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This thesis is about collective mobilisation and new forms of resistance among
feminised welfare professional groups in contemporary Sweden. The research focus is placed on what these struggles are about, the different practices or repertoires used, and how the activists describe the response from trade unions, managers and political leaders.
The key concept that is explored and developed in this thesis is the politicisation
of caring. This concept stems from feminist research on nurse’s militancy, which
shows that untraditional methods such as mass resignations and sick outs are reoccurring in the nursing profession both historically and in different geographical
locations. Furthermore, arguing that these unorthodox tactics are inherently
linked to gendered relations of power and the specific position created for nurses
in health care organisations undergoing neoliberal change. This thesis explores
how this theory is relevant to explore and comprehend the collective mobilisation
among other feminised welfare professional groups in contemporary Sweden.
The thesis is based on two qualitative case studies and four publications. One
study maps the different collective resistance practices or repertoires used by staff
in the Swedish health care sector between 2013-2015. Based on empirical data
from one strategically chosen page on Facebook “Stöd våra Sjuksköterskor”, an
ideal-type model on how caring is politicised in Sweden is presented. Based on a
qualitative comparative case study of two collective revolts Nu bryter vi tystnaden
bland socialarbetare and Barnmorskor för trygg och säker vård the concept a politicisation
of caring is explored and developed from a feminist epistemological position and
the notion of situated knowledges.
This thesis shows that the collective mobilisation and new forms of resistance
in contemporary Sweden can be fruitfully understood as a politicisation of caring. In
terms of why, the study shows that it is the working conditions rather than salaries
that is the main reason to mobilise. Thus, highlighting how it is the professional
knowledge base that is at stake, and that this collective mobilisation serves to gain
a professional jurisdiction that involves empathy and a caring commitment for
patients and clients. Drawing on previous research on union renewal and the

concept of members’ activism, the two revolts descriptions of their relationship
to the trade unions are explored. Even if the trade unions support the revolts, this
support is restricted and the relationship tensed, illustrating the complexities and
hardship of union renewal, especially in the public sector. Based on a resistance
theoretical framework and concepts from previous research on equality the practices of power used by politicians and managers are also shown. The results showing how fear and distance is created and upheld through different techniques of
power. Techniques of power that serves to prevent both collective mobilisation
and avoid that these issues of deteriorated working conditions and care is politicised in terms of unequal relations of power.
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1. Inledning

När dessa inledande ord skrivs befinner sig världen och Sverige mitt i den s.k.
”Coronakrisen” som under 2020 förändrade förutsättningarna för allas våra liv
och vars konsekvenser vi ännu inte har sett vidden utav. Land efter land har
stängt ned på grund av pandemin och det har blivit konkret hur våra samhällen
och vårt välstånd bygger på grundläggande sociala insatser och inte minst omsorg
(Fraser, 2016; Fraser & Jaeggi 2018). De yrkesgrupper som arbetar med människor i olika skeden av livet som sjuksköterskor, vårdbiträden, undersköterskor,
barnmorskor och förskolelärare har under året fått en framskjuten position i den
offentliga debatten. De erkänns förvisso som samhällsbärare men får i detta nu
samtidigt arbeta ännu hårdare för att hantera smitta och smittade. Pandemin har
på ett förnyat sätt blottlagt bristerna i välfärden internationellt och i Sverige. Det
handlar här om en välfärdssektor vars arbetsvillkor och arbetsförhållanden har
varit ansträngda under många år (se t.ex. Astvik, Melin & Allvin, 2014; Bejerot,
Forsberg Kankkunen, Hasselbladh 2015; Tham, 2018) och där de sociala trygghetssystemens revor har växt sig både breda och fått allt vassare kanter för den
som behöver komma i kontakt med dem (se t.ex. Altermark, 2020; Sahlin, 2018;
Herz, 2018). Detta är i grund och botten inga nyheter även om dessa förhållanden har satts i skarp belysning av den rådande pandemin. Det är också den kollektiva mobiliseringen bland vård- och omsorgspersonal för att påtala och politisera dessa omständigheter i den svenska välfärdssektorn som den här avhandlingen handlar om.
Den här avhandlingen fokuserar på några av de kollektiva röster som har mobiliserats bland vård- och omsorgspersonal under 2010-talet, i förhållande till
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förändrade och försämrade förutsättningar för arbetet. Mitt intresse väcktes under våren 2013 då flera av dessa uttryck blev synliga i offentligheten. Det var
sjuksköterskor, hemtjänstpersonal, socialarbetare och barnmorskor som skrev
öppna brev till politiker eller insändare i lokal och nationell press, för att uppmärksamma försämrade arbetsvillkor och en ökad press i arbetet. Flertalet olika
uppror och nätverk mobiliserades som Nu bryter vi tystnaden bland socialarbetare,
Feministiskt nätverk för sjuksköterskor (FENS), Kritiska organiserade socialarbetare
(KAOSA), Barnmorskor för trygg och säker vård och Hemtjänstupproret i förhållande
till både arbetsvillkor och styrsystem. Genom studentupproret Inteunder24000
ställde sjuksköterskestudenter på sista terminen av utbildningen krav på högre
ingångslöner. Det kom återkommande rapporter i media om att hela eller stora
delar av personalstyrkan vid olika vård- och omsorgsenheter runtom i landet
lämnat in sina avskedshandlingar kollektivt. En genomgående beskrivning var
en arbetsmiljö som skapar hälsoproblem, låga löner och arbetsförhållanden där
patientsäkerhet eller klientsäkerhet inte kan garanteras. Den här avhandlingen
tar sin utgångspunkt i detta myller av aktiviteter, mobilisering och motstånd och
bygger empiriskt på två delstudier - en händelsekatalog över olika sätt att göra
protest inom vård- och omsorgssektorn som konstruerats genom sociala mediedata samt en jämförande kvalitativ fallstudie av två uppror - Nu bryter vi tystnaden
bland socialarbetare och Barnmorskor för trygg och säker vård. Det som står i centrum
för denna avhandling är vad kamperna handlar om, hur olika former av protest görs och
vilka reaktioner som de mobiliserande beskriver att de har fått från fackförbund,
politiska företrädare och chefer.

1.1 Välfärdens och professionalitetens gränser under
omförhandling
Utgångspunkten för denna studie tas i att nyliberala omförhandlingar av politik
och ekonomi förändrar förutsättningarna för de politiska och sociala
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rättigheterna i det samtida samhället. De europeiska välfärdsstaternas historia
delas gärna in i tre förändringsperioder. Inledningsvis en era av expansion och
klassutjämning som startade till följd av andra världskrigets slut. En efterföljande period av åtstramning och neoliberalism som tog sin början i och med
oljekriserna på 1970-talet samt slutligen en fas från mitten av 1990-talet som har
inneburit välfärdspolitik inom ramen för vad som kallas för sociala investeringar. Dessa förändringar på makronivå har förändrat välfärdsstaternas syfte
och roll (Ferrera, 2008; Hemerijck, 2013).
Begreppet välfärdsstat är en generell term för en särskild grupp av demokratiska
kapitalistiska samhällen, med mer eller mindre utbyggda välfärdsordningar där
staten fyller en central funktion för att organisera de sociala relationerna mellan
den enskilde, marknaden, civilsamhället och familjen (Arts & Gelissen, 2002). De
europeiska välfärdsstaterna växte fram utifrån ambitioner om att realisera ett
socialt medborgarskap, då inspirerat av T.H. Marshalls idéer om att de sociala
rättigheterna behöver komplettera de politiska och civila motsvarigheterna i ett
demokratiskt samhälle (Ferrera, 2008; Hemerijck, 2013). De ekonomiska-politiska reformerna har under de senaste fyrtio åren snarast handlat om att stärka
marknadens makt i relation till staterna, vilket har inneburit olika former av avregleringar både globalt och lokalt. Dessa processer har lett till en transnationalisering av kapital, en avreglerad arbetsmarknad, olika former av åtstramningspolitik och en marknadisering av offentlig sektor (Bauman, 2012; Harvey, 2005).
Det har påverkat välfärdspolitikens innehåll på flera sätt. Genom ett ökat fokus
på aktivering och flexibilitet har fokus skiftat från att erbjuda ett skydd från
marknaden, till att på olika sätt försöka integrera människor i densamma (Cantillon & Van Lancker, 2013). Det är en politik som har visat sig leda till tilltagande individualisering av sociala problem samt ett förstärkt fokus på ansvariggörande och kontroll (Dahlstedt & Lalander, 2018). Dessa förändringar av välfärdspolitiken har visat sig påverka vissa grupper och individer mer än andra
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och bidra till att förstärka historiskt ojämlika förhållanden och villkor kopplade
till klass, ålder, etnicitet och kön (Craddock 2017; Durbin, Page & Walby, 2017;
Fahlgren, Johansson och Mulinari, 2011; Therborn, 2018).
I förhållande till välfärdspolitikens förändrade innehåll är en central utgångspunkt för den här studien att det hänger ihop med politikens former (Brown,
2015). Genom begreppet form avses de organisatoriska processer som på olika
sätt påverkar och förändrar den offentliga sektorn. Det handlar både om vertikala och horisontella maktförskjutningar, från nationalstat till överstatlig nivå
likväl som från det offentliga till privat sektor. Processer som inom statsvetenskapen beskrivs som en förskjutning från government till governance där styrning
och politik beskrivs ta form genom ett s.k. flernivåsystem (se exempelvis Bache
& Flinders, 2004). New public management (NPM) är ett samlingsnamn för
dessa nya styrtekniker, där marknadsmodeller och privatisering har införts i offentlig sektor på en global skala sedan 1980-talet (Hood, 1991). Dessa förändringar på makronivå fungerar för den här studien som en tidsmässig och rumslig
fond för den nya kollektiva mobilisering som studeras i denna avhandling då de
får långtgående konsekvenser för välfärden i samhället. Både vad och vem som
omfattas, hur vi som enskilda kan påverka den, samt inte minst under vilka organisatoriska villkor som välfärden tillhandahålls.

1.2 Feminiserade välfärdsprofessioner under press
De yrkesgrupper som står i centrum för den här studien är välfärdsprofessionella
yrkesgrupper. Professioner är yrkesgrupper som genom tillgång till och kollektiv
kontroll över en specifik kunskapsbas har fått samhällets mandat att fatta beslut
inom ramen för en viss jurisdiktion (Abbot, 1988, Brante 2014). De kan även
beskrivas som yrkesverksamma som genom sin särskilda kunskap i sin yrkespraktik hanterar och löser samhälleliga, kroppsliga eller tekniska problem (Franzén & Tzimoula, 2021). Välfärdsprofessioner är de yrken och yrkesgrupper som
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expanderade under utvecklingen av välfärdssamhället under 1900-talet, däribland socionomer, lärare och sjuksköterskor. Dessa yrkesgrupper växte fram
genom att vissa av de sysslor som tidigare ufördes av kvinnor i hemmet, eller av
företrädesvis kvinnor inom civilsamhällets organisationer blev en del av välfärdssamhällets nya yrken (ibid). Kvinnor arbetar fortfarande i hög grad i den
offentliga sektorn och inom de så kallade människobehandlande organisationerna (Hasenfeldt, 2010). De är yrkesaktiva inom utbildning, hälso- och sjukvård,
omsorg och på det sociala området (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Detta
är en central aspekt för den här avhandlingen och anledningen till att det är
feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgruppers kollektiva mobilisering som
studeras.

Begreppet feminisering tar

sikte

på

hur

olika yrken, arbetsuppgif-

ter och handlingar tolkas utifrån kön vid olika historiska tidpunkter. Det handlar
dels rent deskriptivt om hur könssammansättningen förändras för olika yrken
över tid men också vad som betraktas vara mer eller mindre lämpligt arbete eller
handlande för olika personer baserat på deras könstillhörighet (Riska, 2008). För
den här avhandlingen används begreppet framförallt för att tolka hur dessa könade föreställningar får långtgående konsekvenser för hur olika arbeten och
handlingar betraktas samt vilken status som tillskrivs olika yrken och arbetsuppgifter. Detta begrepp har utgjort en grundläggande ansats i avhandlingen där
fokus befinner sig på kollektiva motståndshandlingar bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper i Sverige.
Detta forskningsintresse motiveras av forskningsresultat som från flera olika
områden beskriver hur de nyliberala förändringarna får långtgående konsekvenser för dem som arbetar inom välfärdssektorn, både vad gäller innehållet i arbetet
och under vilka förhållanden som det bedrivs (se exempelvis Astvik m.fl., 2014;
Dellgran, 2015; Lauri, 2016; Selberg, 2013). Forskning som väcker frågor om
huruvida dessa förändringar riskerar att stå både i direkt och indirekt konflikt
med en yrkesmässig professionalitet som tar sina utgångspunkter i etiska principer
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om global rättvisa och mänskliga rättigheter (Dominelli, 1996). Frågor som även
har lett till ett akademiskt intresse för olika former av motståndspraktiker bland
dessa olika yrkesgrupper.
Flera studier visar hur välfärdsprofessionella yrkesgrupper inom ramen för sin yrkespraktik gör motstånd utifrån yrkesetiska värderingar och för att tillgodose
klienters intressen och behov (se exempelvis Atkinson & Mattaini, 2013; Baines,
2006). Nordling (2017) synliggör genom sin avhandling i socialt arbete hur gränserna för det sociala medborgarskapet kan öppnas upp genom lokala (motstånds)praktiker bland socialarbetare i förhållande till migranter i Malmö. Slutsatserna visar samtidigt hur den välfärdsprofessionella positionen upplevs som
begränsande både utifrån organisatoriska förväntningar och krav på lojalitet,
samt inte minst till följd av bristande resurser och försämrade arbetsvillkor. Det
innebar att dessa handlingar för att vidga omsorgen gärna gjordes på fritiden
och dolt. Strategier som även relateras till risker för repressalier och rädslan att
förlora jobbet (s. 235). Både Lauri (2016) och Selberg (2013) problematiserar,
utifrån ett feministiskt maktperspektiv, förutsättningarna för individuellt motstånd bland socionomer och sjuksköterskor. De pekar på hur ett individuellt
motstånd utifrån en professionsetisk grund, inom ramen för ett system av tynande resurser, riskerar att underlätta en fortsatt exploatering, samt att reproducera historiskt patriarkala föreställningar om vård- och omsorgsyrken som ett kall.
Detta är en central anledning till varför den här avhandlingen fokuserar på kollektivt och öppet motstånd bland yrkesgrupperna barnmorskor, socionomer samt
vård- och omsorgspersonal i allmänhet.

1616

1.3 Välfärdsprofessionellt kollektivt motstånd som
politisering av omsorg
Forskare har under 2010-talet påbörjat arbetet med att beskriva och analysera
nya former för kollektivt motstånd och mobilisering på den svenska arbetsmarknaden (Alvinius & Svensén, 2020; Jönsson, 2018; Mulinari, 2016, 2018, 2021;
Scaramuzzino, 2017; Granberg, 2014, 2016, 2017). Inom socialt arbete har
forskningsintresset bland annat riktats mot hur mobilisering bland socialarbetare kan förstås som ett kritiskt socialt arbete och ett kollektivt motstånd mot
nyliberal politik och styrning (Jönsson, 2018). Utifrån ett organisationsteoretiskt
perspektiv och genom netnografi studerar Scaramuzzino (2017) flera kollektiva
uppror bland socionomer, däribland Nu bryter vi tystnaden som även studeras här.
Studien synliggör hur civilsamhället består av fler än redan etablerade organisationer, i det här fallet fackförbunden, samt att sociala medier som arena öppnar
för både nya aktörer och nya sätt att mobilisera kollektivt. Scaramuzzino & Meeuwisse (2019) menar vidare att dessa protester bland socialarbetare behöver
tolkas som en reaktion på en tystnadskultur som har växt fram där risker för
repressalier har inneburit att protester är sällsynta (se även Lundälv, 2019;
Welander, 2017). Flera forskare lyfter även fram de allt snävare tidsramarna för
arbetet. Alvinius & Svensén (2020) analyserar vittnesmål från Förskoleupprorets
#pressatläge som synliggör de prekära arbetsvillkoren inom barnomsorgen.
Scaramuzzino & Meeuwisse (2019) belyser hur socialarbetare som engagerar sig
i dessa nätverk riskerar att hamna i en svår sits där de riskerar att bränna ut sig
genom engagemanget på fritiden. Det blottlägger återigen hur vissa delar av arbetet, i dessa fall social mobilisering och opinionsbildning, förläggs till fritiden.
Det motiverar ytterligare relevansen av ett feministiskt perspektiv på dessa processer.
Flera studier i Sverige har utifrån ett feministiskt perspektiv studerat dessa nya
former för kollektiv mobilisering med utgångspunkt i teorin och begreppet
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politisering av omsorg (Granberg 2014, 2016, 2017; Mulinari 2016, 2018, 2021; Linderoth, 2020). Det är ett begrepp som har utvecklats genom tidigare studier av
sjuksköterskor och som visar hur otraditionella metoder likt massuppsägningar
och organiserade sjukskrivningar är återkommande inom yrkesgruppen, både
historiskt och internationellt (Briskin, 2011, 2012, 2013; Henttonen, LaPointe,
Pesonen, Vanhala, 2013; Kowalchuck, 2018). Dessa otraditionella strategier för
att bedriva arbetsplatskamp relateras till de maktförhållanden som villkorar feminiserade yrkesgrupper, däribland de könsstereotypa föreställningarna om omsorg som en essentiell egenskap hos kvinnor och omsorgsarbete som ett ”kall”.
En viktig poäng med begreppet politisering av omsorg är, förutom att rikta empiriskt intresse till otraditionella kampmetoder, att blottlägga hur mobiliseringen
för bättre arbetsvillkor för dessa yrkesgrupper är intimt sammanlänkade med
frågor om hur välfärden fördelas i samhället (Briskin, 2011, 2012, 2013). Det
utgör också den här studiens huvudbegrepp. I Sverige har begreppet använts för
att studera massuppsägningar bland sjuksköterskor (Granberg, 2014, 2016,
2017), vidgats till att omfatta protester bland vårdpersonal i förhållande till rasism (Mulinari 2016, 2018, 2021) samt utvecklats ytterligare genom en analys av
kommunalstrejken 2003 (Linderoth, 2020). Denna avhandling utforskar mot
denna bakgrund hur begreppet politisering av omsorg är relevant för att utforska
och begripliggöra andra feminiserade yrkesgruppers kollektiva motstånd inom
vård- och omsorgssektorn.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna avhandling är att utforska kollektivt motstånd och nya former
för mobilisering bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper och
därigenom fördjupa förståelsen för hur omsorgen på det här viset politiseras i
det samtida svenska samhället.
Mot bakgrund av detta syfte ställs tre frågeställningar:
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• På vilka sätt kan nya former för kollektiv mobilisering bland välfärdsprofessionella yrkesgrupper i Sverige förstås, empiriskt och teoretiskt, som
en politisering av omsorg?
• Vilka former och uttryck tar denna mobilisering bland välfärdsprofessionella yrkesgrupper i Sverige?
• Vilka reaktioner väcker denna kollektiva mobilisering från den politiska
och administrativa ledningen av välfärdsorganisationer och fackförbund?
Den här avhandlingen bygger på två kvalitativa delstudier som genom fyra publikationer besvarar de tre frågeställningarna. De två delstudiernas design är sprungen
ur en inledande explorativ netnografisk förstudie, där flera olika öppna grupper
på den sociala medieplattformen Facebook observerades hösten 2013, samt i
dialog med den forskning som har växt fram parallellt med arbetet med den här
avhandlingen. En central ansats, som jag bar med mig in i arbetet, var förutom
feminiseringsbegreppet även en foucauldiansk förståelse av motstånd och makt.
Det vill säga att vi genom fokuserade studier av motståndspraktiker i samhället kan
synliggöra och förstå maktrelationer på ett fördjupat sätt (Foucault, 1982, 2002).
Den ena delstudien är därigenom utformad med avsikt att kartlägga de olika
kollektiva motståndspraktiker som mobiliseras bland vård - och omsorgspersonal
mellan 2013–2015 i Sverige. Det görs genom metoden Protest-event-analysis
(PEA) och utifrån begreppet repertoarer som har utvecklats inom social rörelseteori (Tilly & Tarrow, 2007). Metoden används i den här avhandlingen för att
utifrån en kvalitativ ansats konstruera en s.k. händelsekatalog över de olika kollektiva motståndspraktiker som används för att politisera omsorg bland vård- och
omsorgspersonal. Denna katalog är baserad på data från sidan Stöd våra sjuksköterskor som sedan 2013 används för att sprida information om olika arbetsplatskonflikter inom vård- och omsorgssektorn i Sverige (publikation II).
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Den andra delstudien är utformad med avsikten att fördjupa förståelsen och
begripliggöra den nya kollektiva mobilisering som sker bland dessa feminiserade
välfärdsprofessionella yrkesgrupper. Detta genom en kvalitativ jämförande fallstudie av de två kollektiva upproren Nu bryter vi tystnaden bland socialarbetare och
Barnmorskor för trygg och säker vård bland socionomer och barnmorskor. Den kvalitativt jämförande fallstudien utforskar, utifrån en feministisk kunskapssyn om
situerad kunskap (Haraway, 1988), begreppet politisering av omsorg och dess
relevans för att förstå de specifikt könade maktförhållanden som villkorar dessa
yrkesgrupper i det samtida samhället (publikation I). Vidare studeras hur de två
mobiliserande upproren beskriver sina relationer till respektive fackförbund (publikation III) och de reaktioner som de har fått från chefer och politiker (publikation IV).

1.5 Disposition
I nästkommande kapitel två kommer jag att placera den här studien av kollektivt
motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper i sitt samhälleliga och historiska sammanhang Det handlar dels om den svenska välfärdsstatens historia under efterkrigstiden som beskrivs utifrån ett feministiskt perspektiv, dels om de förändringar som har skett under de senaste fyrtio åren.
Kapitel tre handlar om kollektivt motstånd och inleds med en diskussion
om motståndsbegreppet och hur det förstås för den här studien. Vidare presenteras den forskning som den här studien bygger på. Det vill säga den svenska
forskningen om välfärdsprofessionella yrkesgruppers och offentliganställdas
olika handlingsstrategier, däribland kollektiv mobilisering. Här presenteras även
studiens centrala begrepp politisering av omsorg och den forskning som har
påbörjat arbetet med att utforska dess relevans för den nya kollektiva mobilisering som sker i den samtida svenska välfärdssektorn. I denna del presenteras
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även ytterligare argument för de två delstudier som görs och vilka kunskapsluckor som de fyra publikationerna svarar mot.
Kapitel fyra berör studiens centrala teoretiska perspektiv och begrepp.
Det innebär såväl en teoretisk diskussion om det foucauldianska motståndsbegreppet som hur den här avhandlingen med utgångspunkt i detta och ansatser
från social rörelseteori, i kombination med en feministisk maktförståelse, utforskar kollektiva praktiker för att politisera omsorg i det samtida svenska samhället.
Det leder vidare till studiens metodologi och material som presenteras i
kapitel fem där den här avhandlingens ansatser och delstudier beskrivs och diskuteras utifrån vetenskapsteoretiska och forskningsetiska perspektiv. Slutligen
sammanfattas de fyra publikationerna i kapitel sex innan avhandlingens huvudsakliga slutsatser dras och diskuteras i det avslutande och sjunde kapitlet.
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2. Den svenska välfärdsstaten i omvandling

I detta kapitel placeras den här studien av kollektivt motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper i sitt samhälleliga och historiska sammanhang. Den svenska välfärdsstatens historia beskrivs här utifrån ett feministiskt perspektiv med fokus på omsorg,
offentlig sektor och välfärdsprofessionernas framväxt. Vidare ges en något djupare beskrivning
av de förändringar som har skett i Sverige under de senaste fyrtio åren, både inom staten och
på arbetsmarknaden. Det leder slutligen till en diskussion om behoven av feministiska perspektiv på styrning och politik vilket ytterligare motiverar den här studiens intresse för kollektivt motstånd bland dessa yrkesgrupper.

Den svenska välfärdsstatens historia kan skrivas fram på många olika sätt och
den här genomgången är långt ifrån fullständig. Denna kontextualisering har
avgränsats utifrån den här studiens intresse för det kollektiva motstånd som mobiliseras bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper inom ramen för
en förändrad välfärdsstat. Den historiska startpunkten sätts därför här till Saltsjöbadsavtalet 1938, även om det innebär att arbetarrörelsens och kvinnorörelsens kamp för demokrati, sociala rättigheter och välfärd under 1900-talets inledande decennier inte beskrivs i någon större utsträckning. En viktig historisk
aspekt som dock inte går att bortse ifrån, även om det utspelar sig innan den
satta tidsramen för denna kontextualisering, är de borgerliga kvinnornas mobilisering inom Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och som satte de sociala
frågorna på den politiska agendan vid denna tid (se exempelvis Bäck-Wiklund,
2003). Socialt arbete kom genom välfärdsstatens etablering och den kommunala
sektorns expansion att transformeras från ett socialt kall och ideellt arbete till ett
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högskolebaserat yrke med standardiserad utbildning, examensbeteckning, vetenskaplig kunskapsbas och etiska koder (Dellgran, 2016). Denna beskrivning
liknar även den som sker på omvårdnadens område där de första sjuksköterskeutbildningarna kom till stånd genom att kvinnor ur samhällets högre skikt började kräva ett utrymme både i samhället och inom sjukvården. Föreningen
Svensk sjuksköterskeförening (SSF) bildades 1910 av sjuksköterskor som tidigare hade haft positioner på de framväxande sjuksköterskeutbildningarna och
inom Fredrika Bremer-förbundet. Sjuksköterskeutbildningarna utvecklades genom privata initiativ där en av de första, Sophiahemmet, bär sitt namn efter
drottning Sophia och där arbetet skulle ske till guds ära (Selberg, 2021). Början
av 1900-talet beskrivs därigenom som en kraftmätningens tid kring rätten att
kalla sig sjuksköterska, en kraftmätning som i hög grad handlade om klass (Erlöv
& Petersson, 1992). Sjuksköterskornas professionaliseringsstrategier innebar
bland annat tydliga gränsdragningar nedåt i förhållande till sjukvårdsbiträden
och undersköterskor och uppåt genom att utmana medicinens överordnade status och läkarnas maktposition (Dellgran, 2016; Selberg, 2021). Dessa strategier
innebar bland annat att de fackliga strategierna med fokus på arbetsvillkor, löner
och arbetsmiljö kom att hamna längre ner på agendan medan det professionella
projektet stärkes (Selberg, 2021). Denna konflikt mellan fackliga och professionella strategier bland sjuksköterskor är inte heller unik för den svenska kontexten utan är en återkommande beskrivning internationellt (se exempelvis Bergene & Egeland 2016, Henttonen m.fl., 2013; McKeown, 2009). Denna historia
blottlägger också den konflikt som den här avhandlingen handlar om, nämligen
hur omsorgen om människor ska organiseras och tillhandahållas, utan att denna
omsorg bygger på ett obetalt eller underbetalt arbete från någon annan (Cantillon & Van Lancker, 2013). Någon annan som allt som oftast är en kvinna, både
historiskt och idag.
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2.1 Den svenska välfärdsstatens kön
Framväxten av de europeiska välfärdsstaterna byggde på en klasskompromiss
mellan fackföreningar och arbetsgivare som möjliggjorde att mål om full sysselsättning kunde nås utan risk för inflation då lönekraven kunde hållas nere (Hemerijck, 2013). I Sverige räknas Saltsjöbadsavtalet, som slöts 1938 mellan arbetsmarknadens parter, som den klasskompromiss genom vilken den sociala
staten byggdes. Under de efterföljande årtiondena expanderade den svenska välfärdsstaten kraftigt. Den kan i korthet beskrivas som byggd på generella välfärdsordningar och målsättningar om full sysselsättning där en aktiv arbetsmarknadspolitik samt ett centraliserat löneförhandlingssystem (korporativism) var
viktiga pusselbitar. Det centraliserade förhandlingssystemet bars bland annat
upp av starka fackliga organisationer som tog ansvar för arbetsfred och samhällsekonomisk balans vilket innebar att statlig inblandning minimerades både i
konfliktlösning och lönebildning (Gustafsson, 2000). Denna kompromiss förutsatte samtidigt att det fanns arbetskraft att sälja vilket leder in på den feministiska
kritiken både av den ekonomiskt grundade klassanalysen och välfärdsstatens potentiella kvinnovänlighet.
Både välfärdsstatens universalitet och dess potentiella kvinnovänlighet har problematiserats på flera grunder (Borchorst & Siim, 2002). Jordansson & Lane
(2021) visar hur tudelningen mellan lönearbete och arbete inom klassanalysen
har bidragit till att lönearbetet i sig utgör förutsättningen för frigörelse vilket skapat
vissa specifika ramar för välfärdspolitiken i allmänhet och jämställdhetspolitiken
i synnerhet. Det syns både i hur socialförsäkringssystemen är knutna till position
på arbetsmarknaden och hur de politiska reformerna för jämställdhet kom att
handla om att underlätta vissa kvinnors inträde på arbetsmarknaden i form av
en utbyggd barnomsorg, föräldraförsäkring, borttagande av sambeskattning
men också framväxten av jämställdhetspolitiken som politiskt område (se Lundqvist, 2011 för fördjupning). Det tilltagande behovet av arbetskraft i
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kombination med en intensiv debatt om könsroller1 under 1960-talet innebar en
successiv övergång från en manlig en-försörjarmodell till en två-försörjarmodell
(Wennberg, 2013). Kvinnor har samtidigt alltid befunnit sig på arbetsmarknaden
(se exempelvis Fransson, 2000). Vidare, innebar infogandet av omsorgsarbetet i den
offentliga sektorn inte att grundläggande patriarkala maktförhållanden, vad gäller gränsdragningarna mellan privat och offentligt, ifrågasattes.

2.1.1 Gränsdragningar mellan privat och offentligt
Gränsdragningarna mellan privat och offentligt får konsekvenser för organiseringen av omsorgen i samhället, både vad gäller vem som förväntas ansvara för
den, inom vilken sfär den placeras och hur dessa arbetsuppgifter värderas. Den
offentligt tillhandahållna välfärden har således å den ena sidan lett till en expansion av välfärdsorganisationer, vilka har bidragit till att stärka kvinnors position
på och tillgång till arbetsmarknaden, där utbyggnaden av högre utbildning har
bidragit till processer av professionalisering och formalisering av omsorgsarbete
(Henriksson, Wrede & Burau, 2006; Wrede, Henriksson & Höst, 2008). Detta
återspeglas bland annat i hur de välfärdsprofessionella yrkesgrupperna under
denna period expanderade i hög grad. Högskolereformen 1977 innebar viktiga
steg i professionaliseringsprocesserna genom att dessa utbildningar numera är
inkorporerade vid svenska universitet och högskolor samt genom att
forskningsämnen både i socialt arbete och omvårdnad finns instiftade (Dellgran
& Höjer, 2011; Ryman, 2007). Å den andra sidan har det bidragit till att föreställningar om kvinnors specifika ansvar för omsorg har bevarats där dess associationer till femininitet används för att undervärdera detta arbete (Waerness, 1984).

Könsrollsbegreppet har även kommit att kritiseras. Det handlar bland annat om hur
benämningen ”roll” kan vara missledande och missförstås som något som individer lätt
kan välja dvs anamma eller avstå från, vilket riskerar att osynliggöra dessa seglivade
maktstrukturer (Barron, 2016).
1
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Olika professioners status är på detta sätt även en fråga om könade föreställningar där de så kallade klassiska professionerna (läkare, jurister och präster)
tenderar att vara maskulint kodade medan välfärdsprofessionerna gärna kodas
feminint. Davies (1996) menar att det professionella kontraktet i sin
utgångspunkt också är strukturerat av kön, precis som det sociala kontraktet
(med referens till Pateman, 1988). Det som hon tar sikte på är hur kunskap och
vad som betraktas som kompetens inom ramen för en professionell diskurs ofta
är en rationell, objektiv och distansierad form av kunskap. Det är en
kunskapsdiskurs som passar illa för praktiker såsom omsorg och hon menar
vidare att detta blir väldigt tydligt i förhållande till specifikt sjuksköterskors
professionaliseringsprocess. Dahle (2012) menar i likhet att vissa professionsteoretiska utgångspunkter har bidragit till att välfärdsprofessioner såsom sjuksköterskor, lärare och socialarbetare i delar av professionslitteraturen beskrivs
utifrån vad de saknar istället för vad de skulle kunna tänkas ha. Det har till exempel fått till följd att teoretisk (dvs. akademisk) kunskap uppvärderas till förmån för praktisk, samt att välfärdsprofessionerna därigenom beskrivs som semiprofessioner, inte professioner.
Den ekonomiska åtskillnaden mellan privat och offentligt innebär vidare att det
reproduktiva arbetet eller arbetskraftproduktionen i BNP-termer antingen betraktas som skattefinansierat offentligt lönearbete och därigenom som en negativ faktor för tillväxten, eller som obetalt hushållsarbete med liten betydelse för BNPtillväxten. Detta skapar i sin tur en svår sits att förhandla löner från, då det varken finns en vinst att fördela eller där varje kostnadsökning skapar hål i den
föreställda gemensamma kakan. Verksamheten framstår därigenom som tärande
vilket innebär att lönenivåer och villkor för dessa arbeten ytterst bestäms av
politikernas vilja och förmåga att övertyga invånarna i ett samhälle att betala
skatt för att detta arbete ska utföras (Gustafsson, 2000). Det är också i förhållande till denna övertalningsprocess som föreställningar om kön och arbetsuppgifter spelar en central roll. Detta är också en avgörande omständighet som de
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offentliganställda och inte minst deras fackförbund har att hantera vilket jag fördjupar diskussionen om i publikation III.
Poängen med denna genomgång har varit att visa hur maktförhållanden är organisatoriskt producerade och institutionellt bevarade samt vikten av att analysera hur makthierarkier konstrueras genom olika former av arbetsdelning och specialisering (Acker, 2006; Tilly, 1999). Den förståelse av kön som antas i denna avhandling är att det är ett socialt konstruerat fenomen. Inte i bemärkelsen att det
inte skulle existera biologiska skillnader mellan olika kön (i plural) utan i bemärkelsen att vår förståelse av dessa skillnader är sociala. Detta kan beskrivas som
en kontextuell form av socialkonstruktivism där kvinnor inte betraktas som ”av
naturen” mer omsorgsfulla än män, utan att olika beteenden och förhållningssätt
förstås som både inlärda och inte minst tillskrivna genom olika sociala föreställningar om hur en man respektive kvinna ska vara. Jag väljer för denna avhandling att använda begreppet kön (som en synonym till genus) vilket innebär att
fokus placeras på sociala innebörder samt att detta begrepp definieras i makttermer (Barron, 2016, 2017). Även andra maktordningar är relevanta att lyfta fram
utifrån den här historiska genomgången av den svenska välfärdsstaten, däribland
att många av de som arbetar inom vård- och omsorgssektorn har migrerat till
Sverige. Samtida studier visar hur både statuspositioner, löner och erfarenheter
av diskriminering är beroende av härkomst (Behtoui, Boréus, Neergard och
Yazdanpanah, 2020; Storm, 2016; Sörensdotter, 2008). Behtoui m.fl. (2020) visar hur arbetare från globala syd inom den svenska äldreomsorgen återfinns i de
yrkeskategorier som har både lägst status och lön. De har helt enkelt tuffare
arbetsvillkor och förutsättningar än kollegorna som migrerat från globala nord
eller som är födda i Sverige. Begreppet intersektionalitet introducerades av amerikanska feministiska forskare som Crenshaw (1989, 1991), Collins (1989, 2000,
2013) och hooks (1984). Begreppet tar sikte på de maktskillnader som finns
inom olika sociala grupper och vikten av att synliggöra och erkänna att förtryck
och maktförhållanden tar olika uttryck beroende av klass, hudfärg, funktionalitet
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och sexualitet. Begreppet öppnar analytiskt för att synliggöra hur flera olika
maktordningar på ett strukturellt och individuellt plan är verksamma parallellt
och har betydelse för olika yrkesgruppers och arbetens status och vem som förväntas utföra dessa arbeten vid olika historiska tidpunkter och i olika samhällen
(Franzén & Tzimoula, 2021).
Den här avhandlingen fokuserar framförallt på maktordningen kön. Det handlar
inte om ointresse för klass eller processer av rasifiering utan om ett intresse för
att anamma ett könsmaktsperspektiv på den traditionella förståelsen av klasskamp. Det vill säga i förhållande till frågor som rör fackföreningsrörelsen, vår
förståelse av kamptraditioner och mobilisering av kollektivt motstånd på arbetsplatser. Arbetsplatser som är både direkt och indirekt påverkade av de processer
av välfärdsstatlig förändring som sker, vilket för tillfället är utifrån en nyliberal
samhällsmodell. Det leder också vidare till de förändringar som den svenska
välfärdsstaten har genomgått under de senaste fyrtio åren.

2.2 Välfärdsstatlig förändring - nya tider och gamla
mönster
Den svenska välfärdspolitiken påverkas av de ideologiska skiften som sker globalt under slutet av 1970-tal och 1980-talet. Forskningen om dessa förändringar
och vad den kan tänkas innebära för politik, ekonomi och samhälle är omfattande. I denna korta kontextualisering tas framförallt ett svenskt, fackligt och
välfärdsprofessionellt perspektiv på dessa frågor.
Utifrån perspektivet att politik kan förstås som organisation eller ”organiserad
kamp” (Hacker & Pierson, 2010) sätts fokus på den förändrade aktörsuppsättningen inom politiken och politikskapande (Svallfors, 2016). Sikte tas bland annat
på hur korporativismen som formell och synlig form av inflytande har lämnat
plats för mer nätverksbaserade former. De minskade korporativistiska inslagen
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länkas i den fackliga forskningen samman med en allt mer aggressiv arbetsgivarorganisation under 1970-talets slut (Kjellberg, 2017). Det ledde bland annat till
att de centrala löneförhandlingarna lämnades under 1980-talet likväl som styrelserna för de statliga verken 1991. Beslut som innebar att fackförbunden inte
längre hade tillträde till dessa styrelser. I samband med detta har alltmer av förhandlingarna om innehållet i kollektivavtalen decentraliserats till lokal nivå och
lönesättningen individualiserats (ibid). Staten inrättade år 2000 ett förstärkt medlingsinstitut, som förutom att medla mellan parterna, ska slå vakt om den
svenska exportindustrins konkurrenskraft och se till att industrins avtal tjänar
som norm på arbetsmarknaden i övrigt. Det har fått stor inverkan på lönebildningen och de fackförbund som lyckas driva igenom större löneökningar har
tvingats till eftergifter på andra områden. Det har samtidigt inneburit stora svårigheter att lyfta relativlönerna för låglönegrupper däribland för kvinnor (Ibid).
Sedan 1970-talet har fackföreningsrörelsens politiska inflytande minskat både
globalt och i Sverige. Medlemstalen har inom Europafacket (ETUC) sjunkit från
66 miljoner runt millennieskiftet till 43 miljoner år 2020. I Sverige har anslutningsgraden under samma tidsperiod sjunkit från 85 till 68 procent, även om
den i internationell jämförelse är hög (Danielsson Öberg & Öberg, 2020).
Förutom en minskad korporativism lyfts även det förändrade ramverket för
penningpolitiken, med självpåtagna begränsningar i form av budgetregler,
broms i pensionssystemen och centralbankens allt viktigare roll, fram som viktiga förändringar av svensk politik (Svallfors, 2016). Den ekonomiska krisen i
Sverige 1990 innebär att politisk konsensus skapas kring behovet av inflationsmål, minskade socialförsäkringar och införande av överskottsmål i offentlig sektor (Hall, 2012). Vid denna tidpunkt decentraliseras även stora delar av ansvaret
(och kostnaderna) för välfärden till den kommunala politiska nivån genom överflyttning av huvudmannaskap för äldreomsorgen, skolan, psykiatrireformen,
LSS och delar av arbetsmarknadspolitiken. Mål- och resultatstyrning ersätter under 1980- och 1990-talet mer specifika föreskrifter vilket återspeglas i ansatserna
29

med olika former av ramlagar som Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen (Bergmark & Minas, 2007).
Nära relaterat till dessa processer av decentraliserat ansvar för välfärdspolitiken
är också de olika experiment med marknadisering som påbörjas vid samma tid.
Kommunerna får genom den nya kommunallagen (SFS 1991:900) större befogenheter gällande den interna organisationen samt ökade möjligheter att delegera beslut till nämnder, utskott och tjänstepersoner. Detta är således olika
aspekter av hur NPM genom nya styrtekniker, marknadsmodeller och privatisering har införts i svensk offentlig sektor. En tilltagande privatisering som även
har inneburit att ett välfärdsindustriellt komplex som har särskilda intressen i
den offentliga sektorn har växt fram (för fördjupning på skolområdet se Allelin,
2019).

2.2.1 Förändrade förutsättningar för välfärdsprofessionerna
Professions- och organisationsforskning har synliggjort hur dessa förändringar
av både välfärdspolitikens innehåll och form har bidragit till att omförhandla de
professionella yrkesgruppernas roll och samhälleliga mandat. Det handlar dels
om att mål om effektivitet, produktivitet och mätbarhet tenderar att bli överordnade andra värden (Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 2008; Svensson
2010). Vidare, hur dessa mål och ökade krav på mätbarhet och uppföljning gärna
innebär en tilltagande administration med långa kedjor av återrapporteringssystem. Dessa riskerar i sin tur bidra till en ökad distans mellan såväl politiska
beslutsfattare och de som arbetar i dessa organisationer, som till de som är i
behov av välfärd. Detta trots att ambitionerna och i viss mån legitimiteten för
dessa reformer har varit att genom kundvalssystem och valfrihet kunna stärka
invånarnas inflytande över välfärdstjänsterna (Hall, 2012). Dessa processer beskrivs ibland som processer av deprofessionalisering eller att en yrkesbaserad
professionalism utmanas av en organisatorisk motsvarighet (Evetts, 2011;
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Svensson, 2010). Slutligen och eftersom kostnadseffektivitet är en bärande tanke
inom NPM, sker parallellt en intensifiering av arbetet, som har visat sig ge upphov till tuffare arbetsvillkor och en alltmer ansträngd arbetssituation (Selberg,
2013; Welander, Astvik & Isaksson, 2017).
Det är i förhållande till dessa sammanflätade processer av arbetets intensifiering
och en förändrad professionalitet som historiskt patriarkala maktförhållanden
gör sig påminda. Det handlar både om hur styrningen som form genom fokus
på evidensbasering, dokumentation och administration tenderar att förstärka
patriarkala föreställningar om en rationell, objektiv och neutral kunskapsproduktion (jämför Davies, 1996) och den komplexa situation som uppstår för den
enskilda välfärdsarbetaren när arbetet ständigt intensifieras. Den komplexa situation där vissa välfärdsprofessionella handlingsstrategier för att skydda den egna
hälsan riskerar att leda till kvalitetsförsämringar och en förändrad professionalitet (Astvik & Melin, 2013) medan andra strategier för att leva upp till professionsetiska riktlinjer, inom ramen för tynande resurser och minskade tidsramar,
riskerar att reproducera dessa vård - och omsorgsyrken som ett kall då raster
uteblir och vissa arbetsuppgifter förläggs till fritiden (Lauri, 2016; Scaramuzzino
& Meeuwisse, 2019; Selberg, 2013). Det är i dessa skärningspunkter som omsorgen
om människor sätts på spel eftersom de olika professionella handlingsstrategierna får konsekvenser för vem som får vad, hur och när inom den samtida nyliberala
svenska välfärdsstaten (Lasswell, 1936).

2.2.2 Feministisk forskning - med fokus på sprickorna
Forskningen om nyliberalism både som ekonomi och politik är omfattande och
studeras utifrån flera olika perspektiv. Det kan studeras som en form av politik,
som en ideologi och utifrån ett foucauldianskt perspektiv som en
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styrningsmentalitet eller på engelska governmentality (för översikt se Larner, 2000).
2

Betraktad som en politik studeras dessa processer utifrån begreppet governance

som analyserar hur dagens styrning och politik tar form genom ett s.k. flernivåsystem, via olika nätverk och i form av partnerskap (Bache & Flinders 2004).
Det analytiska intresset placeras på en förändrad aktörsuppsättning med både
vertikala och horisontella maktförskjutningar både till en överstatlig nivå som
Europeiska unionen (EU) likväl som till marknadsaktörer och frivilligsektorn.
Kritik har dock riktats mot detta perspektiv då frågor om ojämlika maktförhållanden riskerar att bli frånvarande i analyserna.
De två andra vanligt återkommande ansatserna för att förstå nyliberalism innebär ett kritiskt perspektiv på makt men utifrån olika teoretiska utgångspunkter:
ett nymarxistiskt och ett poststrukturalistiskt. Utifrån en nymarxistisk förståelseram studeras de ideologiska processer där ekonomiska problem omformuleras
till politiska och organisatoriska problem och som bland annat har visat sig innebära att strukturella problem och ojämlika maktförhållanden görs om till individens tillkortakommanden (se t.ex. Newman, 2017). Betraktade utifrån ett
foucauldianskt perspektiv är dessa processer intimt sammanlänkade med en specifik form av politisk styrning som får avpolitiserande effekter (Brown, 2015). Det
sistnämnda utgår från Michel Foucaults (1982) begrepp governmentality som
tar sikte på hur nyliberal politik och organisering genom frihet, inte minst friheten att välja, reglerar människor på nya sätt. Det är en analys som fokuserar
på att formen för hur politik blir till också spelar en central roll för politikens
innehåll (Dean, 1999).
Flera feministiska forskare har samtidigt problematiserat hur dessa studier av
nyliberalism sällan analyserar potentialerna för social förändring eller processer
av re-politisering (se exempelvis Newman, 2012; Mulinari, 2018; Roseneil, 2012;

2

Se publikation IV för en mer djuplodande presentation om dessa begrepp och resonemang
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Rönnblom, 2017). Kritiken av governance handlar om att dessa studier tenderar
att begränsa sig till den formella liberala demokratin. De anammar därmed de
traditionella gränsdragningarna mellan privat och offentligt vilket får konsekvenser både för vilka handlingar och vem som studeras. Politik riskerar således
att bli ett statiskt begrepp, knutet till de formella procedurerna vilket inte förmår
att fånga de flöden och destabiliserande processer som karaktäriserar den samtida styrningen. På rakt motsatt vis problematiseras forskningen om governmentality då den saknar en tydlig definition av politik som därigenom riskerar att
smälta samman med de olika styrtekniker eller regelverk som studeras (Rönnblom, 2017). Perspektivet fungerar på så vis väl för att synliggöra processer av
depolitisering men inte förutsättningarna för hur repolitisering sker givet dessa strukturer. Repolitisering är således ett begrepp för det akademiska intresset och ansatser som har utvecklats för att skildra nyliberalismens mångtydighet och inneboende motsättningar, med fokus på den mobilisering och de handlingar som
på olika sätt söker omförhandla dessa maktförhållanden (se exempelvis Liinason, 2018; Newman, 2012; Mulinari, 2018; Rönnblom, 2017). Det är ansatser
som tar sikte på destabilisering och öppningar och som analyserar olika kamper
snarare än ideologiska positioner (Rönnblom, 2017). I förhållande till en sådan
ambition är studier av kollektivt motstånd och mobilisering bland olika yrkesgrupper inom välfärdssektorn, likt denna, högst relevanta. Det leder också in på
den forskning som den här avhandlingen bygger på.
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3. Kollektivt motstånd bland
professionella yrkesgrupper

välfärds-

Det finns ett ökat akademiskt intresse av att studera olika former av motstånd och mobilisering bland olika välfärdsprofessionella yrkesgrupper både i Sverige och internationellt. Denna
forskning kommer i detta kapitel att presenteras och diskuteras. Fokus har i litteraturöversikten varit på de yrkesgrupper som främst studeras inom ramen för den här studien, sjuksköterskor, barnmorskor och socionomer även om andra yrkesgrupper i den svenska välfärdssektorn också berörs såsom förskollärare och vård- och omsorgspersonal i allmänhet.

3.1 Motståndsbegreppet
Strier & Bershtling (2016) visar genom sin litteraturstudie om motstånd bland
yrkesverksamma socionomer att begreppet är både teoretiskt otydligt samt att
det sällan studeras i praktiken. Detta är något som de finner anmärkningsvärt
givet fältets normativa ansats om att vara en förändringsorienterad profession
för global rättvisa. Motståndsbegreppet återfinns i forskningen om yrkesverksamma socionomer snarast i relation till den professionella praktiken och situeras gärna till klienter/patienters motstånd. De identifierar vidare hur det i den
anglosaxiska världen tenderar att handla om informella eller dolda former av
motstånd som sker inom ramen för yrkespraktiken (se t.ex. Carey & Foster,
2011; Greenslade, McAuliffe & Chenoweth, 2015). Översikten visar samtidigt
att det finns flera som argumenterar för att motstånd är en grundsten i socialarbetarprofessionen (Ferguson & Lavalette, 2006; Fook, 1993) och ett begynnande intresse för studier av hur yrkesverksamma och brukare tillsammans mobiliserar i förhållande till åtstramningspolitik och nyliberala reformer på
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psykiatriområdet (Moth, Greener and Stoll, 2015). Dessa olika fokus visar samtidigt hur motståndsbegreppet är mångfacetterat och kan betyda flera olika saker
samt är beroende av den sociala kontexten både där det uppstår och studeras
(Strier & Breshtling, 2016).
Den här avhandlingen tar sina utgångspunkter i en foucauldiansk syn på motstånd och makt. Det innebär en förståelse att där makt finns, där finns också
alltid motstånd. Centralt för denna syn är att makt och motstånd förstås som en
relation, men också som aktiviteter som utövas (Foucault, 1982, 2002). Motståndsforskning handlar således om de praktiker och processer där (motstånds)subjekt
söker utmana och forma om vissa (makt)strukturer och hur dessa (makt)strukturer samtidigt formar förutsättningarna för (motstånds)subjekten (Baaz, Lilja,
Schulz & Vinthagen, 2016; Lilja & Vinthagen, 2009). Det var utifrån en frustration över tendenserna att begreppet användes i en rad olika sammanhang, för att
beskriva många olika praktiker och beteenden på olika nivåer som Hollander &
Einwohner (2002) genomförde en systematisk litteraturöversikt för att bokstavligen reda ut begreppen. I förhållande till begreppet motstånd synliggör de två
saker som forskningen är enig om och det är att motstånd är en handling och att
det görs i opposition till olika former av maktförhållanden. Det är en i grunden
öppen fråga vilken handlingsstrategi som människor i underläge tar till för att hantera en given situation. Det innebär vidare att motståndspraktiker behöver sökas
på ett konkret plan på samma gång som de behöver sättas in i de sociala konflikter som är aktuella vid en viss specifik tidpunkt eller plats för att bli begripliga
(Hörnqvist, 2012). Denna ansats och den motståndsforskning som har växt
fram utifrån denna maktförståelse kommer jag att återkomma till i teorikapitlet.
En viktig del av arbetet med den här avhandlingen har mot bakgrund av denna
breda definition av motstånd varit att söka de motståndspraktiker eller handlingsstrategier som har studerats tidigare bland dessa yrkesgrupper i Sverige och vilka
maktförhållanden som den tidigare forskningen menar att de mobiliserar i förhållande till.
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3.2 Protest, sorti och lojalitet
Ett sätt som forskare har närmat sig frågan om välfärdsprofessionella yrkesgruppers handlingsstrategier utgår från Hirschmans (1970) begrepp protest, sorti och
lojalitet (se exempelvis Astvik & Melin, 2013; Astvik, Welander & Isaksson, 2017;
Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019, Welander, 2017; Welander m.fl., 2017).
Dessa begrepp representerar tre idealtypiska strategier för att hantera oegentligheter på eller i arbetet. Dessa är antingen sorti - att lämna organisationen, lojalitet
- att under tystnad fortsätta med arbetet, eller protest - att uttrycka kritik internt
och/eller externt både individuellt och kollektivt (Hirschman, 1970).
Astvik & Melin (2013) studerar dessa tre handlingsstrategier genom en intervjustudie med socialarbetare i två svenska kommuner. Genom studien utvecklas
lojalitetsbegreppet där de visar hur socialarbetarna anammar så kallade kompensatoriska strategier för att balansera upp den upplevda obalansen mellan arbetskrav och tillgängliga resurser. Dessa strategier handlar då antingen om att sänka
ambitioner och krav på kvalitet för att rädda den egna hälsan och/eller att dra
sig undan sociala sammanhang på arbetsplatser. De här strategierna visar sig
samtidigt leda till en moralisk stress och känslor av meningsförlust när avkall på
professionella bedömningar och principer görs. Studien belyser på så vis hur
professionaliteten är beroende av tillgängliga resurser och hur den riskerar att
påverkas negativt av en tilltagande intensifiering av arbetet. Vidare, visar studien
hur den moraliska stressen och känslan av meningsförlust på sikt ofta leder till
exit; antingen i form av sjukskrivning eller att man söker sig till en annan arbetsplats. Utifrån den här studien av olika handlingsstrategier var protester ovanliga.
Detta härrörs bland annat till olika hinder för att framföra kritik, till exempel att
tidigare uttryckt kritik hade fastnat på enhetschefernas nivå. Welander (2017)
studerar inom ramen för sin avhandling i socialt arbete den tilltagande
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personalomsättningen bland socionomer. Genom analyserna synliggörs hur
dessa uppsägningar behöver förstås som exitstrategier. Det vill säga en aktiv
handling mot vad som upplevs som ett psykologiskt kontraktsbrott. Detta utifrån en upplevelse av försämrade villkor samt till följd av att inte ha blivit tagen
på allvar när kritik rests inom organisationen. Utifrån en enkätstudie menar
Astvik m.fl. (2017) att ”det är snarare sorti än protest som har satt arbetsvillkoren på agendan”.
I förhållande till protest definieras det på följande vis:
“…any attempt at all to change, rather than escape from, an objectionable state of
affairs, whether through individual or collective petition to management directly in
charge, through appeal to a higher authority with the intention of forcing a change
in management, or through various types of actions and protests including those
that are meant to mobilise public opinion” (Hirschman, 1970 s.30).

Protestbegreppet innefattar på detta sätt både individuella och kollektiva praktiker. I förhållande till arbetsorganisationer har protest tolkats både i termer av
facklig verksamhet (Freeman, 1980) och utifrån begreppet visselblåsning (Hedin,
Månsson & Tikkanen, 2008; Fransson, 2012). Hedin m.fl. (2008) studerar utifrån ett processuellt perspektiv vad de kallar för kritikerprocesser bland offentliganställda. Studien visar bland annat hur det ofta sker förändringar i arbetsorganisationer där någon har visslat, även om de personer som gör det riskerar att
råka illa ut genom olika former av repressalier som ofta innebär att de lämnar
arbetsplatser. Exempel på detta är tillkomsten av lagstiftning som Lex Sarah och
Lex Maria som har tillkommit efter att enskilda har visslat om missförhållanden
av olika slag. Denna lagstiftning innebär att personal numera är skyldiga att rapportera missförhållanden inom olika vård- och omsorgsverksamheter. Vidare,
hur visselblåsning bland offentliganställda, även om det externa offentliggörandet görs av enskilda, gärna föregås av en kollektiv mobilisering på arbetsplatserna. Det är också dessa sammanvävda processer mellan sorti och protest som
står i centrum för publikation II.

37

Scaramuzzino (2017) studerar genom netnografi och intervjuer flera olika kollektiva uppror bland socionomer på internet, däribland Nu bryter vi tystnaden.
Scaramuzzino & Meeuwisse (2019) analyserar dessa uppror utifrån begreppet
protest som diskuteras utifrån offentligt anställda som välfärdens tjänare eller
väktare (Lundquist, 1998). De problematiserar därigenom frågorna om lojalitet
och om du ska vara lojal mot politiker och lagen (tjänare) eller om du ses som
ansvarig för att verksamheten utförs enligt ett samhälles offentliga etos (väktare). De kollektiva upproren tolkas i förhållande till detta som ett sätt för socialarbetarna som mobiliserar att kunna vara både tjänare och väktare. De kollektiva protesterna förstås som en reaktion på att en tystnadskultur växt fram där
risker för repressalier har inneburit att protester är sällsynta (se t.ex. Lundälv,
2019; Welander, 2017).
Den här genomgången ger sammantaget för handen att socionomer i den
svenska kontexten på flera olika sätt handlar för att hantera den svåra balansgången som uppträder mellan klienters behov och rådande arbetsförhållanden.
Det handlar både om att lämna arbetsplatser för att skydda den egna hälsan och
om att göra kollektiv protest på nya sätt genom sociala medier. En genomgående
problematik som lyfts fram är samtidigt de allt snävare ramarna för välfärdsarbetet. Det visar sig få konsekvenser för välfärdens innehåll eller omfattning,
både i det praktiska arbetet med klienter och i förhållande till förutsättningar för
att lyfta dessa frågor politiskt. Detta belyser Scaramuzzino & Meeuwisse (2019)
då socialarbetare som engagerar sig i dessa nätverk riskerar att hamna i en svår
sits där de riskerar att bränna ut sig genom detta engagemang på fritiden. Flera
studier av välfärdsprofessionell mobilisering i den svenska kontexten har mot
denna bakgrund anammat ett feministiskt perspektiv på denna mobilisering,
bland annat genom att ta utgångspunkt i teorin och begreppet politisering av omsorg.
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3.3 Politisering av omsorg
Politisering av omsorg är ett begrepp som har utvecklats genom feministiska
studier av sjuksköterskors kamptraditioner både historiskt och i olika geografiska kontexter (Briskin, 2011, 2012, 2013; Granberg, 2016; Kowalchuck, 2018).
Utifrån en dialektal syn på könsmakt menar Briskin (2011, 2012, 2013) att en
arbetsmarknad som struktureras och villkoras av könsmakt även ger upphov till
könade praktiker av motstånd och betonar hur dessa behöver studeras empiriskt. Briskins studier visar vidare hur för arbetsmarknaden otraditionella metoder likt massuppsägningar och organiserade sjukskrivningar är återkommande
inom yrkesgruppen sjuksköterskor. De otraditionella metoderna relateras till de
maktförhållanden som villkorar feminiserade yrkesgrupper inom vård- och omsorgssektorn i allmänhet, och sjuksköterskor i synnerhet, däribland föreställningarna om omsorg som en essentiell egenskap hos kvinnor och omsorgsarbete som ett ”kall”. Det vill säga de komplexa positioner som skapas för dessa
yrkesgrupper i skärningspunkterna mellan professionalism, patriarkala strukturer och
samtida processer av proletarianisering av arbetet, till följd av nyliberala omstruktureringar i välfärdssektorn. Det sistnämnda är ett begrepp för att beskriva effekterna av denna omstrukturering i form av både allt snävare tidsramar, minskade resurser och standardiserade arbetsrutiner. Dessa tre dimensioner av makt
har enligt Briskin bidragit till en yrkesspecifik form av motstånd som benämns i
termer av att politisera omsorg (ibid). En central poäng med begreppet politisering
av omsorg är, förutom att synliggöra de otraditionella motståndspraktiker som
mobiliseras, också att blottlägga hur mobiliseringen för bättre arbetsvillkor för
dessa yrkesgrupper är intimt sammanlänkade med frågor om hur välfärden fördelas i samhället. Genom analyser av massuppsägningar i flera geografiska sammanhang synliggörs bland annat det aktiva användandet av en diskurs där allmänintresset, i termer av patientsäkerhet används för att legitimera och skapa offentligt stöd för yrkesgruppens krav på bättre arbetsvillkor (Briskin, 2011, 2012;
Granberg, 2014, 2016; Henttonen m.fl., 2013). Att politisera omsorg handlar
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därigenom dels om att betona samhällets (det offentligas) ansvar för människors
behov av omsorg, att dessa (omsorgs)praktiker inte ska betraktas som en essentiell
egenskap hos kvinnor utan en professionell kunskap, som behöver ersättas skäligt
och där goda arbetsvillkor är avgörande för att trygga patientsäkerheten (Briskin,
2012).

3.3.1 Politisering av omsorg i Sverige
Detta begrepp har i den svenska kontexten använts för att utforska massuppsägningar bland sjuksköterskor (Granberg, 2014, 2016, 2017), protester bland vårdpersonal (Mulinari 2016, 2018, 2021) och i en avhandling om Kommunalstrejken 2003 (Linderoth, 2020). Granberg (2016) gör inom ramen för sin avhandling
en fallstudie av en massuppsägningsprocess på en vårdavdelning i Sverige. Genom diskursanalyser av samtalsintervjuer med sjuksköterskor som både valt att
säga upp sig och sjuksköterskor på avdelningen som inte valt att göra det synliggörs hur omsorgsbegreppet fylldes med andra betydelser genom att länkas till en
professionsdiskurs vilken syftade till att utmana den historiska ”kall-tanken”.
Det var på så vis en process som möjliggjorde för sjuksköterskor att konstruera
subjektspositioner som kritiserar lydnad och följsamhet och ramar in dessa protester som ett sätt visa omsorg (om både patienter och sig själva).
I förhållande till frågan om på vilka sätt som politisering av omsorg sker problematiserar Granberg & Giritly Nygren (2016) massuppsägningar som motståndspraktik genom att ställa sig frågan i vilken mån detta är långsiktigt hållbara strategier för kollektiv kamp för att utjämna könsskillnader och förhandla om arbetets villkor. Detta då massuppsägningar kan betraktas som en strategi på marknadiseringens villkor i form av att rösta med fötterna. Granberg (2017) genomför samtidigt en tidserieanalys över massuppsägningar bland sjuksköterskor och
visar hur dessa tenderar att sammanfalla med förhandlingar om kollektivavtal.
Massuppsägningar tolkas därigenom vara en informell källa till makt som
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kanaliseras från arbetsplatsgolvet. De jämförs även med de vilda strejker som
har brutit ut på den svenska arbetsmarknaden i perioder (för fördjupning se
Fransson, 2009; Fransson & Thörnqvist, 2003). Det kan även relateras till hur
strategierna protest, sorti och lojalitet i tidigare forskning har visat sig vara både
komplexa och sammanlänkade över tid (Astvik m.fl., 2014; Hedin m.fl., 2008;
Welander, 2017). Dessa forskningsresultat har också bidragit till den här studiens intresse av att utforma en metod för att studera dessa processer över tid
samt utforska de olika praktiker som används för att politisera omsorg bland
olika feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper.
Mulinari (2016, 2018, 2021) vidgar perspektiven vad gäller både vilka yrkesgrupper och på vilka sätt som omsorg politiseras i Sverige. Detta genom sin intervjustudie med vårdpersonal vid akuten i Malmö som under våren 2014 mobiliserade mot att partiledaren för Sverigedemokraterna skulle komma på besök.
En protest som både kom att få stor medial spridning och som spreds sig till
andra arbetsplatser. Studien visar på den subversiva potential som finns för yrkesverksamma att kunna hävda regler, lagar, offentliga uttalanden och organisationers officiella retorik för att forma en professionell roll som innefattar att
utmana i detta fall rasistiska ideologier. Det är en professionalitet som inte bara
kommer till uttryck på arbetsplatsen utan som aktörer i en större och övergripande kamp mot rasism som även utspelas på gator och torg. Studien blottlägger
även de kostnader som medföljer, då personer som signerat brevet fick motta
anonyma dödshot och personalen tvingades att stänga ned Facebook-sidan. I
förhållande till det sistnämnda beskrivs hur cheferna även sökte att förhindra
mobiliseringen bland personalen då den ansågs störa den sociala ordningen.
Flera av de ovan nämnda studierna visar på liknande sätt hur kritiker tenderar
att hamna i en svår sits. Hedin m.fl. (2008) visar hur visselblåsare upplever både
tystnad och/eller andra repressalier samt hur dessa förr eller senare lämnar sina
arbetsplatser (s. 212). Både Nordling (2017) och Lauri (2016) beskriver i sina
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studier olika makttekniker: som att inte få del av lönehöjningar eller fasta tjänster, att bli betraktad som obekväm eller göras till problemen när kritik reses. De
relateras också till hur en kultur av rädsla skapas i de här arbetsorganisationerna
(Lauri, 2016 s. 208). Risker för repressalier länkas även till framväxten av en
tystnadskultur och beskrivs som en anledning till att få protester överlag mobiliseras bland socionomer (Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019; Astvik m.fl.,
2017). De här studierna uppehåller sig dock huvudsakligen vid de omständigheter och maktförhållanden som skapar motstånd, med fokus på vad som sker
inom arbetsorganisationer och inte på en politisk arena.
Mulinari (2018, 2021) belyser i förhållande till detta det komplexa samspelet
mellan styrningen som form och politiskt innehåll där personalen genom att hävda
organisationens policydokument förmådde att politisera den professionella rollen och vård- och omsorgsarbete som apolitiskt. Däremot var det klart svårare
att politisera frågorna om rasism som ett samhällsproblem i stort inom hälsooch sjukvårdsorganisationen oberoende av platsbesök. Denna fråga sätts också
i centrum för analyserna i publikation IV där reaktionerna både från chefer och
politiker analyseras utifrån ett foucauldianskt perspektiv på motstånd och makt
samt tidigare forskning om hur frågor om jämställdhet hålls borta från den politiska agendan (Lombardo & Mergaert, 2013; Pincus, 1997) och reformers förändringspotential urholkas (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011).
Förutom att vidga begreppet politisering av omsorg att omfatta vårdpersonal i
stort och andra motståndspraktiker sätter även Mulinari (2018, 2021) begreppet
i dialog med marxistisk-feministiska analyser av kapitalismen (Fedirici, 2019;
Fraser, 2016). På detta sätt adresseras analytiskt hur kapitalismen i sin nuvarande
fas innebär ett återkommande angrepp på de offentliga och icke-vinstdrivande
formerna för att organisera omsorgen om livet och inte minst hur dessa omständigheter utgör kärnan för de många sociala kamper och mobiliseringar som pågår
globalt. Välfärdsprofessionerna pekas i förhållande till dessa mångfaldiga
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kamper ut som centrala subjekt i motståndet mot den nyliberala kapitalismen
och där professionaliteten (som bygger på yrkesetik) utgör en viktig del i detta motstånd (Mulinari, 2021; Selberg, 2021). Den här diskussionen fördjupas även i
nästa kapitel, då det är centralt för hur jag förstår de maktförhållanden som studeras inom ramen för den här avhandlingen.
Linderoth (2020) problematiserar, genom sin avhandling i genusvetenskap om
Kommunalstrejken 2003, begreppet politisering av omsorg och dess potential
för att adressera ojämlika maktförhållanden. Genom analyserna synliggörs hur
fackförbundet Kommunals krav på omfördelning i form av löneökningar villkoras av klass där utbildningsnivåer utgör en central aspekt. I detta avseende
anses termen en ”politisering av identiteten som välfärdsarbetare” bättre beskriva det som framkommer genom intervjuerna. Detta knyter an till den historiska beskrivningen i kapitel två där de välfärdsprofessionella projekten har bidragit till att förstärka klassförhållanden mellan kvinnor och som spelar en avgörande roll för vem som gör vad och under vilka villkor inom vård- och omsorgsarbetet (Selberg, 2021). Utgångspunkterna för Linderoths analys tas i de
mobiliserande välfärdsarbetarnas erfarenheter av denna strejk. En grundläggande utgångspunkt, som även delas av den här avhandlingen, är att arbetskonflikter
handlar om mer än de krav som ställs. Genom att studera dem skapas både en
förståelse för de sammanhang i vilka de uppstår och vad som händer under
konfliktens gång. Båda dessa ansatser, att studera arbetskonflikter för att belysa
de maktförhållanden inom vilka de uppstår och att göra det utifrån de mobiliserande gräsrötternas perspektiv liknar de ansatser som den här studien har.

3.4 Forskning om facklig förnyelse
Scaramuzzino (2017) relaterar intresset för kollektiva uppror bland välfärdsprofessionella yrkesgrupper till samhälleliga förändringar, både vad gäller hur människor vill engagera sig och förutsättningarna för att göra det. Det handlar både
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om hur civilsamhällets organisationer, däribland fackförbunden, förefaller behöva utveckla sina strategier för att behålla medlemmar och inflytande likväl
som hur sociala medier används för att mobilisera på nya sätt. Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv beskrivs de kollektiva upproren som partiella eller
ej fullständiga organisationer (Ahrne & Brunsson, 2011) inom civilsamhället. De
konstateras mobilisera på nya sätt och bidra till att sudda ut gränserna mellan
offentlig sektor, marknad och civilsamhället, mellan formella och informella organisationer. Detta genom att utmana de fackliga organisationerna som röstbärare
i samhället, även om riskerna för kooptering från dessa organisationer också
lyfts fram (Scaramuzzino, 2017). Kooptering är ett begrepp för beroendeförhållanden mellan olika organisationer och processer där utmanande organisationer
eller kollektiv neutraliseras genom att tilldelas poster eller olika former av stöd
(Johansson & Meeuwisse, 2017). De kollektiva upprorens relationer till de fackliga organisationerna beskrivs som komplexa då upproren både formulerar en
kritik mot fackförbundens roll som röstbärare och vilka frågor som drivs, samtidigt som dessa lyfts fram som centrala aktörer som upproren sökte påverka i
en annan riktning (Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019).
Den fackliga förnyelseforskningen har sedan 1990-talet kommit att intressera
sig alltmer för fackförbunden i offentlig sektor. Det handlar både om att den
organiserade arbetskraften i allt högre grad arbetar i denna sektor men även om
att dessa fackförbund har visat sig spela en viktig roll i mobiliseringen mot
åtstramningspolitik, marknadisering och privatisering av välfärdssektorn i flera
länder (Ross & Savage, 2013). De här studierna lyfter fram de institutionella
omständigheter som råder för offentliganställda och deras fackförbund. De är
exempelvis mer beroende av politiska beslut, då motparten ofta är lagstiftare
och sektorn styrs genom flera olika nivåer i statsapparaten. Koskinen Sandberg
& Saari (2019) visar hur de olika nivåerna får konsekvenser för sjuksköterskors
lönebildning i Finland. Detta genom att politiker på central nivå kan göra utfästelser om lika eller höjda löner för vissa yrkesgrupper, utan att nödvändigtvis
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skjuta till de medel som krävs till nästa nivå. Vidare problematiserar flera hur
strejkvapnet riskerar att få andra effekter när allmänheten är en tydligare tredje
part. Något som bidrar till att de gärna mobiliserar tillsammans med personer i
behov av service och ramar in sina krav som ett skydd för välfärden (Black,
2018). Det knyter också an till hur frågor om det offentligas storlek är av ideologisk karaktär. Framväxten av välfärdsstater var i detta avseende en effekt av
arbetarrörelsens mobilisering under 1900-talet (Ross & Savage, 2013). En framväxt som även påverkade kvinnors tillträde till arbetsmarknaden och varför de
offentliga fackförbunden ofta är både kvinnodominerade samt har bidragit till
en feministisk mobilisering inom arbetarrörelsen (se exempelvis Briskin & Eliasson, 1999). Det är också mot denna bakgrund som de otraditionella formerna
för mobilisering bland välfärdsarbetare lyfts fram som en potential för facklig
förnyelse (Briskin, 2011).
Forskningen om facklig förnyelse handlar om de strategier som fackförbund
använder för att hantera de förändrade maktförhållanden som beskrevs i kapitel
två. Denna forskning fokuserar både på medlemmarnas makt inom de fackliga
organisationerna likväl som de fackliga organisationernas maktposition i samhället i stort. Lyhne & Tapia (2017) sammanfattar genom en litteraturstudie hur
de fackliga förnyelsestrategierna handlar både om organiseringen av medlemmar
kvantitativt såväl som kvalitativt, om organisatoriska förändringar i form av sammanslagningar och interna omorganisationer, likväl som att bygga relationer till och
koalitioner med andra aktörer och rörelser lokalt som transnationellt.
Medlemsaktivism är ett samlingsbegrepp för framväxten av olika former av mobiliserande strategier inom fackförbunden (Hickey, Kuruvilla & Lakhani, 2010).
Det kan handla både om att vidga vem som räknas som fackliga subjekt (exempelvis papperslösa) och om att genom nya arbetssätt stärka medlemmars inflytande (Juravich, 2018). Hickey m.fl. (2010) problematiserar utifrån sin litteraturstudie vilken roll medlemsaktivism spelar för facklig förnyelse. Utifrån deras
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meta-analys av fallstudier om facklig förnyelse i Storbritannien och USA visar
de hur denna allena inte var tillräcklig för att nå ökad förhandlingsförmåga, utan
hur både fackföreningars organisatoriska resurser i form av betalda ombudsmän
och rådande institutionella förhållanden spelar in. Även internationell forskning
ger för handen att fackföreningars intresse för aktivism och politisk mobilisering
tenderar att variera mellan olika arbetsmarknadsregimer (Larsson, 2014). Tidigare studier av facklig förnyelse i Sverige har visat att olika former för aktivism
såsom demonstrationer och manifestationer har haft låg prioritet inom de
svenska fackförbunden. Hållningar som dock samtidigt verkar skilja sig åt mellan ledning och gräsrotsaktivister (Peterson, Wahlström & Wennerhag, 2012).

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning
Utifrån den här genomgången av tidigare forskning går det att dra slutsatsen att
det även i den svenska forskningen finns flertalet olika begrepp med skilda teoretiska och metodologiska ansatser för att beskriva och förklara de olika handlingar som yrkesgrupper inom välfärden använder för att göra motstånd. Den
här studien antar i detta avseende ett foucauldianskt perspektiv för att studera
de praktiker av motstånd som görs. Det motiveras av intresset för att både kartlägga motståndspraktikerna utifrån ett processuellt perspektiv över tid och fördjupa förståelse av de maktförhållanden som de mobiliseras i förhållande till.
Vad gäller dessa maktförhållanden är begreppet och teorin om en politisering av
omsorg centralt för den här avhandlingen då det öppnar upp för att studera dessa
kollektiva processer av politisering inom ramen för rådande nyliberala maktförhållanden utifrån ett feministiskt perspektiv. En bärande ambition är att undersöka hur detta begrepp är relevant för att begripliggöra motstånd och mobilisering även bland andra feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper. Genom att utforska begreppet i förhållande till både andra motståndspraktiker och för andra
yrkesgrupper i en specifik kontext kan även förståelsen om varför dessa
4646

handlingar mobiliseras i det samtida svenska samhället fördjupas. Det vill säga
de specifika förhållanden som skapas för professionaliteten inom ramen för rådande styrsystem och politik. Detta är också fokus i publikation I.
I förhållande till motståndpraktikerna framträder utifrån denna genomgång av tidigare forskning behoven av att studera dessa processer utifrån ett processuellt
perspektiv och över tid (Granberg, 2017; Hedin m.fl., 2008). En av de två delstudierna fokuserar därigenom på att kartlägga de olika former och uttryck som
denna mobilisering och kollektiva motstånd tar. Utifrån en kvalitativ ansats kartläggs de olika kollektiva motståndspraktiker som mobiliseras bland vård - och omsorgspersonal mellan 2013–2015 i Sverige. Det görs genom data från sidan Stöd
våra sjuksköterskor på Facebook och studiens resultat presenteras i publikation II.
I publikation II adresseras även varför-frågan och vad dessa olika kamphandlingar
för att politisera omsorg handlar om på en makronivå. Detta med utgångspunkt
i den forskning som pekar ut omsorgsarbetare i allmänhet och medelklassprofessionerna i offentlig sektor i synnerhet som centrala samhällsgrupper att studera då de bär på en radikal potential i det senmoderna, kapitalistiska samhället
(Mulinari 2016, 2018, 2021; Selberg 2020; Therborn, 2018). Studien bidrar således även med empiriskt grundade exempel på detta samt ytterligare belägg för
att politisering av omsorg kan vara ett fruktbart begrepp för att utforska dessa
kamper (jämför Mulinari, 2018, 2021).
Den tidigare forskningen belyser både de komplexa relationerna mellan fackförbund och uppror samt hur arbetsorganisationerna på olika sätt söker att förhindra att mobilisering sker och att maktförhållanden politiseras. Dessa relationer mellan fackförbunden och de kollektiva upproren utforskas mer specifikt
i publikation III med utgångspunkt i tidigare forskning om facklig förnyelse och
begreppet medlemsaktivism.
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Slutligen analyseras reaktionerna från chefer och politiker i publikation IV utifrån ett foucauldianskt perspektiv på motstånd och makt, vilket bidrar till att
synliggöra både politikers och chefers makttekniker. Dessa analyseras genom
begreppet motståndets motstånd som tar sikte på hur dessa makttekniker mobiliseras som en respons på ett kollektivt motstånd och hur dessa handlar både om att
upprätthålla styrningen som form och att förhindra att dessa frågor politiseras i ojämlika makttermer på en politisk arena.
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4. Teoretiska
begrepp

perspektiv

och

centrala

Den här studien bygger på två huvudsakliga teoretiska perspektiv; motstånd och feministisk
teori. Genom dessa perspektiv skapas utgångspunkterna för de analyser som görs och som
bygger på fyra analytiska begrepp. Dessa är politisering av omsorg, repertoarer, medlemsaktivism och motståndets motstånd. Dessa två teoretiska perspektiv och hur de är relaterade till
dessa analytiska begrepp kommer här att presenteras och diskuteras.

4.1 Motståndsteori
Den här studien tar som jag beskrev ovan en av sina teoretiska utgångspunkter
i Foucaults teorier om motstånd och makt. En viktig aspekt för denna förståelse
är att makt betraktas som en relation, men också som en aktivitet som måste utövas (Foucault, 2002 s.105; Foucault, 1982 s. 337). Det sistnämnda är avgörande
då det innebär att ingen anses besitta eller inneha makt, utan att den passerar
genom oss (Foucault, 2008 s. 41). Det är mot bakgrund av denna relationella
maktsyn som Foucault (1982) menade att vi genom fokuserade studier av motståndspraktiker i samhället kan synliggöra hur makttekniker uppenbarar sig.
“To use another metaphor, it consists in using this resistance as a chemical catalyst
so as to bring to light power relations, locate their position, find out their point of
application and the methods used. Rather than analyzing power from the point of
view of its internal rationality, it consists of analyzing power relations through the
antagonism of strategies. (Foucault 1982 s. 339).

I anslutning till citatet härleder Foucault olika motståndspraktiker i samhället
till hur olika makttekniker uppenbarar sig i vardagslivet och hur de kategoriserar
individer genom att producera subjekt. Poängen med att analysera makt på det
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här sättet handlar framförallt om att inte reducera dessa processer till de exploaterande mekanismer och dominansförhållanden som omger dem, utan att visa
på hur makt och motstånd tar sig uttryck genom dessa (Foucault, 1982 s. 331).
I en teoretisk översiktsartikel om motståndsforskning gör Baaz m.fl. (2016) en
ansats för att definiera och klargöra vad som menas med motstånd. De menar
att Foucaults motståndsbegrepp var avgörande för att utveckla förståelsen av
makt i samhället men att motståndsbegreppet för att vara användbart behöver
både andra begrepp och avgränsas tydligt. Det handlar för det första om att
hålla motståndsbegreppet analytiskt separerat från makt vilket jag tolkar handlar
om att sätta fokus på de praktiker av motstånd som görs i relation till olika former av makt, både repressiva och produktiva former. Vidare, kräver motstånd
inte en intention eller medvetenhet från varken den som utför det eller dess mottagare. De betonar också hur motståndshandlingar görs underifrån och i relation till dominerande maktförhållanden. Utifrån denna breda definition lyfts
flera ansatser för att studera motstånd, däribland behoven av att studera de olika
repertoarer av motstånd som görs (Baaz m.fl., 2016).
Hörnqvist (2012) menar på liknande sätt att motståndspraktiker behöver sökas
på konkret plan samtidigt som de endast kan urskiljas genom att de sätts in i de
sociala konflikter som är aktuella utifrån den underordnades perspektiv och handling (s.157f). Motståndsbegreppet begränsas därigenom inte till en politisk arena
utan det praktiseras inom alla slags sociala relationer. Kamper förs på flera nivåer samtidigt, givet de medel och sätt att utrycka sig som står till buds. Motstånd kan på så vis vara både outtalat, uttalat, välmotiverat, passivt och aktivt.
Motståndsforskning handlar därigenom om att utforska den organisering, de
föreställningar och den kamperfarenhet som finns på just den platsen. Det innebär
att politiska ideologier, partier och fackförbund kan spela en central roll men
de behöver inte göra det. Det beror på de historiska omständigheterna. Motstånd kan vara informellt organiserat eller helt oorganiserat om det handlar om
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att undkomma en situation som upplevs outhärdlig. Det är som beskrevs ovan
en öppen fråga vilken handlingsstrategi som människor i underläge tar till för
att hantera en viss situation. Dessa strategier konstitueras dock underifrån och
genom själva motståndsverksamheten (praktikerna) vilka ständigt befinner sig i relation till maktutövning – men de kan samtidigt inte reduceras till denna (Hörnqvist, 2012). Då den här avhandlingen fokuserar på kollektiva motståndspraktiker är den sociala rörelseteorin en viktig referenspunkt som har bidragit både till
utformningen av de två delstudierna och med ett av de fyra analytiska begrepp
som används för att studera de kollektiva motståndspraktiker som mobiliseras
bland dessa yrkesgrupper.

4.1.1 Rörelseteori och repertoarbegreppet
Den sociala rörelseteorin har inte motstånd som sitt huvudbegrepp utan studerar olika former av icke-institutionaliserad kollektiv handling. En social rörelse
kan därigenom förstås som ett mer informellt nätverk av flera olika aktörer där
både etablerade organisationer och aktionsgrupper av olika slag ingår (Wettergren och Jameson, 2006). Social rörelseteori söker förklara och förstå hur, varför
och med vilka medel som kollektivt handlande och sociala rörelser utvecklas
och förändras. Dessa olika interaktioner kan studeras både på mikro-, mesooch makro-nivå (Johansson & Meeuwisse, 2017). Vissa fokuserar på strukturella
förhållanden, och andra på rörelsernas inre liv såsom dess organisering, ledarskap och ideologi (Della Porta & Diani, 2006). Resursmobiliseringsteorin (Zald
& McCarthy, 1994) sätter frågor om rörelsens organisering, resurser och förhållanden till omgivningen i förgrunden vilket anses påverka rörelsers överlevnadsförmåga och möjligheter att uppnå mål. Det politiska processperspektivet (Tilly,
1978; Tarrow, 2011) bygger vidare på dessa ansatser men pekar på hur både den
historiska och politiska kontexten har betydelse för den mobilisering som görs
möjlig. Genom begreppet politiska möjlighetsstrukturer avses” the features of regimes
and institutions that facilitate or inhibit a political actor’s collective action and the changes in
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those features” (Tilly & Tarrow, 2007 p.67). Regimbegreppet används gärna för att
studera hur relationerna ser ut mellan staten och andra politiska aktörer, medan
institutioner handlar om de vedertagna normer och rutiner som finns för hur
kollektiva handlingar görs inom ramen för en viss regim. Dessa anses härigenom
prägla och påverka den kollektiva mobilisering som sker interaktionellt (jmf relationell ovan). Det är också för att förstå den politiska möjlighetsstrukturen,
inom vilken den här studiens kollektiva motstånd uppträder, som kapitel två
fyller en central funktion. Detta då omsorgens könade historia samt rådande
institutioner på arbetsmarknaden för att förhandla villkor och löner, skapar specifika förutsättningar för de feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupperna
och deras fackliga organisationer inom offentlig sektor. Death (2010) menar
samtidigt att ett foucauldianskt motståndsbegrepp kan bidra till fördjupade
analyser av sociala rörelser då det istället för att sätta aktörer i centrum för
analyserna, fokuserar på de specifika praktiker och rationaliteter som driver
olika former för mobilisering. Avsikten är på så sätt att destabilisera en förenklad och dualistisk bild mellan makt och motstånd och studera hur dessa
förhållanden är under ständig produktion och omförhandling. På samma gång
är de repertoarer som används historiskt och kulturellt inbäddade både i tid
och i rum och de bygger gärna på en lång historia av kamper hos olika politiska aktörer.
Tilly och Tarrow (2007) utvecklar genom begreppet contentious politics en
modell för att analysera specifikt kollektiva motståndshandlingar utifrån en
dynamisk och interaktionell ansats. På svenska har begreppet översatts till
omstridd politik och det har bland annat använts för att analysera kampanjerna för Flyktingamnesti 2005 (Gustafsson & Vinthagen, 2010). Det är
en ansats som öppnar upp för systematiska analyser av de kollektiva handlingar som görs och hur dessa villkoras av den politiska möjlighetsstruktur
som råder med fokus på de specifika maktförhållanden och intressen som
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villkorar de kollektiva handlingarna. För att beskriva dessa olika kollektiva
handlingar används metaforerna performance och repertoarer. Det förstnämnda är de allmänna formerna för kollektiv handling som finns vid en viss
historisk tidpunkt (exempelvis en demonstration) medan repertoarbegreppet
tar sikte på de specifika uppsättningar av handlingar som finns hos vissa subjekt. I förhållande till detta visar studier av sjuksköterskor hur massuppsägningar och andra otraditionella metoder är återkommande både historiskt och
på flera olika platser (Briskin, 2011, 2012, 2013; Granberg, 2016; 2017; Kowalchuck, 2018). Det är för att analysera de olika kollektiva praktiker som används
för att politisera omsorg bland vård- och omsorgspersonal i det samtida Sverige som det analytiska begreppet repertoarer används i en av de delstudier
som denna avhandling bygger på.

4.1.2 Praktiker på sociala medier
De kollektiva motståndspraktiker som studeras inom ramen för den här avhandlingen mobiliseras bland annat genom sociala medier. Sociala medieplattformar
har i det samtida samhället en tydlig inverkan på människors vardagsliv, våra
institutioner och rutiner (Fuchs, 2017; van Dijck & Poell, 2013). Dessa förändringar i medielandskapet har även lett till ett stort intresse för hur digitala medier
påverkar sociala rörelser och kollektiv mobilisering (se Dahlberg-Grundberg,
2016; Pavan, 2017; Mattoni & Treré, 2014; Bennet & Segerberg, 2013; Harlow
2012). Detta är också ett av de fokus som Scaramuzzino (2017) har i sin forskning om kollektiv mobilisering bland socialarbetare. Vad gäller relationerna mellan sociala medier och rörelser argumenterar Bennet & Segerberg (2013) för behoven av att gå bortom de traditionella perspektiven som tenderar att fokusera
på formella organisationer, resurser och ledare och snarare förstå sociala plattformar som organiserande i sig själva. Onlineaktivism kan innebära både att nya
repertoarer utvecklas samt att kollektiva handlingar snabbt kan mobiliseras och
spridas vidare bortom redan etablerade organisationer och traditionella
53

handlingsramar (Earl & Kimport, 2011). Två för den här avhandlingen viktiga
distinktioner och avgränsningar är i detta avseende dels att mobilisering online
inte ses som en i grunden ny form av social rörelse, utan att de teknologiska
möjligheterna snarare potentiellt förändrar redan existerande. Det innebär att
relationerna mellan online och offline för den här studien betraktas som intimt
sammanvävda och beroende av varandra (se även Dahlberg-Grundberg, 2016;
Dahlberg-Grundberg & Örestig, 2016; Kavada, 2015; Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019; Scaramuzzino, 2017). Vid studier av social mobilisering via eller
på internet, dras vidare en gräns mellan studier som betraktar internet som en
källa till information, och studier där internet och de sociala aktiviteterna som
utspelar sig på denna arena utgör själva studieobjektet (Mosca, 2014). För den
här studien har sociala mediedata fyllt det första syftet – som en källa till information om upprorens historia, deras krav och vilka motståndspraktiker som används.

4.1.3 Medlemsaktivism
Begreppet medlemsaktivism är här centralt för analysen av relationerna mellan kollektiva uppror och fackförbund. Medlemsaktivism är som beskrevs i föregående
kapitel ett samlingsbegrepp för framväxten av olika former av mobiliserande
handlingsrepertoarer inom fackförbunden (Hickey m.fl., 2010). Det handlar
som vi såg om att genom nya arbetssätt stärka medlemmars inflytande (Juravich,
2018). En bred definition av inflytande är möjligheterna att kunna påverka sin
situation i enlighet med ens ambitioner och det är ett avgörande instrument för
att nå både kortsiktiga och långsiktiga mål (Söder, Barron & Nilsson, 1990).
Inom forskningen om facklig förnyelse studeras både medlemmarnas inflytande
inom de fackliga organisationerna och de fackliga organisationernas inflytande
eller maktposition i samhället i stort. En grundläggande utgångspunkt är att
fackförbundens interna verksamheter inte kan separeras från de lokala politiska
och
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möjlighetsstruktur och repertoarer). Både de specifika omständigheter som råder för fackförbund i offentlig sektor och den svenska arbetsmarknadsmodellen
är därigenom centrala referenspunkter för analyserna av relationerna mellan de
kollektiva upproren och respektive fackförbund.
Fairbrother (2015) föreslår tre dimensioner för att närma sig frågorna om facklig
förnyelse och inflytande analytiskt: syfte, organisation och kapacitet. Syfte handlar
om fackförbundens roll och en återkommande debatt både inom fackföreningsrörelsen och forskningen om facklig förnyelse är om de framförallt ska fylla syftet att kontrollera ett monopol på arbete (business unions på engelska) eller som
en mobiliserande röstbärare i samhället i stort (Juravich, 2018). Det återspeglar
även den inneboende spänningen mellan organisatorisk effektivitet och demokrati och de distanser som tenderar att uppstå mellan ledningar och dess gräsrötter i etablerade organisationer (Voss, 2010). 3 Dessa skilda syften med den
fackliga verksamheten bygger på olika analyser av hur kapacitet eller förhandlingsstyrka byggs på bästa sätt. Det implicerar i sin tur olika typer av organisation
och syn på medlemskap. Scaramuzzino & Scaramuzzino (2020) studerar två
svenska fackförbund, IF Metall och Akademikerförbundet SSR, och deras närvaro på sociala medier. Analysen utgår ifrån fyra olika perspektiv på medlemskap som härletts ur social rörelseteori; som resurser, utifrån representation, delaktighet eller identitet. Dessa fyra perspektiv på medlemskap används i den här studien för att binda samman syfte, organisation och kapacitet med de två nivåerna
av inflytande. Tar man utgångspunkt i det första syftet ovan (kontroll av ett
monopol på arbete) betraktas medlemskap i första hand som en resurs för organisationen, som genom fackföreningarna representeras i relevanta forum. Utifrån detta perspektiv blir det logiskt för fackförbunden att fokusera på att
Med utgångspunkt i Michels teori om oligarkins järnlag (1911) länkas ett förändrat
engagemang till att politiska organisationers arbetsdelning och specialisering anses skapa
distanser till medlemmar och gräsrötter.
3
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rekrytera så många medlemmar som möjligt. Den fackliga förnyelsen innebär
därigenom gärna satsningar på olika former av service i form av semesterrabatter, försäkringar och finansiell rådgivning för att bygga kvantitet (McKeown,
2009). Förstås fackets syfte som röstbärande i samhället blir de kvalitativa dimensionerna av medlemskapet mer viktiga med fokus på delaktighet och identitet och hur medlemmar kan mobiliseras och organiseras på nya sätt. I publikation III analyseras utifrån dessa tre dimensioner två kollektiva uppror som en
form för medlemsaktivism och hur relationerna till respektive fackförbund beskrivs av informanter från de båda upproren.

4.1.4 Motståndets motstånd och maktbegreppet igen
En ansats med studien är att genom de motståndspraktiker som görs kollektivt
analysera de maktförhållanden som de uppträder i förhållande till. Lilja & Vinthagen (2014) diskuterar dessa relationer utifrån Foucaults olika maktbegrepp; suverän makt, disciplin och governmentality som de menar ger upphov till olika
former av motståndspraktiker. 4 I den här avhandlingen används en omvänd strategi, att utifrån ett kollektivt motståndsperspektiv studera de makttekniker som
används för att förhindra både att mobilisering av motstånd sker samt för att
förhindra att dessa frågor politiseras i termer av ojämlika maktförhållanden. Ansatsen tar i detta avseende intryck av tidigare forskning om inkluderingsarbete
av olika slag (Ahmed, 2012; Amundsdotter, Ericson, Jansson & Linghag, 2015;
Lombardo & Mergaert, 2013; Pincus, 1997). Forskning som visar hur tystnad är
en återkommande maktteknik för att förhindra att frågor politiseras. Tystnader
som riktas både mot frågan, den som lyfter eller påtalar problem, samt tenderar
att återinträda så snart beslut har fattats om att något ska åtgärdas. Det aktualiserar frågorna om styrning och byråkrati som har visat sig kunna både osynliggöra och urholka reformers förändringspotential (Eriksson-Zetterquist &

4

Se publikation IV för fördjupande presentation om dessa olika former.
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Renemark, 2011 s. 174). Dessa perspektiv ligger till grund för de analyser av
reaktionerna som de kollektiva upproren beskriver att de har fått på sitt engagemang från politiker och beslutsfattare (publikation IV).
Denna ansats relaterar till de analyser som Mulinari (2018, 2021) gör i förhållande till vårdpersonalens kollektiva mobilisering mot rasism i Malmö och som
blottlägger hur personalen förmår att politisera den professionella rollen som
apolitisk, men hur det var mycket svårare att politisera rasism som samhällsstruktur. Genom att i den här avhandlingen benämna det som studeras för motståndets motstånd är avsikten att synliggöra hur dessa makttekniker är reaktioner på
ett kollektivt motstånd som både utmanar styrningen som form (en viss sorts
professionalitet) och politikens innehåll (välfärdens omfattning). Det vill säga de
makttekniker som uppträder när de två upproren utmanar och omförhandlar det
påbjudna välfärdsprofessionella subjektet, som är tyst, lojalt och organisationsprofessionellt (Lauri 2016; Nordling 2017) och för att dessa frågor om villkor
och välfärd inte ska tolkas i termer av ojämlika maktförhållanden i samhället.
Baaz m.fl. (2016) menar att motståndsbegreppet inte bör utsträckas till analyser
av olika maktuttryck eller för överordnades makttekniker. Jag menar emellertid
att det finns en analytisk poäng med att begreppsligt urskilja den maktutövning
som sker i reaktionerna mot motståndspraktiker, då det är i dessa svar som rådande maktförhållanden kan bli synliga i termer av specifika makttekniker (makt
som en aktivitet). Jag söker genom begreppet motståndets motstånd sätta specifikt fokus på de makttekniker som används både för att förhindra att kollektiv
mobiliseringen sker och att dessa frågor politiseras i termer av ojämlika maktförhållanden. Genom att benämna dessa praktiker som motståndets motstånd
kan även förutsättningarna för social förändring, hur liten den än må vara, bli synlig
då det är i dessa reaktioner som små förskjutningar av maktförhållanden sker.
Denna analys presenteras i publikation IV.
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Den här diskussionen om motstånd och makt är även relaterad till den kritik
som har riktats mot en foucauldiansk maktförståelse från mer strukturalistiskt
orienterade forskare. Kritiken riktar bland annat in sig på att makt och motstånd
därigenom blir utspritt, icke-lokaliserat till någon plats och kan produceras både
överallt och ingenstans (Eagleton, 1991; Porter, 1996). Det finns också en betydande feministisk kritik mot Foucaults maktförståelse som handlar både om
könsförståelse, den nyss beskrivna icke-lokaliserade makten och utifrån dessa
två aspekter, potentialen för att forma kollektiva subjekt (Devaux, 1994). Det är
också därför som Hörnqvist (2012) menar att det foucauldianska maktbegreppet
behöver kompletteras med ett strukturbegrepp, oavsett om det är marxistiskt,
feministiskt eller post-kolonialt.

4.2 Feministisk teori
Jag beskrev tidigare hur ojämlikhet i den här studien ses som organisatoriskt
producerad och institutionellt bevarad och vikten av att analysera hur könade
hierarkier konstrueras genom arbetsdelning och specialisering (Acker 2006, Tilly
1999). En av utgångspunkterna för Briskins teori om en politisering av omsorg
är att en könssegregerad arbetsmarknad ger upphov till könade motståndsstrategier med specifika repertoarer. I kapitel två nämndes även den feministiska
kritiken av en strikt ekonomiskt orienterad klassanalys. Vad som avses är den
feministiska kritiken av marxismen och dess tendens att överse det faktum att
arbetsdelningen är könad (se t.ex. Hartsock, 1985; Smith, 1987). Det handlar
dels om lönearbetets överordnade position inom dessa maktanalyser och där
flera har visat hur patriarkatet, rasismen och andra maktförhållanden reproduceras och upprätthålls genom alla delar av samhället5. Det har också inneburit ett
5 Tanken om duala system introducerades av Hartmann (1981) som genom artikeln
”The unhappy marriage of Marxism and Feminism: Towards a more Progressive union”
argumenterar för att kapitalismen och patriarkatet är två relativt autonoma system, som
interagerar och förstärker varandra. Denna teori har sedan utvecklats till en triple-system-teori som även inkluderar rasistiska maktstrukturer genom t.ex. Walby (1989).

5858

behov av att vidga analyserna bortom ekonomin (Collins, 2013; Jónasdóttir,
2003). Omsorgsbegreppet är i detta avseende centralt och är ett av de begrepp som
den feministiska forskningen har sökt att definiera, belysa och uppvärdera då
det är en praktik som är tydligt könad både som lönearbete och i den privata
sfären (Sörensdotter, 2004).
Det analytiska begreppet som används i den här studien är politisering av omsorg
då det öppnar upp både för analyser av de repertoarer som används och de
specifika maktförhållanden som omgärdar välfärdsprofessionella yrkesgrupper.
Mulinari (2018, 2021) har som jag beskrev ovan bidragit till att utveckla förståelsen för dessa maktförhållanden, genom att sätta begreppet i dialog med marxistisk-feministiska analyser av kapitalismen (Fedirici, 2019; Fraser, 2016). Detta
perspektiv är också relevant för den här studien av politisering av omsorg som
har som huvudsaklig ambition att utforska begreppets relevans för att begripliggöra kollektivt motstånd även bland andra feminiserade välfärdsprofessionella
yrkesgrupper i det samtida Sverige. En samhällsgrupp som av flera forskare pekas ut som centrala aktörer i motståndet mot denna nyliberala kapitalism där
professionaliteten (som bygger på yrkesetik) utgör en viktig del i detta motstånd
(Mulinari, 2021; Selberg, 2021; Therborn, 2018). I följande del kommer jag mot
bakgrund av detta dels redogöra för Frasers kritiska teori om kapitalismen samt
sätta den i dialog med ståndpunktsteori som öppnar upp för att brygga mellan
en foucauldiansk maktförståelse och denna teori om relationerna mellan patriarkatet och kapitalismen.

4.2.1 Gränsdragningarna mellan produktion och reproduktion
Frasers kritiska teori om kapitalismen tar sikte på den sociala reproduktionens funktion för kapitalismen. Social reproduktion eller omsorg som är det begrepp Fraser använder förstås som alla de sociala insatser som krävs för att upprätthålla
sociala relationer i samhället i stort (Fraser, 2016). Kapitalismen betraktas enligt
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denna teori som en institutionaliserad social ordning liknande t.ex. feodalsamhället
(Fraser & Jaeggi, 2018). Denna institutionaliserade sociala ordning består av fyra
uppdelningar mellan:
i) ekonomisk produktion och social reproduktion, som är en
explicit könad separering och som grundlägger de specifikt
kapitalistiska formerna för manlig dominans
ii) politik och ekonomi vars gränsdragningar påverkar förutsättningarna för kapitalet att röra sig bortom politiken
iii) en ontologisk uppdelning mellan natur och kultur
iv) exploatering och expropriering som skapar specifika kapitalistiska former av imperialism
Dessa fyra delar benämns som kapitalismens grundläggande bakgrundsvillkor
och poängen är att visa hur kapitalismen som ekonomiskt system ytterst bygger
på olika aktiviteter som omsorg, sociala band och interaktioner samt en historisk
appropriering av naturresurser och arbetskraft, men att dessa grundläggande insatser för kapitalismen osynliggörs (Fraser, 2016). Det är samtidigt denna speciella
relation mellan separation och beroende som ger upphov till en inneboende instabilitet; där å ena sidan den ekonomiska produktionen är beroende av social
reproduktion men där dess drivkrafter till obegränsad ackumulation ständigt hotar att destabilisera de reproduktiva processer som krävs. Denna så kallade kristendens uppträder enligt Fraser inte endast inom det ekonomiska systemet, eller
uteslutande inom reproduktionen, utan vid själva gränserna mellan produktion
och reproduktion. Det är också denna inneboende motsättning som tenderar att
bli synlig vid tillfällen av kris och ger då upphov till omförhandlingar av gränserna mellan produktion och social reproduktion, politik och ekonomi, natur
och kultur.
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Fraser historiserar utifrån detta kapitalismen och pekar ut tre ackumulationsregimer; 1800-talets konkurrenskapitalism, 1900-talets statsreglerade kapitalism
samt den samtida finanskapitalismen (för fördjupning se Fraser, 2013, 2016). En
poäng med detta är att visa hur varje regim bär på specifika villkor kopplade till
den sociala reproduktionen och hur dessa bär på normativa ideal som påverkar
gränsdragningarna mellan marknad, stat, arbete och familj. Vidare, att varje regim, med sina specifika inneboende motsättningar, ger upphov till olika former
av sociala kamper. Klasskamp förvisso, men framförallt det som Fraser kallar
för gränskamper som exemplifieras genom kvinnorörelsens kamp, kolonial frigörelsekamp, ursprungsbefolkningars kamp och så vidare (Jaeggi & Fraser, 2018).
Kamper som har inneburit att organiseringen av den sociala reproduktionen har
genomgått stora förändringar genom historien och bidragit till att rita om gränserna mellan arbete, familj, samhälle och ekonomi. Fraser menar därför att dessa
”gränskamper om den sociala reproduktionen är lika avgörande för dagens situation
som klasskampen är för den ekonomiska produktionen. De svarar, framförallt, mot
en pågående omsorgskris, som är djupt rotad i den strukturella dynamiken hos dagens finansialiserade kapitalism” (Fraser, 2016 s.116).

Den finansialiserade kapitalismen kännetecknas av att ha allokerat fabriksarbetet
till låglöne-regioner, rekryterat kvinnor till den betalda arbetskraften och har inneburit att investeringarna i social välfärd har minskat i alla stater. Den omsorg
som tidigare var inbäddad i staten har nu i hög grad externaliserats till familjer
och grannskap, samtidigt som alltfler ingår i den producerande arbetskraften.
Något som även minskar utrymmet för sociala kapaciteter eller relationer.
Denna process, som förutom att den skapar ökade ekonomiska klyftor även
resulterar i en tudelning av den sociala reproduktionen, kommodifierad (marknadiserad) för den som kan betala och privatiserad för den som inte kan. Dessa omständigheter är samtidigt inbäddade i diskurser om det moderna tvåförsörjarsamhället som får direkta implikationer för människors liv idag. Det är också
mitt i detta spänningsfält mellan kommodifiering och/eller privatisering av omsorg
som de välfärdsprofessionella yrkesgrupperna befinner sig.
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Fraser menar mot denna bakgrund att dagens nyliberala och finansialiserade
kapitalism behöver förstås som en pågående ”crisis of care” eller omsorgskris vilket är ett begrepp för att blottlägga hur dagens kapitalistiska system äter upp de
marginaler som finns för sociala kapaciteter vilket bidrar till återkommande kriser
(demokratiska, ekologiska och sociala). Staterna och inte minst den offentliga
sektorn är i detta avseende strategiskt viktig eftersom både dess form och innehåll på djupet berör hur dessa gränsdragningar mellan produktion och reproduktion, politik och ekonomi samt natur och kultur tar sig uttryck. Det är också
därför som de välfärdsprofessionella yrkesgrupperna lyfts fram som centrala politiska aktörer inom ramen för det rådande kapitalistiska samhället (Selberg,
2020; Mulinari, 2018; Therborn, 2018). Här infinner sig samtidigt en för den här
studien stor utmaning, nämligen hur denna kritiska teori om kapitalismen ska
kunna sammanföras med en foucauldiansk maktförståelse som betraktar maktförhållanden som utspridda och som passerandes genom subjekten.

4.2.2 Ståndpunktsteori
Weeks (1998) utvecklar sin teori om feministiska kollektiva subjekt genom att ta
utgångspunkt i att ojämlikhet produceras genom arbetsdelningen i samhällen.
Dessa subjekt kan samtidigt inte reduceras till roller eller specifika subjektspositioner utan behöver förstås som subjekt som produceras och reproduceras. Hon är på
så vis kritisk mot systemteorier som Frasers eftersom subjekten riskerar att förstås som statiska. Därigenom intas en utgångspunkt som relaterar till en mer
post-strukturalistisk tradition i förhållande till makt. Hon utgår från Nietzsche,
Foucault och Butler för att visa på hur könade subjekt är under ständig produktion. Den mest värdefulla dimensionen som Weeks tar fasta på i Butlers tänkande
är just anti-essentialismen och att subjekt förstås som en effekt och som konstruerade genom performativa (diskursiva) processer. Weeks tar sin andra utgångspunkt i feministisk ståndpunktsteori som möjliggör att länka samman dessa processer av subjektivitet med strukturella maktförhållanden.
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Ståndpunktsteorins utveckling sedan 1970-talet har handlat om att erkänna att
olika positioner ger olika beskrivningar av fenomen (Cockburn, 2020). Det har
bidragit till att utveckla vår förståelse av arbete och hur detta både villkoras och
genomsyras av kapitalistiska, rasistiska och patriarkala strukturer. Detsamma har
visat sig gälla för andra livsaktiviteter och hur det får konsekvenser för den verklighet som beskrivs (se t.ex. Smith,1987; Hartsock, 1985; Harding, 1986; Collins,
2013). Det handlar om att livsvillkor och materiella omständigheter positionerar
subjekt på skilda sätt och hur det präglar deras erfarenheter, som blir centrala i
förståelsen av sakers vara. Ståndpunktsepistemologin utgår därigenom från att
den sociala positionen påverkar hur kunskap blir till. Det vill säga att kunskap
konstrueras i en specifik matris av fysisk position, historia, kultur och intressen
och att dessa matriser ändras beroende av social position. Syftet är att finna en
väg ut från både strukturell determinism (inlåsta subjektspositioner) likväl som
rent individualistiska modeller för motstånd. Weeks menar i detta avseende att
arbete är en central kategori för att analysera de sociala och historiska processer
genom vilka olika praktiker tillskrivs olika värde som t.ex. omsorgspraktiker.
Weeks arbetsbegrepp är därigenom inte likställt med lönearbete utan betraktas
som en värdeskapande aktivitet som är historiskt instabil (jmf Fraser ovan). På så
vis kan den också göras till föremål för konflikt. Exempelvis att omsorgsarbete
skapar värden som behöver ersättas. Det är också på detta vis som kollektiva
subjekt kan konstrueras enligt Weeks; där den strukturella arbetsdelningen med
ett vidare arbetsbegrepp möjliggör formulerande av ståndpunkter och därigenom
kollektiva (subversiva) feministiska projekt. Det är också i relation till det senare
som hennes perspektiv fyller en funktion för den här studien, nämligen i relation
till den epistemologi som används för att studera kollektiva subversiva projekt.
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Feministisk ståndpunktsteori är på detta sätt en central vetenskapsteoretisk ingång för att studera hur dessa strukturellt betingade omständigheter och positioner transformeras till aktiva och subversiva kollektiva subjekt.
” How can women´s labour be viewed in a way that can better register the complexity of systems and subjectivities constituted in part on the basis of the division
of labour by class, race, gender, ethnicity and across national borders? And what
are some of the different ways to conceive a collective subject, ways to move beyond the liberal model, according to which the individual is primary and authentic,
the group is ‘mere’ secondary construction and a legitimate group is posed as a
consensual aggregation of individuals?” (Weeks, 1998 s.159).

Det innebär slutligen att det inte är individen som är den huvudsakliga analysenheten utan grupper. Dessa kollektiva subjekt utgörs här av välfärdsprofessionella i Sverige, vars motståndspraktiker och mobiliseringsprocesser studeras på
flera olika sätt. De betraktas som djupt involverade i kamperna om hur gränserna mellan produktion och reproduktion, politik och ekonomi, ska dras inom
ramen för den nyliberala och finansialiserade ackumulationsregimen. I förhållande till dessa processer är en ambition med avhandlingen att synliggöra hur
begreppet politisering av omsorg är relevant för att empiriskt studera några av dessa
centrala sociala aktörer samt utforska hur dessa kamper utspelar sig inom ramen
för den samtida svenska samhället.
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5. Metodologi och material

I det här kapitlet redogörs för den här avhandlingens metodologi. Det vill säga det myller av
små och stora beslut som har fattats under forskningsarbetets gång kommer här att presenteras
och diskuteras.

En studies design är den logik som länkar samman data med dina forskningsfrågor. Designen handlar om att skapa ett forskningsprojekt som möjliggör för
dig att på ett produktivt sätt undersöka det som du avser. Grundläggande är då
att klarlägga vad det är som studeras eftersom det är en förutsättning för att göra
väl avvägda urval både empiriskt och teoretiskt (Marshall & Rossman, 2006;
Ragin & Becker, 1992; Yin, 2014).
Mina ansatser med den här avhandlingen är tre-delade. Det handlar om att utforska motståndspraktikerna, de specifika maktförhållanden som de mobiliserar
i förhållande till, och vilka reaktioner som denna mobilisering har gett upphov
till hos fackförbund, chefer och politiker. Fallstudier är en öppen metod som är
lämplig för att utforska aktuella eller nutida skeenden och för att få tillgång till
djupare data kring olika faktorer och företeelser (Dahlberg-Grundberg, 2016;
Granskär & Höglund-Nielsen, 2008 s.16f). Fallstudier är processer där du som
forskare eftersträvar att beskriva och analysera en eller flera enheter i kvalitativa
och komplexa helhetstermer. Det handlar om att komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de enheter som man studerar och utveckla teoretiska påståenden om regelbundenheter i den sociala strukturen eller skeendet (Merriam,
1994).
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När studien inleddes 2013 fanns det få andra publicerade studier av de praktiker
och processer som studeras inom ramen för den här avhandlingen. Det syns
bland annat i litteraturöversikten där de för den här studien mest centrala referenserna har publicerats under mitt arbete med den här studien. Detta är också
en anledning till att jag för den här studien har tagit inspiration i grounded theory
(Glaser & Strauss, 1967). Grounded theory är en forskningsansats för att generera empiriskt grundad teori och är lämplig när ambitionerna är att generera eller
utveckla befintliga teorier genom data (Alvesson & Sköldberg, 2017; Lindgren,
2006). Det empiriska arbetet inleddes med en netnografisk explorativ förstudie
av olika öppna grupper som användes för att samla och mobilisera olika feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper på den sociala medieplattformen
Facebook (se tabell 1 nedan). Denna förstudie låg till grund för att utveckla de
två kvalitativa delstudierna som den här avhandlingen bygger på. De två delstudierna betraktas här som två fall genom vilka teorin om politisering av omsorg
utvecklas (Yin, 2014). Det första fallet är empiriskt definierat och utgörs av en
sida på sociala medier vars data används för att möjliggöra en kartläggning av de
olika kollektiva motståndspraktiker som vård- och omsorgspersonal använder
för att politisera omsorg i det samtida Sverige. Det andra fallet är teoretiskt definierat då det är en jämförande kvalitativ studie av två kollektiva uppror, bland
två olika feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper - barnmorskor och
socionomer. De två fallstudierna bygger vidare på olika typer av material, den
ena huvudsakligen på ett digitalt material och den andra, på intervjuer med nyckelinformanter. Arbetssättet med studien kan mot denna bakgrund även beskrivas som
abduktivt (Alvesson & Sköldberg, 2017; Lindgren, 2006) där jag närmade mig
dessa uttryck och processer explorativt för att så småningom snäva in studien
alltmer, både utifrån mina egna empiriska fynd och den litteratur som parallellt
har växt fram på området. Det är också denna forskningsprocess som beskrivs
och diskuteras nedan.
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5.1 Netnografisk förstudie
Det empiriska arbetet inleddes hösten 2013 genom att jag utifrån en netnografisk ansats (Daneback & Månsson 2008; Kozinets, 2010; Kozinets, Earley &
Dolbec, 2013) observerade flera olika öppna grupper och sidor via sociala medier, samt dokumenterade olika händelser (massuppsägningar, öppna brev, debattartiklar) i traditionella medier. I detta skede närmade jag mig dessa processer
och praktiker utan förutbestämda begrepp, men med det teoretiska perspektivet
att genom motstånd studera maktförhållanden. Den sociala medieplattform som
har observerats är Facebook. Netnografi är ett begrepp där ”internet” och ”etnografi” har slagits samman och som möjliggör ett utforskande av sociala världar i sin lokala kontext (Kozinets et al. 2013). De sidor som valdes ut styrdes av
intresset för profession, kön, välfärdsorganisationer och arbetsvillkor. Det innebar exempelvis att de grupper som mobiliserade i förhållande till rasism som
Mulinari (2016,2018,2021) studerar inte inkluderades i studien. Urvalet styrdes
även av en önskan om att åstadkomma varians med avseende på olika feminiserade yrkesgrupper i vård- och omsorgssektorn även om sjuksköterskor kom att
dominera urvalet (se tabell 1).
Genom den netnografiska förstudien fick jag en förståelse för de olika grupperna och deras aktiviteter. Till exempel vad de olika grupperna kom att fokuseras kring, eller vad de användes till. Gruppen Sjuksköterskor ryter ifrån – nu är det
nog utvecklades exempelvis till att handla om att utbyta erfarenheter om löner,
villkor och olika arbetsplatser. Den skiljer sig på så vis från Stöd våra sjuksköterskor
som snarare användes och fortfarande används för att sprida berättelser om
händelser och praktiker av motstånd och mobilisering. Denna förståelse bidrog
i kombination med att jag via litteraturen kom i kontakt med teorin om politisering av omsorg, till att utveckla mer specifika forskningsfrågor och till den
design som de två delstudierna har.
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Tabell 1. Översikt grupper sociala medier

Namn

Yrkesgrupp & syfte

Tid och plats

Studie &
publ.

Inte under

Sjuksköterskestudenter

24000
(24K)
Stöd våra

Lokala grupper med gemenKampanj för höjda ingångslöner

sam kampanj nationellt

Sjuksköterskor

2013-

sjuksköterskor

2011-

Nationell sida som startades i
En plattform för att samla och

samband med en process på

sprida information om olika kam-

barnintensiven i Lund och

per på arbetsplatser.

som inkluderade hot om

Netnografi
Händelsekatalog
II, III
Netnografi
Händelsekatalog
II

massuppsägning vårvintern
2013.
Nu bryter

Socialarbetare

2013–2015

Tvärfackligt nätverk för socialarbe-

Stockholm, (Västerås,

tare i Stockholm

Sundsvall)

vi tystnaden

Netnografi
Jämförande fallstudie
I, III, IV

Barnmors-

Barnmorskor

2013–2014

kor för

Netnografi
Händelsekatalog

trygg och

Nätverk för barnmorskor i Stock-

säker vård

holm

Stockholm (Göteborg, Skåne)

Jämförande fallstudie
I, II, III, IV

Vårdvrålet

HUR, 24K, SSK ryter, Socialistiska

2014

säker vård.

Netnografi
Händelsekatalog

läkare, Barnmorskor för trygg och
Stockholm

II
Gemensam demonstration och öppet brev i samband med valrörelsen 2014
Hemtjänst
upproret
(HUR)

6868

Hemtjänstpersonal

2013-

Netnografi

Nätverk för personer som arbetare

Stockholm

Händelsekatalog

inom hemtjänsten.

II

Sjukskö-

Sjuksköterskor

2013-2013

terskor ry-

Plattform för sjuksköterskor med

Stockholm

ter ifrån –

ett manifest. Användes för utbyte

nu får det

av erfarenheter och information

Netnografi

våra nog

5.2 Händelsekatalog via sociala medier
Den centrala analytiska strategin för att utveckla en grundad teori är genom ett
aktivt användande av jämförelser, mellan fall, aktiviteter, praktiker eller händelser
(Glaser & Strauss, 1967). Genom netnografin hade jag påbörjat arbetet med att
dokumentera olika motståndspraktiker som massuppsägningar, demonstrationer, öppna brev, löneuppror, flash-mobs. Jag har använt olika sätt att göra
detta. Jag har samlat händelser eller länkar i dokument döpta antingen utifrån
yrkesgrupp eller också utifrån vilken sorts handlingar (massuppsägningar, uppror). Så småningom kom dessa att samlas ihop i en stor fil i Excel som heter
”Översikt kamperna” som innehåller denna information sorterad under sju olika
rubriker: Plats (arbetsplats), typ (praktiker), namn (om de kallas något), år, yrkesgrupp, beskrivning (kort sammanfattning), källa (länkar).
Utifrån den tidigare forskningen om sociala rörelser (Tilly & Tarrow, 2007)
väcktes mitt intresse för att utveckla ett mer systematiskt sätt att kartlägga de
olika formerna av motstånd och mobilisering. Tack vare forskningsapplikationen Netvizz som har utvecklats av Bernhard Rieder (2013, 2015) vid Amsterdams universitet öppnades en möjlighet att ”fånga” den samlade kommunikationen (de inlägg som publicerats) för olika sidor. Detta ledde sammantaget till
utvecklandet av den här delstudien och som innebar att en så kallad händelsekatalog skapades över tid.
Denna metod är inspirerad av social rörelseteori och bygger på något som kallas
protest-event analysis (PEA) som är återkommande i studier av omstridd politik
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(Tilly & Tarrow 2007). Det är en form av innehållsanalys som syftar till att skapa
systematiska översikter av vad aktivister gör under så kallade omstridda händelser
i olika institutionella och geografiska miljöer (Hutter, 2014). Tilly & Tarrow
(2007) skriver “any source that regularly records contentious politics in a relatively uniform
way lends itself to the construction of a catalogue that can be analysed systematically, since the
point is to examine what activists do during episodes of contention” (Tilly & Tarrow, 2007
s. 27).
Det här tas för den här studien bokstavligt men med skillnaderna att händelsekatalogen istället för att bygga på tidningsmaterial, vilket är de vanligaste källorna, har konstruerats genom data från en social mediesida samt att analysen är
kvalitativ. Detta utifrån ambitionen att kartlägga de olika kollektiva motståndspraktiker som vård- och omsorgspersonal använder för att politisera omsorg i
det samtida svenska samhället. Varken officiella strejkarkiv eller nyhetsmedia
hade gett tillgång till en lika stor bredd av praktiker som kartläggs genom den
här delstudien. Det återspeglar också hur framväxten av sociala medier skapar
behov av att utveckla nya metoder och tillvägagångssätt (Bennet & Segerberg,
2013; Johansson & Scaramuzzino, 2021; Mosca, 2014). Den sida som valdes ut
för att konstruera denna händelsekatalog var sidan Stöd våra sjuksköterskor som
bedömdes vara mest lämpad då det var en plattform för att sprida information
om olika arbetsplatskonflikter nationellt.

5.2.1 Stöd våra sjuksköterskor
“Stöd våra sjuksköterskor” startades i förhållande till en konflikt på barnintensiven i Lund 2013 och som innefattade hot om och genomförda massuppsägningar till följd av ändringar i kollektivavtalet gällande arbetstiden. Facebooksidan startades i samband med detta för att kommunicera sjuksköterskornas
krav och mobilisera offentligt stöd. Den specifika konflikten avslutades den 21
mars 2013 när sjuksköterskornas krav hade fått gehör (Stöd våra sjuksköterskor,
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Sydsvenskan 22/03/2013). Sidan utvecklades dock därefter till en plattform för
att dela erfarenheter från konflikter och söka stöd för liknande aktiviteter inom
hälso- och sjukvårdssektorn (Stöd våra sjuksköterskor). Sidan har sedan dess
använts för att dela information om pågående konflikter och den har ca 47 000
följare (2021).

5.2.2 Datainsamling
Data-scraping och andra metoder för att fånga digitala data har inneburit en
enorm utveckling och skapat stora möjligheter för forskare och andra att få tillgång till stora datamängder (Rogers, 2013; Sloan & Quan-Haase, 2017). Netvizzapplikationen utvecklades av Rieder 2009 som ett verktyg för att studera Facebooks API-koder6. Den har också använts i en mängd studier för att utforska
nya rörelser på internet (se exempelvis Burgess & Matamoros-Fernández, 2016;
Larsson, 2015; Poell, Abdulla, Rieder, Wolltering & Zack, 2016). Genom forskningsapplikationen får forskare7 tillgång till rådata från både personliga nätverk
och sidor men även tillgång till annan information som kommentarer och likes
på olika poster. En sida betraktas som ett nätverk av applikationen och materialet kommer indelat i olika flikar och kan öppnas med dataprogram som Excel.
Du får på detta sätt tillgång till inläggen från den valda sidan men också kommentarer och andra reaktioner (exempelvis likes) på dessa.
Rieder (2013) beskriver både de möjligheter och nackdelar som den här formen
av datainsamling innebär. En viktig fråga inom internetforskningen är den om
offentligt och privat. Anonymiteten på individnivå hanteras i Netvizz-appen

Det finns flera liknande verktyg t.ex. El Friendo och T-CAT som används för att utforska nätverk och sociala relationer på plattformar som MySpace, Facebook och Twitter
(Perriam, Birkbak & Freeman, 2020)
7 Endast forskare har rätt att använda resursen och jag har i syfte för denna datainsamling
startat ett separat Facebook-konto utifrån min GU-mailadress. I all annan kommunikation
med de olika sidorna har jag använt mitt privata Facebook-konto då jag upplevt det som
mest transparent.
6
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genom att samtliga användare och grupper är anonyma genom kod. Forskningsetiken, som jag kommer att återkomma till, bär i detta avseende sällan på några
enkla eller tydliga svar utan behöver diskuteras utifrån de specifika omständigheter som gäller för den studie som görs (Israel 2015, Markham, 2012). Ett
forskningsetiskt dilemma uppstod i detta avseende när Facebook i augusti 2019
förändrade sina regler kring insamlande av API-koder till följd av Cambridge
Analytica skandalen. Kort beskrivet uppenbarades det 2018 hur Cambridge
Analytica hade samlat in API-koder utan samtycke för att kunna rikta reklam till
specifika väljargrupper och därigenom mobilisera dem att rösta på Donald
Trump i det amerikanska presidentvalet 2016. Denna riktade reklam anses vara
en stark anledning till att Trump sedermera vann. Skandalen satte också ljuset
på frågor om privat kontra offentligt, de sociala plattformarnas datainsamling i
allmänhet och forskares roll i synnerhet (för översikt se t.ex. Bruns, 2019;
Puschmann, 2019). Dilemmat som uppenbarade sig vid denna tidpunkt var om
det insamlade materialet fortfarande var rimligt att använda. I detta avseende
menar jag att det är det, eftersom det vid tiden för insamlandet utfördes på ett
sätt som var både tillgängligt och fullt legitimt. Rieder (2013) förekommer även
denna diskussion och argumenterar för behovet av att i forskning kunna samla
in och analysera den här sortens data, som andra kommersiella applikationer och
företag redan samlar in (oberoende av samtycke och anonymitet) och säljer vidare. Det skulle på så vis kunna betraktas som nyttogörande om vi som samhälle
får kunskaper om vilken sorts information om sociala interaktionsmönster som
medier likt Facebook har tillgång till. Det centrala är just, som vid all forskning,
att vi som forskare är tydliga med vilka data vi använder och vad syftet med det
är (Franzke, Bechmann, Zimmer, Ess & the Association of Internet Researchers, 2020).
Vad gäller det material som samlats på detta sätt hade jag i princip kunnat genomföra samma studie genom att scrolla igenom sidans samtliga posts manuellt
och göra ett motsvarande urval. Det som appen möjliggjorde var att jag fick
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tillgång till denna data som text. Jag har i förhållande till materialet inte gjort
några visualiseringar eller analyser på individnivå utan materialet har uteslutande
använts för att konstruera en händelsekatalog över de olika praktiker av kollektivt motstånd som användes bland vård- och omsorgspersonal mellan 2013–
2015.

5.2.3 Analysmetod
Genom appen fångades samtliga inlägg på sidan mellan 1 januari 2013 och 31
december 2015. Datan laddades ned den 29e februari 2016 och genom Netvizz
fick jag tillgång till rådata om posterna, tidpunkter, eventuella länkar, reaktioner
såsom antal gilla, delningar och kommentarer. Totala antalet poster för de tre
åren var 2193 stycken och med utgångspunkt i dessa konstruerades en händelsekatalog som omfattar 126 omtvistade händelser i den svenska hälso- och sjukvården under denna tidsperiod.
Dessa 126 händelser representerar inte alla omtvistade händelser under perioden
utan är skapade utifrån det specifika intresset att studera vilka repertoarer som
används, var mobiliseringen sker geografiskt samt vilka olika yrkesgrupper som mobiliserar. Analysprocessen innebar således att jag gick igenom samtliga 2193 poster och gjorde ett första urval utifrån kriterierna; att det skulle vara nya repertoarer, eller liknande repertoarer som användes på en ny plats eller av en annan
yrkesgrupp inom vård och omsorg.
Utifrån detta första steg i analysen erhölls ett första urval bestående av 218 händelser. Dessa kodades induktivt genom beskrivande ord valda av aktivisterna
själva (t.ex. massuppsägning, uppror, demonstration, die-in, öppet brev). I de
fall det var möjligt inkluderades även ett kortare utdrag från posten samt en kort
beskrivande text i översikten som gjordes i ett Excel-ark. Dessa poster hade
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även ofta länkar till nyhetsartiklar eller andra sociala mediegrupper vilket var
användbart för att kontextualisera de enskilda händelserna i katalogen.
Nästa steg innebar att analysera varje händelse utifrån frågorna subjekt, objekt och
krav (Hutter, 2014; Tilly and Tarrow, 2007) vilket resulterade i ett mer fokuserat
urval bestående av 126 händelser. Dessa inkluderar endast kollektiva handlingsrepertoarer bland personal inom vård- och omsorgssektorn mellan åren 2013–2015. I
förhållande till det sistnämnda innebär det både hemtjänstpersonal, sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och vårdpersonal i allmänhet. Det här steget i analysen
innebar att individuella initiativ t.ex. debattartiklar eller sociala medieposter från
enskilda valdes bort. Undantagen från denna princip var händelser eller poster
som tydligt kunde identifieras vara en del av eller som initierade en kollektiv
handling av något slag. Detta mot bakgrund av att studien intresserar sig för
processuella aspekter både mellan individ och kollektiv men också i förhållande
till olika arenor offline respektive online.
Vissa händelser innefattar även fackförbunden och handlar då framförallt om
skyddsombudsanmälningar till Arbetsmiljöverket. Dessa anmälningar inkluderades i händelsekatalogen om de också sammanföll med andra repertoarer
såsom öppna brev eller massuppsägningar. Det andra sättet som fackförbunden
framträder i katalogen är genom stridsåtgärder vilket återfinns i en händelse utifrån detta material. Fackförbundens närvaro och frånvaro i händelsekatalogen
ska också tolkas utifrån dessa begränsningar. Huvudsakligt fokus för studien har
i detta fall varit att kartlägga det kollektiva motstånd som mobiliserades bland
dessa feminiserade yrkesgrupper under denna tidsperiod, utifrån denna specifika
datakälla.
Genom detta fokuserade urval bestående av 126 händelser analyserades de olika
repertoarer som personal inom den svenska vård- och omsorgssektorn använder
för att mobilisera kollektivt. Dessa olika repertoarer har i nästa steg legat till
7474

grund för skapandet av en ideal-typsmodell över tre specifika former för att göra
kollektiv protest. Denna ideal-typsmodell bygger på fyra dimensioner som härletts
ur tidigare forskning om sociala rörelser och som knyts samman med begreppet
politisering av omsorg vad gäller frågorna om både syfte och vilka krav som
ställs.
•

Subjekt (vem) och syfte (vad)

•

Objekt (mot vem) och krav

•

Repertoarer (hur)

•

Organiseringsformer (på vilka sätt)

De tre formerna för kollektiv protest som presenteras i publikation II är i detta
avseende en analytisk abstraktion baserad på de likheter och skillnader som identifierades genom analysen av händelsekatalogen (Söder m.fl., 1990). Det är en
viktig distinktion och som även kan relateras till den kvalitativa ansatsen som
anammas för den här studien, även om PEA ofta används för att omvandla ord
och händelser till siffror. För studien har detta valts utifrån det empiriska och
teoretiska intresset att utforska vilka uttryck och former för kollektivt motstånd
som används av dessa feminiserade yrkesgrupper, utifrån ett brett och processuellt perspektiv. För att grunda analyserna empiriskt presenteras ideal-typsmodellen i publikation II genom typiska exempel som används för att illustrera de
tre formerna för kollektiv protest och dess repertoarer.

5.3 Jämförande fallstudie av två kollektiva uppror
Den andra delstudien är en jämförande kvalitativ fallstudie av två kollektiva uppror bland socionomer och barnmorskor. De två studerade upproren är strategiskt valda utifrån intresset att utforska kollektiva uppror bland olika feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper i en svensk kontext och därigenom utveckla teorin om politisering av omsorg (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Detta
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genom att utforska dess potential för att förklara kollektiv mobilisering även
bland andra feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper och hur denna
kollektiva mobilisering görs på flera olika sätt. I denna ansats har jag tagit intryck
av Mulinaris (2016:2018) analyser av protester bland hälso- och sjukvårdspersonal i Skåne i relation till rasism.
Urvalet styrdes av en önskan om likhet i förhållande både till form för motstånd
och mobilisering och position på arbetsmarknaden (Yin, 2014). De två fallen
som studeras är Nu bryter vi tystnaden bland socialarbetare (NBVT) som startades
2011 och det var ett tvärfackligt nätverk för medlemmar i Vision och SSR. Nätverket var aktivt till i början av hösten 2015. Nu är det nog – barnmorskor för trygg
och säker vård (BMFS) mobiliserades under senhösten 2012 efter att en anmälan
från huvudskyddsombudet vid ett av sjukhusen i Stockholms läns landsting
(SLL) inte ledde till några förbättringar. Det var aktivt till hösten 2014.
De två studerade fallen skiljer sig samtidigt från varandra på ett antal sätt. Socionomer är ofta anställda av eller i anslutning till den kommunala organisationen.
Det är också Stockholms stad som är den huvudsakliga mottagaren för de krav
som Nu bryter vi tystnaden ställer, även om vissa delar också berör den nationella politiken på området. Vad gäller hälso- och sjukvården så styrs den via Regionerna. Detta innebär att de två upproren riktar sig till två olika politiska nivåer.
Det är för studien som så inte ett problem, utan kan snarare ses som en styrka i
förhållande till att vissa av processerna sker oberoende av organisation.
Sjukhusorganisationen är samtidigt på ett mer explicit sätt styrd genom professioner och hierarkierna tydligare byggda utifrån professionernas status. På sjukhusen uppbär läkarna den högsta statusen vilket mot bakgrund av den förståelse
av makt som anammas för den här studien också kan förstås utifrån att könade
strukturer upprätthålls och verkar genom organisatoriska hierarkier och praktiker (Acker, 2006). Relevant är i detta avseende hur både sjuksköterskors och
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barnmorskornas framväxt som yrkesgrupper har formats genom interprofessionella strider med läkaryrket och hur de här kollektiva strategierna genomsyras
av könsmakt, inte minst i förhållande till vilka kompetenssfärer som både ringas
in och kan erhållas (Selberg, 2021).
Givet förståelsen att arbetsplatskonflikter är genomsyrade och präglade av de
strukturella maktförhållanden som råder på arbetsmarknaden i stort är också
förutsättningarna och villkoren för att kunna politisera omsorg strukturerade
genom klass, ras och kön. Jag ville i detta avseende inkludera Hemtjänstupproret
(HUR) i fallstudien med avsikten att utforska hur professionsstatus och klass
påverkar, präglar och villkorar dessa former för mobilisering. Tidigare forskning
visar hur professionaliseringsprocesser för välfärdsprofessionella yrkesgrupper
har förstärkt klassförhållanden mellan kvinnor och hur klass och processer av
rasifiering spelar en avgörande funktion för vem som gör vad och under vilka
villkor inom vård- och omsorgsarbetet (Behtoui m.fl., 2020; Selberg, 2021). Var
du härstammar ifrån har även i studier visat sig ha betydelse för hur du upplever
förutsättningarna för att höja din röst på jobbet likväl som sannolikheten för att
du lämnar en arbetsplats (Behtoui m.fl., 2017). Klass i form av skilda utbildningsnivåer visade sig även ha betydelse i förhållande till de krav som ställdes i
Kommunalstrejken 2003 där politiseringen av omsorg för dessa yrkesgrupper
handlade om att politisera identiteten som välfärdsarbetare och på så vis erkännas (Linderoth, 2020). Dessa olika maktaspekter är viktiga och hade kunnat studeras på djupet om HUR hade velat ingå i studien. Jag försökte på flera sätt
åstadkomma detta. Bland annat genom en person som var aktiv i upproret och
som jag träffade på en demonstration som hölls i samband med att GPSsystemet ParaGÅ i Stockholm. De valde dock att avböja medverkan, med hänvisning till tidsbrist. Det är i sin tur ett av de materiella uttryck som statusskillnaden mellan olika feminiserade yrkesgrupper inom vård- och omsorg tar.
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5.3.1 Datainsamlingsmetoder
Den jämförande fallstudien bygger på flera olika typer av material (intervjuer
med nyckelinformanter, debattartiklar, dokumentation och hemsidetexter) vilket är en vanlig strategi när det gäller studier av rörelser av olika slag (Della
Porta, 2014). Det är också för att det är de två kollektiva upproren som utgör
de centrala studieobjekten som de som deltagit i studien benämns som informanter och inte exempelvis respondenter eller deltagare. Jag har i sökandet av
informanter valt att använda mig av ett snöbollsurval med fokus på centralt placerade källor inom de två upproren (Teorell & Svensson, 2007). Intervjuer med
nyckelinformanter används ofta för att förstå den specifika rörelsen, vilka strategier som valts under vägen och den interna dynamiken. Det är på så vis en
metod som kan generera detaljerade beskrivningar av en process utifrån informanternas perspektiv (Della Porta, 2014). Debattartiklar, hemsidetexter och annan dokumentation, däribland verksamhetsberättelser och annat arbetsmaterial
som tagits fram inom de båda upproren, har tjänat som viktiga komplement till
intervjuerna för att förstå de två kollektiva mobiliseringsprocesserna. Det vill
säga både hur de kollektiva upproren organiserades och vad anledningarna till
deras mobilisering var.
Jag närmade mig de båda upproren via deras öppna sidor på Facebook. Genom
de personer som jag kom i kontakt med där har jag sedan fått mailadresser till
andra potentiella informanter efter att först ha träffat dem för att prata om forskningsprojektet. I förhållande till barnmorskeupproret innebar det möte med en
centralt placerad källa på Vårdförbundet som jag träffade i november 2015.
Detta möte, som inte spelades in utan dokumenterades skriftligen, gav en inblick
i hur Vårdförbundet har resonerat i förhållande till att stödja barnmorskeupproret och processen med att ta fram en policy om medlemsaktivism. Medlemsaktivism är även ett av de centrala begreppen i publikation III som fokuserar
just på relationerna mellan fack och uppror. Efter detta möte fick jag
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kontaktuppgifterna till en person som hade varit aktiv i upproret och genom
den personen fick jag också kontakt med ytterligare sex personer som varit aktiva i upproret och där alla utom en valde att delta i studien. I förhållande till
socionomerna träffade jag inledningsvis en av personerna som hade varit aktiv
i den s.k. styrgruppen i Nu bryter vi tystnaden för att presentera mig och projektet. Efter detta möte valde den personen att ingå i studien och jag fick då
också kontaktuppgifter till övriga personer som varit aktiva i styrgruppen.

5.3.2 Genomförande av intervjuer
Nyckelinformanterna i studien utgörs av fem socionomer och sex barnmorskor
vilka samtliga har varit del av styrgruppen (socionomer) eller strategigruppen
(barnmorskor). Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen mellan december
2015 och juni 2016 på platser som informanterna valde själva. Det innebar att
tio gjordes i Stockholm och en i Göteborg samt att de genomförts både i hem,
på offentliga platser och i kontorslokaler.
Informanterna har fått ta del av ett mer generellt informationsbrev i samband
med att jag kontaktade dem med min första förfrågan (se bilaga 1) och ett mer
specifikt i samband med intervjun (se bilaga 2). Inledningsvis och innan intervjun startade berättade jag om syftet med studien och om möjligheterna att när
som helst kunna avsluta medverkan i studien. Jag frågade också om godkännande att spela in intervjun med min diktafon vilket samtliga samtyckte till
muntligen. Jag använde en tematiskt uppbyggd intervjuguide som i viss mån
även var kronologisk (se bilaga 2). De teman som jag sökte svar på var dels
länkade till själva upproret och när, hur och varför det startades men även frågor
kring varför den personen engagerade sig, mer konkret vad de ville uppnå och
hur de har arbetat. Vidare berörde ett tema hur relationerna till andra aktörer
sett ut samt vilka reaktioner och effekter som upproret fått och vad den här
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formen av uppror kan förstås vara. Intervjuerna varade mellan strax över en
timme och upp till två timmar.

5.3.3 Bearbetning av material
Intervjuerna har transkriberats i sin helhet och inkluderar även mellanord som
”ehm” ”mm” och pauser som markerades med … i utskriften av intervjun.
Detta då dessa mellanord och pauser signalerar på vilka sätt som personen pratade om en viss fråga även om inte analysen har varit på lingvistisk eller språklig
nivå. De olika citat som används i de olika publikationerna har dock sedermera
ändrats till skriftspråk och viss information har ändrats för att minimera riskerna
för igenkänning. Informanterna gavs vid utskrifterna av materialet könsneutrala
och fingerade namn. Det är både ett teoretiskt och ett forskningsetiskt val att
inte beskriva informanternas övriga eventuella subjektspositioner. Det förstnämnda handlar om att det framförallt är deras ståndpunkter som välfärdsprofessionell med erfarenheter av mobilisering och praktiker av motstånd som står
i centrum. Det andra om att leva upp till forskningsetiska krav på konfidentialitet då det bland informanterna fanns flera kön (Vetenskapsrådet, 2017).
Detta återspeglar hur bearbetningen av material såsom transkriberingar och
andra beslut är beroende av både vilken syn på kunskap som antas och vad syftet
med studien är (Lapadat, 2010; Roulston, 2013). Intervjuerna har i detta avseende fyllt syftet att genom de elva enskilda intervjuerna med nyckelinformanter
beskriva de två fallen. I detta avseende är jag väldigt tacksam för att personer i
båda upproren frikostigt delade med sig av internt arbetsmaterial såsom mötesprotokoll och viss kommunikation samt de foldrar och flyers som tagits fram i
samband med deras mobilisering. Materialet har genomgått flera processer av
reducering och analys där den övergripande analysmetoden som använts är tematiska innehållsanalyser (Widerberg, 2002).
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5.3.4 Analysmetoder
Vad gäller det analytiska arbetet har jag använt mig av olika strategier och tillvägagångssätt i de tre publikationer som bygger på detta material. I denna del beskrivs denna process som präglats av ett abduktivt pendlande mellan det empiriska materialet och de olika teorier som analyserna bygger på (Lindgren, 2006).
Ordningen på de fyra publikationerna speglar även hur den analytiska processen
har fortskridit igenom hela forskningsprojektet. Den inledande kodningen av
intervjumaterialet innebar att varje enskild intervju kodades först genom färger
på papper och via kommentarer i Word. Nästa steg i det analytiska arbetet var
att utifrån detta öppna kodande av varje enskild intervju skapa en beskrivning
av de två fallen, med utgångspunkt i intervjumaterialet. Denna fallbeskrivning
konstruerades utifrån fyra huvudkategorier som dels följde händelseförloppet
kronologiskt och som framträdde som centrala utifrån det inledande analytiska
arbetet.
Uppror varför och hur
Mobiliserande strukturer - förutsättningar för uppror
Reaktioner på uppror
Effekter av upproret
För de två fallbeskrivningarna samlades sedan för varje huvudtema, olika underteman med tillhörande utdrag från det empiriska materialet. Detta gjordes
med hjälp av Word där de olika rubriknivåerna användes för att skapa underteman utifrån de två mobiliseringsprocesserna. Mitt analytiska intresse och fokus befann sig inledningsvis på frågorna om hur och varför de två upproren mobiliserades. Genom de två fallbeskrivningarna som växte fram tolkas skälen till deras
mobilisering handla om de sammanvävda relationerna mellan professionalitet,
allt snävare resurser och patriarkala maktförhållanden samt att patienters och
klienters intressen var en central anledning att mobilisera. Den första analysen
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kom därigenom att fokusera på hur teorin om politisering av omsorg kunde vara
relevant för att förstå mobiliseringen av de två kollektiva upproren (publikation
I).
Ett begrepp som blev viktigt utifrån dessa två fallbeskrivningar var medlemsaktivism. Det ledde mig även vidare till tidigare forskning om facklig förnyelse och
handlar om inflytande i bred bemärkelse - både inom de fackliga organisationerna
och de fackliga organisationernas inflytande i samhället. Genom begreppet medlemsaktivism utforskas således de två kollektiva upproren som en form för detta
och jämförande analyseras varför de mobiliserade sina två uppror samt hur relationerna till respektive fackförbund beskrivs av nyckelinformanterna. Genom de
tre dimensionerna syfte, organisation och kapacitet möjliggörs en analys av de kollektiva upprorens försök att nå inflytande både inom fackförbunden och i förhållande till arbetsgivare och politiker. Analysen fokuserar därigenom på vilket
inflytande som de två kollektiva upproren ville nå (syfte), hur den här formen
av medlemsaktivism tar sig uttryck (organisation) och hur informanterna beskriver att fackförbunden förhåller sig till deras mobilisering och vad det implicerar
för syn både på kapacitet och medlemskap (Scaramuzzino & Scaramuzzino,
2020). Denna analys presenteras i publikation III.
Slutligen analyserades det empiriska materialet på ett tredje sätt. Det var genom
en foucauldiansk ansats om att utifrån motståndspraktiker studera hur makttekniker uppträder. Ett första led i analysarbetet var att sortera hur informanterna
beskriver att deras kollektiva mobilisering och krav har bemötts av chefer och
politiska företrädare. Utifrån denna sortering analyserades i nästa steg dessa beskrivningar utifrån de foucauldianska begreppen repression, disciplin och reglerande makt (jmf Amundsdotter m.fl., 2015; Lilja & Vinthagen, 2014). Det blev
genom denna process tydligt hur olika makttekniker används parallellt, på olika
nivåer, både för att stabilisera den nyliberala styrningen som form och för att
förhindra att dessa frågor politiseras i termer av ojämlika maktförhållanden i
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förhållande till politiskt innehåll. I förhållande till det senare, analyserades det
genom begreppen icke-handling och tystnad (Lombardo & Mergaert, 2013; Pincus, 1997) och hur reformers förändringspotential kan urholkas (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011). Utifrån denna process identifierades två huvudteman för att beskriva chefers och politikers olika makttekniker. Chefers makttekniker samlas under temat rädsla, vilket handlar om hur rädsla skapas och används både för att förhindra kollektiv mobilisering och för att förskjuta fokus
bort från de frågor om villkor och välfärd som lyfts (jmf Mulinari, 2018, 2021).
Politikers makttekniker samlas under temat att upprätthålla distanser, som tar
sikte på hur den organisatoriska distansen är avgörande både för att upprätthålla
styrningen som form och för att dessa frågor inte ska politiseras i termer av
ojämlika maktförhållanden. I förhållande till den jämförande ansatsen fokuseras
analysen till makttekniker som flera informanter beskriver och som båda upproren upplevt. Analysen blottlägger även vissa skillnader mellan hur företrädare
för de två upproren upplever vissa saker, bland annat i förhållande till den politiska ledningen där distanseringen tar olika utryck (publikation IV).

5.4 Ståndpunktsepistemologi och grounded theory
En av de stora utmaningarna med avhandlingens design har varit att sammanföra en mer poststrukturalistisk förståelse av makt och motstånd med en mer
realistiskt orienterad ansats i förhållande till sociala rörelser (Tilly & Tarrow,
2007). Denna utmaning berördes i teorikapitlet men kommer här att fördjupas
utifrån en diskussion om kunskapssyn och de studier som görs. Detta då synen
på kunskap på en grundläggande nivå påverkar frågorna om hur den kan nås
(Sprague, 2016).
Den här avhandlingen är sprungen ur en konstruktivistisk syn på kunskap vilket
innebär att verkligheten inte betraktas som fixerad utan som ett resultat av sociala processer. Denna position innebär dock inte att verkligheten inte anses
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existera utan att verkligheten är beroende av vår förståelse om den (Justesen & MikMeyer, 2010). Det har varit en av de kritiska vetenskapernas och inte minst den
feministiska teorins centrala ärenden att synliggöra hur kunskap och makt är
intimt sammanlänkade och att det får långtgående effekter för hur makt fördelas
i samhällen (Foucault, 1982, 2008; Collins, 2013; Sprague, 2016). Makt och kunskap är på så vis oupplösligt förbundna med varandra och likt det jag beskrev i
förhållande till motståndet som epistemologisk utgångspunkt har det för den
här studien handlat om att sätta de lokala och oregelbundna icke-legitima vetandet i spel mot teoretiska enhetliga instanser som hierarkiserar och ordnar i namn
av sann kunskap. Foucault (2008) beskriver det i termer av ett vetandets uppror
och de makteffekter som är förbundna med den vetenskapliga diskursens institutioner och funktioner (s.26).
Förhållandet mellan forskarens föreställningar och redan etablerade teoretiska
perspektiv i analysprocessen är en av de mer omdebatterade frågorna inom
grounded theory och även en punkt där de två ursprungsförfattarna kom att gå
skilda vägar (se t.ex. Charmaz, 2006; Lindgren 2006; Kelle, 2013). Charmaz
(2006) närmar sig frågan genom att göra åtskillnad mellan objektivistisk och
konstruktivistisk grounded theory vilket pekar till de ontologiska utgångspunkter som forskaren har. En konstruktivistisk grundad teori bygger då på hur deltagare i forskningen konstruerar mening och handlingar i olika situationer vilket
är en process som sker genom forskarens föreställningar och idéer om människor. Den här studien söker i detta avseende mejsla fram en vetenskapsteoretisk
position där olika erfarenheter av motstånd och mobilisering bland feminiserade
välfärdsprofessionella yrkesgrupper kan bidra till en fördjupad förståelse av
både hur motstånd görs samt de maktförhållanden som de mobiliseras i förhållande
till.
Ståndpunktsepistemologin är i detta avseende avgörande för den här studien.
Detta då den öppnar för en analys av den sociala positionens betydelse för de
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erfarenheter som beskrivs. Det handlar om att livsvillkor och de materiella omständigheterna positionerar subjekt på skilda sätt och hur dessa präglar deras
erfarenheter som blir centrala i förståelsen av sakers vara. Haraway (1988) använder begreppet situerad kunskap som utgår från att all kunskap är partiell och
beroende av vilken blick eller från vilken position som någonting studeras. Det
innebär ett avståndstagande från icke-lokaliserade kunskapsanspråk som inte ses
som trovärdiga. Det är i mångfalden av perspektiv, rotade i livserfarenhet som
”bättre” beskrivningar av världen kan åstadkommas (s.590). En ståndpunkt är
inte tänkandet hos en person eller en kategori, utan en kombination av de resurser som står tillgängliga vid den specifika kontext där en förståelse konstrueras (Sprague, 2016). Ståndpunkter är i detta avseende skapade genom olika grupper
som bär på specifika erfarenheter av förtryck, utifrån vilka de utvecklar ett kollektivt medvetande. Dessa kan i sin tur leda till ett motstånd och skapandet av
kollektiva subjekt (Cockburn, 2020; Harding, 2004). Det handlar för den här
studien om ståndpunkterna som feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper
med erfarenheter av kollektiv mobilisering och motstånd bär på. Det är således
utifrån denna specifika position som kunskaperna för den här avhandlingen
konstrueras. Detta återspeglas både i att de olika motståndspraktikerna kartläggs
genom sidan Stöd våra sjuksköterskor samt att begreppen politisering av omsorg,
medlemsaktivism och motståndets motstånd utforskas utifrån de kollektiva upprorens
perspektiv i den kvalitativt jämförande studien.

5.4.1 Den egna positionen
Det är också en central aspekt för en feministisk kunskapssyn att rikta den kritiska blicken mot forskaren. Detta då kunskapandet betraktas som påverkat av
var forskaren i bred bemärkelse befinner sig, t.ex. vederbörandes erfarenheter,
vilka positioner i olika maktordningar, vilken tid den lever i och så vidare (Wasshede, 2010). Det är utifrån denna syn viktigt att forskaren likväl som forskningsämnet ställs under kritisk granskning. Det handlar inte i första hand om att
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redogöra för subjektspositioner och om att skriva sida upp och ner om sig själv,
utan om att placera sig själv som forskare i relation till den forskning som bedrivs då det har implikationer för hela processen; från vilka frågor du ställer till
hur du i slutändan summerar dina resultat (Harding, 1987 s.9).
Jag har under forskningsprocessens gång reflekterat kring varför jag studerar
dessa praktiker och processer. Det har handlat om en ambition att synliggöra de
kamper och det motstånd som görs. Det handlar även om ett intresse för att
utveckla begrepp och ansatser som öppnar för analyser både av de villkor och
strukturer som finns men hur de samtidigt befinner sig i ständig förändring och
omförhandling. Omförhandlingar som vi genom historien vet tenderar att ske
genom långsiktig och tålmodig kamp, bland grupper som varken erkänns i stunden eller nödvändigtvis får stå med i historieböckerna. Det relaterar även till en
feministisk och kritisk ambition att synliggöra hur välfärden både bärs upp och
politiseras av vissa specifika subjekt i det samtida samhället. Detta genom att
rikta akademiskt och analytiskt intresse till den mobilisering som sker bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper inom välfärden.
I förhållande till det sistnämnda är mina erfarenheter av feministisk partipolitik
och asylrättsaktivism viktiga. Att på nära håll vara en del av att kämpa för rätten
till sitt och andras liv i ett politiskt klimat som kräver alltmer av alltfler har präglat mitt intresse för frågor om makt, motstånd, organisering och politik. Det har
varit viktigt för mig att bidra med analyser av de samtida processer som producerar ojämlikhet och som dessa rörelser mobiliserar i förhållande till. Det har
varit ett aktivt och i viss mån etiskt val att inte analysera de interna maktförhållandena inom dessa rörelser. Det vill säga frågor om vilka inom rörelsen som
har haft mest makt, hur det kan tänkas förstås utifrån olika maktpositioner
såsom kön, ålder, ras eller klass. Det hade dels krävt delvis andra material t.ex.
observationer av möten och liknande och som av tidsmässiga skäl var svåra att
åstadkomma. Det handlar dock främst om forskningsintresse där jag menar att
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det finns en poäng med att inte i första hand dissekera dessa rörelser inåt utan
att rikta analytiskt fokus mot de villkor och omständigheter de mobiliserar i förhållande till. Detta kan betraktas som en svaghet i föreliggande studie men där
jag ser det som en styrka utifrån det forskningsintresse som drivit denna studie.
Nämligen en önskan om att bidra med fördjupande analyser av rådande maktförhållanden med fokus på det motstånd och den mobilisering och politisering som
sker inom ramen för det nyliberala samhället och som ofta skrivs fram som depolitiserat och bortom hopp om förändring (för liknande ansatser se även Liinason & Cuesta, 2016; Mulinari, 2018; Newman, 2012).

5.5 Studiens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden
Kunskap och vetande är en fråga om makt och maktrelationer. Forskningsetik
handlar om att synliggöra och problematisera dessa samt bidra med verktyg och
begrepp för att hantera dessa frågor (Israel, 2015; Forsman, 2004). En viktig distinktion är skillnaden på forskningsetik och forskaretik där det första handlar om
hur forskaren behandlar forskningsdeltagarnas människovärde, självbestämmande och integritet. Forskaretik däremot handlar snarast om forskarens göromål och forskarens ansvar gentemot forskningen, forskarsamhället och samhället i stort (Kalman & Lövgren, 2019; Vetenskapsrådet, 2017). Ett exempel på
hur forskningsetik och forskaretik både hänger samman och förändras över tid
handlar om etikprövning.
En central fråga för studien har i detta avseende varit risken för att genom datainsamlingen komma i kontakt med känsliga personuppgifter däribland fackligt
medlemskap och politiska åsikter. Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) som
reviderades 2018 säger att all forskning som innefattar behandling av känsliga
personuppgifter ska etikprövas. Det återspeglar samtidigt hur både regelverk och
praxis är föränderliga och där det under tiden för projektets gång har kommit
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att ske en förskjutning mot prövning, med instiftande av en ny myndighet för
dess ändamål från statsmaktens sida. Frågan om etikprövning har aktualiserats
under projektets gång och beslut fattats om att inte genomföra en sådan då projektet inte har haft individernas personliga uppgifter i centrum. De eventuella
känsliga personuppgifter som projektet har kommit i kontakt med i intervjuerna
har inte sammanställts eller använts i någon form, även om rådata i form av de
inspelade intervjuerna samt transkriberingarna, för vissa av informanterna, innehåller uppgifter om fackmedlemskap. Dessa material har dock anonymiserats
och förvarats enligt rådande lagstiftning (Dataskyddsförordningen (GDPR), EU
2016/ 679; Svensk nationell datatjänst). Detta handhavande av materialet har
vidare seminariebehandlats vid flertalet tillfällen under arbetets gång med både
interna och externa opponenter. I samband med datainsamlingen 2016 ställdes
även frågan om praxis kring detta till den ansvariga för forskarutbildningen vid
samhällsvetenskapliga fakulteten med svaret att projektet inte förefaller falla
inom etikprövningslagens tillämpningsområde.
Lövgren, Kalman & Sauer (2019) diskuterar två olika forskningsprojekt som bedömdes falla inom respektive utom etikprövningslagens tillämpning i förhållande till känsliga personuppgifter, även om båda projekten i interaktionen med
deltagarna kom i kontakt med sådana. Poängen som jag vill göra är att det är
svårt att på förhand veta vilka uppgifter du som forskare kommer i kontakt med.
Vidare, att du inte kan slå dig till ro bara för att du fått ett projekt godkänt av en
etikprövningsnämnd, utan att det i alla avseenden handlar om hur du hanterar ditt
material, inte endast utifrån konfidentialitet och datasäkerhet, utan också i förhållande till dina tolkningar. Den här diskussionen är också en pendang till hela
forskningsprojektet och det förtroende som vi visar professionella yrkesgrupper
av olika slag - i detta fall forskare och blivande forskare. Det riktar också intresset mot forskaretiken och det praktiska hantverket som varken regelverk eller etikmyndighetsbeslut kan säkerställa.
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5.5.1 Forskaretiska beslut
I genomgången av datainsamlingen lyftes de forskningsetiska utmaningarna
med Netvizz-appen och de två delstudierna har bjudit olika typer av utmaningar
i förhållande till forskningsetik eftersom det är olika typer av material som har
samlats in. Centrala begrepp inom forskningsetik är information, samtycke, konfidentialitet och nytta och de hänger intimt samman med varandra (Vetenskapsrådet,
2017). Vad gäller både den netnografiska förstudien av de sociala mediegrupperna och den efterföljande händelsekatalogstudien har dessa studier genomförts utan att jag har informerat om att studien pågår till exempel genom att
posta inlägg i de olika grupperna. Detta beskrivs inom internetforskningen som
”lurking” vilket kan översättas till att ligga på lur (Daneback & Månsson, 2008).
Den här frågan om informationskrav och samtycke vid studier på internet är
både återkommande och har som jag beskrev ovan aktualiserats ytterligare till
följd av de idag stora möjligheterna att samla stora datamängder (Franzke et al.
2020).
Internet Association for Internet Research (Ess and the Association of Internet
Researchers, 2002; Franzke et al., 2020) producerar och publicerar riktlinjerna
för internetforskning. De betonar i detta avseende ett kontextuellt och situationsbundet förhållningssätt och hur bedömningarna är beroende av vad syftet
med datainsamlingen är. För dessa två studier har de studerade grupperna för
det första varit öppna och forskningsintresset befunnit sig på kollektiva praktiker och rörelser, inte individnivå (Kraut, Olson, Banaji, Bruckman, Cohen, Couper, 2004). Informationen som samlats har använts för att kartlägga vilka yrkesgrupper som är aktiva, vilka praktiker av motstånd som kommer till uttryck och
vilka frågor som de mobiliserar i förhållande till. Det går att argumentera för att
detta innebär att jag utan rädsla för att påverka de sociala interaktionsprocesserna hade kunnat informera de observerade sidorna och administratörerna om
min närvaro (se exempelvis Alstam, 2016). Detta vägdes samtidigt mot andra

89

utmaningar som vid vilken tidpunkt det då vore mest lämpligt att informera eller
be om samtycke och ifrån vem? Ska det inhämtas vid varje tillfälle som sidan får
nya eller färre följare? Ska information ges inledningsvis och vad händer då med
dem som tillkommer under projektets gång, eller borde jag ha informerat vid
varje observationstillfälle eller i slutet?
Beslutet att inte inhämta samtycke eller informera om min närvaro har också
följts av en noggrann hantering av materialet för att undvika att skada personer
som nu omedvetet ingår i mitt material (Alstam, 2016; Bechmann & Kim, 2020).
Dessa strategier har varit att genom netnografin utesluta personnamn och annan
data på individnivå och för händelsekatalogen att anonymisera de individer som
uppträdde i materialet. En kritisk fråga var i förhållande till detta den geografiska
informationen som jag har valt att behålla i händelsekatalogen för att se dels
vilka objekt (sjukhus, politisk ledning eller på en avdelning) som de mobiliserar
i förhållande till. Jag har dock i de utdrag från händelsekatalogen som används
som illustrativa exempel i publikation II valt att ta bort de specifika platserna av
konfidentialitetsskäl. Det visar hur de etiska frågorna är relevanta i alla delar av
forskningsprocessen, från vilka frågor du ställer till hur du rapporterar dina resultat (Ess and the Association of Internet Researchers, 2002; Franzke et al.,
2020).

5.5.2 Generaliserbarhet, korrespondens och kontroll
Den här avhandlingen genomför två delstudier med ambitionerna att genom data
utveckla teorin om politisering av omsorg. Glaser & Strauss (1967) särskiljer i
förhållande till teori mellan substantiell och formell teori som har olika räckvidd.
Substantiella teorier tar sikte på en specifik empirisk arena vilket för den studien är
kollektivt motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper medan en formell teori genereras på en mer konceptuell nivå som kan ha bäring på
flera olika empiriska arenor (för den här studien politisering av omsorg). Båda
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dessa ansatser är teorier på mellannivå vilket innebär att de faller mellan s.k.
mindre arbetshypoteser och de s.k. grand theories (Merton, 1968). De är också
tydligt sammanlänkade med varandra då formella teorier kan utvecklas på basis
av olika substantiella fall inom ett område. I detta avseende bidrar den här studien genom att utforska teorin bortom sitt ursprungliga område (massuppsägningar bland sjuksköterskor). Genom att i den här studien utforska andra praktiker bland andra feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper bidrar dessa två delstudier till att utveckla teorin i förhållande till vad man gör (publikation II) och varför
man gör det med fokus på hur könade maktförhållanden villkorar dessa yrkesgrupper i arbetet (publikation I), präglar relationerna till de fackliga organisationerna (publikation III) och hur dessa kommer till uttryck i de reaktioner som
de beskriver sig ha fått från politiker och chefer (publikation IV). De två strategier som används för att utveckla teorin är i detta avseende dels att utforska
teorin i en annan empirisk miljö samt att knyta an till mer generella teoretiska
begrepp såsom repertoarer och inflytande med avsikt att utveckla teorin på mellannivå (Kelle, 2013).
Vad gäller begreppet politisering av omsorg visar den här studien hur detta begrepp är relevant för att utforska och begripliggöra kollektiv mobilisering bland
feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper i det samtida samhället. I detta
avseende bidrar avhandlingen till att vidga begreppets empiriska och teoretiska
räckvidd. Det går därigenom även att anta att begreppet är relevant för att begripliggöra liknande kollektiv mobilisering även bland andra feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper än de som studeras inom ramen för den här
avhandlingen. Vad gäller på vilka sätt som en politisering av omsorg görs bidrar
kartläggningen och analysen av de olika repertoarerna till en empiriskt grundad
begreppsutveckling vad gäller hur politiseringen av omsorg sker i Sverige. Denna
bygger på en analys av 126 händelser i den svenska vård- och omsorgssektorn
2013–2015 vilket ger den ideal-typiska modellen över hur kollektiv protest görs
en förhållandevis stark empirisk förankring. De tre formernas generaliserbarhet
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över tid och dess inbördes relationer behöver samtidigt ytterligare forskning
både med utgångspunkt i andra källmaterial och andra tidsperioder.
Forskningsresultatens trovärdighet kan inte heller separeras från den process
genom vilken teorin kommer till. Hållbarheten är avhängig forskarens förhållningssätt, samspelet mellan forskare och deltagare, hur trianguleringen av information utförs och hur ”täta” beskrivningarna är (Merriam, 1994). Det finns
flera olika kvalitetskriterier för att bedöma kvalitativa studier, med olika betoningar, där en minsta gemensam nämnare är begreppen korrespondens, konsistens
och att teorin ska ha praktisk betydelse (Lindgren, 2006). Korrespondens handlar
i detta avseende om att studien dels är utformad på ett för området relevant sätt,
men också att det går att förstå de slutsatser som dras och hur de har kommit
till. I samtliga publikationer har illustrerande citat eller händelser inkluderats för
att möjliggöra för läsaren att bedöma rimligheten i de tolkningar som görs, och
de slutsatser som dras. Det har också varit avsikten att i det här kapitlet bjuda in
dig som läser till forskningsprocessens alla delar för att de beslut som har fattats
under arbetets gång ska bli synliga. Det handlar således inte om att möjliggöra
för reliabilitet i förhållande till de specifika slutsatserna, utan att göra gällande
på vilka sätt som slutsatserna kommit till (Charmaz, 2006). I förhållande till det
sistnämnda betonar Glaser & Strauss (1967) att en teori eller ett sociologiskt
perspektiv aldrig blir klart och inte ens när sista ordet sätts i boken är processen
klar. Den fortgår vidare och för varje nytt ögonblick finner du dig med fler erfarenheter och kunskaper än när själva forskningsprojektet slutade.
Det sistnämnda har också blivit påtagligt i arbetet med denna kappa vilket berör
avhandlingens form. Beslutet att skriva en sammanläggningsavhandling har inneburit att jag under forskningsprocessens gång har dragit slutsatser, även om
analysarbetet har fortgått därefter. De olika publikationerna är således en spegling av var jag befann mig när dessa texter skrevs och de specifika frågor som
då utforskades. Genom arbetet med kappan har artiklarna satts i ett nytt ljus. En
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för studiens resultat viktig aspekt är exempelvis att jag i publikation IV inte knyter an till Mulinaris (2018, 2021) beskrivningar av vissa repressalier och att vårdpersonalen i det fallet inte förmådde att politisera rasistiska samhällsstrukturer i
stort. Detta görs istället här i kappan vilket bidrar till en fördjupad diskussion av
de slutsatser som dras i artikeln.
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6. Resultat och slutsatser

Denna avhandling bygger på fyra publikationer i form av två bokkapitel (I och II) och två
vetenskapliga artiklar (III och IV). De kommer nedan att presenteras i den ordning som jag
önskar att de läses och inte utifrån i vilken ordning som de har publicerats.

6.1 Publikation I
Ryan Bengtsson, A. (2018) Collective mobilization among welfare professionals
in Sweden - the politicisation of caring. I Sowa, F., Staples, R., & Zapfel, S.
(Eds.), The transformation of work in welfare state organizations New Public Management
and the institutional diffusion of ideas. London: Routledge.
Syftet med kapitlet är att utforska hur begreppet och teorin om politisering av
omsorg är användbart för att utforska nya och otraditionella former för kollektivt motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper i Sverige.
Vidare, att argumentera för att vi genom att studera både andra praktiker av
motstånd och mobilisering (bortom massuppsägningar), bland andra feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper (än sjuksköterskor) kan vidga begreppets räckvidd både empiriskt och teoretiskt. Detta studeras utifrån en kvalitativt
jämförande studie av två fall av kollektiv mobilisering bland välfärdsprofessionella yrkesgrupper i Sverige - Nu bryter vi tystnaden bland socialarbetare och Barnmorskor för trygg och säker vård.
Kapitlet tar avstamp i de nya former för motstånd och mobilisering som
har uppstått på den svenska arbetsmarknaden bland välfärdsprofessionella yrkesgrupper. Dessa kollektiva motståndspraktiker relateras till de nyliberala politiska och organisatoriska förändringar som de nordiska välfärdsstaterna har
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genomgått utifrån ett välfärdsprofessionellt perspektiv. En viktig referenspunkt
i denna kontextualisering är den kritiska feministiska forskningen om välfärdsstatens potentiella kvinnovänlighet som blottlägger hur historiskt patriarkala
maktförhållande villkorar dessa yrkesgrupper på specifika sätt. Vidare hur det är
i skärningspunkterna mellan dessa historiska maktförhållanden och en ny form
av styrning som välfärdsprofessionellt kollektivt motstånd som studieobjekt är
relevant. Det är också i förhållande till denna specifika position som tidigare
forskning om sjuksköterskors kamptraditioner och begreppet en politisering av
omsorg är relevant då det kan möjliggöra en analys av både otraditionella motståndspraktiker och de specifika maktförhållanden som dessa mobiliseras i förhållande till.
Resultaten visar hur teorin om en politisering av omsorg är användbar för
att utforska nya och otraditionella former för kollektiv mobilisering även bland
andra feminiserade yrkesgrupper inom vård- och omsorgssektorn. Genom studien synliggörs också hur vi genom att studera andra praktiker av motstånd och
mobilisering (bortom massuppsägningar) kan vidga teorins räckvidd. Detta då
det öppnar för empiriska studier av olika alternativa former för kollektivt motstånd
men även en fördjupad analys av de specifika maktförhållanden som producerar
dem. Vad gäller det sistnämnda är ett huvudsakligt resultat att mobiliseringen av
de två kollektiva upproren handlar om professionaliteten och den professionella kunskapsbasen. Genom att knyta an till professionsteori och tidigare forskning om
hur NPM påverkar professionella yrkesgrupper kan kunskapens roll för dessa
maktförhållanden tydliggöras. De två upproren startar som en reaktion på framförallt försämrade förutsättningar för att bedriva ett professionellt arbete. Det
handlar dels om de indirekta effekterna av åtstramningspolitik med allt snävare
tidsramar och budgetramar som påverkar utrymmet att verka utifrån en yrkesmässig professionalitet. Dels om mer direkta uttryck för styrning i form av standardiserade styrmodeller och metoder men även att besluten förflyttas allt längre
bort från golvet samtidigt som ansvarigheten trycks nedåt. Det är också med
utgångspunkt i den professionella kunskapsbasen, som förankras i etiska95

politiska ställningstaganden om patienters och klienters rättigheter och säkerhet, som
mobiliseringen av de båda upproren sker. Till skillnad från lönefrågan tar dessa
kollektiva uppror snarast sikte på de förutsättningar som ges för att kunna ta ett
kollektivt ansvar för omsorgen i samhället. Det är också för att blottlägga de
intima länkarna mellan välfärdsprofessionellas arbetsvillkor och välfärdens gränser som teorin och begreppet politisering av omsorg är relevant. Till skillnad
från massuppsägningar mobiliserar de en kollektiv protest för att upprätthålla en
professionalitet byggd på empati och omsorg i ett allt svårare politiskt och organisatoriskt klimat.

6.2 Publikation II
Ryan Bengtsson, A. (forthcoming). Rethinking Voice in the crisis of care Collective repertoires among welfare workers in Sweden, accepterad men under
revidering. Handbook on Gender and Public sector employment (edited by Hazel Conley
and Paula Koskinen Sandberg). Edward Elgar Publishing.
Det finns tre ambitioner med kapitlet. Det första är att diskutera protestbegreppet
teoretiskt (voice på engelska) och väva samman tidigare forskningen som tar
utgångspunkt i Hirschmans begrepp sorti, protest och lojalitet för att studera handlingsstrategier bland välfärdsprofessionella yrkesgrupper (Astvik & Melin, 2013;
Astvik m.fl., 2017; Welander, 2017; Hedin m.fl., 2008) med den feministiska
forskningen som tar sig an dessa praktiker utifrån Briskins maktförståelse (Briskin, 2011, 2012, 2013; Mulinari, 2016, 2018, 2021; Granberg, 2014, 2016, 2017).
Det andra, att utifrån begreppet repertoarer (Tilly & Tarrow, 2007) analysera de
olika kollektiva motståndspraktiker som används bland vård- och omsorgspersonal i en svensk samtida kontext. Slutligen att visa hur dessa kollektiva protester
kan ses som ett svar på den globala omsorgskris som feministiska forskare har
beskrivit att dagens finanskapitalistiska samhälle ger upphov till (Fraser, 2013,
2016; Mulinari, 2018, 2021; Selberg, 2021).
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I kapitlet presenteras en ideal-typsmodell över tre olika former av kollektiv
protest som mobiliseras bland vård- och omsorgspersonal mellan 2013–2015 i
syfte att politisera omsorg i den svenska välfärdssektorn. Idealtypsmodellen bygger
på en kvalitativ analys av en händelsekatalog som konstruerats utifrån sociala
mediedata från sidan ”Stöd våra sjuksköterskor” på Facebook. Metoden som
används är Protest event analysis (PEA) och kommer från forskning om sociala
rörelser och händelsekatalogen har konstruerats utifrån intresset för kollektiva
motståndspraktiker bland feminiserade yrkesgrupper inom vård- och omsorg.
Resultaten visar att vi genom en processuell ansats och maktförståelse, som
inkluderar flera olika yrkesgrupper över tid, kan studera de olika kollektiva repertoarer som används bland vård- och omsorgspersonal för att politisera omsorg i det samtida svenska samhället. De tre formerna för att göra kollektiv protest som identifieras genom analysen av händelsekatalogen är kollektiv visselblåsning, lokala protestaktioner samt kollektiva uppror. Den kollektiva visselblåsningen
utgörs enligt denna modell av olika repertoarer för att offentliggöra och därigenom politisera erfarenheterna av de sjunkande marginalerna för omsorgsarbete
och dess inverkan på patientsäkerheten. De lokala protestaktionerna är ett samlande
begrepp för de repertoarer som används för att omförhandla gränserna mellan
produktion och reproduktion på lokal nivå. Kollektiva uppror används i sin tur för
att omförhandla dessa gränser på en mer generell politisk nivå. Även om personalen mobiliserar på olika nivåer, i förhållande till både specifikt lokala omständigheter och mer allmänna maktförhållanden, på flertalet olika sätt, är de gemensamt ett uttryck för hur omsorgen politiseras av dessa yrkesgrupper i det
samtida svenska samhället.
En politisering av omsorg som handlar om sjunkande marginaler för sociala kapaciteter (social reproduktion) som försätter dessa vård- och omsorgsarbetare i ”omöjliga positioner” dagligen. I detta avseende bidrar den valda metodologin, med att konstruera och analysera en händelsekatalog över tid, till en
bredare förståelse för det spektrum av kollektiva repertoarer som används bland
dessa yrkesgrupper i dagens samhälle. En viktig distinktion som lyfts fram är
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vidare att varje händelse eller varje repertoar i sig själv inte svarar för en djupgående förändring av den sociala ordningen. Däremot är det ett sätt att på en mer
aggregerad nivå empiriskt studera det kollektiva motstånd som sker bland dessa
yrkesgrupper inom vård- och omsorgssektorn i förhållande till en global omsorgskris (Fraser, 2013, 2016).

6.3 Publikation III
Ryan Bengtsson, A. (2021) Kollektiva uppror som medlemsaktivism och facklig
förnyelse? Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 27
Syftet med artikeln är att utforska kollektiva uppror som en form för medlemsaktivism och diskutera förutsättningarna för facklig förnyelse i svensk offentlig
sektor. Detta genom en jämförande tematisk analys av hur nyckelinformanterna
beskriver sin mobilisering, vilka maktförhållanden de sökte påverka och sina relationer till respektive fackförbund.
Artikeln tar sin utgångspunkt i frågan om vad de nya formerna för motstånd och mobilisering inom den svenska välfärdssektorn säger om fackförbundens förändrade position och förutsättningar att företräda dessa yrkesgruppers
intressen. Med utgångspunkt i tidigare forskning om facklig förnyelse och begreppet medlemsaktivism analyseras hur informanter i de två kollektiva upproren
Nu bryter vi tystnaden och Barnmorskor för trygg och säker vård beskriver relationerna
till sina respektive fackförbund. Det vill säga Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR och Vision.
Resultaten visar att de kollektiva upproren kan betraktas som en form av
medlemsaktivism med syfte att förändra både fackens arbetssätt och politiska
prioriteringar. Deras skäl att mobilisera handlar både om inflytande i det direkta
arbetet med patienter och klienter och inflytande över förutsättningarna för arbetet.
Båda upproren mobiliseras som en reaktion på att de traditionella fackliga
vägarna inte bedöms vara tillräckliga. För barnmorskornas del en
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huvudskyddsombudsanmälan som inte ledde någonstans och för socialarbetarna ett missnöje med både de fackliga organisationernas arbetssätt och fokus.
De två upproren är som en form för medlemsaktivism likartade. De organiserar sig på liknande sätt med strategi och styrgrupp och de politiska praktikerna påminner om varandra. Skillnaden är organisatorisk där barnmorskorna
mobiliserar inomfackligt och socionomerna tvärfackligt. Upproren får, oavsett organisationsform ett inte obetydligt stöd från sina respektive fackförbund, vilket
möjliggör att dessa frågor om arbetsvillkor och välfärd når den politiska och
mediala agendan. De skilda organiseringsformerna ger samtidigt upphov till
olika sorters spänningar mellan fackförbund och uppror. Tvärfackligheten innebar ett diplomatiarbete för socionomerna där inget av de två fackförbunden
skulle få mer uppmärksamhet än det andra. Tvärfackligheten verkar samtidigt
erbjuda ett visst skydd mot kooptering då de två fackförbunden fick ”konkurrera” om dem. För barnmorskornas del sanktioneras deras medlemsaktivism i
en policy och lokala ombudsmän var tydligt både initiativtagande och drivande
i mobiliseringen av upproret, även om barnmorskornas intressen betonades. Policyn är på det här viset ett organisatoriskt verktyg som öppnar upp för ett mobiliserande fackligt arbete och medlemskap byggt på delaktighet och aktivitet.
Samtidigt förefaller de kollektiva upproren, även när det finns en policy om
medlemsaktivism i organisationen, vara en tillfällig uppsättning praktiker som
fortgår så länge de engagerade individerna orkar bedriva arbetet. Fackförbundens resurser underlättar arbetet men det innebär inte att deras arbetssätt förändras i grunden.
Vad gäller facklig förnyelse ligger således studiens resultat i linje med den
tidigare forskningen både i Sverige (Scaramuzzino & Scaramuzzino, 2020; Peterson m.fl., 2012) och internationellt (Hickey m.fl., 2010; Larsson, 2014). Samtidigt bidrar studien med nya perspektiv, dels genom att utforska de två kollektiva upproren som en form för medlemsaktivism vilket bidrar till en fördjupad
analys av de komplexa relationerna mellan fackförbund och uppror
(Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019) och dels genom att anta ett
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gräsrotsperspektiv på medlemsaktivism som strategi för facklig förnyelse i
svensk offentlig sektor.

6.4 Publikation IV
Ryan Bengtsson, A. (2020) Motståndets motstånd - reaktioner på socionomer
och barnmorskors mobilisering. Socialvetenskaplig tidskrift 2020(3–4): 309–328
Syftet med artikeln är att fördjupa förståelsen av de könade villkor och förutsättningar som finns för välfärdsprofessionella att handla politiskt. Artikeln belyser
de reaktioner som nyckelinformanter i de två kollektiva upproren Nu bryter vi
tystnaden bland socialarbetare och Barnmorskor för trygg och säker vård beskriver att de
har fått från chefer och politiker på sin mobilisering. Utifrån en foucauldiansk
maktförståelse och genom informanternas ståndpunkter och erfarenheter av att
göra kollektivt motstånd, studeras de makttekniker som chefer och politiker använder. Maktteknikerna presenteras i analysen tematiskt utifrån två begrepp:
rädsla och distans.
De kollektiva upproren utmanar genom sin mobilisering ett välfärdsprofessionellt subjekt som förväntas vara tyst, lojal och organisationsprofessionell
(jämför Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019; Lauri, 2016). Det ger också upphov
till en rad olika makttekniker som på olika vis handlar om att skapa rädsla. Det
handlar både om tystnader, tillsägelser och kommentarer likväl som makttekniker med materiella effekter såsom uteblivna lönehöjningar eller att inte få fasta
tjänster. Studien visar vidare hur den historiskt patriarkala kalltanken genomsyrar de reaktioner som upproren får på sitt engagemang. Det handlar både om
feminiserande kommentarer om att vara snäll, och om att gränserna mellan det
offentliga och privata suddas ut på fler och nya sätt genom att informanterna
görs ansvariga på arbetsplatsen för aktiviteter som görs på fritiden. Rädsla används även reglerande i form av anklagelser om att göra andra rädda. Det är då en
maktteknik som utnyttjar de välfärdsprofessionellas omsorgsansvar för att
skuldbelägga dem som höjer sin röst och förskjuta fokus från de frågor om
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villkor och välfärd som upproren söker politisera i termer av ojämlika maktförhållanden (Newman, 2017).
Upproren tar i sin mobilisering direkt kontakt med de ansvariga politikerna. Att träffa politiker är på så vis en motståndsstrategi som även synliggör
flera av de makttekniker som politiker använder för att upprätthålla distans, både
till upproren som aktörer (bokstavligen) genom att dröja med att träffa dem
samt till de frågor som de lyfter (bildligt) genom att i möten distansera sig från
de erfarenheter och krav som ställs. Dessa makttekniker är också återkommande
i tidigare forskning om hur politik för att utjämna maktförhållanden i förhållande till jämställdhet hålls borta från den politiska och organisatoriska dagordningen (Lombardo & Mergaert, 2013; Pincus, 1997). Studien visar slutligen hur
eftergiftspolitiken kan bära på makttekniker som, med viss fördröjning, bidrar till
att återupprätta styrningen som form genom hur olika åtgärder utformas. Detta
exemplifieras med en särskild lönesatsning som kom att användas för att disciplinera en del av de barnmorskor som engagerat sig i upproret och för att så
split i kollektivet.
De identifierade maktteknikerna handlar således både om att upprätthålla
styrningen som form och att förhindra att dessa frågor politiseras i ojämlika makttermer
på en politisk arena. Det är också i förhållande till denna dubbla ansats som den
här studien bidrar med ytterligare perspektiv genom att fokusera empiriskt på
motståndets motstånd och genom att inkludera den politiska nivån i analysen av
makttekniker.
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7. Kollektivt motstånd och mobilisering vadan och varthän?

Syftet med denna avhandling är att utforska kollektivt motstånd och nya former för mobilisering bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper och därigenom fördjupa förståelsen
för hur omsorgen politiseras i det samtida svenska samhället. Detta görs utifrån två delstudier
som genom fyra publikationer tillsammans bidrar till att besvara de tre frågeställningarna. I
denna avslutande diskussion kommer jag att diskutera de slutsatser som kan dras av dessa
studier och reflektera över vad de kan ha för implikationer för framtida forskning.

7.1 Politisering av omsorg - ett begrepp för samtiden
och studier i framtiden
Den här avhandlingen visar hur begreppet politisering av omsorg är relevant för att
begripliggöra dessa nya och otraditionella former för kollektiv mobilisering
bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper. Politisering av omsorg
har genom tidigare forskning om massuppsägningar bland sjuksköterskor visat
sig handla om att erkänna och kräva ett kollektivt ansvar för omsorgen i samhället. Att utmana en essentiell förståelse av kvinnor som specifikt ansvariga för
omsorgspraktiker, och mot denna bakgrund kräva att dessa färdigheter och kunskaper både erkänns och värderas skäligt (Briskin, 2011, 2012). I likhet med flera
samtida svenska studier (Mulinari, 2016, 2018, 2020), Linderoth (2020) och
Granberg (2014, 2016) utvecklas begreppet och teorins räckvidd genom den här
studien av både andra otraditionella kollektiva motståndspraktiker och genom att
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jämförande studera olika feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper. Något som även bidrar till en fördjupad förståelse av varför denna mobilisering sker.
I förhållande till det sistnämnda visar båda delstudierna hur dessa motståndspraktiker mobiliseras för att hantera ett minskat inflytande både i arbetet med patienter och klienter och inflytande över förutsättningarna för arbetet. I förhållande till
inflytande i arbetet framträder den professionella kunskapsbasen och professionaliteten
som en central anledning till att mobilisera de två kollektiva upproren som studeras på djupet. Resultaten i både publikation I och III visar hur de två upproren
startar som en reaktion på framförallt försämrade förutsättningar för att bedriva
ett professionellt arbete. Det handlar både om de indirekta effekterna av åtstramningspolitik med allt snävare tidsramar och budgetramar som påverkar utrymmet att verka utifrån en yrkesmässig professionalitet. Detta skapar i sin tur en
svår sits för den enskilde yrkesutövaren som tvingas förhandla mellan ett etiskt
politiskt ansvar och vad som faktiskt ryms inom ramen för arbetstiden. Det visar
sig även handla om mer direkta uttryck för styrning i form av standardiserade
styrmodeller och metoder men också genom att besluten förflyttas allt längre
bort samtidigt som ansvarigheten trycks nedåt. Detta har även den tidigare
forskningen problematiserat både utifrån hur professionaliteten riskeras (Astvik
& Melin, 2013) och hur det riskerar att bidra till att reproducera dessa yrken som
ett kall (Lauri, 2016; Selberg, 2013). Både de direkta och indirekta effekterna
blottlägger på detta sätt hur historiskt patriarkala maktförhållanden tar sig nya
uttryck inom ramen för den nyliberala välfärdsorganisationen. Dels hur evidensbaserade, standardiserade modeller och krav på dokumentation tenderar att förstärka patriarkala föreställningar om en rationell, objektiv och neutral kunskapsproduktion (Lauri, 2016). Föreställningar som historiskt har visat sig villkora de
välfärdsprofessionellas status och passa dåligt för att beskriva omsorgspraktiker
(Davies 1996). Dels hur de sjunkande marginalerna som följer av åtstramningspolitik riskerar att förstärka den historiska kalltanken och att delar av arbetet
utförs utan ersättning, rast eller semester. Det är också i denna omöjliga position
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som patienters och klienters omsorg sätts på spel och varför begreppet en politisering av omsorg är relevant för att begripliggöra denna kollektiva mobilisering.
Detta då det möjliggör ett synliggörande av hur de feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgruppernas arbetsvillkor är intimt sammanlänkade med välfärdspolitikens utfall. Genom den här avhandlingen adderas i detta avseende ytterligare
aspekter till begreppet politisering av omsorg. Förutom lönenivåerna, som är en
relevant aspekt även för delar av den kollektiva mobilisering som sker här (inte
minst 24K) handlar det kollektiva motståndet om att få förutsättningar för att
kunna ta ett kollektivt ansvar för omsorgen i samhället. Det är tydligt att det är
med utgångspunkt i den professionella kunskapsbasen, som förankras i etiska-politiska ställningstaganden om patienters och klienters rättigheter och säkerhet, som mobiliseringen av det kollektiva motståndet sker. På detta sätt bidrar de två delstudierna med empiriska belägg för hur yrkesprofessionalism bland de välfärdsprofessionella yrkesgrupperna kan utgöra en central grund för att mobilisera kollektivt
motstånd inom ramen för det samtida kapitalistiska samhället (Olofsson, 2021;
Therborn, 2018; Selberg, 2021; Mulinari, 2016, 2018, 2021).
Detta öppnar även upp för en rad nya frågor som inte har rymts inom ramen
för denna avhandling. Tidigare har jag berört hur urvalen kan tänkas inverka på
resultatet och där den här studien primärt har fokuserat på vissa feminiserade
välfärdsprofessionella yrkesgrupper (sjuksköterskor, socionomer och barnmorskor). Det vore således relevant att genom ytterligare fallstudier utforska
begreppet vidare både för fler likartade yrkesgrupper eller utifrån en ökad varians i urvalen. Den offentliga sektorn har till stora delar genomgått liknande reformer och det vore mot denna bakgrund relevant att studera både maskulint
kodade välfärdsprofessionella yrkesgrupper såsom brandkår och polis likväl
som kollektiva motståndspraktiker bland professionsgrupper med olika status.
Andra yrkesgrupper som skulle kunna bidra till att utveckla denna teori om kollektivt motstånd bland välfärdsprofessionella yrkesgrupper vore att undersöka
förekomsten av och intresset för dessa praktiker hos domarkår, åklagare och
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universitetslärare/forskare vars yrkesprofessionalitet på liknande sätt utmanas
genom standardisering, marknadisering och minskande marginaler för arbetet.
Yrkesgrupper som på motsvarande sätt finns till för och arbetar med människor
utifrån ett offentligt uppdrag.
Det finns också flera empiriska fall att undersöka då det under samma tidsperiod
som den här studien har genomförts har mobiliserats flertalet kollektiva uppror
som liknar Nu bryter vi tystnaden och Barnmorskor för trygg och säker vård.
Detta både bland undersköterskor, hemtjänstpersonal, lärare och förskolelärare.
Med tanke på hur maktordningar som klass och ras i tidigare studier har visat
sig ha betydelse för hur du uppfattar dina förutsättningar att höja din röst
(Behtoui m.fl., 2017) och för att politisera omsorg (Linderoth, 2020) kan studier
av dessa uppror sannolikt bidra till en fördjupad kunskap om hur olika sociala
maktpositioner villkorar förutsättningarna för att kollektivt mobilisera och politisera omsorg. I händelsekatalogen återfinns även läkarna vilket skulle kunna
bidra med, en för teorin, intressant varians att studera, som skulle kunna bidra
till att utveckla teorins nyanser och räckvidd ytterligare. Detta inte minst mot
bakgrund av att det idag är en numerärt jämställd yrkeskår vad gäller antalet
manliga och kvinnliga läkare. Det är således en yrkesgrupp som bär på en historiskt maskulin statusposition men som håller på att feminiseras (Selberg, 2021).
Att utforska teorin om politisering av omsorg genom att studera läkares kollektiva motstånd och mobilisering skulle på detta sätt kunna bidra till att fördjupa
teorin vad gäller både klass och kön.

7.2 Kollektivt motstånd utifrån ett processuellt
perspektiv
Ett återkommande tema både inom motståndsforskningen i stort och i de studier som fokuserar på välfärdsprofessionella yrkesgrupper är vad motstånd och
kollektivt motstånd kan vara. Forskningen om kollektivt motstånd i en svensk
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välfärdsstatlig kontext visade sig handla om en mängd olika handlingsstrategier
som studerades utifrån delvis skilda teoretiska perspektiv. Genom att i den här
studien anta ett foucauldianskt perspektiv på makt och motstånd öppnas en potential för att studera det motstånd som görs för att utifrån denna utgångspunkt
studera de maktförhållanden som de mobiliserar i förhållande till. De olika motståndspraktikerna kartlades inledningsvis genom den netnografiska förstudien
vilken var bidragande till att händelsekatalogen över de olika kollektiva repertoarerna skapades. Händelsekatalogen som sträcker sig mellan 2013–2015 skapades utifrån data från sidan Stöd våra sjuksköterskor och ligger till grund för den
ideal-typsmodell över kollektiv protest som presenteras i publikation II.
De tre formerna för protest som beskrivs i modellen är kollektiv visselblåsning,
lokala protestaktioner och kollektiva uppror. Den kollektiva visselblåsningen handlar
om de olika repertoarer för att offentliggöra och därigenom politisera erfarenheterna av de sjunkande marginalerna för omsorgsarbete och dess inverkan på
patientsäkerheten. Lokala protestaktioner om de olika repertoarer som används,
däribland massuppsägningar, för att omförhandla gränserna mellan produktion
och reproduktion på en lokal nivå. Med lokal nivå avses specifika arbetsplatser
eller specifika frågor som exempelvis förändrade arbetstidsavtal, semesterarbete,
besparingskrav eller omorganiseringar. Slutligen, kollektiva uppror, som är en
mer varaktig kollektiv mobilisering vars syfte är att politisera omsorg på en mer
generell samhällelig och politisk nivå. Även om personalen mobiliserar på olika
nivåer, i förhållande till både specifikt lokala omständigheter och mer allmänna
maktförhållanden och på flertalet olika sätt, argumenterar jag för att de gemensamt ska ses som ett uttryck för att omsorgen politiseras av dessa yrkesgrupper i det
samtida svenska samhället. Den metodologi som används, att konstruera och
analysera en händelsekatalog över tid, bidrar på så vis till en bredare förståelse
för det spektrum av kollektiva repertoarer som används bland dessa yrkesgrupper i dagens svenska samhälle. Likt jag beskrev ovan innebär varje händelse eller
repertoar i sig själv inte en djupgående förändring av den sociala ordningen.
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Däremot öppnar metoden för empiriska studier av det kollektiva motstånd som
sker bland olika yrkesgrupper inom vård- och omsorgssektorn i förhållande till
en global omsorgskris. Ett kollektivt motstånd som flera forskare menar spelar
en central roll för de pågående gränskamperna om den sociala reproduktionen
inom ramen för dagens finansialiserade kapitalism (Fraser, 2013, 2016; Mulinari,
2018, 2021; Selberg, 2021).
Genom den processuella ansatsen i analyserna av händelsekatalogen blir det
även tydligt hur det finns ett samspel mellan otraditionella och mer traditionella
former för kollektiv mobilisering. Det finns exempelvis ett samspel mellan både
kollektiv visselblåsning, lokala protestaktioner och huvudskyddsanmälningar där dessa vid
flertalet tillfällen genomförs i samband med massuppsägningar och öppna brev.
Detta kan tolkas som en indikation på att de etablerade och institutionaliserade
vägarna för att påverka arbetsmiljön inte upplevs vara tillräckliga utan att det
även behövs ett offentligt tryck och andra kollektiva handlingar. I förhållande
till hur eventuella samband mellan dessa tre former av protest och andra mer
etablerade vägar för kollektivt handlande ter sig, kan den här studien inte bidra
till. Det handlar både om urvalsstrategier och val av analysmetoder där ambitionen här var att utveckla kunskaperna om vilka kollektiva motståndspraktiker som
används och de begrepp genom vilka vi studerar dem. För att studera andra
samband både till etablerade organisationer, lokala organisatoriska skillnader eller olika yrkesgruppers påverkan på vilka repertoarer som görs, skulle en mer
fullständig databas krävas.
Det vore i detta avseende intressant att utifrån dessa begrepp bygga en mer omfattande databas både utifrån sociala mediedata och genom traditionell media. I
förhållande till sociala mediedata handlar det då både om metod- och teknikutveckling likväl som makt där stora teknikbolag som Facebook, Google och
Twitter äger detta material och inte nödvändigtvis ger forskare tillgång till denna
data. Något som blev högst påtagligt i den här studien när Netvizz-appen inte
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längre hade Facebooks godkännande. I tider av digitalisering, där inte minst det
senaste året med distansarbete och karantänsliv, digitala möten, hemarbete och
vaccinations- och coronatestbokningar via 1177 har blivit del av vår vardag, är
dessa frågor högst relevanta både i socialt arbete och för samhällsvetenskaperna
i stort. I förhållande till dessa frågor, behöver vi utveckla våra metoder och samarbeten. Detta både mellan olika akademiska ämnen och olika aktörer för att
studera de sociala relationer och praktiker som sker digitalt idag. I det mer specifika sammanhang som den här studien befinner sig är förhoppningen att ha
kunnat bidra med metodologisk inspiration och användbara begrepp för att studera de olika former för kollektivt motstånd som mobiliseras bland feminiserade
yrkesgrupper på den samtida svenska arbetsmarknaden. Förutom att utforska
begreppet i relation till andra professioner eller yrkesgrupper skulle dessa olika
former även kunna utvecklas teoretiskt genom internationella jämförelser utifrån olika arbetsmarknadsregimer (Bengtsson, 2012).

7.3 Facklig förnyelse och medlemsaktivism ur ett
gräsrotsperspektiv
Tidigare studier av kollektiva uppror bland socionomer har belyst hur relationerna mellan kollektiva uppror och fackförbund är komplexa och den otraditionella mobiliseringen bland sjuksköterskor som har gett upphov till teorin om politisering av omsorg har även beskrivits som en potential för facklig förnyelse.
Genom begreppet medlemsaktivism och forskning om facklig förnyelse sätts upprorens relationer till sina respektive fackförbund i centrum för analyserna i publikation III.
Även om studiens resultat ligger i linje med tidigare forskning om facklig förnyelse både i Sverige (Scaramuzzino & Scaramuzzino, 2020; Peterson m.fl., 2012)
och internationellt (Hickey m.fl., 2010; Larsson, 2014) bidrar den med nya perspektiv. Detta dels genom att utforska kollektiva uppror som en form för
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medlemsaktivism vilket bidrar till en fördjupad analys av de komplexa relationerna
mellan fackförbund och uppror (Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019) och genom
att anta ett gräsrotsperspektiv på medlemsaktivism som strategi för facklig förnyelse i svensk offentlig sektor.
Mobiliseringen av de två kollektiva upproren sker både i förhållande till inflytande
i det direkta arbetet och i förhållande till inflytande över förutsättningarna för arbetet där
de traditionellt fackliga vägarna inte bedöms vara tillräckliga (jämför även
Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019). För barnmorskornas del är det en huvudskyddsombudsanmälan som inte ledde någonstans och för socialarbetarna ett
missnöje med både de fackliga organisationernas arbetssätt och fokus. Socionomernas kritik återspeglar bland annat de spänningar som den tidigare forskningen om facklig förnyelse pekar ut exempelvis vad gäller fackföreningarnas
syfte. De efterlyser i detta avseende både en tydligare position som röstbärare i
samhället och ett mer mobiliserande fackligt arbete (Juravich, 2018;
Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019). De kritiserar vidare processerna kring samverkan som möjliggörs genom Medbestämmandelagen (MBL) vilket är lagstiftning som har tillkommit för att stärka medarbetares inflytande. Samverkansavtalen blir genom socionomernas beskrivningar i det närmaste en symbol för
facklig reträtt som understryker den institutionella försvagningens betydelse för
fackförbundens inflytande i samhället (se även Hyman and GumbrellMcCormick, 2010).
De två upproren är som en form för medlemsaktivism likartade. De organiserar
sig på liknande sätt med strategi och styrgrupp och de politiska praktikerna påminner om varandra. Skillnaden är snarare organisatorisk där barnmorskorna
mobiliserar inomfackligt och socionomerna tvärfackligt. Denna skillnad får inte
konsekvenser för de resurser som de fackliga organisationerna kanaliserar som
bidrar till att dessa frågor om arbetsvillkor och välfärd når den politiska och
mediala agendan (jmf Hickey m.fl., 2010). De skilda organisationsformerna gav
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dock upphov till olika sorters spänningar mellan fackförbund och respektive
uppror.
Tvärfackligheten innebar ett diplomatiarbete för socionomerna som gick ut på
att inget av fackförbunden skulle få mer uppmärksamhet än det andra. Tvärfackligheten verkar samtidigt erbjuda ett visst skydd mot kooptering då de två
fackförbunden fick ”konkurrera” om dem. För barnmorskornas del sanktioneras deras medlemsaktivism i en policy och lokala ombudsmän var tydligt både
initiativtagande och drivande i mobiliseringen av upproret, även om barnmorskornas intressen betonades. Policyn är i detta avseende ett organisatoriskt verktyg som öppnar upp för ett mobiliserande fackligt arbete och ett medlemskap
byggt på delaktighet och aktivitet (jmf Scaramuzzino & Scaramuzzino, 2020).
Samtidigt förefaller de kollektiva upproren, även när det finns en policy om
medlemsaktivism i organisationen, vara en tillfällig uppsättning praktiker som
fortgår så länge de engagerade individerna orkar bedriva arbetet. Fackförbundens resurser underlättar arbetet men det innebär inte att deras arbetssätt förändras i grunden.
Det väcker även kritiska frågor om det rent av kan tolkas vara ett sätt för fackförbunden att förskjuta dessa frågor om villkor och välfärd bort från fackförbundens agenda och ansvar. Detta genom att de förläggs till en särskild och
temporär organisation antingen inom, eller i gränslandet mellan, de fackliga organisationerna. Stödet till de båda upproren kan på det viset också tolkas som
att de inte i första hand betraktar sitt syfte som röstbärande, mobiliserande eller
koalitionsbyggande. En tolkning som även stärks av oviljan att samverka över
organisationsgränserna vilket de båda upprorens kollektiva mobilisering blottlägger. Fackförbunden förefaller i detta avseende vara mer inställda på konkurrens om medlemmar och inflytande, än av relationsbyggande med andra aktörer
eller rörelser, trots i grunden gemensamma intressen. Mot bakgrund av att fackförbunden i offentlig sektor befinner sig i en situation med motparter på flera
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olika nivåer är detta anmärkningsvärt och väcker flera forskningsfrågor för
framtiden.
Vad gäller relationerna mellan uppror och fackförbund studeras dessa inom ramen för den här studien utifrån de kollektiva upprorens perspektiv. Det innebär att
de fackliga företrädarnas perspektiv saknas, vilket skulle fördjupa förståelsen av
medlemsaktivism som facklig förnyelsestrategi ytterligare. Det vore i detta avseende relevant att studera hur dessa processer har fortgått inom respektive fackförbund både i förhållande till formerna för arbetet och vilka frågor som drivs.
En intressant händelse är i detta avseende att Svenska Barnmorskeförbundet
2018 valde att starta ett eget fackförbund för barnmorskor genom att bli medlem i SRAT (Akademiker i samhällsbärande professioner) som tillhör Saco
(www.barnmorskeforbundet.se). En process som liknar den socionomerna genomgick när Akademikerförbundet SSR 1958 bildades av 300 socionomer som
då bröt sig ur TCO-förbundet SKTF (dagens Vision) mot bakgrund av missnöje
med lönerna i Stockholms stad. SSR byggdes vid denna tid kring medlemmar
med socionomexamen och har därigenom haft ett särskilt fokus på yrkes- och
utbildningsfrågorna (Lundenmark, 2008). Detta visar kanske framförallt hur
professionalitetens och omsorgens gränser är under ständig omförhandling och
hur dessa frågor kräver ett historiskt perspektiv.
Vad gäller framtida forskning har det efter den tidsperiod som studeras här skett
flera förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar bland annat
om arbetsmiljöfrågorna där nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) trädde i kraft 2016. Det innebar att det systematiska arbetsmiljöarbetet utvidgades till att även handla om att förebygga och hantera ohälsosam
arbetsbelastning samt hantera kränkande särbehandling (Calleman, 2020). Flera
initiativ har även tagits från statsmaktens sida för att stärka skyddet för visselblåsare genom lagstiftning, inte minst genom en ny lag som har tillkommit utifrån EU:s visselblåsardirektiv (2021). Relevanta frågor är i förhållande till detta,
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att följa upp hur dessa reformer de facto faller ut i praktiken, där den här studien
gör gällande att de som befinner sig på golvet i dessa organisationer bär på avgörande erfarenheter och viktiga perspektiv (jmf Linderoth, 2020).
Andra reformer som på olika sätt påverkar maktbalansen på arbetsmarknaden
är även den inskränkta strejkrätten som ytterligare knyter rätten att strejka till
tecknande av kollektivavtal (SOU 2018:40) och lagförslaget gällande arbetsrätten och LAS (2021) som avser förändra turordningsreglerna i mer flexibel riktning (SOU 2020: 30). Detta är institutionella försvagningar som balanserar om
parternas maktförhållanden ytterligare. En för forskningen angelägen uppgift
kommer att vara att undersöka de strategier som både anställda och fackförbund
använder för att bibehålla och stärka sitt inflytande. Utifrån ett teoretiskt perspektiv om att arbetsmarknadsregimer påverkar konfliktgraden kommer dessa
processer vara relevanta att studera både i olika sektorer och för olika grupper
på arbetsmarknaden. I förhållande till dessa studier kan förhoppningsvis den här
avhandlingen bidra med ett antal ansatser, däribland vikten av att studera dessa
maktförhållanden utifrån ett feministiskt perspektiv som tar hänsyn till de skilda
förutsättningar som råder för fackförbunden i privat och offentlig sektor. Detta
då vi troligen kommer att se en rad olika uttryck för kamper och konflikt både
på arbetsplatser, i lokalsamhället och på en mer övergripande nivå.

7.4 Med kollektivt motstånd som utgångspunkt för
analyser av maktförhållanden
Det leder slutligen till de reaktioner som de kollektiva upproren beskriver att de
har fått på sin kollektiva mobilisering och som belyser de strukturella villkor
som präglar välfärdsprofessionella yrkesgruppers förutsättningar att verka som
politiska aktörer. De makttekniker som kommer till uttryck handlar både om att
upprätthålla styrningen som form och att förhindra att dessa frågor om villkor
och välfärd politiseras i ojämlika makttermer på en politisk arena. Det är i
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förhållande till denna dubbla ansats som den här studien bidrar med ytterligare
perspektiv, både genom att fokusera empiriskt på motståndets motstånd och genom
att inkludera den politiska nivån i analysen av makttekniker. Maktteknikerna
presenteras i analysen tematiskt utifrån två begrepp: rädsla och distans vilket var
ett sätt att synliggöra hur olika typer av makt är verksam parallellt (Lilja & Vinthagen, 2014; Foucault, 1982, 2008) och bidra med en förståelse av de makttekniker som används för att förhindra att dessa yrkesgrupper ska handla kollektivt
och politiskt.
I förhållande till de välfärdsprofessionella subjekten som förväntas vara tysta,
lojala, organisationsprofessionella och apolitiska så synliggör även den här avhandlingen hur dessa varken uppträder av sig själva eller att alla agerar i enlighet
med detta (jmf Lauri, 2016; Mulinari, 2018; Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019).
Genom att analysera kollektiva motståndspraktiker och processer kan alla de
sätt välfärdsprofessionella handlar annorlunda bli synliga och i de reaktioner
som dessa praktiker möter, de specifika maktteknikerna för att upprätthålla
dessa strukturella maktförhållanden träda fram (Foucault, 1982). I förhållande
till de specifika maktförhållanden som studeras här, visar publikation IV hur
dessa makttekniker är relaterade till flera maktordningar. Både feminiserande
och rasistiska kommentarer beskrivs och används av chefer och politiker för att
disciplinera och reglera den som mobiliserat och förhindra att dessa frågor tolkas
i termer av ojämlikhet. Denna dubbla process synliggör vidare hur dessa maktordningar upprätthålls genom makttekniker som handlar både om politikens form
och innehåll. Det visar i sin tur på relevansen av att närma sig dagens politiska
system både som en ideologi och som en form av styrningsmentalitet (Larner,
2000; Newman, 2017). I förhållande till dessa perspektiv bidrar den här studien
genom att anlägga ett kollektivt motståndsperspektiv samt genom att studera
den kollektiva mobilisering som sker bland ett urval av de yrkesgrupper vars
uppdrag är att förverkliga rådande politik. Det bidrar i sin tur till en fördjupad
förståelse för hur dessa maktordningar kan vara olika svåra att politisera.
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Mulinari (2018, 2021) synliggör hur vårdpersonalen i Malmö kunde utmana det
föreställda apolitiska professionella subjektet och genom organisatoriska dokument och policys motivera protester mot rasism när den uppträder i formen av
ideologiskt övertygade rasister. Det var däremot mycket svårare att mobilisera i
förhållande till rasism som samhällsstruktur vilket härleds till att den strukturella
rasismen inte på samma sätt som jämställdhet erkänns som ett politiskt problem
i samhället. Att det existerar jämställdhetspolitik som särskilt område med specifika åtgärder är samtidigt en av utmaningarna för de kollektiva upproren i deras
politisering av omsorg. Både chefernas och politikernas makttekniker var inriktade på att förhindra att dessa frågor om villkor och välfärd skulle politiseras i
termer av ojämlika maktförhållanden. I förhållande till detta är den historiskt
patriarkala kalltanken en central komponent som uppträder både som beröm i
form av att vara god och duktig och som sätt att bestraffa genom anklagelser om
att göra andra rädda. Det är en maktteknik som utnyttjar de välfärdsprofessionellas omsorgsansvar, både för ökad exploatering genom beröm och för att förskjuta fokus från denna exploatering genom anklagelserna. En viktig slutsats för
den här avhandlingen är att mobiliseringen handlar om att få reella förutsättningar
för att kunna ta ett kollektivt ansvar för omsorgen i samhället. Granberg (2014, 2016)
visar genom sin studie av massuppsägningar hur diskursen om omsorg kunde
expanderas genom att anamma en professionalitetsdiskurs. Jag menar snarare
att den, inom ramen för den här avhandlingen, studerade kollektiva mobiliseringen handlar om att vidga professionaliteten utifrån en omsorgsdiskurs. Detta kan
låta som en semantisk övning, men det handlar i grund och botten om hur vi
ser på de sociala kapaciteterna och omsorgens position och värde i samhället.
Det vill säga hur kapitalismen som social ordning byggs kring gränsdragningarna
mellan produktion och reproduktion, en ontologisk uppdelning mellan natur
och kultur samt gränsdragningarna mellan politik och ekonomi (Fraser, 2016;
Fraser & Jaeggi, 2018). Den här avhandlingen bidrar förhoppningsvis, genom
teoretiserande och empiriska studier av kollektivt motstånd och mobilisering,
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till en fördjupad kunskap om några av dessa samtida sociala processer. Vad som
sker härnäst är en fråga för framtida samhällsvetenskaplig forskning att ta sig an.
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English summary

THE POLITICISATION OF CARING - a qualitative study about
collective resistance among feminised welfare professional groups in Sweden
This thesis is about new forms of collective mobilisation and resistance among
feminised welfare professional groups in the Swedish welfare sector. In two
qualitative case studies this thesis explores the collective practices of resistance
undertaken, the specific relations of power they mobilise in relation to and the
reactions they have received from trade unions, managers and political leaders.
Studies have shown the rise in new forms of collective action, focusing on massresignations among nurses (e.g., Granberg 2016, 2017) as well as other forms of
collective action among different occupational groups working with care in Sweden (Alvinius & Svensén, 2020; Mulinari, 2018; Scaramuzzino & Meeuwisse,
2019). In the previous research, organisational dimensions, for example how
social media have opened up new paths to collective mobilisation (Scaramuzzino, 2017; Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019), has been shown. Several
scholars have also claimed the relevance of adopting a feminist perspective,
drawing on the theory and concept of a politicisation of caring, to grasp these
processes and relations of power in-depth (Granberg 2014, 2016, 2017; Mulinari
2016, 2018, 2021; Linderoth, 2020). This is also the key concept for the thesis
at hand.
This concept stems from feminist research on nurse’s militancy, which shows
that untraditional methods such as mass resignations and sick outs are
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reoccurring in the nursing profession both historically and in different geographical locations. (Briskin, 2011, 2012; Kowalchuck, 2018; Granberg, 2016,
2017; Henttonen et al., 2013). Furthermore, the argument of this previous research is that these unorthodox tactics are inherently linked to gendered relations of power and the specific position created for nurses in health care organisations undergoing neoliberal change. The politicisation of caring involves raising claims for a collective responsibility for care, to reject an essentialist notion of women
being responsible for care work by the virtue of being women and, interconnected to this, stresses that skills involved with care work need to be both recognised and properly rewarded (Briskin, 2011, 2012). An important dimension
of the concept is, in addition to directing the empirical interest to non-traditional
practices of resistance, that it helps reveal the intertwined relationship between
the working conditions of welfare workers and how the welfare is distributed in
society. Drawing on this theory both mass-resignations among nurses (Granberg 2016, 2017) and other forms of collective action, among different occupational groups, in the Swedish welfare sector, is studied (Linderoth, 2020; Mulinari, 2016, 2018, 2021). These studies have thus broadened the scope both in
terms of who, how and why a politicisation of caring is undertaken in contemporary Sweden. The aim of this thesis is to further explore how the theory can be
relevant for the study of new forms of collective mobilisation among other
feminised welfare professional groups in contemporary Sweden.
Aim and research questions
The aim is to explore collective resistance and new forms of mobilisation among
feminised welfare professional groups in order to deepen our understanding of
how caring is politicised in the contemporary Swedish society.
With the following research questions:
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•

In what ways can new forms of collective mobilisation among welfare professional groups in Sweden be understood, empirically and
theoretically, as a politicisation of caring?

•

Which form does this mobilisation take among welfare professional
groups in Sweden?

•

What reactions has this collective mobilisation gained from political
and administrative leaders in welfare organisations and from the
trade unions?

Theoretical framework
The theoretical framework for this study draws on two theoretical perspectives,
resistance and feminist theory using four analytical concepts; the politicisation of
caring, repertoires of contention, member´s activism as union renewal and how resistance is resisted.
The key concept that is explored and developed in this thesis is the politicisation
of caring which both opens up to empirical studies of unorthodox practices of
resistance and how these are produced in response to specifically gendered relations of power in neoliberal human service organisations. This concept is also
put into dialogue with Nancy Frasers critical theory on capitalism (Fraser, 2016;
Fraser & Jaeggi, 2018), arguing that this collective resistance needs to be understood as being part of the contemporary struggles over the institutional boundaries between production and reproduction (publication II). From social movement theory, the framework of contentious politics and the analytical concept repertoires is used to analyse the different collective practices used to politicise caring in
contemporary Sweden (publication II). Drawing from research on union renewal, the concept of member´s activism is used to explore the relationship between two collective revolts and their trade unions, from the activists’ point of
view (publication III). Finally, departing from the foucauldian notion to use resistance practices as a chemical catalyst, the response from political leaders and
118
118

managers is analysed focusing on how resistance is resisted and the power techniques that are used to this end (publication IV).
Methodology
Based on two qualitative case studies this thesis explores the practices of resistance, the specific relations of power they mobilise in relation to and the reactions they have received from trade unions, managers and political leaders.
The first case study focuses on the different collective resistance practices or repertoires
used by staff in the Swedish health care sector between 2013-2015. Based on
empirical data from one strategically chosen page on Facebook “Stöd våra Sjuksköterskor” an ideal-type model on how caring is politicised in Sweden is presented. Based on a qualitative comparative case study of two collective revolts
Nu bryter vi tystnaden bland socialarbetare and Barnmorskor för trygg och säker vård the
concept a politicisation of caring is explored and developed. The empirical data
for the second case study builds on several different types of material (interviews
with key informants, debate articles, documentation and website texts) which is
a common strategy when it comes to studies of social movements (Della Porta,
2014). In terms of epistemology, this study draws on feminist standpoint theory
(Cockburn, 2020; Haraway, 1988; Weeks, 1998) and based on the notion of situated knowledges both the repertoires used and these relations of power are
explored from the standpoint of feminised welfare professional workers, engaging in collective resistance and mobilisation.
Results
Publication I is based on a qualitative comparative case study of two collective

revolts among midwives and social workers, and shows that the concept of politicisation of caring is analytically useful to explore and to understand why these
new forms of collective mobilisation is taking place in contemporary Sweden.
The two revolts explicitly motivate their mobilisation with the statement that
they are acting in the interests of patients and clients, which is a key argument
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to why this mobilisation is understood as a politicisation of caring. At the same
time, the results show that it is the working conditions in general, rather than
salaries, that is the reason for their action. Drawing on previous research on how
NPM changes the professional position, role and work, the analysis shows that
the collective mobilisation in these two cases is aimed at protecting the professional knowledge base. Thus, drawing attention to how the professional position in
the neoliberal human service organisation is being challenged both from above in
terms of managerial practices and standardized methods at work and from within
due to budget-cuts and austerity politics, resulting in harsher working conditions. The politicisation of caring in this sense means raising collective claims
on being given the preconditions to be able to take a collective responsibility for
caring in the society. The preconditions for a professional jurisdiction that involves empathy and a caring commitment for patients and clients in an increasingly hostile environment. A concluding remark is that we can develop the theory on politicisation of caring further by broadening the empirical scope both
with regards to subjects (targeting other feminised welfare professional groups
than nurses) and practices used (besides mass-resignations).
Publication II presents an ideal-type model on how caring is politicised in con-

temporary Sweden, based on empirical data from one strategically chosen page
on Facebook “Stöd våra Sjuksköterskor”. The three forms of doing voice presented are - collective whistleblowing, local protest actions and revolts.
Collective whistleblowing entails the different repertoires used to collectively

disclose the experiences from the neoliberal work place to the public. By this
disclosure, drawing attention to the highly gendered effects of austerity politics
and NPM. A reoccurring repertoire is the use of collective signatures which is interpreted as being developed in order to endure or avoid hardships when raising
criticism.
Local protest actions consist of collective repertoires used to renegotiate and
politicise the preconditions for care work in a specific work place. These actions
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target either the employer or local political decisions that will in different ways
inflict on working conditions or work.
Revolts, cover collective mobilisation that serves to politicise caring on a
more general political level. The revolt is mobilised over a longer period of time
and involves building a local activist organisation online as well as offline. The
revolts are mobilised along both sectoral and professional lines, some targeting
the gendered wage gap and others deteriorated working conditions.
Even if the staff mobilise in different ways and on different levels, the conclusion from this study is that these are all repertoires used to politicise caring in contemporary Sweden. Furthermore, and by drawing on Frasers critical theory on
capitalism, the argument is that this mobilisation can be understood as a response to an ongoing global crisis of care. By politicising the multidimensional
effects of the shrinking margins for social reproduction in general and the ‘impossible position’ created for feminised welfare professional workers in particular, these mobilisations can be considered a part of the contemporary struggles
over the institutional boundaries between production and reproduction.
Publication III departs from previous research on mobilization among femi-

nised occupational groups in Sweden and research on members’ activism as union renewal. Based on interviews with key informants in the two revolts, the
results show that the collective revolts mobilise to address both deteriorated
working conditions in their work place and to change the practices and political
priorities of trade unions.
The two revolts are conceptualised as a form of member´s activism and
as such they are similar to each other. They organize themselves in a similar way
and the political practices undertaken are reminiscent of each other. The
difference between the two is organisational where the midwives mobilise
within the union, whereas the social workers act in-between two trade unions.
The revolts, regardless of organisational form, receive support from their
respective unions, which enable their demands to reach the political and media
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agenda. At the same time, the different forms of organisation give rise to
different kinds of tensions between the trade unions and the revolts. The interunion-position of the social workers meant engaging in a diplomacy work, so
that neither of the two unions would receive more attention than the other. At
the same time, the inter-union position seems to have offered some protection
against co-optation as the two unions had to "compete" for their attention. For
the midwives, their members’ activism is sanctioned in a policy and local
ombudsmen were involved in the mobilisation process, even though the
midwives' interests were emphasized. In this way, the policy opens up for more
mobilising practices within the trade union and a membership based on
participation and activity. At the same time, the members’ activism of the revolt
seems to be a temporary set of practices that only continues as long as
committed individuals are able to carry out the work. The conclusion is thus
that the unions' resources facilitate the work of the revolts, but that the revolts
do not fundamentally change the unions’ way of working.
Although the result from this study is in line with previous research on
trade union renewal both in Sweden (Scaramuzzino & Scaramuzzino, 2020;
Peterson et al., 2012) and internationally (Hickey et al., 2010; Larsson, 2014), it
contributes with some new perspectives. Exploring these revolts as a form of
members’ activism, contributes to an in-depth analysis of the complex relations
between the unions and the revolts also addressed in previous research
(Scaramuzzino & Meeuwisse, 2019). Furthermore, by adopting a grassroot
perspective on members’ activism as a strategy for union renewal in the Swedish
public sector, the different challenges facing these organisations can be
portrayed.
Publication IV targets the gendered relations of power and conditions facing
welfare professionals that mobilise collectively. The analysis is based on key in-

formants’ descriptions of how the two revolts have been met by managers and
political leaders. From a foucauldian perspective on resistance/power and
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through the specific standpoints of the informants, the different power techniques used by managers and politicians are shown. Power techniques that are
presented thematically based on two concepts: fear and distance.
The results show that the collective mobilisation gives rise to several different power techniques that serve to create fear. The informants describe being
met both with silence and being told off or commented on by managers. Also,
power techniques with material effects are described, such as not gaining a salary
increase or not being offered a permanent position. The study further shows
how the historic virtue script permeates these techniques. This can be seen in
feminising comments about being kind, as well as in how the boundaries
between the work and the private sphere are being blurred in new ways, when
the informants are made responsible in their workplace for activities undertaken
in their free time. Fear is also used with regulatory purposes, shown in
accusations that the revolts are scaring the public or future colleagues. This is
thus a power technique that draws extensively on the caring responsibility
among feminised welfare professional workers. This also serves to shift the
focus from the unequal relations of power they try to politicise to the revolts
themselves.
Distance describes the power techniques used by the politicians. The
distance is both aimed at the revolts as actors (literally) trying to delay or avoid
meeting them, and to the issues that they raise (figuratively) by distancing
themselves in meetings from the experiences and demands raised. The study
also shows how the remission policy can carry power techniques that, with some
delay, contribute to re-establishing a governing structure. This is exemplified by
a special wage initiative which ultimately was used to discipline some of the
midwives who were involved in the revolt.
The identified power techniques are thus aimed both at maintaining the
governing structures and to prevent these issues from being politicized in terms
of unequal relations of power in a political arena. It is also to this dual approach
that this study contributes with additional perspectives by focusing empirically
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on how the resistance is resisted and by including the political level in the
analysis of power techniques.
Final discussion and main conclusions
This thesis shows how the concept of politicisation of caring is relevant to
comprehend these new and untraditional forms of collective mobilisation
among feminised welfare professional groups. The concept has previously been
used to study raised claims for a collective responsibility for care in societies, that
rejects an essentialist notion of women being responsible for care work by the virtue of being women and, interconnected to this, placing demands that skills involved with care work needs to be both recognised and properly rewarded
(Briskin, 2011, 2012). In line with other contemporary Swedish studies
(Mulinari, 2016: 2018: 2020), Linderoth (2020) and Granberg (2014, 2016), this
thesis develops the concept and the scope of the theory further, by studying
other collective practices of resistance among other feminised welfare
professions. This also contributes to an in-depth understanding of why this
mobilisation takes place.
In relation to the latter, the comparative case study shows that the
collective mobilisation is undertaken in response to a loss of influence both in the
direct work with patients and clients as well as the conditions for work. With regards
to the first aspect, their mobilisation is aimed at protecting the professional
knowledge base, which appears to be a key reason to mobilise the revolts. Thus,
this thesis is adding further aspects to the concept politicisation of caring. In
addition to the wage levels, which is relevant for some of the collective
mobilisation studied here (not least 24K), the majority of the mobilisation
studied is primarily aimed at achieving working conditions that enable these
feminised welfare professional workers to take a collective responsibility for care
in society. It is on the basis of a professionalism, anchored in ethical-political
positions regarding patients’ and clients' rights and safety, that this collective
mobilisation and new forms of resistance takes place. In this way, providing
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empirical evidence for how professionalism among the welfare professional
professions can form a central basis for mobilising collective resistance in the
contemporary capitalist society (Olofsson, 2021; Therborn, 2018; Selberg, 2021;
Mulinari, 2016, 2018, 2021).
A recurring theme in resistance research is the issue of what resistance
and collective resistance might be. In this study, by adopting a foucauldian
perspective on power and resistance, a potential is opened to study the collective
resistance practices that are undertaken and from this point of view to engage in an
analysis of the power relations that they mobilise in relation to. The protest
event catalogue, which covers events between 2013–2015, was created on the
basis of data from the page Support our nurses. The catalogue was used to create
an ideal-type model of doing voice, presented in publication II. By adopting a
processual approach in the analyses of the event catalog, it became clear that
there is an interplay between non-traditional and more traditional forms of
collective mobilisation. For example, between collective whistleblowing, local
protest actions and reports to the work environment agency which is action
undertaken by the trade unions. This can be interpreted as another indication
that the established and institutionalised ways of influencing working conditions
are perceived to be insufficient, and that public pressure and other forms of
collective action is needed. The changing position of the trade unions is also the
key issue in publication III with the focus on members’ activism as a strategy
for union renewal.
The overall conclusion is that these new forms of collective
mobilisation and resistance are primarily aimed at gaining satisfying conditions
to be able to take a collective responsibility for care in society. Granberg (2014,
2016) showed in his study of mass resignations that the context of care could
be expanded by adopting a discourse on professionalism. I argue that the
collective mobilisation studied within the framework of this dissertation is rather
about broadening the notion of professionalism based on a discourse of care.
This may sound like a semantic exercise, but it is fundamental in how we
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perceive the social capacities in society, and the position and value ascribed to
care.
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Bilaga 1 Intervjuguide

Forskningspersonsinformation till personer som deltar i intervjustudien:

”Profession som politik – en studie av kollektiva uppror bland vård- och omsorgspersonal”
Forskningsprojektet syftar till att utforska kollektiva uppror/upprop bland personal inom vård- och omsorgssektorn. Jag är intresserad av att både beskriva de
former och uttryck dessa har tagit i Sverige men också försöka förstå varför de
har uppstått. Jag ställer därför frågor dels om varför upproret uppstod, och vilka
mål och strategier som ni har haft, dels frågor som rör hur arbetet inom upproret
har bedrivits och vilka resurser och förutsättningar som varit viktiga. Slutligen
ställer jag också frågor om vilka reaktioner och effekter som upproret har fått på
lite olika nivåer; för dig personligen men också från politiker, tjänstemän, fackförbund och allmänhet.
Hur går intervjun till
Intervjun är enskild och kommer att ta maximalt 2 timmar att genomföra. Intervjuerna kommer efter samtycke att spelas in och därefter transkriberas. Alla intervjupersoner kommer erbjudas att få läsa utskriften av samtalet och lämna eventuella synpunkter och kommentarer innan citat från personens intervju publiceras.
Frivillighet och samtycke
Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst under processen,
utan att ange orsak, välja att inte vara med. Du kan utan särskild förklaring avstå
från att svara på frågor under intervjun. Dessutom kan du, när som helst, utan
särskild förklaring, innan materialet är tryckt, välja att avbryta ditt deltagande i
studien.
Hantering av data och sekretess
När ljudfilerna transkriberas kommer de att anonymiseras. Jag kommer att vidta
alla nödvändiga åtgärder för att intervjupersoners identitet ska vara skyddad i analys och presentation av forskningsresultat. De inspelade ljudfilerna och annat
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material kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer att ha
tillgång till materialet, som sparas i säkert förvar på Göteborgs universitet i 10 år.
Allt material behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL1998:204). Ansvarig för dina personuppgifter är Göteborgs universitet genom Kristina Ullgren,
tfn: 031–786 10 92
Hur får jag information om studiens resultat
Resultatet från den här studien kommer att resultera i en sammanläggningsavhandling. Den kommer att bestå av dels fyra vetenskapliga artiklar som avses publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter samt en kappa. Min förhoppning
är också att vid intresse återkoppla resultaten även direkt till deltagarna i studien.
Försäkring och ersättning
Ingen ersättning för deltagande utgår. Behov av extra försäkringsskydd bedöms
inte föreligga.
Ansvariga
Som forskningshuvudman deltar Göteborgs universitet, institutionen för socialt
arbete. Huvudhandledare är Peter Dellgran, professor, Institutionen för socialt
arbete. Biträdande handledare är Karin Barron, professor, Institutionen för socialt
arbete. Ansvarig för att genomföra studien är Anna Ryan Bengtsson, master i Offentlig förvaltning och doktorand vid Institutionen för socialt arbete.
Har du fler eller andra frågor, vänligen kontakta
Anna Ryan Bengtsson
Göteborgs universitet
Sprängkullsgatan 23–25
Box 720
405 30 Göteborg
Tfn: 031-786 15 92

150150

Peter Dellgran
Göteborgs universitet
Sprängkullsgatan 23–25
Box 720
405 30 Göteborg
Tfn: 031 – 786 15 77

Intervjuguide

Kan du berätta om din bakgrund
När, hur och varför uppstod eller startades upproret?
• Vilka drev på och fanns det några speciella händelser eller skäl?
•

Varför behövdes det ett uppror?

•

Fanns det andra exempel som fungerade som inspiration när upproret
startade?

Varför engagerade du dig i upproret?
• Kan du beskriva ungefär när, hur och varför du engagerade dig i upproret?
• Har du erfarenheter av annat påverkansarbete?
• Vad betyder det för dig att vara/ha varit engagerad i det här upproret?
• Vilka reaktioner har du stött på från andra när du har berättat om ditt
engagemang? Kollegor, familj, arbetsgivare?
Vad är det som ni har velat uppnå?
• Vilka krav är det som upproret ställer och hur kom ni fram till dem? –
fanns det andra krav med i bilden?
• Hur beslutade ni vilka krav som skulle prioriteras?
• Finns det andra krav som behöver föras upp i framtiden? (skulle samma
nätverk kunna användas då?)
Hur har arbetet sett ut och lagts upp?
• Hur bedrevs arbetet inom upproret/nätverket?
Vem brukade göra vad, var och hur ofta sågs ni?
• Ungefär hur många är det som har varit med? Kände ni varandra sedan
tidigare?
• Vilka förutsättningar eller resurser har varit viktiga för att nå ut med och
få gehör för era krav?
• Hur har era relationer till fackförbund och professionsorganisationer
sett ut?
Effekter och reaktioner på upproret
• Hur har upprorets krav tagits emot? Vilka reaktioner har ni fått?
politiker, tjänstemän, fackförbund, allmänhet, brukare
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•

Vilka krav kan du se att ni har fått gehör för? Varför tror du att dessa
har uppfyllts? och vice versa - vad har ni inte fått gehör för och varför?
• Har ni upplevt något motstånd? Vilka i så fall och hur?
• Har upproret förändrat ditt arbete idag på något sätt? (arbetsplats, arbetssätt)
Finns det någon situation eller episod under den här processen som du
minns särskilt tydligt? – både framgång och motgång

Framtiden
•
•

Hur skulle dina arbetsförhållanden och din arbetssituation se ut om du
fick önska fritt?
Vad tror du om den här sortens påverkansarbete/aktivism i framtiden?
både inom yrkesgruppen men också bredare

Övriga frågor
•

Hur ser din yrkes- och utbildningsmässiga bakgrund ut?

•

Hur skulle du beskriva den här sortens uppror? Vad är det ett uttryck för
och vad fyller det för funktion?

•

Upplever du att den här formen av påverkansarbete är effektivt?

•

Finns det några problem med den här sortens engagemang?

•

Är det någon/några frågor eller perspektiv som du tycker att jag har
missat?
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Bilaga 2 informationsbrev

Hej,
Mitt namn är Anna Ryan Bengtsson och jag är doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet (för mer information om institutionen se
http://socwork.gu.se).
Jag kontaktar er angående mitt avhandlingsprojekt, som handlar om kollektiva
uppror/upprop bland yrkesgrupper inom vård- och omsorgssektorn. Hemtjänstupproret (HUR) är ett av de uppror som jag gärna skulle vilja inkludera i min
kommande studie och det är därför som jag nu kontaktar er. Planen är att även
Nu bryter vi tystnaden bland socialarbetare, Inteunder25000, Barnmorskeupproret samt Vårdvrålet ska ingå.
Jag är intresserad av att både beskriva och försöka förstå varför det här sättet att
organisera sig och ställa krav i yrkes- och arbetslivet har dykt upp. Mer konkret
vill jag därför gärna få svar på frågor som hur, när och varför upproret har startats,
vilka som var med och var drivande och hur arbetet i upproren går till i praktiken?
Även vilka som står i fokus för era krav, vilka forum och kanaler som är och har
varit viktiga, är frågor som jag söker svar på. Här tänker jag till exempel på era
relationer till fackförbund, politiker, tjänstemän, ”brukare” och allmänhet men
också sociala mediers roll.
Min tanke är att studien ska ha en bred ingång och bygga på både intervjuer med
personer aktiva i dessa uppror men också skriftliga material såsom debattartiklar,
de olika krav som ställs och annat kommunikationsmaterial.
Det här är en första kontakt och jag svarar gärna på frågor om mitt projekt och
vem jag är, antingen per telefon eller om några av er kan tänka sig att träffa mig
på ett möte? Ett annat alternativ är om ni har regelbundna träffar, att jag kommer
dit och kort presenterar mig. Ni får också gärna kontakta min handledare Peter
Dellgran, professor i socialt arbete om det är något annat som ni undrar över
(peter.dellgran@socwork.gu.se).
Med hopp om att ni kan tänka er att ingå i mitt forskningsprojekt!
Med vänliga hälsningar,
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Anna Ryan Bengtsson
doktorand, socialt arbete vid Göteborgs universitet
anna.ryan.bengtsson@socwork.gu.se
Telefonnummer: 070-663 44 20

154
154

