner jag mig nöjd med mitt arbete. Det är ett
viktigt arbete om jag säger så. Sedan just den här ronden som vi
talar om så var väl x (manlig läkare) särskilt snäll och trevlig
tycker jag nog. Jag kände att han berättade saker för mig och så
där, även om jag inte riktigt förstod allt han sa (Linda, intervju
9).
Vid den rond som Linda refererar till kunde vi iaktta att underläkaren
ägnade tid åt att undervisa henne om olika sjukdomstillstånd. Undervisningen ägde rum utan att Linda hade ställt några frågor och således helt
på läkarens initiativ. Vår upplevelse av situationen är att läkaren snarare
förde ett resonemang med sig själv än utgick från Lindas kunskaper.
Under ronden hade Linda en osynlig roll, men vid ett fåtal tillfällen försökte hon fånga uppmärksamheten genom att ställa frågor angående
ordinationer. Dessa frågor lämnades dock obesvarade. Undervisningen
blev för Lindas del ett sätt att få bekräftelse och konsekvensen blev att
hon ändå kände sig nöjd (observation 9).
Karin och Hanna, båda med lång erfarenhet av sjuksköterskeyrket,
ser däremot den maktkamp som försiggår inom typkliniken. De beskriver sin arbetsplats på följande sätt:
Här försiggår en maktkamp där x (manlig överläkare) vill visa att
han bestämmer. Det får till följd att många får utstå mycket. Men
den andre (manlig överläkare) mår säkert inte bra. Han får ju ut162
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stå så mycket. Det han säger ifrågasätts och då så får han oftast
ge sig har jag märkt. Men det är klart, han är ju själv otrevlig mot
oss. Det är många som klagar på honom (Karin, intervju 15).
Vi är förbannade och pratar med x (manlig basenhetschef), men
vi går egentligen inte på honom så hårt som vi skulle. För vi
kommer aldrig åt honom. Han är påläst och slipad. Han kommer
ändå att säga att så har han sagt hela tiden (Hanna, intervju 18).
Det första citatet tydliggör den maktkamp som fanns mellan två män
inom typkliniken. Såväl Karin som Hanna reflekterar över denna
maktutövning, något som skulle kunna tolkas som en kunskap om makt.
I det andra citatet beskriver Hanna hur en av de båda männen utövar
makt på ett ”påläst” och ”slipat” sätt och uttrycker sin irritation över att
bli utsatt för denna maktutövning.
När sjuksköterskorna Åsa och Pia analyserar maktutövningen inom
typkliniken associerar de till sina manliga chefer, som de betraktar som
maktmedvetna personer.
Jag gillar inte den makt som jag utsätts för, men x (manlig basenhetschef) är mycket speciell. Ofta ger han oss stora friheter
egentligen. Det är både på gott och på ont, för ibland känner jag
att jag vill ha hans stöd. Då får man inte det. Då har jag en känsla
av att han inte vill ha problemet själv, utan det problemet kan vi
lösa och då på något sätt är det kanske missbruk av makt det
handlar om. Det är fel det känner jag (Åsa, intervju 11).
Han styr och ställer utan att lyssna på underställd personal. Det
kan gälla både små och stora saker. Då känner man inte den där
gemenskapen. Då markeras hela tiden att x (manlig basenhetschef) står över. Jag tror att det är lätt att utnyttja sin makt, priset
blir en kylig stämning. Just nu känner jag mig mycket orolig, det
händer ju så stora saker över huvudet på oss (Pia, intervju 8).
Den maktutövning som Åsa hänvisar till, och som hennes manlige chef
utsätter henne för, bedömer hon som problematisk. Maktutövningen
innebär, enligt Åsa, att chefen genom att ge henne alltför stor frihet själv
slipper att ta ansvar för viktiga frågor inom typkliniken. Citatet visar att
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Åsa påverkas av att hon ensam får lösa problem och att hon saknar stöd
från sin chef. Även Pia är kritisk till den maktutövning som hon utsätts
för och menar att den manlige chefen utnyttjar sin maktposition.
Maktutvövning genom skuldbeläggelse
Exempel på manlig maktutövning observerades under en rond, när en
läkare ordinerade en röntgenundersökning. Sjuksköterskan Carina ställde en fråga som var viktig för röntgenförberedelserna och informationen
till patienten, men den manlige läkaren föreföll närmast irriterad över
denna fråga och svarade henne: ”Varför ställer du en sådan banal fråga?
Känner du inte till tarmarnas anatomi och fysiologi eller? Du borde veta
det här!” (observation 19). Genom sitt sätt att svara lyckades läkaren
vända frågan från sig och framställa sjuksköterskan som okunnig. Vid
intervjun med Carina ångrar hon att frågan överhuvudtaget ställdes.
Ibland känns det hopplöst. Vi är ju här för våra patienter och inte
tycker jag att man skall gräla inför patienten. Men när jag går
rond med x blir det visst alltid fel (Carina, intervju 19).
Den röntgenundersökning som hade ordinerats var relativt ovanlig vid
typkliniken, men Carina insåg att hon nog borde ha vetat mera om den.
En tolkning av Carinas uttalande är, att hon trots tolv års erfarenhet
inom sjuksköterskeyrket, lade skulden på sig själv och att hon därför
inte ifrågasatte läkarens uppträdande. Men situationen kan också tolkas
som att Carina hade skolats in i en kultur där läkaren alltid har rätt.
Maktutövning genom osynliggörande
Sjuksköterskan Pia är medveten om att hon blir utsatt för maktutövning
och exemplifierar med ett avdelningsmöte, där hon skulle referera från
en kurs. Hon hade förberett sig noggrant genom att i punktform skriva
ner det som hon ville framföra. Efter några minuter anlände typklinikens
manlige överläkare. Utan att notera att mötet redan hade börjat och att
Pia talade, sa han med hög röst: ”Hej Kristina, hur mår du? Finns det
kaffe? Förresten vet du hur många patienter vi har för inläggning idag?
Men nu kanske vi kan börja”. Pia uttrycker känslan av att inte bli sedd.
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Jag kände mig helt tillintetgjord när han kom in i rummet och
inte ens tittade åt mitt håll. Det blev svårt att ta upp tråden igen.
Jag var ju mitt inne i det som jag skulle säga. Det gjorde mig
osäker och jag kände att mitt självförtroende sviktade. Dom som
lyssnade verkade också bli störda och dom började att syssla med
annat, prata med varandra och så. Jag valde att ta om stora bitar
men när jag slutade var det ändå någon som frågade vad det var
jag hade sagt (Pia, intervju 8).
Beskrivningen av situationen visar att den manlige överläkaren inte tog
någon notis om Pia och att hon påverkades av den maktutövning som
hon utsattes för. Hennes anförande blev därför ett annat än vad hon ursprungligen hade tänkt. En likartad situation utspelades efter en rond när
två manliga läkare och en sjuksköterska tog en gemensam kaffepaus.
Sjuksköterskan ville berätta om ett TV-program som hon nyligen hade
sett. Hon ansåg att detta program var högaktuellt, eftersom det handlade
om konsekvenserna av besparingar inom vården. Ingen av läkarna verkade emellertid lyssna på henne, vilket föranledde henne att resa sig upp
för att synas och höras bättre. Men läkarna tog fortfarande ingen notis
om henne utan markerade sitt ointresse genom att fortsätta sitt samtal
med varandra (händelse 31).
Vid typkliniken kunde manlig maktutövning även ta andra former.
Observationsstudien belyste situationer där männen på ett aktivt sätt,
såväl verbalt som non-verbalt, visade kvinnorna att deras inlägg var
ovidkommande och att de ställde irrelevanta frågor. Catharina, en 37årig undersköterska, är medveten om detta förhållande.
Ibland upplever jag att dom ser mig men ibland är det som om
jag inte existerade alls. Men just idag var det bra. Jag kunde ställa frågor och så där. Det beror väldigt mycket på vem man arbetar med förstås. En del står ju lite mer på min nivå än vad andra
gör. De står i regel väldigt högt (Catharina, intervju 10).
Det som Catharina ger uttryck för är att det inte var självklart för henne
att bli sedd i arbetssituationen. Snarare var det så att bekräftelsen var
avhängig den manlig läkare som hon för tillfället interagerade med.
Även sjuksköterskan Hanna återger den känsla hon hade när en manlig
basenhetschef visade att de frågor som hon ställde var oväsentliga.
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Jag tycker att x (den manlige basenhetschefen) tittade ner på mig
när jag ställde en fråga. Det var precis som att du där nere någonstans skall inte komma här och ställa dumma frågor (Hanna, intervju 18).
Den situation som Hanna talar om var ett basenhetsmöte. Närvarande
vid detta möte var en manlig basenhetschef, en manlig överläkare, tre
kvinnliga första linjens chefer, en kvinnlig sjuksköterska, en kvinnlig
undersköterska, en kvinnlig läkarsekreterare samt en kvinnlig personalsekreterare. Hanna deltog i mötet för första gången och representerade
sjuksköterskorna. Dagordningens huvudfråga var fastställandet av typklinikens verksamhetsplan. Inför mötet hade Hanna förberett sig noga
genom att läsa verksamhetsplanen och diskuterat innehållet med typklinikens övriga sjuksköterskor. Inledningsvis ställde Hanna frågor som
hon ansåg vara viktiga sett i ett sjuksköterskeperspektiv. Den manlige
ordföranden undvek att besvara dessa frågor utan diskuterade istället
innehållet i verksamhetsplanen på en mera övergripande nivå. Konsekvensen av detta blev att Hanna tystnade och att hon upplevde sina frågor som irrelevanta (observation 18).
En annan händelse, som skulle kunna tolkas som manlig maktutövning, var när en av studiens kvinnliga undersköterskor, Lisa, observerades. Observatören och undersköterskan stod i behandlingsrummet och
samtalade med varandra. En manlig sjuksköterska kom in i rummet och
bad undersköterskan förbereda inför en omläggning. Han uppgav att
underläkaren efter ronden ville titta på ”5:2:s” operationssår. Undersköterskan började duka upp inför en sterilomläggning samtidigt som hon
fortsatte att tala med observatören. Efter utförd omläggning körde den
manlige underläkaren och den manlige sjuksköterskan ut patienten från
behandlingsrummet. De släckte ljuset och stängde dörren. Kvar i mörkret stod undersköterskan och observatören. Undersköterskan tände ljuset
och tittade förvånat på observatören och sa: ”Vad var nu detta, är vi
osynliga eller”? (händelse 13). De båda männens handlade kan tolkas
som distraktion eller okoncentration och behöver inte betyda ett medvetet osynliggörande av kvinnorna i behandlingsrummet. Men det går heller inte att bortse från att deras beteende skulle kunna tolkas utifrån den
genusordning som fanns på typkliniken. Denna genusordning innebar att
det fanns en manlig överordning som möjliggjorde maktutövning.
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Maktutövning genom nedvärdering
En annan form av manlig maktutövning kunde observeras under ett avdelningsmöte. När en kvinnlig undersköterskas arbetsbelastning diskuterades utryckte sig en manlige överläkare så här:
Vi skall inte slita ut våra flickor. X (undersköterska) är en mycket duktig flicka. Alla våra flickor har förresten varit mycket duktiga. Jag anser att x inte ska behöva handha alla dessa arbetsuppgifter i fortsättningen (observation 6).
I exemplet benämndes gruppen undersköterskor med epitetet flickor och
överläkaren intog därmed en närmast faderlig och beskyddande attityd.
Den kvinna som överläkaren åsyftade var vid detta tillfälle närvarande,
men tillfrågades ändock inte om hur hon upplevde sin arbetssituation
förrän diskussionen var i det närmaste avslutad. Undersköterskan Stina
beskriver i den efterföljande intervjun sina känslor när hon blir kallad
flicka.
Han klappar oss på huvudet och gör oss till barn. Det gör oss
osäkra, förvirrade och underordnade. Ja, man känner sig riktigt
liten och självförtroendet körs i botten. Det otäcka är att vi är så
vana så att vi inte bryr oss längre (Stina, intervju 6).
Vid typkliniken var epitetet flickor en vanligt förekommande benämning
på framför allt undersköterskorna. Användandet av detta attribut tolkar
vi som en nedvärdering då det associerar till en vuxen-barnrelation.
Sjuksköterskan Åsa uttrycker denna känsla: ”Men lilla flicka det där
begriper du inte, vad är det egentligen du säger?” (Åsa, intervju 11).
Ytterligare en variant av nedvärdering, som några av typklinikens
män använde, var sexuella anspelningar. Den kvinnliga utsattheten
åskådliggörs med hjälp av Ingrid, 48-årig undersköterska. Hon berättar
om en måndagsmorgon när hon stod i hissen tillsammans med fyra manliga läkare.
En av dom berättade en mycket rå fräckis. Jag kände att allas
blickar riktades mot mig, för dom var naturligtvis nyfikna på min
reaktion. Jag kände mig rejält påverkad. När hissen stannade sa
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jag så högt som jag vågade: Se upp nu är kvinnoföraktet framme
igen och till på köpet på en måndagsmorgon. Sedan slank jag ut
ur hissen (Ingrid, intervju 13).
Ingrid blev känslomässigt berörd av situationen, men vågade inte agera
med full kraft. Vanja, en sjuksköterska i fyrtioårsåldern, kände sig också
påverkad av ”fräcka vitsar”, men tyckte ändå att hon hade vant sig och
att hon inte blev lika generad längre. Detta trodde hon berodde på att
hon lärt sig att bättre hantera den utsatthet hon hamnade i när det biologiska kvinnliga könet exponerades offentligt.
Det finns dom som tycker om att berätta fräckisar. Sådana går ju
alltid ut på att förnedra kvinnor och det känns ju hopplöst ibland.
Och det är män som berättar dom för kvinnor precis som för att
visa att så är det, där är din plats (Vanja, intervju 16).
Citaten åskådliggör att Ingrid och Vanja påverkades emotionellt av att
bli utsatta för ”fräcka vitsar” och att de upplevde budskapet i dessa vitsar som nedvärderande mot det kvinnliga könet.
Maktutövning genom oförstående
Sjuksköterskan Carina har en annan upplevelse av att bli utsatt för manlig maktutövning. Vid intervjun berättade hon om ett avdelningsmöte
där hon hade ifrågasatt en formulering i ett dokument. Den manlige
överläkaren intog, menade Carina, en oförstående attityd, och trots att
hon ansträngde sig för att försöka förtydliga sin ståndpunkt, upplevde
Carina, att mannen inte ville förstå. Han vände sig därför vädjande till
de övriga mötesdeltagarna och undrade om någon kunde hjälpa honom.
En annan manlig överläkare utsåg sig som tolk för Carina och med några få ord förklarade han innebörden i hennes fråga. Carina förstod att
chefen medvetet hade spelat oförstående och berättar i den efterföljande
intervjun om sin upplevelse.
Han ville inte förstå. Jag kände mig dum och osäker. Han försökte att trassla in mig och jag blev ställd. En läkare förklarade för x
(manlig överläkare) vad jag menade. Min känsla var att lilla
flicka vad säger du egentligen. Det är ju så att om det hade varit
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tvärtom så hade jag hjälpt honom på traven. Hade han velat förstå så hade han gjort det. Han markerade min plats längst ner.
När jag kom hem kom jag på vad jag skulle ha sagt (Carina, intervju 19).
I denna situation kunde överläkarens oförstående uppfattas som en
maktteknik i syfte att undvika en fråga som han inte var beredd att svara
på. Citatet illustrerar att det oförstående förhållningssättet gjorde Carina
osäker.

7.2.2

Information och makt

Bristfällig information
De nedskärningar som idag är ett faktum inom svensk hälso- och sjukvård var även kännbara för typkliniken. Personer i arbetsledande ställning diskuterade dagligen besparingsåtgärder, en diskussion som övrig
personal hade liten inblick i. Kontrollen av informationsflödet kan därför ses som en del av maktutövningen inom typkliniken, något som
sjuksköterskan Åsa är väl medveten om.
Ibland tar han beslut över ens huvud, där jag velat vara med och
där jag tycker att han hade kunnat ta hänsyn till vad vi tycker.
Ibland får vi inte all information. Den information som han inte
vill ge oss, den ger han oss inte heller. Jag tror att det är medvetet
(Åsa, intervju 11).
Den problematik som Åsa uppmärksammar återkommer i flera intervjuer med studiens kvinnor. Barbro, en 35-årig sjuksköterska, uttrycker sig
så här:
Den som vet mest känner sig stark och den som vet lite känner
sig svag och utsatt. Vår chef han kan ge den information han vill.
Han sållar friskt (Barbro, intervju 17).
Såväl Åsa som Barbro poängterar att bristen på information försvårar
möjligheterna att kunna påverka. Intressant är att de tror att deras chefer
medvetet undanhåller dem information. Ett exempel på denna form av
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maktutövning kunde iakttas under ett ledningsmöte då en manlig basenhetschef gav Barbro följande råd när hon undrade över hur hon skulle
informera sin personal.
Du får säga till personalen att vi gör allt för att behålla dom. Det
hänger på facket. Vi ser ljust på framtiden och vi kämpar för vår
personal, ja, du får väl säga vad du vill och vad du finner mest
lämpligt, bara du inte ger några löften (observation 11).
Ovanstående citat skall tolkas mot bakgrunden av att alla mötesdeltagarna kände till att stora personalinskränkningar skulle genomföras vid
typkliniken inom en snar framtid. Barbro ansåg därför att hon spelade ett
dubbelspel i och med att hon visste mycket mer än hon fick säga till sin
personal (Barbro, intervju 11). När hon försöker diskutera sina känslor
med sin manlige chef säger han:
Du hänger upp dig på praktiska detaljer. De får vi lösa sedan och
jag anser att de inte har något som helst nyhetsvärde idag. Det
viktiga är att personalen hålls vid gott mod och att de inte oroas i
onödan (observation 11).
Så som vi tolkar citatet bagatelliserades Barbros problem. Chefen försatte henne därmed i en svår situation, då det var hon som i nästa led skulle
informera de personer som var oroliga för sin framtid. En tolkning av
chefens maktutövning skulle kunna vara att han medvetet eller omedvetet ville skjuta problemen ifrån sig.
Vid andra tillfällen då personal uttryckte oro inför förestående organisationsförändringar gavs en otillräcklig bild av basenhetens framtida
verksamhet. När Vanja, som var första linjens chef, skulle informera om
kommande personalinskränkningar, försökte hon avdramatisera allvaret
i situationen genom att inte nämna att beslut tagits att typklinikens vårdplatser skulle reduceras avsevärt (observation 15). Vid ett annat observationstillfälle kunde vi iaktta hur den manlige basenhetschefen endast
uttryckte tillförsikt inför framtiden. Istället för att ge en nyanserad bild
av typklinikens situation valde han att informera om positiva lösningar,
såsom övertagande av patienter från andra basenheter och utökning av
antalet så kallade utomlänspatienter (observation 18). Att inte få tillgång
170

© Institutionen för pedagogik

till information spred en osäkerhet bland typklinikens kvinnor. Kristina
är en av de sjuksköterskor som känner sig mycket oroad av alla rykten
hon hör, samtidigt som hon funderar över om chefen ger en fullständig
information.
Just nu går det mycket rykten på sjukhuset och jag tycker att jag
får information från väldigt många olika håll. Ibland vet jag inte
vad jag ska tro. För när allt kommer omkring så är det ju ändå
min chef som jag skall lyssna mest till. Och det är ju den information som han ger som jag sedan måste föra vidare till personalen ute på avdelningen. Men sedan om han verkligen ger mig all
information det är en helt annan sak tycker jag (Kristina, intervju
20).
När Kristina försökte analysera den bristande informationen vid typkliniken upplevde hon det som problematiskt att förutsättningarna för typklinikens framtid ständigt förändrades. Vad det berodde på kunde hon
emellertid inte ge något svar på. Kristina var väl medveten om att hon
kanske var en av dem som skulle omplaceras och upplevde därför sin
arbetssituation som besvärlig. Detta uttrycker hon på följande sätt:
Ja, det är neddragningarna, ingen mår bra av detta. Varken dom
som får vara kvar eller dom som får sluta. Jag tror att en del skjuter det lite ifrån sig. Dom har börjat med träffar nu för dom som
kommer att bli varslade. Men det finns dom som får gå härifrån
efter tjugo år (händelse 28).
Undanhållande av information
Genom att närvara vid flera olika typer av möten, exempelvis avdelningskonferens, ledningsmöte, vårdlagsmöte och basenhetsmöte kunde
vi följa informationsflödet inom typkliniken. Kännetecknande var att ju
längre ner i hierarkin informationen lämnades desto mer övergripande
blev den (observation 6; 11; 13, 18). Bristen på information blev även
tydlig i andra sammanhang. Under en avdelningskonferens beslutade en
av typklinikens manliga överläkare, utan föregående diskussion, att undersköterskorna inte längre skulle assistera läkarna vid en specialundersökning. Undersökningen hade under flera år tillhört undersköterskornas
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arbetsuppgifter, men skulle fortsättningsvis utföras av sjuksköterskorna
(observation 6). Undersköterskan Catharina beskriver sin reaktion.
Jag reagerar på att arbetsuppgifter tas ifrån mig. Jag har inte hört
någon kritik och därmed inte kunnat försvara mig. Det känns liksom att dom trampar på mig. Uppgiften x är viktig för mig och
det har varit bra att få ta lite ansvar. Det har ju heller inte kommit
någon kritik från x (överläkare). Men nu blir jag ändå liksom lite
osäker va. Har det funnits kritik och i så fall varför har inte jag
fått höra den? X (första linjens chef) kunde ju kommit ut och sagt
det då, att sköts inte detta va så får vi ta det till sjuksköterskorna
/…/ Vad jag tänkte mest på under det här mötet, ja det var nog att
jag bryr mig inte. Fast det är klart jag brukar ju ofta opponera mig
när det är något som jag tycker är fel. Men denna gången orkade
jag inte, för jag blev, ja du förstår liksom lite osäker på om vi undersköterskor inte hade skött det vi skulle. Och då kände jag va
att jag ville diskutera med de andra undersköterskorna på avdelningen. Så därför satt jag tyst /.../ Det är så jobbigt va, för jag
upplever det som om sjuksköterskorna tar detta ifrån oss för det
var väl dom som hade klagat till x (manlig överläkare). Men det
är klart att har vi nu gjort något fel så borde vi väl ha fått reda på
det för som det är nu så vet jag ingenting och förresten så spelar
det ingen roll (Catharina, intervju 10).
Den arbetsuppgift som diskuterades var viktig för undersköterskorna, då
den gav såväl status som nya kunskaper. Catharina uppfattade det som
hände som kritik mot undersköterskegruppen. Samtidigt vågade hon inte
protestera, eftersom hon inte förstod vad kritiken egentligen handlade
om. Hennes osäkerhet medförde att hon blev tyst. Fråntagandet av arbetsuppgiften kom som en överraskning för undersköterskorna. Därför
fanns ingen tid för diskussion dem emellan och förändringen kunde
genomföras mot deras vilja. De gavs inte heller möjlighet att förstå varför de inte kunde få ha kvar arbetsuppgiften. Efter avdelningskonferensen diskuterade tre undersköterskor varför arbetsuppgiften hade tagits
ifrån dem. Ingen hade något svar på detta och besvikelsen och irritationen var tydlig (händelse 23). Även undersköterskan Anette hade erfarenheter av att inte få den information hon efterfrågade och av att bli
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betraktad som okunnig. Vid ett avdelningsmöte undrade hon om personalen riskerade att bli smittad av sjukdomen x:
Jag är så orolig för det här, varför får vi ingen information om
detta? Hon riktade sin fråga till en manlig överläkare. Denne svarade: Ni får ingen information, eftersom det inte finns någon anledning. Om det skall bli nödvändigt kommer jag givetvis att
ombesörja det (observation 1).
Situationen kan förstås som att överläkaren ansåg frågan vara ovidkommande och att han inte ville sätta sig in i Anettes oro. Därför var
han heller inte intresserad av att ge henne den information hon efterfrågade. Anette beskriver sina känslor efter avdelningsmötet.
Javisst, men vi går ju i det här. Det är ju inte bara jag som är orolig, det är ju alla andra som går runt och känner sig ängsliga. Jag
pratar ju för alla undersköterskor i alla fall /…/ Han kan ju skälla
ut oss för vad som helst, skälla och gapa och skrika. Men det tar
långt tid innan han kommer och ber om förlåtelse. Mig har han
aldrig skällt ut eller sagt någonting till va, men just när man frågar om sådana saker som är självklara för honom va, då ser han
ner på oss, då tycker han att du skall inte ställa så dumma frågor
(Anette, intervju 1).
Som citatet visar delar Anette upplevelsen av att inte få gehör för sin
oro med andra undersköterskor. Deras uppfattning är istället att läkaren
uppfattade deras frågor som irrelevanta.

7.2.3

Kvinnors utövande av makt

Makt och position
Möjligheterna för kvinnorna att utöva makt kan hänföras till individens
placering i den hierarkiska strukturen. Under ett observationstillfälle
kunde vi iaktta hur studiens enda kvinnliga överläkare utövade makt på
ett medvetet sätt, så att alla i en arbetssituation kände trygghet och delaktighet. Undersköterskan Louise beskriver detta så här:
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Det är lätt att jobba med x (kvinnlig överläkare), som alltid påpekar att man är ett del i ett team /…/ Ja, x vill gärna höra ens
åsikter. Men det är ju inte alla läkare som det är så med ju (). En
del får man nästan tränga sig fram till för att få sagt vad man vill
(Louise, intervju 5).
Vid denna rond deltog, förutom den kvinnliga överläkaren, även en
manlig underläkare och en kvinnlig sjuksköterska. När gruppen gick
runt bland patienterna stannade överläkaren och samtalade med patienterna och hon såg även till att underläkaren och sjuksköterskan deltog i
samtalet. Hennes framtoning var vänlig och hon var noga med att säga
något personligt till varje patient. Ibland log hon och ibland var hennes
ton deltagande. Exempel på det sistnämnda var när hon stannade hos en
patient som var döende och frågade hur han mådde. ”Jag mår hemskt
dåligt”, svarade denne. ”Jag förstår att du känner dig dålig, men du är ju
mycket sjuk”, replikerade överläkaren. Vid en säng hade en patient synpunkter på hur en medpatients bensår skulle skötas. Överläkaren lyssnade till patientens synpunkter och sa:
Ja, vi får försöka, vi måste vara öppna för alla alternativ. Hon
vände sig till underläkaren. Jag vet inte mycket om bensår. Vad
tror du om kaliumpermanganat ? Kan vi inte ringa till någon distriktssköterska, de har ju så stor kunskap inom området? Läkarna och sjuksköterskan enades om detta (observation 2).
Överläkarens maktutövning bidrog till skapandet av ett positivt arbetsklimat. Hennes öppenhet tycktes medföra att den kunskap och kompetens som fanns inom gruppen togs till vara.
Även sjuksköterskorna kunde i kraft av sin mellanposition utöva
makt. Detta förhållande illustreras väl av sjuksköterskan Pia. På frågan
vem hon ansåg innehade makt inom typkliniken exemplifierade hon
med en första linjens chef, som hon kände väl och hade arbetat länge
tillsammans med.
Hon har makt på avdelningen, helt klart. Hon kan säga precis vad
hon tycker till både personalen och ledningen och alla tar henne
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på allvar, men hon utnyttjar aldrig den makten negativt (Pia, intervju 8).
Den kvinna som Pia refererar till är sjuksköterskan Vanja. Vid intervjun
med Vanja beskriver hon sin syn på det egna maktutövandet.
Jag tror att makt hör ihop med min person, ja hur jag ser på den.
Jag tror att det är viktigt hur man agerar när det bränner till. Jag
glider inte undan, det gör jag inte /.../ Jag lärde mig saker när jag
arbetade som chef som jag inte lär ut. Jag använder dem bara
själv. Många gånger är jag ett snäpp före många av dom andra,
till exempel på vissa möten. Det är saker som bara jag kan. Vem
som helst kan lära sig, men jag behåller det för mig själv. Det
handlar om kontakter och jag vet var jag skaffar information
(Vanja, intervju 16).
Maktstrategier
För sjuksköterskan Johanna innebär det egna maktutövandet att stå upp
för åsikter och reagera när ”saker sker över huvudet på en”
Ja, men jag måste säga det att jag har alltid sagt vad jag tycker
till ledningen och jag är inte rädd för dom. För jag har alltid reagerat och kunnat säga var skon klämmer. Men någonting som jag
känner är att de andra är tacksamma över att dom har mig (Johanna, intervju 7).
Enligt Vanja och Johanna handlade maktutövningen om att kunna påverka andra människor. En viktig förutsättning för att få igenom sin vilja
var, menade Vanja, att vid möten placera sig på ett strategiskt riktigt sätt
i rummet.
Vi har ju alltid haft våra bestämda platser och så där. Och det var
längesedan jag bestämde mig för att min plats skulle vara närmast x (den manlige basenhetschefen). För jag vet ju att om jag
sitter där så kan jag småprata lite med honom och på så sätt få
igenom vad jag vill /…/ Alla får inte lika mycket utrymme. Oftast går man laget runt och jag sätter mig alltid närmast chefen.
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Och i regel så börjar jag va. Och då så tar jag väldigt mycket tid
på mig (Vanja, intervju 16).
Utrymmesskapande kan ses som en komponent av Vanjas maktutövning. De kvinnor som avsiktligt valde denna teknik hade också en mera
framträdande roll i interaktionen med andra människor. Men en förutsättning för denna maktutövning, var enligt Åsa, att kvinnorna hade förberett sig väl samt att de kunde räkna med att få kollegialt stöd.
Åsikter skall föras fram på ett snyggt sätt, aldrig aggressivt, utan
lugnt och sansat va. Och för att man skall få plats i denna organisationen krävs att man har förberett sig väldigt mycket, vet vad
man skall säga alltså (Åsa, intervju 11).
I de situationer, där Vanja och Åsa kunde observeras, var de väl synliga
och andra människor inom typkliniken verkade lyssna på dem och ta till
sig deras åsikter. Exempel på sådana situationer var ledningsmöte, vårdlagsmöte, rond samt basenhetsmöte (observation 11; 13; 15; 16; 18).
Genom att inta ett strategiskt förhållningssätt och noggrant planera sina
anföranden hade dessa kvinnor större möjligheter att driva igenom förslag. Åsa och Vanja utnyttjade också mera indirekta tekniker för att
skaffa sig inflytande. Vanja beskriver hur hon medvetet manipulerar för
att få sin vilja igenom.
Ibland måste man få det till att det egentligen är han som tycker
så. Så ibland luras jag lite och då går alltid mina förslag igenom.
Ja, man lär sig hur man skall göra för att ens förslag skall gå igenom. Och en sak som är jätteviktig är att ens förslag aldrig får
komma från en själv. Utan det gäller att få läkaren att säga det
som man vill att han skall säga och att förslaget därmed kommer
ifrån honom (Vanja, intervju 16).
Åsa accepterar att hon får manipulera för att skaffa sig inflytande i organisationen. För att kunna påverka är hon medveten om vikten av att välja rätt tillfälle.
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Ofta känner jag om han är på ett sådant humör så att det lönar sig
att säga till eller inte. Är han på gott humör så ställer jag mina
frågor tills jag får det svar jag vill ha och han märker inte att det
egentligen är jag som bestämmer och har övertaget då va. Men är
det så då att jag inte når dit jag vill och får de svar jag vill ha, ja
då brukar jag be någon av mina kollegor att ställa samma fråga
vid nästa rond. Och då brukar det ofta lyckas (Åsa, intervju 11).
Intressant är att de kvinnor som valde att manipulera insåg betydelsen av
vad de gjorde och ansåg att de med hjälp av tekniken befäste sina positioner inom organisationen, något som också bekräftades i observationsstudierna.
Gemensam front
Ett annat sätt att försöka få inflytande var att typklinikens kvinnor sökte
stöd hos varandra. Vanja refererar till var en informell sammankomst
mellan typklinikens första linjens chefer som ägde rum före ledningsmötet.
Detta mötet förstår du är det egentliga ledningsmötet, för det är
här vi fattar våra beslut. Vi brukar samlas här va för att komma
överens om hur vi skall ställa oss till olika frågor och ofta är det
ju så att vi har olika uppfattningar och så där. Men till slut brukar
vi ju enas och det känns så skönt att veta var vi står när vi går in
till mötet (Vanja, intervju 16).
Genom att samlas i anslutning till mötet och diskutera de frågor på dagordningen som särskilt berörde dem kunde de tala sig samman. De frågor som diskuterades vid sammankomsten var återinförandet av matvagnar med så kallat kantinsystem, om det var lämpligt att sjuksköterskor från mottagningen skulle tjänstgöra på avdelningen efter ett rullande
schema samt hur vikariefrågan skulle lösas inför semesterperioden. Utifrån detta samförstånd stärktes gruppen och Vanja tog själv på sig rollen som taleskvinna. På så sätt hade kvinnorna funnit en metod för att
kunna påverka beslut (händelse 37). Undersköterskan Lisa beskriver hur
hon uppnår inflytande inom organisationen.
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Jag känner att jag får stöd av x (första linjens chef) och vi har alltid haft en bra relation. Jag går ofta in till henne och jag känner
att hon tar det jag säger på allvar. Ja, vi kan prata om nästan allting (Lisa, intervju 14).
Lisa försökte dra fördel av sin goda relation med den kvinnliga första
linjens chef och kunde genom sin personliga kontakt föra fram sina åsikter.

7.2.4

Kvinnors utövande av motmakt

Kvinnlighet
Typklinikens kvinnor kunde hantera den maktutövning som de blev utsatta för genom att tillgripa sin kvinnlighet och använda den som en
motmaktstrategi. En av studiens sjuksköterskor, Johanna, liknar motmaktstrategin vid ett spel, som kunde iscensättas på olika sätt.
De spelar på sin underlägsenhet som kvinnor. Ja, de är inställsamma och flirtiga. Det syns så tydligt, det går inte att undvika.
De vill bli populära och omtyckta (Johanna, intervju 7).
Kvinnlighet som motmaktstrategi utgjorde en del av interaktionen mellan studiens kvinnliga underläkare och en manlig överläkare. Vid ett
observationstillfälle, en rond, kunde vi se hur den kvinnliga underläkaren intog ett tillbakadraget förhållningssätt, något som resulterade i att
den manlige överläkaren uppträdde särskilt hänsynsfullt och omhändertagande (observation 9). Den sjuksköterska som deltog i observationen
var Linda. Vid efterföljande intervju kommenterade Linda den manlige
överläkaren, som hon ansåg tagit den kvinnliga underläkaren under
”sina vingars beskydd”. Därmed menade hon att han inte ställde lika
höga krav på denna kvinna som han gjorde på andra underläkare vid
typkliniken.
Men hon är ju väldigt kvinnlig och så där och hon talar så tyst
och verkar lite hjälplös och ynklig om du förstår vad jag menar
(Linda, intervju 9).
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Motmaktstrategin kvinnlighet kunde även iakttas när en kvinnlig sjuksköterska och en manlig underläkare gick igenom korridoren, på väg till
en sittrond. Sjuksköterskan bar på rondpärmar, cardex och remisser när
hon plötsligt vände sig till underläkaren och sa :
Vad är nu du för en gentleman som låter mig slita ut mig? Underläkaren skrattade generat och svarade: Ursäkta mig, jag skulle
naturligtvis tagit något med mig från expeditionen, men låt mig
hjälpa dig, jag kan bära dina saker (händelse 22).
De kvinnor som utnyttjade sin kvinnlighet som motmaktteknik var framför allt yngre, nyutbildade sjuksköterskor. I interaktionen med typklinikens män spelade kvinnorna på sin kvinnlighet genom att placera sig
nära och söka ögonkontakt. En annan teknik var att utmana männen genom att sända sexuella signaler eller kräva ett artigt och uppvaktande
uppträdande. De sexuella signalerna sändes i form av komplimanger för
utseende eller uppträdande eller genom att kvinnan med sitt kroppsspråk
markerade sin attraktionskraft (observation 14; 16; händelse 34). Karin
är en sjuksköterska som själv inte säger sig utnyttja sin kvinnlighet.
Däremot observerar hon hur andra kvinnor inom organisationen gör det.
Jag ser ju att många av mina kollegor flirtar med framför allt underläkarna. Och jag tycker alltid att det är lika pinsamt för jag är
emot sådant. Den som flirtar vill bli populär och omtyckt fast jag
tror egentligen inte att det funkar så för man måste väl göra ett
bra jobb. Det är det viktigaste tycker jag (Karin, intervju 15).
Citatet belyser att spelet skedde helt öppet och att det irriterade Karin,
som själv inte tillämpade strategin. Karin funderade även över om
kvinnlighetstrategin medförde några favörer för de kvinnor som använde
den som motmakt.
Trygg sfär
Ytterligare ett sätt för kvinnorna att hantera maktutövning var att söka
sig till personliga relationer med arbetskamraterna, något som framkom
i flera intervjuer med studiens kvinnor. Relationerna kunde användas för
att söka stöd för att våga framträda i större grupp, men kunde också vara
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ett forum där kvinnorna kunde dra sig undan till en som de upplevde
trygg sfär. Sjuksköterskan Åsa och undersköterskan Louise betonar båda
vikten av att ha arbetskamrater som de känner förtroende inför.
Hade jag inte haft x (kvinnlig kollega) vet jag inte hur jag skulle
stått ut här. Det är så bra att prata med henne och vi kan bearbeta
saker tillsammans (Åsa, intervju 11).
Jo, det ska jag tala om för dig, för då är det så att dom som man
jobbar närmast med, talar man med. Ja, ibland kan det handla om
att man sitter timmar i telefonen och liksom skalar av sig känslor
och all ilska (Louise, intervju 5).
Den personliga bekräftelsen yttrade sig också i att kvinnorna tillsammans, och ofta i dyader, bearbetade osäkra situationer. Catharina är en
av typklinikens undersköterskor som riskerar att förlora sitt arbete inom
en snar framtid.
Ja, det jobbigaste förstår du är nog ovissheten. Man kan bli tokig
av alla cirkulerande rykten och vi undersköterskor är ju den
grupp som känner oss mest utsatt. Ja, ibland vet jag inte riktigt
vad jag skall ta mig till och x (första linjens chef) ja, hon verkar
ju heller inte veta någonting. Men, det är tur att vi undersköterskor ändå har varandra och att vi kan prata med varandra om allt
som sker runt oss (Catharina, intervju 10).
Även sjuksköterskan Carina lider av ovisshet och ryktesspridning, men
hon hanterar det utsatta läget genom att tillsammans med sina arbetskamrater ironisera över sin chef.
Jag drömmer ibland om att jag skulle kunna säga honom några
sanningens ord, och tänker på ett tillfälle då jag skulle kunna ge
igen, men det blir väl aldrig av förstås. Ibland fantiserar jag om
att jag skall få säga min åsikt, att verkligen få säga till honom
vad jag tycker om den skiten. Jag önskar att den situationen
skulle kunna uppstå när jag skulle kunna ge igen utan att bli skadad själv. Ja, du förstår, jag är inte ensam om att känna så här,
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för x (kvinnlig kollega) tycker som jag och ofta när vi har pratat
igenom det hela så känns det ändå lite bättre (Carina, intervju
19).
Både Catharina och Carina upplever gemenskapen i gruppen som en
möjlighet att hantera maktutövning, men även den egna oron. Citaten
kan tolkas så att båda kvinnorna använde intimitetstrategin då de var
beroende av personliga och nära kontakter med kvinnor i samma situation. Catharinas uppfattning speglar hur viktigt det var att dela ovissheten med andra kvinnor i den egna gruppen, något som också Carina poängterar. Hennes yttrande belyser hur hon gav uttryck för sin ilska genom att tillskriva sin chef negativa egenskaper.
Moderlighet
Men det fanns även de kvinnor som svarade på maktutövning genom
motmakttekniken moderlighet. När sjuksköterskan Johanna reflekterar
över sin funktion under ronder ser hon att hennes uppgift är att lägga till
rätta. Hon menar att hennes relation till många av läkarna vid typkliniken närmast kan liknas vid det förhållande hon har till sin egen son.
Man måste vara som en mamma. Hela tiden tjatar vi på dom:
Skriv där, glöm inte det, ordinera det! Vi måste hjälpa dom tillrätta. Visa vad dom skall göra. Dom ser ingenting själva. Säger
vi inte vad dom skall göra, så görs det inte (Johanna, intervju 7).
Även sjuksköterskan Ann-Cathrine ser sig själv ibland som en mor i
förhållande till läkarna.
Jag tror att vi sjuksköterskor har skämt bort dom från början. Vi
har alltid varit små morsor. Lagt för dom så att dom inte har behövt att tänka. Vi har hållit i många trådar och om man sedan
kommer och vill att dom skall göra lite själva, då blir det gärna
sura miner /…/ Läkarna klarar sig inte utan oss. Dom känner sig
utslängda och små i världen utan oss. Men dom kamouflerar det
bra, ingen skulle erkänna det alltså, men så är det, det är jag säker på (Ann-Cathrine, intervju 2).
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Sjuksköterskan Karin är negativ till att vissa sjuksköterskor inom typkliniken intar ett moderligt förhållningssätt gentemot de manliga läkarna.
Vad jag vänder mig särskilt mycket mot här på avdelningen är att
många sjuksköterskor spelar morsor för läkarna. De fixar och
donar och lägger allting till rätta (Karin, intervju 15).
Moderligheten kunde även användas som motmaktstrategi när kvinnorna utsattes för kritik. Vid en rond frågade en patient läkaren om tidpunkten för en planerad röntgenundersökning. Läkaren förde frågan vidare
till den kvinnliga sjuksköterskan och blev påfallande irriterad när inte
heller hon kunde besvara frågan. Han kritiserade henne öppet inför patienten och menade att hon var okunnig. Sjuksköterskan blev märkbart
påverkad av kritiken (observation 19). Vid den efterföljande intervjun
förklarar hon bort situationen.
Typiskt honom att bråka, sedan sa han att det var jag som bråkade. Han uppför sig som ett barn, ja, som en liten pojke (Carina,
intervju 19).
I detta exempel intog sjuksköterskan en undvikande och bortförklarande
attityd till något som i själva verket rörde sig om en öppen konflikt mellan henne och läkaren. När Carina beskrev den upplevda situationen
kunde hon med hjälp av motmaktstrategin moderlighet hantera en för
henne komprometterande situation.
Humor
Ett annat sätt för typklinikens kvinnor att hantera och skaffa sig kontroll
över besvärliga situationer var att använda humor. Detta observerades
till exempel vid en sittrond när en manlig läkare önskade bli informerad
av en kvinnlig sjuksköterska angående en patients hälsotillstånd. Sjuksköterskan hade uppenbara svårigheter att lämna den efterfrågade informationen. Istället började hon skämta om speciella egenheter som
hon hade noterat hos patienten och förflyttade därigenom fokus från sig
själv till patienten. Den manlige läkaren och sjuksköterskan skrattade
tillsammans över patientens personlighet, den information som läkaren
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hade efterfrågat glömdes bort och de gick vidare till nästa patient (observation 19). Humor kunde också kamouflera underlägsenhetskänslor.
Vid intervjun med sjuksköterskan Karin diskuterades kvinnornas situation vid typkliniken och Karin berättade att hon kände sig underlägsen
sina manliga arbetskamrater, något som hon relaterade till att hon var
kvinna (Karin, intervju 15).
Mitt vapen är att skoja om kvinnans underlägsenhet. Det är mitt
sätt att göra det tydligt. När jag arbetar med x (manlig läkare)
brukar jag säga: Se upp, nu är kvinnoföraktet framme när han
behandlar mig på ett speciellt sätt bara för att jag är kvinna. Då
skrattar alla. Men man får aldrig vara aggressiv. Det skapar bara
aggressivitet tillbaka. När jag skojar så här är det för att markera.
/…/ Men samtidigt är det ju så va att jag kommer undan när jag
skämtar för jag behöver ju inte gå in på och diskutera med honom vad jag egentligen tycker om hans sätt att vara mot mig
(Karin, intervju 15).
Genom att använda humor som motmaktstrategi kunde Karin hantera att
hon blev utsatt för maktutövning, samtidigt som hon inte öppet behövde
konfrontera kvinnoföraktet. För Karin blev humor ett ofarligt instrument
som möjliggjorde framförandet av ett viktigt budskap. Denna motmaktstrategi kunde också skapa störningar i kommunikationsprocessen, något
som blev synligt vid några informationsmöten där genomgripande organisationsförändringar i form av personalinskränkningar och omplaceringar diskuterades. När gruppen informerades om den bekymmersamma
situationen vid typkliniken avbröt en undersköterska med utropet:
Härligt! Vi börjar om från början igen! Jag för min del har ingenting emot att börja i personalpoolen, det kan ju ge både omväxling och nya erfarenheter. De övriga mötesdeltagarna blev mycket konfunderade och någon replikerade: Tycker du verkligen att
detta är härligt? Vad kan det ge för omväxling att behöva hoppa
runt i personalpoolen? Nej, nu förstår jag verkligen inte vad du
menar! (observation 13).
Vid ett vårdlagsmöte informerades återigen om planerade personalinskränkningar. Orimliga förslag till lösningar av problemet diskuterades
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under skämtsamma former, speciellt av en kvinna. Hennes uppsluppenhet korresponderade dock inte med de signaler som hon indikerade genom sitt kroppsråk. De många skämten bidrog till att fokus förflyttades
från kärnfrågan och istället började mötesdeltagarna att diskutera andra
saker till exempel hur den kommande semesterstängningen vid typkliniken skulle lösas, vilka personer som skulle gå kurser samt huruvida en
ny kaffebryggare skulle inskaffas eller inte (observation 15).
De skämt som kvinnan använde i observation 15 kan tolkas som ett
sätt för henne att hantera en osäker situation. Som framgår av de återgivna citaten i observation 13 och 15 fick de människor som utsattes för
motmaktstrategin dubbla budskap, något som skapade förvirring och
osäkerhet.

7.2.5

Sammanfattande kommentarer

Inom typkliniken fanns kvinnor som var väl medvetna om den maktutövning som de utsattes för. Konkret innebar detta att kvinnorna kunde
beskriva den maktkamp som pågick samt personer i sin närhet som de
ansåg utövade makt. Bland studiens intervjuade kvinnor fanns också de
som verkade omedvetna om såväl den egna maktutövningen som den
makt de utsattes för.
Mäns maktutövning inom typkliniken hade flera olika uttrycksformer, där en var att skuldbelägga kvinnorna. En annan maktform handlade om att inte bekräfta kvinnorna som individer. Denna maktteknik blev
tydligt när männen inte såg, lyssnade eller intog en kroppshållning som
visade ett ointresse för kvinnornas kunskaper, åsikter eller frågor. Ett
annat exempel på manlig maktutövning var att nedvärdera kvinnorna
genom att kalla dem ”flickorna” eller göra sexuella anspelningar med
hjälp av fräcka vitsar. Det manliga maktutövandet yttrade sig också i en
ovilja att förstå kvinnornas synpunkter och frågor, men även i att männen i hierarkins topp utövade makt genom att kontrollera informationsflödet och därmed bestämma vilken information, som skulle spridas
neråt i hierarkin.
Kvinnorna i studien använde makt på två sätt. Det ena, kvinnlig
maktutövning, innefattade att aktivt söka påverka en situation. Det andra
sättet, motmakt, var att kvinnorna hanterade manlig makt genom att reagera på olika sätt. Kvinnlig maktutövning kan hänföras till individens
placering i den hierarkiska strukturen. Således hade studiens enda kvinn184
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liga överläkare samt de kvinnor som var första linjens chefer störst möjligheter att utöva makt. Exempel på kvinnlig maktutövning var utrymmesskapande, vilket innebar att kvinnan såg till att hon blev synlig och
fick en framträdande roll i interaktionen med andra människor. Även
manipulativa maktstrategier användes i syfte att skaffa inflytande i organisationen. Kvinnorna agerade då inte öppet utan utnyttjade mera indirekta metoder för att kunna påverka. I något fall var stödet från andra
kvinnor en förutsättning för att kvinnan skulle kunna handla. Av studiens kvinnor var det framför allt gruppen första linjens chefer samt någon
sjuksköterska som tillämpade maktutövning i form av utrymmesskapande och manipulation.
De kvinnliga motmaktstrategierna iscensattes på flera olika sätt. Genom att tillgripa strategier som ligger nära det kvinnliga scriptet kunde
studiens kvinnor reagera på och hantera det manliga maktutövandet.
Exempel på denna form av kvinnlig motmakt var moderlighet och
kvinnlighet. Moderlighet handlade om att svara på maktutövning genom
att inta ett moderligt förhållningssätt, medan kvinnlighet inriktades på en
bekräftelse av det kvinnliga könet. Humor var ytterligare en förekommande motmaktstrategi där syftet var att via skämtet skaffa sig kontroll
över en situation. Motmaktstrategin intimitet slutligen innebar att kvinnorna inte agerade utan istället drog sig tillbaka till den lilla gruppen och
därmed konfirmerade sina underordnade positioner. Motmaktstrategierna användes såväl av sjuksköterskor och undersköterskor som av studiens enda kvinnliga underläkare.
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8

Analys

I detta kapitel kommer det empiriska resultatet från typkliniken att analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv så som de har beskrivits i avsnitt 2.4, 3.5 samt 4.4. Utgångspunkt för vår analys är avhandlingens två
huvudfrågor. Inledningsvis diskuteras organisationsstrukturens och kulturens betydelse för maktutövning inom tre somatiska vårdavdelningar.
Därefter behandlas frågan vilken betydelse genus har för maktutövning i
vardagliga möten inom tre somatiska vårdavdelningar. Nedanstående
figur åskådliggör hur avhandlingens problemområde relateras till olika
teoretiska perspektiv. I organisationsperspektivet problematiseras organisationsstrukturens och kulturens betydelse för maktutövning. Genusperspektivet diskuterar kvinnors utsatthet för makt utifrån feministiska
teorier medan vi i maktperspektivet resonerar kring maktutövning i förhållande till teorier om makt. I det pedagogiska perspektivet slutligen,
väcks frågan vilken roll socialisation och kunskap har för genusrelaterad
maktutövning.
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Maktperspektiv

Genusperspektiv

Analys av den
maktutövning som
sker i vardagliga
möten mellan
kvinnor och män
inom en somatisk
vårdavdelning

Pedagogiskt
perspektiv

Organisationsperspektiv

Figur 5. Avhandlingens problemområde i relation till olika perspektiv

8.1

Maktutövning sett ur ett organisationsoch genusperspektiv

Som vi har visat i resultatdelen präglades relationen mellan kvinnor och
män i arbetssituationen av att de befann sig i en hierarkisk organisation
med tydlig arbetsdelning utifrån olika yrkestillhörigheter. Läkarna, som
nästan uteslutande var män, befann sig i toppen och sjuksköterskorna
och undersköterskorna, som så gott som samtliga var kvinnor, fanns i
mellanskiktet eller basen. Den makt läkarna hade i kraft av sin position
och medicinska profession sammanföll med den dominans de kunde
utöva som män. I det följande vill vi närmare granska hur denna maktsituation utvecklades och vidmakthölls vid typkliniken. Jämfört med det
resonemang som förs både av Lukes och Weber kan maktutövning hän188
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föras till strukturen, men även definieras som möjligheten för individen
att påverka någon annan individ i en viss riktning. Förståelsen av makt
blir således olika beroende på vilket perspektiv vi utgår från. Vår avsikt
i detta avsnitt är att pröva vad olika maktdefinitioner kan tillföra förståelsen av genusrelaterad makt.

8.1.1

Placering i hierarkin

I den region där vår studie genomfördes kan den strukturella makten på
basenhetsnivå exemplifieras med att basenhetschefen var den person
som tilldelats den högsta formella makten (se kapitel 2, avsnitt 2.1).
Basenhetschefens maktposition inom organisationen kan beskrivas med
hjälp av Cherneskys´ och Tirritos´ (1987) fyra strukturella källor för
organisatorisk makt; nämligen centrala nätverk, nyckelposition, tillgång
till resurser samt kontroll över osäkerhetsfaktorer. Basenhetschefen var
en del av ett centralt nätverk, eftersom han hade kontakter med andra
beslutsfattare på högsta nivå inom landstinget såsom politiker och förvaltningschefen. Chernesky och Tirrito menar, att en position blir särskilt verkningsfull om makthavaren har en nyckelposition och tillgång
till resurser. Överfört på basenhetschefens ställning innebar denna ett
ansvar för att verksamheten uppfyllde landstingets målsättning inom de
tilldelade ekonomiska ramarna. I basenhetschefens maktutövning ingick
befogenhet att göra prioriteringar av verksamhetens mål, vilket skulle
kunna tolkas som en del av kontrollen över osäkerhetsfaktorer. Eftersom
positionen innefattade samtliga fyra strukturella källor för organisatorisk
makt fick basenhetschefen en stark ställning inom organisationen. På
varje vårdavdelning och mottagning inom typkliniken fanns en sjuksköterska som innehade funktionen första linjens chef. Befattningen var
underställd basenhetschefen och innefattade ett administrativt ansvar på
vårdavdelningsnivå. Även första linjens chef hade en position som innefattade de fyra strukturella källorna för organisatorisk makt. Den avgörande skillnaden mellan de olika positionerna var att maktutövningen
skedde på skilda hierarkiska nivåer och därmed fick olika effekt.
Varje basenhet ansvarade för att sjukhusets verksamhetsplan verkställdes inom given rambudget. Decentraliseringen inom typkliniken
hade dock inte fått den genomslagskraft som avsetts, då den hierarkiska
strukturen ännu var fast förankrad och svår att förändra. Fortfarande
kännetecknades organisationen av en yrkesmässig hierarkisering som
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var avhängig individens kunskapskapital. Denna uttrycktes i att läkarna,
som med undantag av två kvinnor var män, hade mest makt och ansvar
både i kraft av sin medicinska profession och sin placering i toppen av
hierarkin. Studiens övriga kvinnor representerade yrkesgrupperna sjuksköterska, undersköterska och sjukgymnast. Av dessa befann sig undersköterskegruppen närmast patienten i det direkta omvårdnadsarbetet.
Denna yrkeskategori hade minst makt och därmed begränsade möjligheter att påverka sin arbetssituation. I den yrkesmässiga hierarkins mellanskikt fanns sjuksköterskorna inklusive de kvinnor som var första linjens
chefer. Sjuksköterskorna var underställda basenhetschefen och behandlande läkare när det gällde medicinska frågor och första linjens chef i
frågor som rörde administrationen av vårdarbetet. Även sjuksköterskorna hade begränsade möjligheter att självständigt utforma sitt arbete. Intressant är dock att de fyra män som var sjuksköterskor och undersköterskor var mera framträdande och synliga och att de hade större möjligheter att kunna påverka än sina kvinnliga kollegor. Basenhetschefen var
man och läkare, ett faktum som ytterligare måste ha haft betydelse för
männens och läkarnas position inom organisationen.
Placeringen i hierarkins övre skikt skapade förutsättningar för typklinikens manliga läkare att i olika situationer se sig själva som självskrivna ledare. Detta framstod med tydlighet vid de tillfällen där andra personalkategorier, exempelvis första linjens chefer och sjuksköterskor, var
egentliga mötesledare. De manliga läkarnas beteende kan tolkas med
utgångspunkt i Lukes tredimensionella maktdefinition. Männens övertagande av ledarskapet kan då förstås utifrån den andra dimensionen, det
vill säga som ett dolt maktspel, som styrde vad som skulle komma upp i
den öppna debatten (jämför Lukes, 1977). Övertagandet av ledarskapet
innebar exempelvis att männen avgjorde vilka frågor som skulle diskuteras och därefter drog slutsatser som var helt i linje med den egna uppfattningen, oavsett vilka synpunkter som framförts av andra mötesdeltagare.
Weber (1921, 1983) relaterar makt till status och menar att såväl individer som grupper kan hävda sin status genom formell utbildning. En
individs eller grupps status kan således vara en avgörande faktor för
maktutövning inom en organisation. Det finns också en benägenhet,
enligt Sjölund (1968), att gruppmedlemmar med hög status vanligen
övervärderas samt att gruppmedlemmar med låg status undervärderas
såväl av gruppmedlemmarna som av sig själva. Även Sagrestano (1992)
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anser, att makt är korrelerat till individens status och framhåller att män
har större möjlighet till maktutövning beroende på en högre social status. Läkarnas höga status vid typkliniken uttrycktes exempelvis i att när
den ende närvarande mannen vid ett möte var läkare, var det lätt för honom att inta ledarrollen. Betydligt svårare blev det när flera manliga
läkare med samma status deltog. Den öppna maktkampen inom den hierarkiska strukturen blev då påfallande. Outtalade frågor som vem ska ta
övertaget, vem ska ta huvudrollen, vem ska ta ledarskapet aktualiserades
i denna konstellation. Maktkampen liknar den som Lukes (1977) anger
som den första dimensionen i sin maktdefinition. Dimensionen motsvarar den traditionella bilden av makt, där makt tillskrivs den som går segrande ur en öppen maktkamp. Avgörande faktorer kan då vara personlig
övertalningsförmåga, handlingskraft, kunskap och erfarenhet.
Första linjens chefer var chefer på mellannivå och underställda basenhetscheferna. Mellanpositionen inom organisationen innebar begränsade möjligheter att kunna påverka och utforma en tydlig ledarroll.
Denna problematik har även uppmärksammats av Rickard (1997). Hon
menar att första linjens chefer inom hälso- och sjukvården har haft svårt
att utöva sitt ledarskap och att de endast motvilligt axlat arbetsledarrollen.
En slutsats som kan dras är att den hierarkiska strukturen vid typkliniken gav männen i hierarkins topp möjlighet att utöva makt gentemot
kvinnorna, som befann sig i dess mellanskikt eller bas. Dessutom hade
medicinsk kunskap en överordnad ställning gentemot omvårdnadskunskap. Detta förhållande resulterade i att kvinnornas möjligheter att kunna påverka begränsades. Att kvinnor missgynnas av att arbeta i hierarkiska strukturer har även uppmärksammats av såväl nationell som internationell forskning inom området (se Abrahamsson, 1992; Bergman,
1994; Lindgren, 1992; Ressner, 1985; Svensson, 1993; Troemel-Ploetz,
1994; Vinay, 1997).
Maktutövningen inom den hierarkiska strukturen vid typkliniken kan
bli förståelig med hjälp av begreppen manlig överordning och kvinnlig
underordning. Begreppen kan bland annat relateras till Mathiesen
(1978), som menar att makt manifesteras som över- och underordning.
Vid typkliniken kan maktrelationen då tolkas som att de underordnade,
det vill säga de kvinnliga sjuksköterskorna och undersköterskorna och
de överordnade, det vill säga de manliga läkarna hade olika uppfattning
om graden av makt i förhållande till varandra. De underordnade bedö© Institutionen för pedagogik
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mer att de överordnade har mer makt än vad de själva uppfattar, medan
makten kan vara maskerad för de överordnade. Genom att männen inte
är medvetna om maktutövningen kan de till och med uppleva sig som
maktlösa. En förklaring till dessa skilda upplevelser kan vara att de
överordnade inte har makt över det som de anser vara viktigt. Maktutövningen sker istället inom sådana sfärer som är betydelsefulla sett ur de
underordnades, det vill säga kvinnornas perspektiv.
Grunden till kvinnans underordning i samhället är, enligt Hartmann
(1981, 1986), den könsbestämda arbetsdelningen. Liknande resonemang
förs av Holter (1973), som beskriver könsdifferentieringen i samhället
som en systematisk fördelning av arbete efter kön. Detta gällde även vid
typkliniken. De i stort sett enkönade yrkeskategorierna bidrog till den
tydliga arbetsdelning som fanns mellan studiens kvinnor och män. Denna arbetsdelning medförde att trots att de arbetade inom samma område
hade de skilda arbetsuppgifter med liten insyn i varandras arbetssituation.
Vid möten kunde vi iaktta att en del manliga läkare framhöll sin egen
person eller yrkesroll. Själva sakfrågorna kom därmed på undantag och
blev endast en strukturell ram. En observerbar konsekvens blev att
många av de beslut som fattades vid typkliniken var oklara och lämnades till individuell tolkning. Måhända kan detta vara en förklaring till att
utformningen av ronden och rapporten inte hade förändrats trots att dessa varit återkommande diskussionspunkter under flera år.
En viktig slutsats som kan dras av den diskussion vi fört hittills är att
individens placering i den hierarkiska strukturen är central för maktutövning, men genus är också av avgörande betydelse inom denna typ av
sjukvårdsorganisation. Detta vill vi belysa i följande avsnitt.

8.1.2

Arbetets organisering

Den empiriska studien visade att det i typklinikens decentraliserade och
grupporienterade organisationsmodell fortfarande fanns tayloristiska
inslag som avspeglades i sättet att tänka om organisation, arbetsdelning
och makt. Därmed hade inte de organisationsförändringar som genomförts fått den genomslagskraft som åsyftades.
Det tayloristiska tänkesättet kom till uttryck i flera återkommande rutiner vid typkliniken. Ett exempel på en sådan rutin var ronden, som
trots genomgripande organisationsförändringar var tämligen oförändrad
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till sin struktur. Fortfarande var huvudsyftet att tillfredsställa läkarens
behov av att snabbt skaffa sig information om hur patienterna mådde
och hur de reagerade på den medicinska behandlingen. Ronden innefattade givna roller och spelregler, förbundna med förväntningar om kunskaper och beteenden. Den blev därför en arena för bibehållandet av
maktrelationer.
Den tayloristiska influensen blev även tydlig inom vårdlagen där arbetet präglades av ett effektivitetstänkande som innefattade detaljplanering, styrning och kontroll. När studiens sjuksköterskor och undersköterskor beskrev sin arbetssituation lyfte de så gott som undantagslöst
fram den tidspress under vilken de arbetade. Upplevelsen av tidspress
grundades reellt i knapphet på tid men även i den arbetsdelning och brist
på makt över det egna arbetet som speglar en organisationsidé som vi
betecknar taylorism. I stor utsträckning styrdes sjuksköterskornas och
undersköterskornas arbetssituation av fasta rutiner samt av att de ständigt blev avbrutna vid utförandet av en arbetsuppgift. För organisationens läkare var situationen delvis en annan. Tidspressen var tydlig också
för dem, men med den skillnaden att de till viss del kunde kontrollera
sin tid och göra omprioriteringar av arbetsuppgifter om så skulle behövas. Maktutövandet i förhållande till tidsperspektivet handlade om att
kontrollera och påverka varandras arbetsuppgifter. De manliga läkarna
övervakade sjuksköterskornas arbete och krävde att de skulle finnas till
förfogande när helst de önskade. Samtidigt utövade sjuksköterskorna
makt när de ”jagade” läkarna med arbetsuppgifter som måste utföras för
att vårdarbetet på typkliniken skulle flyta friktionsfritt. Mellan sjuksköterskor och undersköterskor fanns också en maktutövning som bestod i
att båda yrkeskategorierna aktivt kontrollerade varandras arbetstid. Förhållandet till tid kan hänföras till den hierarkiska strukturen, då graden
av frihet är inbyggd i denna. De personer som befann sig högt upp i hierarkin hade relativt stort inflytande över sin tid och var autonoma, medan självbestämmandet var lågt för dem som fanns i hierarkins bas, med
små möjligheter att styra sin arbetstid som följd. Tidskontrollen vid typkliniken kan även ses utifrån en genusaspekt och relateras till Ås (1974,
1982, 1990), som menar att män i större utsträckning än kvinnor äger sin
tid och att de därmed har större möjligheter att påverka sina liv.
Läkarna utgjorde den yrkesgrupp vid typkliniken som tillsammans
med första linjens chefer stod utanför den grupporienterade organisationsmodellen. De övriga sjuksköterskorna utgjorde en del av vårdlaget,
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men istället för att profilera sitt omvårdnadskunnande prioriterade de
administrativa och sjukvårdstekniska arbetsuppgifter. Därmed konfirmerade sjuksköterskorna normen för vilka uppgifter som skulle tillmätas
högst status. Statustänkandet innefattade ett behov av att markera den
egna yrkestillhörigheten och såväl läkare som sjuksköterskor strävade
efter att utestänga underordnade yrkesgrupper. Den tydliga demarkationslinje som fanns mellan de olika yrkeskategorierna innebar inte endast en yrkesmässig arbetsdelning utan även en ojämn ansvarsfördelning. Gränsdragningen mellan hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper är
något som även Emanuelsson (1990) funnit. I förlängningen leder denna
till det som Franssén (1997a) benämner inhägnadskonflikten.

8.1.3

Organisationskultur

Inom typkliniken fanns en organisationskultur, som styrde organisationsmedlemmarnas handlande och som innefattande dominerande värden och normer samt oskrivna regler. En del av denna organisationskultur var språkbruket. Såväl genus, yrkestillhörighet som status inom organisationen kunde relateras till individens sätt att använda språket. Vid
de flesta observationstillfällena talade de manliga läkarna, samt en av
studiens manliga sjuksköterskor, betydligt mer än kvinnorna och gav
intryck av att vara säkra och trygga. De förde talmonologer, tog lång tid
på sig när de skulle utveckla sina tankar, talade långsamt, tog ordet direkt, utan att bli ombedda samt avbröt ofta andra. Individens yrkestillhörighet avspeglade sig bland annat i att gruppen läkare använde det medicinska fackspråket i större omfattning än yrkesgrupperna sjuksköterska
och undersköterska. Detta exemplifierades i våra observationer och intervjuer med att läkarna ofta var distanserade och formella i sina uttalanden om patienters hälsotillstånd medan sjuksköterskor och undersköterskor intog ett mera känslomässigt förhållningssätt.
Språkbruket kan även relateras till individens status inom organisationen. Inom typkliniken hade gruppen läkare i kraft av sin position
högst status. Deras språkbruk blev därför normgivande och kunde därmed användas som ett dominansmedel gentemot andra yrkesgrupper.
Flera av studiens kvinnor var medvetna om språkbrukets betydelse och
att deras möjligheter att påverka var avhängigt förmågan att ta till sig
och använda ett adekvat språk.

194

© Institutionen för pedagogik

Ett annat inslag i organisationskulturen var kunskap om organisationens dominerande normer. För några av studiens kvinnor innebar denna
kunskap att de intog ett anpassat förhållningssätt när de utsattes för
maktutövning. Den vanligaste formen av anpassning var passivitet, vilket uttrycktes i likgiltighet och uppgivenhet. Beteendet kan jämföras
med det som Mathiesen (1978) kallar vanmakt och som innebär att individen inte ser någon möjlighet att kunna påverka sin situation. Ytterligare en variant av anpassning var att uppfatta sitt anpassade beteende som
en viktig del av samarbetet med de manliga läkarna. Anpassning kan
förstås med hjälp av de Beauvoirs tankar om förhållandet mellan subjekt
och objekt. Mannen ser sig som subjekt och gör anspråk på att framstå
som det väsentliga, medan kvinnan förblir objekt för mannen och lär sig
att uppfatta sig själv som icke väsentlig. Hon ställer därför inga krav på
att bli betraktad som subjekt utan anpassar sig till sin underordning (de
Beauvoir, 1986).
Förhållningssättet kan också uppfattas som en överlevnadsstrategi
och blir då förenligt med Magnussons definition av anpassning (Magnusson, 1996). Även annan forskning (Bolman & Deal, 1995; Dunivin,
1989) visar att organisationsmedlemmar ofta tillgriper anpassning för att
kunna stå emot organisationens utformning och ledning. Flera av de
återgivna citaten i resultatdelen åskådliggör hur vissa kvinnor reagerade
på sina små möjligheter att kunna påverka. För att kunna vara kvar i
miljön valde de dock att anpassa sig. I vår studie fanns också kvinnor
som inte anpassade sig utan istället ifrågasatte, protesterade eller ville
förändra sina arbetsvillkor. Dessa kvinnor hamnade i ett svårare läge.
Vid intervjuerna ångrade någon sitt agerande och beskrev sig själv som
ensam och utsatt.
En annan del av organisationens dominerande normer var att läkarnas
medicinska kunskaper skattades högst på arbetsplatsen medan sjuksköterskornas omvårdnadskunskap värderades lägre. I intervjuerna med
sjuksköterskorna återkom uppfattningen att det var viktigt att i relation
till andra yrkesgrupper lyfta fram det egna kunskapsfältet. Observationerna visade emellertid inte att sjuksköterskorna i det praktiska vårdarbetet och i interaktionen med läkarna profilerade omvårdnadskunnandet
nämnvärt. Intrycket var snarare att yrkeskunnandet fortfarande värderades utifrån medicinska och tekniska kunskaper. Sjuksköterskornas svårigheter att lyfta fram yrkesområdets profil kan vara en förklaring till att
deras position inom typkliniken blev underordnad i förhållande till lä© Institutionen för pedagogik
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karna, som i kraft av sin högre värderade medicinska kunskap intog en
överordnad ställning. Svårigheten för sjuksköterskorna att hävda sitt
yrkesområde kan också hänga ihop med att sjuksköterskornas kunskap,
sett ur ett historiskt perspektiv, alltid varit underordnad läkarnas kunskap. Bilden förstärks ytterligare om Ås tankar om att kvinnors kunskapsområden av hävd värderas lägre än mäns tillförs (Ås 1982). Detta
belyses också av Walby (1994), som menar att patriarkala relationer i
lönearbetet medför att kvinnor och män segregeras och att kvinnor tilldelas underordnade positioner i arbetslivet.
Utmärkande för organisationskulturen inom typkliniken var också att
det fanns tre subkulturer. Dessa byggdes upp kring yrkeskategoriernas
olika normer och kunskaper och sammanfaller till vissa delar med Lindgrens beskrivning av läkarnas kooptativa, sjuksköterskornas korporativa
samt undersköterskornas kollektiva subkultur (Lindgren, 1992).
Läkarnas subkultur var väl definierad och de framträdde tydligt både
som individer och som kollektiv. Därmed blev denna subkultur normgivande för typkliniken. Värt att notera är även att basenhetschefen var
läkare, ett faktum som ytterligare förstärkte denna subkultur. I det manliga normgivandet låg även att männen tog sig friheter, såsom att komma och gå, anlända för sent till möten eller på andra sätt visa ett ointresse. Männens beteende var tydligt observerbart och påverkade i flera fall
interaktionen så att sjuksköterskor, vid till exempel ronder, undvek att
ställa frågor. Några kvinnor inom typkliniken uppvisade också ett ointresse, men detta fick inte samma konsekvenser för arbetssituationen.
Detta kan förstås utifrån att dessa kvinnor befann sig i en position som
innehöll såväl låg status som små möjligheter att kunna påverka. Att
beteendet inte väckte någon större uppmärksamhet kan också förstås
utifrån det faktum att de var kvinnor och därför inte normgivande på
samma sätt som männen. Till männens privilegier räknades i ett fåtal fall
också rätten att låta ett dåligt humör påverka en arbetssituation negativt.
Någon av de intervjuade kvinnorna kommenterade detta, men männen
utsattes inte för några negativa sanktioner.
Sjuksköterskornas subkultur var mera diffus och kännetecknades av
en otydlig yrkesroll samt av att yrkesgruppen inte framstod som ett kollektiv. I våra intervjuer framkom att sjuksköterskorna hade svårt att enas
om vilka frågor som skulle betraktas som väsentliga, sett ur ett sjuksköterskeperspektiv. Detta blev särskilt tydligt när sjuksköterskan Johanna
förde fram förslaget om så kallade ”systerlösa ronder” utan att ha för196
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ankrat sina synpunkter hos sjuksköterskegruppen. Andra frågor som
diskuterades var vid vilken tidpunkt förmiddagsronden skulle äga rum
samt rutiner för överrapportering av patienter. I dessa diskussioner var
vår upplevelse att sjuksköterskorna inte agerade som en enad grupp. De
sjuksköterskor som uttalade sig gjorde det utifrån en egen personlig uppfattning, som inte var förankrad hos övriga sjuksköterskor. Detta förhållningssätt minskade sannolik möjligheterna för sjuksköterskegruppen
att kunna påverka sin arbetssituation.
Undersköterskornas subkultur byggdes upp kring att de som grupp
var sammansvetsad. Detta visade sig när de vid intervjuerna ofta refererade till varandra och undersköterskegruppen. I frågor som rörde undersköterskans arbete framstod gruppen som enad, något som kan förstås
utifrån att undersköterskorna inom gruppen ofta diskuterade frågor som
berörde dem. Trots denna enighet kunde vi se att undersköterskorna vid
olika möten och sammankomster ändock hade svårt att kollektivt föra
fram sina åsikter. Ett annat karaktäristika för undersköterskornas subkultur var att de gentemot sjuksköterskegruppen intog ett kritiskt förhållningssätt, något som bland annat uttrycktes i diskussionen om arbetets
uppläggning och fördelning inom vårdlagen.
Men subkulturerna kunde ibland överskridas. Detta överskridande
blev särskilt tydligt när typklinikens kvinnor och män vid kaffepauser,
men även i direkta arbetssituationer, sökte sig till varandra. Fenomenet
kan förstås som att det för många ses som naturligt att söka sig till det
egna könet.
I ovanstående resonemang har vi försökt visa subkulturens betydelse
för de vardagliga mötena mellan kvinnor och män inom typkliniken.
Centralt inom subkulturerna var att dessa i stort sett var enkönade och
att de byggdes upp kring normer och värden som ingick i de olika subkulturernas vardagskunskap. Konsekvensen blev att denna kunskap togs
för given och styrde läkares, sjuksköterskors och undersköterskors handlande i olika riktningar.

8.1.4

Mäns maktstrategier

Den vardagliga genusrelaterade maktutövningen inom typkliniken uttrycktes i att manliga läkare på flera olika sätt försökte få igenom sin
vilja i interaktionen med studiens kvinnliga sjuksköterskor och undersköterskor (jämför Mathiesen, 1978; Weber, 1921, 1983). De män som
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befann sig i toppen av hierarkin hade tillgång till en mera fullständig
information, vilket resulterade i att de kunde kontrollera informationsflödet inom organisationen. Utmärkande för denna kontroll var att innehållet i informationen förändrades och tillrättalades längs informationskedjan samt att de manliga cheferna avgjorde vilken information som
skulle spridas. I nästa led uppmanades kvinnliga första linjens chefer att
undanhålla vissa delar av den information som de erhållit av högre chefer. Konsekvensen av detta blev att första linjens chefer ansåg sig vara
indragna i ett dubbelspel, som de hade svårt att ställa upp på. Bristen på
information skapade en osäkerhet hos de kvinnor som ansåg sig vara
utsatta för denna form av maktutövning. Informationsbristen resulterade
dessutom i kunskapsluckor, som gjorde det omöjligt för dem att aktivt
delta i beslutsprocessen. Eftersom kvinnorna inte visste vilken information de kunde göra anspråk på måste det också ha varit problematiskt för
dem att avgöra vad som kunde betraktas som informationsbrist. Återkommande i flera intervjuer var kvinnornas svårigheter att hävda sin rätt
och deras bristande insikt i vad som hände inom organisationen.
De manliga chefernas information till typklinikens kvinnor var i några fall otydlig, samtidigt som den implicit innehöll negativ kritik. De
kvinnor som observerades bli utsatta för denna form av maktutövning
uppgav vid efterföljande intervjuer att de kände sig överrumplade av
kritiken som de upplevde som såväl orättvis som obefogad. Trots denna
upplevelse tog de dock till sig kritiken och menade att de själva bar ansvaret för de uppkomna situationerna. Kännetecknande för denna maktteknik är, enligt Ås (1974, 1982, 1990), att den är irrationell och därför
svår att upptäcka. Samtidigt är den mycket effektiv, då kvinnan ofta
accepterar den skuldbeläggelse som åläggs dem.
Ännu en komponent av den genusrelaterade maktutövningen var
kvinnors upplevelser av att inte bli bekräftade. Makttekniken blev tydlig
när männen inte såg dem, inte lyssnade på dem eller intog en kroppshållning som kunde tolkas som bristande respekt för kvinnorna. En viktig del i maktutövningen var att de flesta kvinnor inte betraktades som
enskilda personer utan behandlades som en grupp utbytbara individer.
För några av de intervjuade kvinnorna handlade den personliga ickebekräftelsen om att en del manliga läkare inte hälsade på dem i vardagliga
möten. Det var heller inte självklart att läkarna, ens efter många arbetsår
tillsammans med kvinnorna, tilltalade dem vid namn eller kände till något om deras privatliv. Detta kan ur kvinnornas perspektiv tolkas som en
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markering från läkarnas sida av vilka som var betydelsefulla inom organisationen. Intressant är att någon av de kvinnor som observerades ha en
framträdande roll, det vill säga ofta framförde sina åsikter och tilltalades
med namn, ändock upplevde att hon inte blev respekterad. En annan del
av kvinnornas upplevelser var att de inte blev bekräftade av männen när
de, vid exempelvis avdelningsmöten, kaffepauser och ronder, försökte
föra fram sina åsikter. Ytterligare exempel var att direkta frågor, som
ställdes av kvinnliga sjuksköterskor och undersköterskor till manliga
läkare inte besvarades. Mest framträdande blev detta under ronder. Ingen kvinna kommenterade dock i efterföljande intervjuer denna form av
maktutövning. En anledning till detta kan vara att de uteblivna svaren
inte skapade några problem för kvinnorna, då de ändå fick svar på sina
frågor av andra sjuksköterskor.
Förlöjligande var en form av maktutövning som uttrycktes på ett
konkret, rakt sätt och riktades med tydlig adressering till den kvinna det
berörde. Men makttekniken kunde också användas på ett diffust och
subtilt sätt. Då mycket av det som skedde i mötet människor emellan vid
typkliniken var mångtydigt var det inte problemfritt att särskilja det vanliga oförargliga skämtet från förlöjligandet. Det som tolkades som förlöjligande kunde handla om att manliga överläkare förde ner diskussioner på en låg nivå genom att benämna kvinnorna med epitetet ”flickorna”. Detta innebar, i överensstämmelse med det Lindgren (1992) anger,
att kvinnorna behandlades som inte helt vuxna personer och inte heller
förväntades bli det. Några av typklinikens överläkare bemötte vid flera
tillfällen kvinnor som visade oro, uttryckte problem eller ställde frågor
med en ironisk eller nonchalant attityd. Även detta kan tolkas som förlöjligande, eftersom beteendet visade att männen inte tog kvinnorna på
allvar utan markerade att reaktionen och åsikten var oväsentlig, felaktig
eller saknade relevans i sammanhanget. Ytterligare exempel på denna
maktteknik var när männen berättade ”fräcka vitsar” med sexuella anspelningar riktade mot det kvinnliga könet.
Upplevelser av att inte bli bekräftad eller att bli förlöjligad, som några av kvinnorna i vår studie beskriver, kan förstås med hjälp av Ås begreppsapparat. Mannen tillämpar, enligt Ås, denna typ av makttekniker
för att ”dominera och säkra makten över kvinnan” (Ås 1974, 1982,
1990).
En annan form av manlig maktutövning var oviljan att förstå. Denna
maktstrategi blev tydlig när utövaren uppenbart inte ville förstå. Resulta© Institutionen för pedagogik
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tet blev att de kvinnor som utsattes upplevde osäkerhet. Männen tog sig
med hjälp av denna teknik ur utsatta lägen och undvek frågor som de
inte var beredda att svara på.
Som vi har visat präglades typklinikens hierarkiska organisationsstruktur av patriarkala och genusbundna interaktionsmönster, något som
gav männen möjlighet att utöva makt inom organisationen. De kvinnor
som hade insikt om den manliga maktutövningen upplevde att deras
självförtroende och självbild påverkades i negativ riktning. Men det
fanns även de som inte verkade reflektera över männens maktutövning.
En förklaring till detta kan vara att kvinnorna, det vill säga såväl sjuksköterskor som undersköterskor, hade internaliserat maktinnehållet i
typklinikens organisationskultur och därmed tog den för given.

8.1.5

Kvinnors maktstrategier

I observationer och intervjuer framkom att några av studiens kvinnor
använde manipulation som maktstrategi i interaktionen med typklinikens män. Innebörden i denna strategi var att de inte agerade och protesterade på ett öppet sätt. Istället utnyttjades mera indirekta metoder för
att kunna påverka. Flera av de intervjuade sjuksköterskorna menade att
de medvetet manipulerade läkarna för att få som de ville. Strategin hade
en positiv effekt för den enskilda kvinnans välbefinnande, eftersom hon
kände att hon hade agerat och i vissa fall uppnått önskat resultat med sitt
maktutövande. Manipulationsstrategin kunde dock endast användas för
att hantera mindre problem, exempelvis förmå en läkare att ordinera ett
visst läkemedel. Det är troligt att läkarna var medvetna om att de blev
manipulerade och att de ställde upp på spelet endast så länge vissa regler
följdes. Den viktigaste spelregeln var att sjuksköterskan inte utmanade
läkarens överordnade ställning. Lyckades denna balansgång kunde sjuksköterskan fungera som en värdefull konsult i de medicinska besluten.
En annan outtalad regel var att sjuksköterskan aldrig fick visa öppen
oenighet med läkaren inför patienten. Regeln påminner om det tysta
samförståndet mellan läkare och sjuksköterska som beskrivits av Stein
(1978) som ”the-doctor-nurse-game”. Användandet av manipulation
innebar att kvinnorna kunde få ett visst inflytande i organisationen, men
eftersom detta inflytande var väl dolt resulterade det i att kvinnorna bidrog till att konservera den rådande maktstrukturen. En intressant slutsats som kan dras av det sätt på vilket typklinikens kvinnor tillämpade
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manipulationsstrategin är att tekniken inte utmanade den kulturella kod
som fanns så länge den outtalade överenskommelsen mellan sjuksköterskorna och läkarna följdes.
När kvinnorna medvetet gjorde anspråk på att bli betraktade som subjekt i en arbetssituation kunde det ske med hjälp av den av oss benämnda maktstrategin utrymmesskapande. Den viktigaste komponenten i
denna maktstrategi var att kvinnan skaffade sig ett talutrymme. Detta
kunde ske om kvinnan var väl förberedd men även om hon placerade sig
strategisk rätt i rummet, så att hon kunde få stöd från betydelsefulla
människor inom organisationen. Utrymmesskapandet var en maktteknik
där kvinnorna vid typkliniken signalerade att de inte accepterade utan
tvärtom utmanade genusordningen. Strategin överensstämmer till vissa
delar med de kvinnliga maktstrategier som beskrivits av Martin et al.
(1983) och Martin (1996).
I det empiriska materialet var det lätt att identifiera de kvinnor som
medvetet utövade makt. I sitt handlande visade dessa att de hade kunskaper om både sitt eget agerande men även om andra människors sätt
att tänka och reagera. De få maktmedvetna kvinnorna intog ofta ett strategiskt förhållningssätt gentemot omgivningen. Detta innebar exempelvis att de vid möten och sammankomster var väl förberedda. Medvetenheten om makt varierade hos de kvinnor som ansåg att de själva inte
utövade makt. Flera av dem ansåg att de hade demaskerat olika maktspel
på typkliniken, men såg inte någon möjlighet att använda kunskapen för
egen del. Förutsättningarna för att dessa kvinnor skulle kunna påverka
var att de hade en positiv självaktning samt att de fick stöd för sitt agerande från kollegor. De kvinnor som utövade makt inom typkliniken var
den kvinnliga överläkaren, första linjens chefer samt några sjuksköterskor. Detta kan förstås utifrån att deras position inom organisationen skapade förutsättningar för maktutövning.
De kvinnor som inte själva utövade makt, men som hade kunskap om
makt, befann sig i en komplicerad situation. Kunskapen väckte starka
känslor hos dem, såsom vrede, uppgivenhet och frustration och tog sannolikt stor del av deras kraft och energi. Några kvinnor i studien uppfattade vi som okunniga om den maktutövning som förekom inom organisationen. Karaktäristiskt för denna grupp kvinnor var att de verkade ointresserade av det maktkamp som pågick inom typkliniken . Konsekvensen blev att de representerade ”den maktsvage i förhållande till den
maktstarke” (jämför Mathiesen, 1978).
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8.1.6

Kvinnors motmaktstrategier

Foucault (1980a, 1980b) uppfattar makt som en kamp om att vinna eller
förlora och därmed formar makten ett motstånd, en maktvektor riktad åt
motsatt håll än den ursprungliga. Intresset riktas inte mot makthavaren
utan istället mot den effekt som maktutövningen får. Även Mathiesen
(1978) använder begreppet motmakt, men han menar att makten vilar på
vanmakten. När makten rubbas och vanmakten bryts föds motståndet.
Dessa båda synsätt kan användas för att förstå den genusrelaterade
maktutövning som uppstod i interaktionen mellan typklinikens kvinnor
och män.
De motmaktstrategier som studiens kvinnor använde för att hantera
den maktutövning som de utsattes för iscensattes på olika sätt. Ett var att
retirera och vända sig från problemen, ett beteende som kan tolkas som
ett underförstått accepterande. Beteendet skulle dock också kunna tolkas
som en tyst protest. Det är oklart om detta beteende är att betrakta som
motmakt eller inte. Beteendet skulle också kunna tolkas utifrån Mathiesens begrepp vanmakt och i så fall som ett förstadium till motmakt
(Mathiesen, 1978). Vid typkliniken fanns kvinnor som uttryckte att de
inte hade något behov av att påverka. En förklaring till detta är att kvinnorna utgjorde en del av en organisationskultur där de visste att deras
position inte var förknippad med något inflytande. De kvinnor som var
omedvetna om makten i organisationen uppfattade heller inte sig själva
som utsatta för maktutövning. Situationen på arbetsplatsen beskrevs som
acceptabel och kvinnorna tycktes inte ha något behov av att tillgripa
motmakt.
Intimitet var en strategi som några av studiens kvinnor använde när
de utsattes för maktutövning. Strategin innebar att kvinnorna inte agerade öppet utan istället sökte stöd och närhet hos någon annan kvinna.
Denna förtroliga relation mellan kvinnor blev ett forum där känslor och
upplevelser bearbetades. Sättet att hantera maktutövning påminner om
begreppet vanmakt, men om kvinnorna använde intimiteten för att hämta mod eller få stöd för att våga agera kan det tolkas som ett upphävande
av vanmakten och därmed vara det första ledet i ett kollektivt handlande,
det vill säga motmakt.
Intimitet kan förstås utifrån Bjerrum-Nielsens och Rudbergs (1991)
samt Öhrns (1998) beskrivning av att strategin är något som flickor använder i klassrumsoffentligheten. Flickors behov av nära, dyadiska väninneförhållanden, men också det som Mc Robbie (1987), Mc Robbie
202

© Institutionen för pedagogik

och Garber (1975) benämner rumskultur är komponenter i intimitetstrategin. Mellan typklinikens och klassrummets offentlighet finns paralleller. I skolan socialiseras flickor och pojkar till olika förhållningssätt i det
offentliga rummet. Flickor föredrar ofta den lilla flickgruppen och lär
sig tidigt intimitetstrategin. En strategi som de bär med sig in i arbetslivet. Mot denna bakgrund är det förståeligt att typklinikens kvinnor använde intimitetstrategin som en form av motmaktutövande.
Strategin moderlighet var ytterligare ett av kvinnornas svar på
maktutövning och innefattade att kvinnorna intog ett moderligt förhållningssätt genom att på olika sätt ta hand om de manliga läkarna. Detta
innebar att visa dem till rätta och påminna om olika arbetsuppgifter,
såsom att ordinera läkemedel och skriva remisser. Det omhändertagande
förhållningssättet överensstämmer med de förväntningar som fortfarande finns på den traditionella sjuksköterskerollen; nämligen att sjuksköterskan skall använda sina moderliga egenskaper i omvårdnadsarbetet,
vara tjänande samt uppoffrande. Moderligheten kunde även observeras i
situationer när kvinnorna utsattes för kritik av manliga läkare. Genom
att tala om den manlige läkaren som ett barn bortförklarades kritiken
och strategin fungerade då som en skyddsmekanism. Några av de kvinnor som inte själva tillämpade strategin menade att flera sjuksköterskor,
vid typkliniken, i alltför stor utsträckning intog en moderlig attityd gentemot de manliga läkarna. Detta förhållningssätt ansåg dessa kvinnor
vara oförenligt med en professionell yrkesroll.
En orsak till att studiens kvinnor tillgrep denna motmaktteknik skulle
kunna vara att moderlighet är förenligt med det kvinnliga livsmanuset,
inom vilket flickor internaliserar en modersroll. Det är troligt att studiens kvinnor fann det naturligt att bejaka modersrollen och att de därför i
intervjuerna inte reflekterade över sitt agerande. I detta resonemang
finns paralleller med de Beauvoirs tankar om att modern bekräftas genom sitt barn (de Beauvoir, 1986). Moderlighet liknar till vissa delar
härskartekniken förlöjligande. Gemensamt är att båda teknikerna innehåller en nedvärdering av den person som utsätts.
Nära moderlighet finns motmaktstrategin kvinnlighet. Anyon (1983)
och Davies (1983, 1984) menar, att flickan socialiseras till en kvinnlighet som sammanfaller med de normer som finns i samhället och att
flickan drar fördel av sin kvinnlighet för att klara sig ur besvärliga situationer. Tekniken tillämpad vid typkliniken innebar att kvinnorna försökte påverka sina arbetsvillkor genom att spela ut sin kvinnlighet och ut© Institutionen för pedagogik
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nyttja det spänningsfält som finns mellan könen. Kvinnlighet som motmaktstrategi är ett spel där målet är att kvinnan skall bli omtyckt av
mannen. Enligt de Beauvoir (1986) finns det i kulturmönstret sedan urminnes tid en uppmaning riktad till kvinnan som går ut på att lägga an
på och behaga mannen. Denna uppmaning ligger djupt rotad i det kvinnliga scriptet och medför att flickan socialiseras till att utveckla en social
förmåga och en känslighet för omgivningens förväntningar och krav.
Humor var ytterligare ett sätt för kvinnorna att hantera maktutövning
och kan därför räknas till motmaktstrategierna. Sättet att tillämpa humor
överensstämmer med Davies´ (1983, 1984) beskrivning av det kvinnliga
normbrytandet, som innebär att kvinnor via skämt och kvickheter försöker skaffa sig kontroll. Tekniken gav kvinnorna vid typkliniken positiv
uppmärksamhet och kontroll, men kunde också vara ett sätt att kamouflera rädsla och osäkerhet. Samtidigt resulterade humorn i kommunikationsstörningar, något som måste ha betraktas som en negativ effekt.
Motmaktstrategierna kvinnlighet, intimitet, moderlighet samt humor
kan tolkas utifrån Foucaults maktanalys och ses som en del av det nät av
maktrelationer som typklinikens kvinnor och män var inbäddade i. Anläggs ett foucaulskt perspektiv på motmaktteknikerna blir vår tolkning
att dessa formas inom den kvinnliga diskursen och användandet blir en
maktvektor riktad mot den manliga, dominerande diskursen.

8.2

Sammanfattning och konklusion

Genom att granska vårt empiriska material ännu en gång och med utgångspunkt i nya frågor har vi velat studera maktutövningen i vardagsarbetet vid tre somatiska vårdavdelningar, som vi behandlar som en typklinik. Vi har särskilt studerat genusrelationen mot bakgrund av organisationsstruktur och kultur. Fokus för vårt intresse har varit att utifrån en
bestämd grupp kvinnors perspektiv försöka förstå den process som
maktutövning innebär.
Den maktutövning som vi kunde iaktta vid typkliniken, och som utspelades i vardagliga möten mellan kvinnor och män, vilade på två fundament. Det första var att organisationens hierarki skapade förutsättningar för männen att utöva makt gentemot studiens kvinnor. Det andra
fundamentet var att kvinnornas utsatthet för makt baserades på det faktum att de var kvinnor. Avhandlingens viktigaste slutsats så här långt
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blir därför att det vid typkliniken fanns genusrelaterad maktutövning
som bars upp av organisationsstrukturen. I vårt resultat har vi försökt
sätta ord på den process inom vilken denna genusrelaterade maktutövning skedde.
I de teoretiska resonemangen återkommer genomgående två perspektiv. Både i organisations-, makt- och feministisk teori har vi lyft fram
såväl strukturell som individuell nivå för förståelse av maktutövning.
Redan i licentiatavhandlingen visade vi detta genom att använda Hirdmans teori om den manliga logiken som en benämning på typklinikens
strukturella utformning (Hirdman, 1987, 1988). Den individuella nivån
lyfte vi fram genom att använda Ås beskrivning av härskartekniker vid
klassificering av de makttekniker gentemot kvinnor som vi hade kunnat
iaktta (Ås, 1974, 1982). I vår re-analys av det empiriska materialet har
vi lagt till ett organisatoriskt perspektiv på makt, dels i strukturell bemärkelse utifrån Webers (1921, 1983) och Lukes (1977) synsätt, dels i
ett individperspektiv som representeras av Mathiesen (1978), men också
delvis av Lukes (1977). Detta innebär att se den hierarkiska strukturen
som den ram inom vilken makt utspelas och som ger förutsättningar för
status och position. I det individuella perspektivet framträder med Lukes
ord de individuella bevekelsegrunderna för att utöva makt, men också
det tysta samförstånd som backar upp agenterna i deras maktutövning.
Den genusrelaterade maktutövningens första fundament var typklinikens hierarkiska och byråkratiska struktur med klar maktasymmetri och
arbetsdelning. Sett ur det maktperspektiv, som företräds av Lukes
(1977), är typklinikens hierarki den struktur som satte gränser för
maktutövning i vardagliga möten människor emellan och som påverkade
aktören i någon riktning. Byråkrati kan, enligt Mathiesen (1978), ses
som en maskeringsform för makt. De individer i vår studie som hade
mest makt kunde legitimera sin maktutövning genom att hänvisa till
regler och order som givits ovanifrån. Nära byråkrati som maskeringsform finns det strukturella tvånget. Överfört till typkliniken kan mycket
av de manliga chefernas agerande förstås som att de tvingades handla i
enlighet med vad strukturen predikterade. Detta blev särskilt påfallande i
de diskussioner som fördes angående besparingsåtgärder. Samtidigt går
det inte att bortse från att varje maktutövning föregås av en viljeyttring.
Den genusrelaterade maktutövningens andra fundament var det faktum att organisationsstrukturen vid typkliniken gav ett fåtal män i hierarkins topp möjlighet att utöva makt gentemot kvinnorna i hierarkins
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mellanskikt och bas. En viktig konklusion är att studiens kvinnor missgynnades av att befinna sig i en hierarkisk organisation. Skillnaden i
inflytande mellan kvinnorna och männen i studien förstärktes ytterligare
genom att yrkeskategorierna tillhörde olika subkulturer. De i princip
enkönade subkulturerna och det faktum att läkarnas subkultur var normgivande ökade ytterligare möjligheterna för studiens män att utöva makt
gentemot kvinnorna. Detta förhållande förstärker ännu mer intrycket att
organisationen grundar sig på den manliga normens och isärhållandets
logiker. Mellan dessa båda logiker finns en dialektik. Maktinnehållet är
tydligt i den första logiken som innebär att det manliga är överordnat,
medan den andra logiken framför allt markerar skillnaden mellan mannen och kvinnan. Detta får till konsekvens att isärhållandets logik förstärker makten i den manliga normens logik och vice versa.
Men männens maktutövning kan också förstås ur ett individperspektiv. Männen tillämpade olika strategier för att markera sin position gentemot kvinnorna. Vi har illustrerat detta med de härskartekniker som Ås
har beskrivit samt ytterligare en som vi definierat som ett oförstående
förhållningssätt. Den empiriska studien visade att de kvinnor som utsattes för de manliga maktteknikerna påverkades negativt och att det fanns
kvinnor som var såväl medvetna som omedvetna om de manliga dominansstrategierna. Om vi istället utgår från Lukes teori (1977) kan vi se
de manliga maktstrategierna som ett uttryck för att männen hade tilldelats maktpositioner, beroende på att de befann sig högt upp i hierarkin.
Men männen handlade inte endast utifrån sin position utan även utifrån
personliga maktmotiv. Maktpositionen innefattade således även en dold
maktkamp, det vill säga möjligheter att styra vad som skulle tas upp i
den öppna debatten.
Även kvinnornas maktutövning kan förstås ur ett individperspektiv. I
studien fanns ett fåtal kvinnor som använde sig av strategier för att utöva
makt. De hade kunskap om vilka makttekniker de kunde utnyttja och
använde dem också i samspelet med männen. Ett exempel var det vi
benämner utrymmesskapande. Tekniken innebar att kvinnan förberedde
sig inför möten och effekten blev att hon i vissa frågor kunde påverka
och bli mera synlig inom organisationen. Stödet från andra kvinnor var i
några fall en förutsättning för denna maktstrategi. Manipulation var ytterligare en maktstrategi. Kvinnorna nådde då sina mål genom att använda olika knep. Strategin blev ett sätt att utöva makt, eftersom manipulationen inledde maktprocessen. I Lukes termer kan detta förstås som
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ett dolt maktspel där det handlade om att få den manlige läkaren att
tycka som den ”manipulerande sjuksköterskan” och därefter agera utifrån hennes vilja. Den manlige läkaren kan ha förstått vad han utsattes
för och att han ställde upp på ett överenskommet spel. Men det skulle
också kunna vara så att han inte var medveten om denna påverkan.
För att hantera den vanmakt, som Mathiesen (1978) menar är en följd
av maktutövning, tillgrep kvinnorna motmaktstrategier som vi här benämnt moderlighet och kvinnlighet. Strategierna gav kvinnorna vissa
möjligheter att påverka inom ramen för de normer som fanns inom typklinikens organisationskultur. Dessa motmaktstrategier konfirmerade
samtidigt genusordningen vid typkliniken. Humor kan tolkas som ytterligare exempel på en motmaktstrategi där kvinnorna inte öppet utmanade den manliga maktutövningen. Enligt vår tolkning var syftet med humor inte att uttrycka en motsatt vilja utan snarare ett sätt att hantera den
egna utsattheten. Skämten handlade till exempel inte om hur läkare
gjorde bort sig utan snarare om kvinnorna själva. Den genusrelaterade
vanmakten kunde även hanteras med hjälp av intimitetstrategin. De
kvinnor som hade blivit utsatta för maktutövning bearbetade denna tillsammans med någon eller några kvinnor och den lilla gruppen kom att
fungera som en reträttplats. Utfallet av intimitetstrategin kunde antingen
bli att kvinnan nöjde sig med bearbetningen i den förtroliga gruppen
eller att hon med hjälp av gruppens stöd kunde gå till motattack. Till
skillnad från de flickor som Öhrn (1998) beskriver var det endast enstaka kvinnor vid typkliniken som använde sig av intimitetstrategin för att
med hjälp av gruppen gå till motattack. Att kvinnorna inte agerade kollektivt medförde troligen att deras möjligheter att påverka begränsades.
De individualistiska strategierna fick även till följd att genusordningen
inom organisationen sågs som ett individuellt och inte som ett strukturellt problem.
Den genusrelaterade maktutövningens två fundament tydliggjorde
genusordningen vid typkliniken. Eftersom det fanns ömsesidiga föreställningar om hur interaktionen mellan kvinnorna och männen skulle
utformas, reproducerades denna genusordning. Dessa föreställningar var
en del av de normer och värderingar som fanns inom organisationskulturen.
Den medicinska professionens högre status jämfört med omvårdnad
innebar att sjuksköterskorna hade svårt att profilera sitt yrkeskunnande
och att de fick en underordnad position inom typkliniken. Skillnaderna
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mellan de olika subkulturerna när det gäller språk visade sig i att läkarna
stod för det exakta, objektiva, medan sjuksköterskorna uttryckte sig mer
vardagligt, diffust och subjektivt. Dessa språkliga skillnader handlade
inte endast om de ord som användes utan speglade också en skillnad i
förhållningssätt, det vill säga läkarnas avståndstagande och känsloneutralitet gentemot sjuksköterskornas empatiska framtoning.
Ett annat sätt att förstå maktutövningen vid typkliniken är att granska
organisationen med utgångspunkt i Foucaults tänkande (1980a, 1980b).
Makt uppfattas då inte som något individen utövar eller utsätts för. Enligt Foucault är makt istället något som finns överallt i relationen mellan
människor som omsluter dem och som blir till och manifesteras i olika
diskurser. Människan som subjekt är, enligt Foucault, underkastad kunskap och makt. Vissa former av kunskap och vissa former av makt förutsätter varandra och står i ett beroendeförhållande till varandra. Vid
maktstudier bör uppmärksamheten därför riktas mot effekten på de personer som blir utsatta för maktutövning. Inom typkliniken fanns två olika maktsfärer med nätverk som spände kring de människor som arbetade där. Den ena var den administrativa sfären med en stark maktvektor
uppifrån, som gick från basenhetschefen till första linjens chef och ner
mot vårdlaget. Inom denna sfär fanns också en maktvektor, fast svagare,
från vårdlaget via första linjens chef mot basenhetschefen. Den administrativa maktsfären omringades av en organisatorisk ram, som bestämdes av den övergripande, nationella strukturen för hälso- och sjukvård. Den andra maktsfären var den medicinska, där maktvektorernas
styrka relateras till den medicinska diskursen och den kunskap denna var
förbunden med. Detta innebär att den individ som hade mest kunskap
även hade tillgång till mest makt. Den senare maktvektorn rörde sig
både vertikalt och horisontellt, det vill säga från positionen överläkare
till underläkare, men också i relationen mellan läkare utifrån den kunskap som de representerade. Dessa positioner stärktes ytterligare av att
de innehades av män. En del av den medicinska maktsfären, men underordnad denna, var vårdvetenskapen, som bars upp av sjuksköterskor och
undersköterskor. Denna utgjorde en egen diskurs och representerade en
egen kunskap. Vårdvetenskapen formade en motmaktsvektor i relation
till den medicinska kunskapen, men en svagare sådan.
Maktutövningen inom typkliniken kan också förstås utifrån Foucaults
begrepp disciplinär rationalitet, som innebar att särskilt sjuksköterskorna
och undersköterskorna, men även i viss mån läkarna, formades till att bli
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fogliga organisationsmedlemmar. Maktformen disciplinär rationalitet
iscensattes med hjälp av effektivitetstänkande, tidsscheman samt tydlig
arbetsdelning. I denna maktprocess blev organisationsmedlemmarna
objekt, med små möjligheter att själva kunna påverka den egna arbetssituationen.
I syfte att pröva Foucaults maktanalys vill vi tillämpa denna på en av
de situationer som vi observerade. Den situation som vi har valt är en
avdelningskonferens och utgångspunkten för vår analys är språkbruket
inom olika diskursiva praktiker. Närvarande vid mötet var, förutom den
manlige överläkaren, 12 kvinnor. Av dem var 1 första linjens chef, 1
biträdande första linjens chef, 3 sjuksköterskor, 6 undersköterskor samt
1 praoelev. När första linjens chef informerade personalen om en planerad utbildningsdag avbröts hon mitt i en mening av den manlige överläkaren. Denne, som kommit fem minuter för sent till mötet, sa: ”Har ni
någon fråga till mig, eller kan jag gå direkt?” Första linjens chef blev då
något forcerad och bad om ursäkt för att hon redan hade börjat mötet.
Hon erbjöd överläkaren att ta sina frågor först på det sätt som han önskade. Därmed förändrades mötets dagordning och överläkaren tog över
ordförandeskapet. Vid ett senare tillfälle under mötet diskuterades nya
rutiner för blodprovstagning. Anette var en av de undersköterskor som
ansvarade för denna provtagningen vid typkliniken. Hon ställde flera
frågor om hur remisserna skulle fyllas i. Den manlige överläkaren avfärdade hennes frågor och menade att ”praktiska frågor kan kanske lösas
i ett annat forum”. Överläkaren fortsatte därefter att diskutera blodprovstagningen ur ett medicinskt perspektiv. I observationen kunde vi se
att undersköterskan och den manlige överläkaren var intresserade av
olika aspekter angående det nya remissförfarandet (observation 6).
Den makt som den manlige överläkaren representerade i kraft av sin
position konfirmerades av de båda kvinnorna. Första linjens chef bekräftade hans maktposition när hon bad om ursäkt och lämnade utrymme för
den dominerade diskursen, som överläkaren gjorde sig till tals för. Den
administrativa maktens diskurs som manifesterades i hennes position var
inte tillräckligt stark för att bemöta den överordnade diskursen. Även
den kvinnliga undersköterskan bejakade överläkarens maktposition genom att acceptera att blodprovstagningen endast diskuterades ur ett medicinskt perspektiv. Den vårdvetenskapliga diskursen, som kvinnorna i
gruppen stod för var således inte tillräckligt artikulerad för att kunna
utgöra en motmaktsvektor.
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Den ovan beskrivna situationen, analyserad utifrån Foucaults maktanalys, kan förstås som att individen tänker och handlar i ett sammanhang samtidigt som hennes/hans möjligheter och begränsningar bestäms
av det aktuella sammanhanget. Detta innebär, enligt Foucault, att individen i sig själv är en produkt av de maktrelationer som omger henne/honom. Därför kan makten vid typkliniken också studeras utifrån de
diskurser som förekommer och som formar människors sätt att erfara,
förstå och utforma sina vardagsliv.
Kunskap om de två fundamenten, det vill säga organisationens och
genus betydelse för maktutövning, leder till tankar om förändring. En
viktig del i denna förändring är omskapelsen av de strukturella förhållandena. En annan är att förändra med utgångspunkt i individen. Kvinnors och mäns medvetenhet och kunskap om genusrelaterad maktutövning och dess diskurser blir då det centrala.

8.3

Pedagogiska implikationer

De tankar om förändring som presenterats i föregående avsnitt kan knytas till avhandlingens genusperspektiv. Således räcker det inte med att
förstå förhållandet mellan genus och makt utan strävan måste vara att
förändra genusrelationen. Genusperspektivet möjliggör en diskussion
om genus, inte som en egenskap som kvinnan eller mannen har, utan
något som uppstår i en social kontext. Kunskap om genus skapar förutsättningar för kvinnor och män att bli medvetna om genus betydelse för
den egna situationen i organisationen samt om maktinnehållet i genusrelationen. Kunskap kan också leda till insikter om att genus och organisation i vardagspraxis ömsesidigt påverkar varandra och att maktutövning
är ett resultat av dessa samverkande krafter. En utgångspunkt är att
kvinnor via reflektion och kunskap skaffar sig förutsättningar för att
kunna påverka sin arbetssituation. I den fasta hierarkiska organisationsstrukturen som hälso- och sjukvården fortfarande kännetecknas av ges
föga utrymme för kvinnor att påverka. Därför ligger det i sjuksköterskornas och undersköterskornas intresse att verka för att den decentraliserade vårdmodellen får genomslag fullt ut. Detta kan inte åstadkommas
utan att kvinnorna agerar kollektivt. En förutsättning för detta är att
sjuksköterskorna profilerar sitt vårdvetenskapliga kunskapsfält och att
detta blir jämbördigt med den medicinska vetenskapen. Problemet är
dock sjuksköterskornas splittrade yrkesidentitet och deras strävan att
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närma sig läkarnas kunskap snarare än att utveckla den egna kunskapen
och det egna yrkesspråket. Intressant är att ställa frågan vad det skulle
innebära om sjuksköterskorna hade hävdat sin diskurs på ett mer uttalat
sätt än vad som var fallet. En tänkbar möjlighet är att sjuksköterskornas
och läkarnas olika diskurser då sammansmälte till en ny, gemensam
diskurs. En annan möjlighet är att det mellan de två olika diskurserna
skulle uppstå ett konkurrensförhållande om dominansen inom organisationen.
Insikten om genusordningen kan relateras till organisationens dominerande värden och normer. Under de teoretiska avsnitten av utbildningen socialiseras den blivande sjuksköterskan till en självständig yrkesroll.
Den praktiska yrkesutbildningen, som till stor del handlar om de äldres
inskolning av de yngre in i ett yrke, betonar mer en yrkesidentitet som
innehåller inslag av anpassning och underordning. Därmed bygger yrkessocialisationen vidare på de erfarenheter som många flickor har med
sig från skolan när det gäller makt och statusskillnader i relationen till
genus. På så sätt blir genusordningen en del av varje kvinnas identitet
och därmed svår att omforma.
Kunskapen om förhållandet mellan genus och makt behövs för att
förstå genussystemets alla nivåer. På den strukturella nivån problematiseras den hierarkiska strukturens makt- och genusinnehåll. I de vardagliga mötena kvinnor och män emellan handlar kunskap om betydelsen
av att bryta enkönade subkulturer, det vill säga andelen kvinnliga läkare,
manliga sjuksköterskor samt manliga undersköterskor måste öka.
En viktig förutsättning för förändring av arbetsorganisationen är att
kvinnor och män representeras på alla beslutsnivåer inom organisationen. Ett led i detta är att första linjens chef och basenhetschefen placerades på samma nivå i linje-stabsorganisationen. På så sätt uppnår de två
kunskapsområdena medicinsk vetenskap och vårdvetenskap samma status. Ytterligare ett led i förändringen är att vårdlagens autonomi förstärks.
På den individuella nivån fokuseras kvinnors kunskaper om genusrelaterad maktutövning. I förlängningen leder detta till insikter om att
kvinnor har ett gemensamt intresse av att förändra den rådande genusordningen. I vår empiriska studie kunde vi se att typklinikens kvinnor
företrädesvis inte handlade som kollektiv utan som individer. Det är
troligt att kvinnorna hade haft större möjligheter att påverka genusordningen om de hade gått samman och agerat i grupp.
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8.4

Avslutning

Så har då stunden kommit då det är dags att sätta punkt för avhandlingsarbetet. En viktig kärnfråga att reflektera över är vilken kunskap studien
har tillfört. Avhandlingens fokus är genusrelaterad maktutövning inom
en specifik kontext. Denna maktutövning låter sig inte beskrivas entydigt i en resultatredovisning, eftersom verkligheten är mycket mera
svåröverskådlig och sammansatt än så. En förhoppning är dock att studien bidrar till att kvinnor och män får insikter om organisationens och
genus betydelse för maktutövning.
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Summary

The domination process from an organisational and gender perspective. A study of twenty nurses and assistant nurses at a somatic clinic
Aims and specification of problems
The primary aim of the present thesis is to increase understanding of the
relationship between organisational structure, gender and power. Understanding of this relationship requires a closeness to the individual being
studied as well as to the content and consequences of that individual’s
actions. The empirical object of study of the present investigation is a
group of professional women at three somatic wards. The problem investigated is based on three theoretical starting points: a theoretical perspective on organisations; feminist theories and power theories. Our
chosen theoretical basis is intended as a means of providing theoretical
concepts and analytical tools which facilitate a deeper understanding of
the problem under investigation. Closely related to the empirical study
are a number of power theories since our aim is to study the process in
which power is exercised. By studying the significance of gender in
domination strategies and by adding feminist theories we have been able
to add an additional perspective to our problem area. And finally, the
organisation perspective illustrates how a framework can be given to the
problem area by means of theoretical perspectives on organisation. Two
main questions are posed in the present study:
Of what significance are the organisational structure and culture in
the efforts to dominate which characterise everyday meetings between
nursing staff i.e. men and women at three somatic wards?
How important is gender in the efforts to dominate which characterise everyday meetings between nursing staff at three somatic wards?
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Method
We have endeavoured to understand the significance of the organisation
and gender in the use of domination strategies. Our findings are based
on the experiences of one particular group of women. The starting point
was that these women should be seen as subjects who actively shape
their own daily living situation, experience and actions. We thus felt it
appropriate to choose a qualitative method. Data was collected by means
of observation and qualitative interviews. The observations were primarily -- though not solely -- of the non-participatory type. During our observations we made extensive notes in order to make our descriptions as
comprehensive as possible. The method was very much in line with the
unstructured observation method. Each observation was followed by a
qualitative interview/discussion. The interviews began with contextual
questions. The discussion then focused on the particular situation experienced by the interviewer and the interviewee. Three main themes
formed the basis of our interviews: organisation, gender and power/counter-power. During the interviews we endeavoured to establish a
subject/subject relationship between ourselves and the interviewees
which allowed the latter to feel sufficiently confident to describe their
experiences faithfully. Our role as interviewers concentrated primarily
on increasing the interviewees’ desire and ability to focus interest on a
particular area as well as to reflect on and evaluate their experience.
The study was conducted at a medium-sized hospital in the south of
Sweden. Our material comprised men and women working at three somatic wards and included 20 observations of situations, 20 qualitative
interviews/discussions and 40 observations of events. Among the situations observed were management meetings, ward-sister meetings, wardteam meetings, rounds and reports. The observation period varied between 20 minutes and 2.5 hours. After each observation we selected a
woman who we felt had been exposed to some form of domination strategy. The selected woman was invited to take part in a follow-up interview/discussion. The qualitative interviews were carried out shortly after the observation and at the nurse’s place of work. Each qualitative
interview lasted between 1.5 and 3 hours. The observations of events
were short and took place in coffee rooms, corridors, treatment rooms,
utility rooms or offices. Observations of events were not followed up by
an interview but were recorded in a diary.
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Results
The empirical material was interpreted on the basis of the question ‘of
what significance are organisation and gender in attempts to exercise
domination at three somatic wards’? Using our observations and interviews as a starting point, we endeavoured to describe the day-to-day
situation at three somatic wards. We also tried to interpret this situation
without the aid of theoretical aspects.
Organisation and power
Changing organisation
The wards were organised according to a hierarchical structure. The
lower and intermediate levels primarily comprised female nurses, assistant nurses and physiotherapists. The upper levels comprised doctors,
the majority of whom were male. The hierarchical structure was thus
reinforced by a gender division of rank. At the top was a male medical
superintendent. The wards also employed a number of medical superintendents, senior physicians and assistant physicians. All first-level managerial staff were female.
The position of the individual in the medical hierarchy was related to
his/her level of training and to development/promotion opportunities
within the profession. The doctors at the clinic, for example, improved
their career prospects by regular periods of in-service training. The same
opportunities were not available for the nurses and assistant nurses, for
whom very few in-service courses were available.
Work at the clinic was decentralised and group-oriented. A ward
team model was used which included nurses and assistant nurses. The
decentralisation which had taken place at the clinic had not been without
its problems. Work was still task-oriented and routine, and was dominated by the desire to achieve maximum efficiency. It became apparent
during the interviews with the nurses that another reason why the ward
team model did not work was that the different professional categories
were only concerned with their own particular assignments.
Dominationl/subordination
The hierarchical structure at the clinic ensured that those in the highest
positions have the greatest opportunity to exercise domination. The present study shows, for example, that the male superintendents determined
which questions should be given priority at the management and clinic
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meetings. However, the male senior physicians also dominated meetings
led by the nurses. They also enjoyed certain privileges such as ignoring
other members’ right to speak, failing to turn up to meetings on time and
expecting service from subordinate members of staff. An additional
method of demonstrating power was displaying a lack of interest in the
questions being discussed. Subordinate members of staff were able to
manage their position by adapting to the rules of the game which applied
within the organisation. For some nurses such adaptation was a vital part
of the effort to co-operate; for others, it was clearly more a matter of
survival.
The managerial staff on the first level also had a superior position and
were able to exercise formal control over questions governing the dayto-day work at the clinic. The position for these heads was complicated
by the fact that that were only empowered to execute decisions and
lacked the power to make decisions in management questions of a more
general nature.
Language and culture
An important component in the organisation culture was language use.
Members of the organisation had access to both a general and a specialised language. The general language was recognised by patients, nurses
and doctors and was part of every individual’s common knowledge. The
specialised language, on the other hand, was accessible only to those
with medical training and was used as a means of communication between different groups of personnel during the day-to-day work at the
clinic. We noted during a number of observations that doctors also used
specialised language when talking to patients and that they found it difficult to give information in a form which the patient could understand.
The present study shows that when doctors and nurses talked to one another about a patient’s state of health there were clear differences in
their language. The doctors primarily used a specialised medical language; nurses, on the other hand, preferred to express themselves in
more everyday terms. The different kinds of language used by the various professional categories caused breakdowns in the communication
process. The male doctors were also able to use language as a means of
domination: they interrupted discussions, for example, by introducing a
private anecdote or experience. The male doctors’ language was bound
up with a cultural capital based on special knowledge. It can also be
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analysed from a gender perspective. The male language was normative:
the male doctors’ way of talking, the topics discussed and their use of
medical terminology became the accepted language at the clinic.
Language was seen to be an integral part of the different professional
categories’ cultures. The latter also included the individual’s views on
knowledge. The medical perspective occupied a special position in the
science of hospital treatment, and the natural sciences came to the fore.
This relationship may be explained by the fact that the science of nursing is still at an early stage of development. During the interviews the
nurses were at pains to point out their knowledge of nursing care in relation to assistant nurses and doctors. This knowledge profile was less
obvious during the observations.
The gender relation
The men and women working at the wards belonged to different professional cultures. This division was largely the result of the fact that the
different professional categories were unisexual. There was a very clear
division of labour between the various professional categories: men and
women had different work tasks, thoughts, values and feelings. Within
the gender relation the male nurses were allotted a special position with
respect to the work situation. This position was confirmed by the doctors, other members of staff and patients. The female nurses did not feel
that they enjoyed the same special position; rather, that they belonged to
an anonymous group at the clinic.
Gender and Power
Male exercise of power
There were a number of women at the clinic who were conscious of
being dominated. These women were able to describe the prevailing
kind of domination as well as those people with whom they had close
contact who exercised power over them. However, a number of the interviewees were unaware of any form of domination either by themselves or by others. Male domination at the clinic took several forms.
One technique was to refuse to regard a member of staff as an individual. This was particularly obvious when a doctor failed to recognise or
listen to a female nurse’s knowledge, opinion or questions, or when he
adopted a nonchalant posture towards her. Another means of exercising
male domination was to call the nurses ‘girls’ or make sexual allusions
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with the aid of rude jokes. Male members of staff also revealed an unwillingness to understand the female nurses’ opinions and questions.
Information and power
Control of the information flow and the opportunity to decide what information should be allowed to filter down into the various levels of the
hierarchy was an additional means of male domination. It was noticeable that the further down in the hierarchy the information reached, the
more it was adapted to the overall aims of the organisation.
Female exercise of power
The female personnel asserted domination by making themselves visible, and by taking a leading role in their interaction with others. A strategic position was adopted and statements were planned with care. Our
study also shows that women used other, more indirect methods as part
of their attempts to gain influence at the clinic.
Female exercise of resistance
Female personnel exposed to domination employed different power
strategies. These were engineered in a variety of ways. By adopting
strategies which were close to the ‘female script’, the women studied
were able to respond to, and manage male domination. Examples of
such strategies included motherliness i.e. adopting a motherly attitude,
and femininity i.e. confirming the female sex. A sense of humour i.e.
cracking jokes was also used as a means of gaining control over a situation. The result of the women’s counter-power strategies was subservience, which served to confirm their inferior position.
Analysis
The empirical results have been related in the analysis section to a number of theoretical perspectives: gender, power and organisation, as well
as to pedagogical perspectives.
Exertion of power seen from an organisational
and a gender perspective
By submitting our empirical material to additional critical examination,
and by using as our starting point new questions, we have attempted to
illuminate how domination strategies work in the day-to-day work of a
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somatic clinic. We chose to focus on the gender relation and to study the
latter against the background of organisational structure and culture. Our
primary aim was to understand the process by which domination took
place when viewed from the perspective of a selected group of women.
The domination strategies observed at the clinic and which were
evinced at the daily meetings between men and women rested on two
foundations: the hierarchical structure of the organisation, which created
the necessary preconditions for the male members of staff to exercise
power over the women taking part in our study; and women’s vulnerability to male domination, which could be attributed to their gender. The
most important conclusion of the present study is that a gender-related
domination prevailed at the clinic. In the results section we have endeavoured to explain the process by which gender-related domination
was exercised.
Two main perspectives recur in the theoretical discussion. In our discussion of organisational, power and feminist theory we have emphasised the importance of both the structural and the individual level in
understanding the domination process. In our licentiate thesis we
demonstrated the importance of both these levels by using Hirdman’s
theory of male logic to describe the structural formation of the clinic.
We illustrated the individual level with the aid of Ås’s theory of domination techniques; this was applied to acts of domination over women
which were noted during our observations. In revising our empirical
evidence we added an organisational perspective both at a structural
level (here we used Weber and Lukes) and at an individual level (where
Mathiesen and Lukes were used). The hierarchical structure of the clinic
comprises the framework within which power is exercised; it also creates the preconditions for status and position. Lukes’ theory makes it
possible to identify the motives behind the exercise of power at individual level. It also reveals the quiet agreement which supports agents in
their attempts to dominate.
The first foundation of gender-related domination at the clinic was
hierarchical and bureaucratic, and was characterised by a clear power
symmetry and division of labour. When viewed from the power perspective advocated by Lukes, the hierarchical organisation of the clinic constituted the structure which formed the boundaries of domination at the
daily meetings and which influenced the actions of those observed. According to Mathiesen, bureaucracy can be seen as a form of disguised
220
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power. The most powerful individuals who took part in our study were
able to justify their power on the basis of rules and regulations established by higher authorities. Structural force is closely related to bureaucracy as a form of disguised power. The male superintendents at the
clinic were forced to act in accordance with structural dictates. The influence of the latter was particularly obvious in discussions about methods for economising. At the same time it cannot be ignored that each
exercise of power is preceded by a manifestation of will.
The second foundation of gender-related domination resulted in the
organisational structure of the clinic allowing a few men at the top of the
hierarchy to exercise power over the women in the middle and lower
levels. An important conclusion is that the women studied were clearly
at a disadvantage in a hierarchical organisation. The difference in influence between men and women in the study was further reinforced by the
fact that the various professional categories belonged to different subcultures. The unisexual sub-cultures when combined with the doctors’
normative sub-culture further increased the opportunities for the men
studied to dominate the women, thereby reinforcing the impression that
the organisation was based on male norms and the logic of segregation.
A dialectic exists between both forms of logic. The power component is
particularly apparent in the first form of logic, where male norms are
dominant; in the second form, the difference between men and women is
upheld. As a result, the logic of segregation strengthens the power of
male logic and vice versa. Male domination can also be understood from
an individual perspective. The men studied adopted different strategies
as a means of accentuating their position in relation to the women. We
have illustrated this phenomenon with the aid of Ås’s techniques for
control, as well as with a technique which we have defined as the ‘lack
of understanding attitude’. Our empirical study shows that the women
who were exposed to male domination techniques were affected negatively; it also shows that some women were aware of such strategies
while others seemed not to be conscious of them. If instead we adopt
Lukes’ theory we can see that the male domination strategies can be
seen as an expression of their acquisition of positions of power as a result of their high rank in the hierarchy. The men’s actions were not,
however, purely motivated by their position: personal power motives
were also important. Their position of power concealed a power game in
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which it was possible to influence the subjects discussed in the open
debate.
The female domination strategies observed can also be seen from an
individual perspective. The study comprised a few women who used
specific domination tactics. They possessed knowledge of the different
power techniques open to them, and they used these in their relations
with men. One such example is the strategy which we call ‘space creation’. Here the woman observed made comprehensive preparations before a meeting, with the result that she was able to influence the directions certain questions took, and she was more clearly visible in the organisation. In certain cases, it was necessary to have the support of other
women when employing the space creation strategy. The strategy could,
however, be initiated by the women themselves. Manipulation was also
used as a domination strategy. The women used a variety of tricks. The
manipulation strategy was used as a means of exercising power, manipulation being the first stage of the power process. In Lukes’ terms
this can be understood as a hidden-power game in which the aim was to
encourage the male doctor to share the opinions of the manipulating
nurse and subsequently to act in accordance with her will. The male
doctor may have understood that he was being exposed to manipulation
and accepted the rules of the game. However, it is also possible that he
was completely unaware of the strategy.
In order to cope with the powerlessness which Mathiesen describes
as the result of domination techniques the women adopted counterstrategies, which we have named ‘motherliness’ and ‘femininity’. The
latter strategies enabled the women to exercise influence within the
framework of the norms governing the culture of the clinic’s organisation. These counter-power strategies confirmed at the same time the
gender relations at the clinic. Humour can also be seen as an example of
a counter-power strategy, whereby the women were able to disguise
their challenge to the prevailing male domination. The aim of the humour strategy seems to have been to manage male domination rather
than express opposition. The jokes were about the women themselves
and were not pointed at specific occasions when a doctor had made a
fool of himself. Gender-related powerlessness can also be managed
with the aid of an intimacy strategy. Women who had been exposed to
male domination shared their experience with another woman or a group
of women. This small group functioned as a kind of retreat. The intima222
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cy strategy resulted either in the woman being content with sharing her
experience in the small group, or in using the latter as a mean of devising a counter-attack. Unlike the girls described by Öhrn (1998), only a
few individual women at the clinic employed the intimacy strategy as a
means of counter-attack. Since the women did not act collectively, their
opportunities for exercising influence were limited. The individual strategies also resulted in the gender relations within the organisation being
regarded as an individual rather than as a structural problem. The two
foundations of the gender-related domination elucidated the gender relations at the clinic. Since there were reciprocal ideas about how interaction between men and women should be organised, gender relations
were reproduced. These ideas were part of the organisation’s culture and
were based on the respective sub-cultures’ professional knowledge and
language. The higher status of the medical profession as compared with
that of the nursing led to the nurses experiencing difficulty in profiling
their professional knowledge, hence their inferior position at the clinic.
The linguistic differences between the various sub-cultures were marked
by the doctors’ objectivity and accuracy; the nurses, on the other hand,
expressed themselves in a more everyday, diffuse and subjective manner. Such linguistic differences were not merely exhibited in the choice
of words used but reflected a difference in attitude, i.e. the doctors were
distant and emotionally neutral while the nurses were empathetic.
Another way of understanding the gender-related power game at the
clinic is to study the organisation with the aid of a foucauldian perspective. We observed that the thoughts and actions of the members of the
clinic were steered by a particular kind of knowledge, i.e. medical and
health scientific. Of these, the medical was the more dominant of the
two. According to Foucault, knowledge is power, and power requires
knowledge. It is possible to explain the domination strategies at the clinic by means of Foucault’s theory of ‘disciplinary rationality’. According
to this, the nurses, assistant nurses and even the doctors themselves are
to a certain extent moulded into compliant members of the organisation.
The disciplinary rationality power form is produced as a consequence of
thinking in terms of efficiency, time schedules and as a product of a
clear division of labour. In this form of power process the members of
the organisation become objects who have little opportunity to influence
their own work situation.
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Knowledge of the two foundations mentioned earlier i.e. the significance of a) the organisation and b) gender to domination stimulates the
desire to initiate changes. One element of significance in such changes is
the re-forming of structural conditions. It is important to bring about
changes at individual level. Men and women’s consciousness of, and
knowledge about, gender-related domination must be the focus of attention.
Pedagogic implications
The ideas regarding changes presented in the previous section can be
related to the feminist focus of the present thesis. It is not sufficient to
understand the relationship between gender and power: it is important to
endeavour to change the gender relation. A gender perspective makes
possible a discussion about gender not simply as the property of a woman but as something which is created in a social context. Knowledge of
gender creates the necessary preconditions for men and women to become conscious of the importance of gender for the individual’s position
in the organisation as well as of the power component of the gender relation. Knowledge can also provide insight into how gender and organisation influence one another in everyday praxis and how domination
results from the co-operation of these factors. A starting point must be
that women can create the preconditions for changing the work situation
by means of reflection and with the aid of knowledge. There is little
opportunity for such influence in the rigidly hierarchical structure of the
medical service. It is in the interests of female members of staff to bring
about a decentralised organisation in the medical service in order to put
pressure on doctors. Such a result can only be brought about with the aid
of collective action. This in turn entails that the nurses profile their medical knowledge, and that the latter be regarded as equally important and
valuable as medical knowledge. The problem is that the nurses’ professional identity is split, and that they strive to come closer to the doctors’
medical knowledge instead of developing their own knowledge and professional language.
Insight into gender relations cannot be related to the organisation
alone: knowledge of the cultural code is also required. Throughout the
theoretical sections of her training the trainee nurse is encouraged to
adopt an independent professional role. In the practical elements of a
nurse’s training, which primarily comprise training by older members of
224
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staff, a professional identity is emphasised which aims at adaptation and
subordination. In this way, the professional socialisation process builds
on the experiences which many girls gained at school – experience of
power and status differences and their relation to gender. Gender ranking becomes part of the female identity -- an identity which is difficult
to re-form.
Knowledge about the relationship between gender and power is necessary in order to understand all levels of the gender system. On the
structural level, attention is concentrated on the power and gender implications of the hierarchical structure. In the daily meetings between
men and women it is necessary to foster knowledge of the significance
of breaking up unisexual sub-groups. On the individual level, the focus
is on women’s knowledge of gender-related domination. This will gradually lead to an understanding that women have a mutual interest in
changing the prevailing gender ranking. Our empirical study shows that
the women at the clinic studied acted as individuals rather than collectively. It seems feasible to suggest that the women would have had a
greater opportunity to influence the gender ranking of the organisation if
they had joined forces and acted as a group.
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Bilaga A
Översikt över den empiriska undersökningens
observerade händelser

Händelse

Plats

1, 8, 17, 22, 32, 34,40

Korridorer

6, 13, 39

Behandlingsrum

2, 5, 10, 12, 15, 21

Expedition

24, 28, 37

Avdelningsföreståndarexpedition

14, 27

Beredningsrum

23, 30, 33

Sköljrum

7, 16, 25, 31, 38

Kafferum

9, 18, 36

Matsal

11, 20, 29

Dagrum

19

Kök

4, 26

Vårdrum

35

Förråd

3

Hiss
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Händelser
Plats

Närvarande

Kön

1

Korridor

Underläk.(1), sjuksköt. (1)

Man, kvinna

2

Expedition

Underläk. (2), sjuksköt. (1)

2 män, 1 kvinna

3

Hiss

Överläk. (1), underläk. (2), under- 3 män, 1 kvinna
sköt. (1)

4

Vårdrum

Sjuksköt. (1), undersköt. (1)

5

Expedition

Överläk. (1), underläk. (2), sjuksköt. 3 män, 2 kvinnor
(2)

6

Behandlingrum

Underläk. (1), undersköt. (1)

7

Kafferum

Första linjens chef (1), sjuksköt. (3), Kvinnor
undersköt. (2)

8

Korridor

Underläk. (2)

Man, kvinna

9

Matsal

Överläk. (1), första linjens chef (1)

Man, kvinna

10

Expedition

Sjuksköt. (2), undersköt. (1)

Kvinnor

11

Dagrum

Sjukgymnast (1), undersköt. (1)

Kvinnor

12

Expedition

Överläk. (1), sjuksköt. (2)

Man, 2 kvinnor

13

Behandlingsrum

Överläk. (1), sjuksköt. (1), under- 2 män, 1 kvinna
sköt. (1)

14

Beredningsrum

Sjuksköt. (2)

Kvinnor

15

Expedition

Sjuksköt. (4)

Kvinnor

16

Avd.förest.expedi- Sjuksköt. (4)
tion

Kvinnor

17

Korridor

Sjuksköt. (1), undersköt. (1)

Man, kvinna

18

Matsal

Överläk. (1), underläk. (2), sjuksköt. 3 män, 2 kvinnor
(2)

19

Kök

Undersköt. (3)

20

Dagrum

Första linjens chef (1), undersköt. Kvinna, man
(1)
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Kvinnor

Man, kvinna

1 man, 2 kvinnor
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21

Expedition

Sjuksköt. (3)

Kvinnor

22

Korridor

Underläk. (1), sjuksköt. (1)

Man, kvinna

23

Sköljrum

Undersköt. (3)

Kvinnor

24

Kafferum

Sjuksköt. (3)

Kvinnor

25

Kafferum

Sjuksköt. (1) Undersköt. (2)

1 man, 2 kvinnor.

26

Vårdrum

Sjuksköt. (1) Undersköt. (1)

Kvinnor

27

Beredningsrum

Sjuksköt. (2)

Kvinnor

28

Avd.förest.expedi- Sjuksköt. (1)
tion

Kvinna

29

Dagrum

Sjuksköt. (1), Undersköt. (1)

Män

30

Sköljrum

Undersköt. (2)

Kvinnor

31

Kafferum

Underläk. (2), sjuksköt. (1)

2 män, 1 kvinna

32

Korridor

Sjuksköt. (1) Undersköt. (1)

Kvinnor

33

Sköljrum

Undersköt. (2)

Man, kvinna

34

Korridor

Underläk. (1), sjuksköt. (1)

Man, kvinna

35

Förråd

Undersköt. (2)

Man, kvinna

36

Matsal

Överläk. (1), underläk. (3), sjuksköt. 4 män, 5 kvinnor
(3), undersköt. (2)

37

Avd.förest.expedition

Första linjens chefer (5)

38

Kafferum

Överläk. (1), Underläk. (2), Sjuksköt. 3 män, 2 kvinnor
(2)

39

Behandlingsrum

Sjuksköt. (1), Undersköt. (2)

Kvinnor

40

Korridor

Sjuksköt. (1), Undersköt. (1)

Man, kvinna
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Bilaga B

Översikt över den empiriska undersökningens observerade
situationer

Observation 1
Situation
Avdelningsmöte

Plats

Närvarande

Kön

Matsal

Första linjens chef (1)

Kvinna

Bitr.första linjens chef (1)

Kvinna

Överläkare (1)

Man

Sjuksköterskor (5)

Kvinnor

Undersköt. (4)

Kvinnor

Läkarsekr. (1)

Kvinna

Observation 2.
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rond

Expedition

Överläkare (1)

Kvinna

Underläkare (1)

Man

Sjuksköterska (1)

Kvinnor

Observation 3
Situation
Klinikmöte

248

Plats
Konferensrum

Närvarande

Kön

Basenhetschef (1)

Man

Första linjens chef (5)

Kvinnor

Vårdadm. (1)

Kvinna

Kommunsjuksköt. (1)

Kvinna

Chef på mellannivå (1)

Man
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Observation 4
Situation
Avd.förest.möte

Plats

Närvarande

Kön

Kafferum

Vårdadm. (1)

Kvinna

Första linjens chef (5)

Kvinnor

Observation 5
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rapport

Expedition

Sjuksköterskor (2)

1 kvinna,
1 man

Sjuksköt.stud. (1)

Man

Undersköt. (2)

Kvinnor

Observation 6
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Avd.konferens

Matsal

Första linjens chef (1)

Kvinna

Bitr. första linj. Chef (1)

Kvinna

Överläkare (1)

Man

Sjuksköterskor (3)

Kvinnor

Undersköt. (6)

Kvinnor

Praoelev (1)

Kvinna

Observation 7
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rapport

Expedition

Underläkare

Man

Sjuksköterskor (2)

Kvinnor

Undersköt. (3)

Kvinnor

Sjuksköt. stud. (1)

Kvinna
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Observation 8
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rond

Vårdrum

Överläkare (1)

Man

Underläkare (1)

Man

Sjuksköterska (1)

Kvinna

Observation 9
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rond

Expedition

Överläkare (1)

Man

Underläkare (1)

Kvinna

Kurator (1)

Kvinna

Sjuksköterska (1)

Kvinna

Närvarande

Kön

Kurator (1)

Kvinna

Underläkare (1)

Man

Sjuksköterskor (2)

Kvinna

Observation 10
Situation

Plats

Ventilationsmö- Kafferum
te

Undersköt. (4)

3 kvinnor,
1 man

Praoelev (1)

Kvinna

Kön

Observation 11
Situation

Plats

Närvarande

Ledningsmöte

Konferensrum

Basenhetschef (1)

Man

Överläkare (2)

Män

Första linjens chef (3)

Kvinnor
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Läkarsekr. (1)

Kvinna

Personalsekr. (1)

Kvinna

Observation 12
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rond

Expedition

Överläkare (1)

Man

Underläkare (2)

Män

Sjuksköterskor (2)

Kvinnor

Sjukgymnast (1)

Kvinna

Undersköt. (1)

Kvinna

Sjuksköt. Stud. (1)

Kvinna

Observation 13
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Vårdlagsmöte

Kafferum

Första linjens chef (1)

Kvinna

Sjuksköterskor (5)

kvinnor
1 man

Undersköt. (4)

Kvinnor

Observation 14
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rond

Expedition

Överläkare (1)

Man

Underläkare (2)

Män

Sjuksköterskor (3)

2 kvinnor, 1
man

Sjukgymnast (1)

Kvinna
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Observation 15
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Vårdlagsmöte

Kafferum

Första linjens chef (1)

Kvinna

Sjuksköterskor (2)

Kvinnor

Undersköt. (4)

3 kvinnor, 1 man

Observation 16
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rond

Expedition

Överläkare (2)

Män

Underläkare (2)

Män

Första linjens chef (1)

Kvinna

Sjuksköterskor (2)

Kvinnor

Undersköt. (2)

Kvinnor

Sjukgymnast (1)

Kvinna

Kön

Observation 17
Situation

Plats

Närvarande

Rapport

Expedition

Sjuksköterska (3)

2 kvinnor
1 man

Undersköt. (2)

Kvinnor

Observation 18
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Basenhetsmöte

Konferensrum

Basenhetschef (1)

Man

Överläkare (1)

Man

Första linjens chef (3)

Kvinnor

Sjuksköterska (1)

Kvinna

Undersköt. (1)

Kvinna
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Läkarsekr. (1)

Kvinna

Personalsekr. (1)

Kvinna

Observation 19
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rond

Expedition

Överläkare (1)

Man

Underläkare (2)

Män

Första linjens chef (1)

Kvinna

Sjuksköterskor (3)

Kvinnor

Undersköt. (1)

Kvinna

Sjukgymnast (1)

Kvinna

Observation 20
Situation

Plats

Närvarande

Kön

Rapport

Expedition

Sjuksköterskor (2)

1 kvinna,
1 man

Undersköt. (2)

Kvinnor
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Bilaga C

Sammanförande av fältanteckningar observation
av situation 1.

Situation 1 . avdelningsmöte
Plats:

Matsal på typkliniken

Närvarande: Första linjens chef (kvinna)
Biträdande första linjens chef (kvinna)
Överläkare (man)
Sjuksköterska (5) (kvinnor)
Undersköterska (4) (kvinnor)
Läkarsekreterare (kvinna)
Observatörer (2) (kvinnor)
Icke närvarande: Sjuksköterska (kvinna)
Undersköterska (2) (kvinna)
Sjuksköterskestudent (1) (kvinna)
De personer som är icke närvarande sköter under tiden mötet pågår det löpande arbetet ute på vårdavdelningen.

Tid:

14.15 - 16.00

Placering i rummet: Första linjens chef placerar ett bord i mitten av
rummet och slår sig ner. Vid detta bord sätter sig även den biträdande
första linjens chefen och så småningom överläkaren. Vid bordet närmast
254
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sitter fyra sjusköterskor. Den femte sjuksköterskan slår sig ner tillsammans med läkarsekreteraren vid ett eget bord lite längre bort. Undersköterskorna grupperar sig vid ett mindre bord intill det sistnämnda bordet.
På en serveringsvagn står tre kannor med kaffe och en hembakad
mjuk kaka, som en av typklinikens sjuksköterskor har haft med sig. Alla
mötesdeltagare tar för sig av kaffet och börjar småprata med varandra.
Avdelningsmötet börjar innan överläkaren har anlänt till mötet. En
sjuksköterska inleder med att referera från en kurs som hon nyligen har
deltagit i. Sjuksköterskan ger intryck av att vara lite nervös inför sitt
anförande. Hon har en mapp med papper med sig som hon börjar med
att bläddra igenom. På pappren har hon i punktform skrivit ner det som
hon tänker säga. Sjuksköterskan verkar väl förberedd och har tagit med
sig såväl overheadbilder som broschyrer från sina utbildningsdagar. Hon
lägger pappren på bordet framför sig och ger inledningsvis en kort presentation av sitt helhetsintryck av kursen. Medan hon talar tar hon upp
och lägger ifrån sig sina papper flera gånger, något som tyder på att hon
känner sig lite osäker. Det språk som används är av vardaglig karaktär
och beskriver ofta känslor: ”Jag tyckte att kursen gav mig jättemycket
”/…/ ”det var väldigt roligt i och med att det var så många sjuksköterskor där ”/…/ ”Jag tror att det jag lärt mig kan vara jätteviktigt för oss
alla här på avdelningen”.
Första linjens chef är under tiden upptagen med att läsa i det anteckningsblock hon har framför sig. Hon bläddrar i några papper och verkar
förbereda sig inför det kommande mötet. De fyra sjuksköterskorna vid
bordet intill lyssnar till en början uppmärksamt, men börjar snart att
samtala lågmält med varandra. Den femte sjuksköterskan sitter och tittar
ner i bordet, men verkar ändå lyssna på vad som sägs. Läkarsekreteraren
plockar med ett örhänge som inte sitter riktigt som det ska. Hon säger
halvhögt rakt ut i luften att hon tycker det är kallt i rummet och kurar
därefter ihop sig på stolen. Därpå börjar hon gräva i sina rockfickor och
tar fram ett cerat som hon stryker på sina läppar. Undersköterskorna
lyssnar samtliga uppmärksamt och någon av dem frågar om det inte var
”jobbigt” att vara iväg på kurs under flera dagar. På detta svarar sjuksköterskan att det alltid är jobbigt att vara hemifrån, men att kursen gav
så mycket och att detta övervägde eventuella nackdelar. Från gruppen
undersköterskor får sjuksköterskan vid tre tillfällen samtalsstöd i form
av leenden.
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Den sjuksköterska som refererar från kursen övergår nu till att presentera innehållet i kursen. Mitt i en mening öppnas plötsligt dörren och
överläkaren kommer in. Utan att notera att avdelningsmötet redan har
börjat säger han med hög röst: ”Hej Kristina, hur mår du? Finns det kaffe? Förresten, vet du hur många patienter vi har för inläggning i dag?
Men nu kanske vi kan börja”.
Första linjens chef flikar in på ett närmast ursäktande sätt: ”Det finns
kaffe därborta till dig x (överläkarens tilltalsnamn) och en god kaka som
x (en undersköterskas tilltalsnamn) har bakat. Vi har redan börjat. X (en
sjuksköterskas tilltalsnamn) har just börjat med att berätta om en kurs
som hon har varit på. Men det känner du väl redan till”. Överläkaren
kommenterar inte detta yttrande. Han slår upp kaffe, tar en kaka och
sätter sig bredvid första linjens chef. Under detta skeende upphör all
övrig aktivitet i rummet. Uppmärksamheten riktas mot överläkaren.
Första linjens chef vänder sig till sjuksköterskan och säger: ”Ja, x,
(sjuksköterskans tilltalsnamn) då kanske du vill fortsätta /…/ ”Hade du
inte några bilder också som du tänkte visa eller?” Sjuksköterskan ser lite
konfunderad ut och säger att hon gärna vill vänta lite med bilderna. Hon
försöker därefter att fortsätta sin redogörelse, men det verkar som om
hon har svårt att ta upp tråden igen. När hon kommer till den del av sitt
anförande då hon tänkt visa overheadbilder upptäcker hon att det inte
finns någon overheadbildsprojektor i rummet. Hon blir då osäker och
säger: ”Jag hade tänkt visa några bilder, men jag tror jag hoppar över
det, eller?” Någon av undersköterskorna föreslår att hon skall skicka
runt bilderna. Sjuksköterskan håller upp plastfilmerna framför sig och
beskriver kortfattat vad bilderna föreställer.
Överläkaren bläddrar under tiden i sin almanacka och tittar upp endast vid några tillfällen. Första linjens chef tackar sjuksköterskan för
redovisningen och en av sjuksköterskorna säger: ”Det här var intressant.
Det är nog viktigt att vi jobbar vidare med detta, för det berör ju oss
alla”.
Första linjens chef fortsätter med att informera om förfaringssättet
om någon av personalen skulle sticka sig på kanyler. Hon är mån om att
ha ögonkontakt med de flesta mötesdeltagare, något som särskilt en av
undersköterskorna dock inte tillåter. Överläkaren ser upp från sin almanacka, skrattar till och säger: ”Och var skall doktorn anmäla sig?”. Första linjens chef frågar om han stuckit sig och på detta replikerar överläkaren: ”Å, många gånger”.
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Biträdande första linjens chef påpekar att det är viktigt att använda
handskar och den så kallade ”enhandsprincipen”. I och med detta yttrande lämnas ämnet och mötet fortskrider.
Överläkaren tar fram en remiss ur rockfickan och börjar att studera
den. Samtidigt inleder första linjens chef en diskussion om handhavandet av ett visst läkemedel på avdelningen. Hon berättar att sjuksköterskorna föreslår att de fortsättningsvis skall ansvara för utdelandet av läkemedlet, något som tidigare varit en arbetsuppgift för avdelningens
undersköterskor. Ingen kommenterar detta och man får ingen uppfattning om sjuksköterskorna kommer att ta över uppgiften eller om de redan har gjort det.
Första linjens chef informerar om svinnet av teknisk apparatur x.
Överläkaren tittar upp och faller henne i talet. ”Vi gör så här som vi har
gjort tidigare. Jag anskaffar ett antal varje år direkt från tillverkaren. Jag
tror att de sedan skall märkas med avdelningens namn i fortsättningen”.
Vid varje bord diskuteras varför den tekniska apparaturen x försvinner och vart den tar vägen. Vid det bord där undersköterskorna sitter
börjar en undersköterska berätta för sina arbetskamrater om hur hon
brukar se till att apparaturen alltid finns på sin plats. Två av sjuksköterskorna diskuterar vems ansvar det är att apparaturen kommer tillbaka till
behandlingsrummet. Någon föreslår att rutinerna måste bli klara så att
alla i fortsättningen vet vad som gäller. Ingen leder längre mötet, utan
flera diskussioner pågår samtidigt. Diskussionerna bryts genom att överläkaren tar ordet och säger: ”Nu ska jag informera om läkarsituationen
vid kliniken”. Han beskriver utförligt vilka läkare som kommer att vara
placerade på avdelningen under den närmaste tiden. Han skisserar även
läkarnas ökade arbetsbelastning, vilket medför att många av dem känner
sig stressade och har svårt att få tiden att räcka till. Överläkaren poängterar hur viktigt det är att det görs något åt läkarnas arbetssituation, vilken han anser vara ohållbar. När han slutat blir det tyst. Uppmärksamhet
har varit riktad mot överläkaren på ett vad det verkar koncentrerat och
intresserat sätt.
Första linjens chef startar en diskussion angående rapportens längd.
Hon ber alla att skärpa disciplinen och pekar på att tidsschemat måste
följas. Överläkaren replikerar och menar att även rondens längd måste
diskuteras. Den biträdande första linjens chefen svarar att anledningen
till att ronderna är så långa beror på att de i alltför hög utsträckning styrs
av läkarnas rutiner och hon säger att hon mår dåligt av att inte ens hinna
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dricka kaffe under förmiddagen. Hon vänder sig mot sina kollegor för
att få stöd och säger ”Håller ni inte med mig om detta?” Ingen av hennes
kollegor ger henne något stöd.
Överläkaren avbryter henne ganska brysk: ”Det gäller oss alla! Dig
och mig och oss alla. Jag får inte heller något kaffe”. Alla börjar småprata med varandra. Överläkaren försöker motivera rondens längd. De
argument han för fram är. ”Vi är här för våra patienter, det är viktig information som framkommer till patienten och till läkaren under ronden.
Viktigare än att dricka kaffe. Han suckar flera gånger. Rondens längd
diskuteras i cirka tio minuter. Flera gånger säger en av sjuksköterskorna
att det är viktigt att komma till ett beslut. Något egentligt beslut fattas
dock inte. Första linjens chef sammanfattar diskussionen med att poängtera vikten av att all personal håller tidsschemat.
Nästa punkt är läkarsekreterarens (närvarande vid mötet) arbetsamma
situation. Första linjens chef beskriver den splittrade arbetssituation under vilken läkarsekreteraren arbetar. Denna innefattar bland annat att
läkarsekreteraren saknar eget arbetsrum, samt att hon ständigt blir störd i
sitt arbete. Överläkaren föreslår att läkarsekreteraren skall få ett eget
telefonnummer. En av sjuksköterskorna inflikar att avdelningens expedition är en stressig och stökig arbetsplats. Läkarsekreteraren uttalar sig
inte om sin arbetssituation förrän en sjuksköterska frågar henne om hon
tycker det är jobbigt. På denna fråga svarar hon ja.
Nu kommer man in på det nya remissförfarandet vid sjukhuset och en
livlig debatt utbryter. En diskussion förs inom undersköterskegruppen
och samtidigt för första linjens chef ett samtal med sjuksköterskorna,
utom den sjuksköterska som sitter tillsammans med läkarsekreteraren.
Denna reser sig plötsligt för att hämta mera kaffe. Någon ropar i snabbtelefonen och frågar efter ett provsvar. En av sjuksköterskorna svarar,
men reser sig ändå och går för att kontrollera att provsvaret finns på
plats. Sjuksköterskorna börjar nu tala om problematiken kring att provsvar dröjer. Mitt under detta resonemang avbryter överläkaren: ”Har ni
något mer till mig?” Jag tänker på en sak. Det är viktigt att samtalen
som kommer via min sökare silas när jag går rond”. Just då ringer sökaren. Överläkaren tar upp den, tittar på den och säger: ”Jaha, en timme
utan störning”. Han reser sig för att gå. I dörren hejdas han av en av undersköterskorna. Hon ställer en fråga om smittorisken vid ett visst sjukdomstillstånd och undrar om det är någon fara för att personalen skall
kunna smittas. Hon säger: ”Jag är så orolig för det här, varför får vi ing258
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en information om detta?” Överläkaren viftar med båda händerna. ”Ni
får ingen information, eftersom det inte finns någon anledning. Om det
ska bli nödvändigt kommer jag givetvis att ombesörja det”. Han går ut
ur rummet och stänger dörren.
Efter det att överläkaren lämnat rummet blir det tyst ett kort ögonblick. Under tiden läser första linjens chef i sina papper. De frågor som
återstår är av praktisk karaktär och handlar om synpunkter på användandet av mikrovågsugnen, när kaffevagnen skall dukas, det trasiga kylskåpet samt om blommor ska finnas i dagrummet eller inte. Flera talar i
munnen på varandra och första linjens chef har svårt att styra samtalet.
Även den undersköterska som varit helt tyst under mötet frågar om någon vet var locket till mikrovågsugnen finns.
En av sjuksköterskorna begär ordet och vill ta upp rutiner vid utlåning av läkemedel till andra avdelningar. Överläkaren återvänder till
mötet och frågar: ”Har ni något mer till mig?” En av undersköterskorna
säger att det åligger hennes yrkeskategori att hämta ut recept till patienterna den dag de skrivs ut från kliniken. Hon framhåller att underläkarna
själva borde gå och hämta recepten. ”Det tar lika mycket av min arbetstid som av deras”. Överläkaren sätter sig ner och upprepar nu det som
han tidigare informerat om angående underläkarnas hårda arbetssituation. En sjuksköterska föreslår att man skall dela upp en dagsdos till
patienten så att hon/han klarar sig den första dagen efter hemkomsten
från sjukhuset. Sedan får anhöriga se till att receptet hämtas ut. Två
sjuksköterskor nickar instämmande medan biträdande första linjens chef
protesterar och menar att denna delning av dagsdos endast får ske i undantagsfall. Under detta ganska häftiga meningsutbyte har en undersköterska suttit och petat naglarna med en penna. En sjuksköterska yttrar
vid flera tillfällen: ”Nu hör inte jag vad någon av er säger”. Överläkaren
reser sig med orden ”Nu måste jag gå”. Han lämnar rummet, men sticker
återigen in huvudet och säger att ”upplärningen av ny teknik x måste
intensifieras.
Första linjens chef tar upp rutiner vid inskrivning av patienter, inventering på avdelningen samt placering av syrgastuber. Ingen kommenterar något. Stämningen är otvungen, men samtidigt avvaktande. Flera
individers status i gruppen kan iakttas, såväl hög- som lågstatus. En undersköterska och en sjuksköterska tillhör dem som har hög status i gruppen. Detta har visat sig under mötet dels genom att dessa två varit aktiva
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och talat mycket och dels genom att de nu tilldelas särskilt ansvarsfulla
arbetsuppgifter av första linjens chef.
Flera beslut fattas nu i snabb följd. Det gäller köp av nya gardiner,
planering av en gemensam teaterresa samt flyttandet av skåp i korridoren.
En undersköterska reser sig och börjar samla ihop kaffekopparna.
Flera andra börjar skruva på sig och markera uppbrott. Första linjens
chef säger: ”Det verkar som att vi inte har mera att ta upp idag”. Mötet
avslutas. Vid mötet fanns ingen dagordning utan första linjens chef utgick från de punkter som hon hade skrivit ner på förhand. Något protokoll fördes inte och ingen av mötesdeltagarna skrev egna antecknar.
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Bilaga D

Dagboksanteckning - observation av händelse 13.

Händelse 13 - behandlingsrum
Plats: Behandlingsrum beläget i en av avdelningens korridorer. Saknar
fönster.
Närvarande: Underläkare (man)
Sjuksköterska (man)
Undersköterska (kvinna)
Patient (man)
Observatör (kvinna)
Tid:

9.55 - 10. 10

Observatören och undersköterskan står i behandlingsrummet och samtalar med varandra. En manlig sjuksköterska kommer in i rummet och ber
undersköterskan förbereda inför en omläggning. Han berättar att underläkaren efter ronden vill titta på ”5:2:s” sår. Undersköterskan börjar
duka upp inför en sterilomläggning samtidigt som hon fortsätter att tala
med observatören.
Dörren öppnas och underläkaren och sjuksköterskan anländer. Sjuksköterskan kör in patienten, som är sängliggande. Han viker upp täcket
och plockar bort förbandet. Undersköterskan kör fram en omläggningsvagn. Läkaren tar på sig sterila handskar, inspekterar såret och lägger på
ett nytt förband. Under tiden samtalar han med sjuksköterskan och ger
honom direktiv om hur såret skall skötas. Underläkaren tar av sig de
sterila handskarna och lägger dem på omläggningsvagnen. Undersköterskan kör bort denna vagn till ett hörn av rummet och börjar dukar av
den. Patienten ställer en fråga till underläkaren och denne besvarar frågan på ett utförligt sätt genom att rita på ett anteckningsblock. Därefter
kör underläkaren och sjuksköterskan ut patienten från rummet under det
att de fortsätter tala med honom. De släcker ljuset och stänger dörren.
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Kvar i mörkret står undersköterskan och observatören. Undersköterskan
tänder ljuset och tittar förvånat på observatören. ”Vad var nu detta, är vi
osynliga eller” säger hon med irriterad röst.
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Bilaga E

Intervjuguide
Kontextuella frågor


Hur gammal är du?



Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen?



Beskriv din utbildning och de erfarenheter du har av hälso- och
sjukvård



Har du någon annan erfarenhet av arbetslivet?



Hur trivs du med ditt arbete?
Huvudteman för intervjun
Organisation
Genus
Makt/motmakt

Frågor med anknytning till observationen – den gemensamt upplevda situationen


Beskriv situation x



Finns det något i situationen som berörde dig särskilt?



På vilket sätt hanterade du situationen?



Hur reagerade du när….?



Du säger att…..berätta lite mer om det.



Vad menar du när du säger……?



Du sa att…..hur kommer det sig?
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Organisation


Vårdavdelningens organisation



Förhållande till personer i ledande ställning



Arbetsklimatet och den allmänna trivseln på arbetsplatsen



Arbetets organisering

Genus


Betydelsen av att vara kvinna respektive man inom organisationen



Förhållandet mellan kvinnor och män inom vårdavdelningen

Makt


Den egna maktutövningen



Andras maktutövning



Utsattheten för maktutövning



Upplevelsen av bli utsatt för makt



Hantering av maktutövning



Tekniker för maktutövning



Motmaktstrategier
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