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Abstract 

Titel: Lön efter kompetens? En kritisk diskursanalytisk studie på sjuksköterskeupproret 2012 

Författare: Felicia Öberg 

Nyckelord: Uppror, sjuksköterskeupproret, diskurs, diskursanalys, diskursiv kamp, Florence 

Nightingale, kallet. 

 

Uppsatsens syfte var att studera artiklar som publicerats om sjuksköterskeupproret 2012 

genom ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt för att se vad det råder kamp om och hur 

sjuksköterskans yrkesroll- och identitet konstrueras, reproduceras och transformeras genom 

diskurser.  

 

De frågeställningar som uppsatsen bygger på är: Hur ser diskursen ut? Vilka objekt/subjekt 

som finns och återkommer i artiklarna och som det råder kamp om? Vilka grupper kan 

identifieras och hur beskrivs grupperna/vilken karaktär har de och vilka egenskaper tillskrivs 

det (direkt och indirekt)? Hur förs argumentationen? Vad är innebörden av det som skrivs?  

Vilken språklig karaktär har artiklarna? Vilka säger vad – vilken auktoritet tillskrivs dem? 

Vilka maktrelationer kan urskiljas? 

 

Uppsatsen vilar på Norman Faircloughs kritiska diskursanalytiska teoretiska och 

metodologiska ramverk för att svara på frågeställningarna. Det empiriska material som utgör 

grunden för analysen är nio utvalda tidningsartiklar från nationella, lokala och vårdpraktiska 

tidningar. Resultaten pekar på att det råder kamp om att sjuksköterskeyrket värderas som ett 

”kall”, en föreställning de genom att kräva högre ingångslön vill bryta. De vill med upproret 

få betalt efter den utbildning och kompetens de besitter. 
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1. Inledning 
Lönestrukturen har inom sjukvården ifrågasatts på många håll sedan en tid tillbaka. Våren 

2012 fick löneupproret stort genomslag i svensk media i form av artiklar, grupper i sociala 

medier och så vidare. Det vann ett stort stöd och engagemang bland sjuksköterskestudenter, 

fackförbund och folkligt stöd i frågan om den upplevda orättvisa lönestrukturen och bilden av 

sjuksköterskan.  

 

Upproret handlar om att sjuksköterskornas ingångslön ska höjas till 24 000 kronor. Vilken 

avtalad ingångslön de hade året innan var inte helt lätt att hitta men i en artikel från Svenska 

Dagbladet (publicerad 20 mars 2012, se bilaga) kommer det fram att ingångslönen ska ligga 

på 21 100 enligt avtal, men erbjöds sällan den summan. På Sveriges Kommuner och 

Landstings (SKL) hemsida står det att lönesättningen är individuell och differentierad 

(http://www.skl.se/vi_arbetar_med/avtalsrorelsen/faktaochstatistik/fakta-om-loner) vilket 

sjuksköterskorna inte håller med om i sina uttalanden i artiklarna. Artiklarna lyfter bland 

annat att ingångslönen ska höjas på grunder av att yrket undervärderas. I en artikel från 

Vårdfokus (Vårdförbundets facktidskrift) som publicerades i april 2012 skriver de att upproret 

handlar om synen på sjuksköterskeyrket och att arbetsgivarna utnyttjar deras kompetens, 

dömer ut upproret för att det anses skapa oro för patientsäkerheten och tar för givet att de 

betraktar yrket som ett kall i klassisk Florence Nightingaleanda. Det finns en strävan från 

sjuksköterskornas sida att yrket ska uppvärderas och lönesättningen ska gå i enlighet med den 

akademiska utbildningen, kompetensen och ansvaret de har. Utifrån detta är det här 

uppsatsens kärna ligger.  

 

Efter att ha läst igenom ett otal artiklar som skrev om upproret under våren och sommaren 

2012 återkommer samma formuleringar i olika utformningar om att yrket inte ska betraktas 

som ett ”kall”. För att undersöka huruvida det står till med ”kallet” och Florence Nightingale 

kommer detta att studeras på ett kritiskt diskursanalytiskt sätt. Vad är det som sägs i artiklarna 

egentligen? Vilka diskurser är det som utmanas? Detta är exempel på sådant som kommer att 

undersökas i artiklarna. För att avrunda ämnar uppsatsen undersöka nio stycken utvalda 

artiklar om sjuksköterskeupproret, även kallat ”Inte under 24 000” som startade bland Umeås 

sjuksköterskestudenter våren 2012. 

 

                         

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/avtalsrorelsen/faktaochstatistik/fakta-om-loner
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2. Syfte och frågeställningar 

I följande kapitel presenteras uppsatsens syfte och vilka centrala frågeställningar som studien 

utgått ifrån. 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är dels att undersöka hur bilder av sjuksköterskans yrkesroll och som 

identitet i samhället formas genom diskurser, och dels för att förstå vad sjuksköterskorna vill 

förändra i diskursen genom ett uppror. Syftet bryts ned i mindre frågeställningar. 

2.2 Frågeställningar 

Hur ser diskursen ut? Vilka objekt/subjekt som finns och återkommer i artiklarna och som det 

råder kamp om? Vilka grupper kan identifieras och hur beskrivs grupperna/vilken karaktär har 

de och vilka egenskaper tillskrivs det (direkt och indirekt)?  

 

Hur förs argumentationen? Vad är innebörden av det som skrivs?  

Vilken språklig karaktär har artiklarna?  

Vilka säger vad – vilken auktoritet tillskrivs dem? Vilka maktrelationer kan urskiljas? 

2.3 Disposition 
Texten är uppdelad i fyra övergripande delar. Inledning och syfte läses ovan. Den första delen 

”Tidigare forskning” presenterar vilken aktuell forskning det finns om ämnet. I den andra 

delen som utgörs av huvudrubriken ”Teoretiska perspektiv och metod” som är uppdelad i tre 

mindre beståndsdelar, beskrivs de teoretiska och metodologiska utgångpunkterna och följs av 

en diskussion om vilka styrkor och svagheter metodvalet har. Dessa tre mindre delar 

 utgörs av: ”Vad är diskurs?” som ger en generell beskrivning av vad diskurs är och vilka 

idétraditioner den härstammar ur, ”Kritisk diskursanalys som teori” och ”Kritisk 

diskursanalys som metod” där jag delat upp teorin och metoden för att underlätta för läsaren. 

Den tredje delen består av analys och resultat och går under rubriken ”Resultat, analys och 

slutsatser”. I den fjärde och sista delen avslutas uppsatsen med ett par slutord. Sist i uppsatsen 

finns en bilaga med det empiriska material uppsatsen vilar på.  

 

 



  6 

3. Tidigare forskning 

Inledningsvis har uppsatsämnets ingång vad gäller bilden av sjuksköterskan, sjuksköterskors 

roll och lönekamp inneburit svårigheter att finna tidigare forskning med liknande infallsvinkel 

och angreppssätt. Detta kan bero på att upproret fortfarande är relativt färskt och aktuellt. 

Speciellt med tanke på att kravet på ingångslönen har under våren 2013 ökat till 25 000 

kronor. Däremot finns det mycket forskning om hur konstruktionen av sjuksköterskan ser ut, 

maktspelen och hierarkier mellan sjuksköterskor och läkare. Uppsatsens metodologiska och 

teoretiska val gjorde det svårt att hitta likartad forskning och undersökningar därför finns det 

en viss variation i den tidigare forskningens metodologiska utgångspunkter. Detta motiverar 

valet av ämne på grund av att forskningsområdet med denna infallsvinkel är som det ser ut 

idag relativt tunt eller har vissa luckor som behövs täppas igen. Nedan presenteras forskning 

relaterat till uppsatsämnet som handlar om essensen i konstruktioner av sjuksköterskan med 

en historisk tillbakablick och aktuell forskning.  

 

Innan presentationen av tidigare forskning redogörs vill jag som diskursanalytiker 

problematisera denna tidigare forskning i relation till diskursanalys. Vid ett diskursanalytiskt 

angreppssätt krävs en ständigt närvarande medvetenhet kring vilken typ av diskurs texter i 

allmänhet och dessa texter i synnerhet är sprungna ur. Tidningsartiklar ingår i en bestämd 

diskurs vilket även vetenskapsproducerade texter gör. Inte bestämd i den meningen att de inte 

kan innehålla viss variation inom den större diskursen men att texternas produktionskontext 

påverkar vilken bild som förmedlas av det/de fenomen som behandlas. Till exempel kommer 

den utvalda tidigare forskningen från en vetenskaplig diskurs som formulerar problematiken 

på ett visst sätt färgat av ett visst sätt att se på fenomen. Det krävs också en medvetenhet vad 

gäller valet av tidigare forskning i förhållande till vad som upptäcks i tidningsartiklarna under 

analysprocessen. Analytikern måste dessutom ha insikten att tidigare forskning kan leda 

analysprocessen i en viss riktning, att man hittar det man tror kommer finna.  

 

Forskning om kalltanken 

Det finns en mängd tidigare forskning om sjuksköterskeyrkets professionalisering och bilden 

av sjuksköterskan. Åsa Andersson som kommer från Institutionen för historiska studier vid 

Umeå universitet skrev i sin avhandling Ett högt och ädelt kall. Kalltankens betydelse för 

sjuksköterskeyrkets formering 1850-1930 (2002) om effekterna av begreppet ”kallelse” på 

sjuksköterskeyrkets utveckling mellan perioden 1850-1933. Avhandlingens fokus ligger på 
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hur uppfattningar och föreställningar om kalltanken som förändrats över tid och på vilket sätt 

det historiska begreppet präglat professionaliseringen av kvinnliga vårdarbetare och yrket i sig 

(Andersson, 2002). För att förstå bakgrunden till sjuksköterskeupproret och sätta in det i en 

förändringsprocess samt se vilka strukturella förbindelser som finns mellan bilden av 

sjuksköterskan (vilka egenskaper som tillskrivs vårdarbetaren), sjuksköterskeyrket och 

samhället i stort anser jag att en historisk återkoppling är av stor betydelse. Också för att 

förstå vilka ideologiska och hegemoniska krafter yrket har bakom sig i relation till nutid.  

 

Kalltanken är Anderssons (2002) kärna i avhandlingen och den person som symboliserar 

kalltanken och kom att symbolisera sjuksköterskeyrket var Florence Nightingale (1820-1910). 

I följande del författas en sammanfattning av vem Nightingale var och vad hon lämnade efter 

sig – tanken om kallet. Sammanfattningen utgår från Anderssons beskrivning av personen i 

fråga. Denna mytomspunna kvinna, Florence Nightingale, och hennes tankar om ”kallet” som 

utformade den ideala sjukvården och den ideala sjuksköterskan fick stor betydelse för de 

svenska vårdutbildningsinstitutionerna. Hon ifrågasatte den materialistiska livsstilen som 

växte fram i och med industrialiseringsperioden bland de välställda kretsarna hon själv hade 

sitt ursprung i. Enligt sägnen nåddes hon av en kallelse från Gud, en kallelse till ett liv av 

tjänande. Sjukvårdsarbete var vid denna tidsepok inte en given verksamhet. I och med hennes 

deltagande som sjuksköterska under Krimkriget (1854-1856) fick hennes arbete stor 

uppmärksamhet i tidningar och Nightingale helgonförklarades. Det var här hennes uppfattning 

om att sjuksköterskan skulle ha ett kall grundlades och att det skulle organiseras sekulärt. I 

Nightingales anteckningar finner man (förutom konkreta anvisningar till vård och hygien av 

sjuka och teorier om smittspridning) en centralisering av kvinnan som sjukvårdsutövare som 

har ett personligt ansvar för andras hälsa men också för kvinnlig arbetsledning. Kalltanken 

definierades att som kvinna sätta patientens bästa i första hand. Kallet förenades även med 

nykterhet, ärlighet, moral och religiös hängivelse, vilket innebar vissa uppoffringar för 

sjuksköterskor. Av andra senare framstående sjuksköterskeaktörer beskrivs Nightingale med 

ord som organisationsförmåga, öm, ädel, tröstande, medkänsla och ödmjuk där de senare är 

typiska beteckningar för vad som är kvinnligt och som förknippas med sjuksköterskor.  

 

Vidare skriver Andersson (2002) om sjuksköterskornas organisering och kämpande för att 

uppnå en högre status vari kalltanken kommer fram. Kalltanken som då var religiöst 

förankrad förknippades under den perioden med hårt arbete, engagemang och en viktig 

uppgift. Ett slags barmhärtighetstänkande med kristna värderingar kännetecknade yrket och 
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en kristen kvinna som helt offrade sig för sitt arbete var det ädlaste av ädla och att få tjäna 

Gud var arbetets främsta syfte. Kallet som begrepp inom dåtidens sjukvård var starkt 

påverkad av den kristna läran och dess föreställning om kvinnans uppgift och plats i familjen 

och samhället.  

 

I och med yrkets första professionaliseringsvåg tidigt 1900-tal bland dåtidens borgerliga 

kvinnor är banden till den kristna läran inte lika starka. Kalltanken betonade i allmänhet hur 

viktig en människas uppgift var eller en yrkesetik som innebar att inte sätta den egna 

vinningen i centrum. Kallet blev ”kvinnans kall” eftersom det av tradition associerades med 

en kvinnlig uppgift att vårda, men förknippades inte längre i lika hög grad med kristna idéer 

(Andersson, 2002). Det kvinnliga kallet skulle kunna sägas ha naturaliserats, något som var 

(och är?) allmänt vedertaget. I de texter Andersson baserar sitt forskningsmaterial på som 

delvis är brev och texter skrivna av sjuksköterskor under denna tid beskriver de ”kallet” som 

”att tjäna sin nästa uppfyller ens själ och hjärta” (Andersson, 2002, s 89-90). Kallet blev alltså 

synonymt med föreställningar om kvinnlighet som moderlighet, medfödda vårdande instinkter 

och naturliga läggning. 

 

Kritisk diskursanalytisk forskning om begreppet omsorg 

Helena Rehn, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms 

universitet skrev 2008 i sin avhandling Framväxten av sjuksköterskan som omvårdnadsexpert. 

Meningsskapande om vård under 1900-talet om begreppet ”omsorg” och dess historiska 

utveckling. Syftet med avhandlingen var att undersöka vilka meningsskapande processer som 

bidragit i utformandet av vårdpraktiken under 1900-talet. Genom att analysera texter på ett 

kritiskt diskursanalytiskt tillvägagångssätt med utgångspunkt i Norman Fairclough sätt ville 

hon synliggöra vilka föreställningar som är framträdande om vårdande. Detta har hjälp till att 

få en bred inblick i hur praktikens diskurser skiftat över tid och hur sjuksköterskans identitet 

förändrats och konstruerats. 

 

Resultaten i Rehns (2008) avhandling pekar på att två separata meningsbärande 

konstruktioner dominerade under 1900-talet. Under första halvan var en medicinsk forskning 

dominerande när det gällde omsorg med idén om att det fungerade som ett komplement till 

medicinsk praktik. En konstruktion både sjuksköterskor och undersköterskor (biträden) 

bidragit till. Under sextiotalet menar dock Rehn (2008) att någonting annat växer fram. 

Sjuksköterskorna började ifrågasätta den gamla och dominerande synen på omsorg. Den 
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dominerande medicinska diskursen problematiserades och istället började sjuksköterskor och 

de statliga organen betona vikten av att tillgodose behoven hos patienten. Patienten, inte 

doktorn, var det primära fokus för den vårdande praktiken. De vårdande förändringarna 

innebar en annan inställning till patienten där ”omvårdnad” mer och mer började dominera 

meningsskapande konstruktioner av sjuksköterskan vilket också leder till en ny 

meningsskapande roll och identitet för sjuksköterskan och den praktik hen ingår i. Rehn 

(2008) menar att sjuksköterskeyrket (och utbildningen) gått från en medicinsk diskurs till en 

mer samhällsvetenskapligt inriktad diskurs där patienten inte längre betraktas som ett fall, 

utan som en individ i ett samhälle som behöver omvårdnad (vill dock tillägga att utbildningen 

givetvis också innehåller medicinska kunskapskrav men det Rehn menar är att det finns mer 

tendenser av beteendevetenskaplig och socialvetenskaplig diskurs i den vårdande praktiken).  

 

Mot 1900-talets slut genomgår ytterligare ett brott i meningsskapandet, menar Rehn (2008). 

Under 70-, 80-, och 90-talen sker en rationalisering av sjukvården som innebar en 

effektivisering av sjukvården och marknadsliknande former som privatisering äger rum 

parallellt med den tekniska utvecklingen. I samband med denna utveckling påvisar de 

intervjuer Rehn gjorde med sjuksköterskor att de inte trivdes med den omvandlingen. Den 

omvårdande arbetsuppgiften ersattes då med teknik vilket sjuksköterskorna i studien 

uppfattade som något negativt.  

4. Teoretiska perspektiv och metod: 

I detta avsnitt presenteras teori och metod som används för att på bästa sätt hitta svaren till 

frågeställningarna. Kapitlet är uppdelat i två övergripande delar: ”Vad är diskurs?” med syfte 

att beskriva vilka centrala tankegångar som diskursanalysen som vetenskaplig teori och metod 

generellt grundar på. Det andra avsnittet är uppdelat i två mindre delar: ”Kritisk diskursanalys 

som teori” och ”Kritisk diskursanalys som metod” med avsikten att avgränsa området och på 

ett förståeligt sätt beskriva Norman Faircloughs analysmodell vilket är den metodologiska 

utgångspunkt uppsatsen vilar på. Eftersom diskursanalyser omfattar både teori och metod har 

jag försökt dra isär det som är det teoretiska och det som innebär själva metodutförandet. Det 

har inte varit helt enkelt med tanke på att det är svårt att veta var teorin slutar och metoden 

börjar. När jag funnit Faircloughs texter förhållandevis svårbegripliga har även Marianne 

Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000) bok Diskursanalys som teori och metod används 
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som på ett omfattande och grundligt sätt diskuterar och presenterar Fairclough kritiska 

diskursanalys. Denna bok har hjälpt till att tolka och förstå Faircloughs originaltexter. 

 

För att kunna besvara tidigare nämnda frågeställningar kommer en kritisk diskursanalys som 

metod att tillämpas. Nedan följer en kort begreppsbeskrivning av diskurs samt vilka 

ursprungliga idétraditioner diskurs och diskursanalysen har sina rötter i. Efter detta avgränsas 

området i en ingående beskrivning av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys vilken 

används metodologiskt under hela processen. Metoden är skräddarsydd efter uppsatsens 

specifika problemområde för att kunna besvara frågeställningarna på bästa sätt. Metodologisk 

kritik och etiska riktlinjer kommer att diskuteras i slutet av detta kapitel.  

4.1 Vad är diskurs?  
Diskurs ingår i en mångfasetterad begreppsbildning och dess kärnmening eller innehåll kan 

vara aningen oviss i många fall. Generellt innebär diskurs en idé om att språket är strukturerat 

i olika mönster som människors uttalanden följer när vi agerar inom olika sociala 

domäner/praktiker. Det man är intresserad av är relationen mellan språkbruk och social 

praktik. Exempel på diskurser kan vara ”medicinsk diskurs” och ”feministisk diskurs” och så 

vidare. Enkelt uttryckt innebär diskursanalys således analys av dessa mönster. Vid 

användning av diskursanalys som metodverktyg befinner sig diskurs som begrepp på en mer 

komplicerad nivå när det gäller vad ”diskurs” innebär, hur de fungerar eller hur själva 

genomförandet av analysen ska se ut (mer om detta i senare stycken) (Winther Jorgensen & 

Phillips, 2000).  

 

Åter till diskursbegreppet som kan behöva en tydligare definition som generellt kan definieras 

som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (Winther 

Jorgensen & Phillips, 2000, s 7). En liknande definition av diskurs ger Mats Börjesson (2003) 

där han skriver att diskurs representerar eller föreställer verklighet samtidigt som diskurser 

skapar världen. Det är en fråga om en reglerad samtalsordning med institutionaliserade 

framställningssätt och att innehållet och formen i samtalssättet styrs av historiskt och 

kulturellt givna regler. Alltså vad en ”kan” säga och vad som inte bör sägas finns det gränser 

för inom olika områden som till exempel sjukvården beroende på vilka ideologiska och 

hegemoniska relationer och aspekter som föreligger. Diskursanalys innebär således att 

problematisera själva essensen i en företeelse som till exempel i tal och det skrivna ordet 

(text) (Börjesson, 2003).  
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Eftersom språket är det centrala för uppsatsen och ett förhållningssätt till språket som något 

konstruerat följer en kortfattad teoretisk beskrivning av socialkonstruktionism. I princip alla 

diskursanalyser vilar på en socialkonstruktionistisk grund som är en gemensam beteckning för 

en rad nyare teorier om kultur och samhälle (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Socialkonstruktivismens grundtanke är att fenomen eller ting är beroende av språket som vi 

använder genom att uttrycka och tolka fenomen samtidigt som vi därigenom formar 

omvärlden. Socialkonstruktionismen menar krasst att varje förståelse av världen går via 

språket, som även det är socialt konstruerat. Förståelsen av ett fenomen eller ett ting är som 

sagt beroende av språk, bilder och så vidare, men också beroende av tidskontexten och 

rumskontexten eftersom språkbruk förändras över tid. Språket innehåller någonting mer än 

bara ord och beskrivningar. Språket är varken objektivt eller neutralt. Det är känslouttryck, 

riktlinjer, kopplar samman människor, kategoriserar, bildar opinion och så vidare (Börjesson, 

2003).  

4.2 Kritisk diskursanalys som teori 
Följande del avgränsas till den teoretiska och metodologiska ansats uppsatsen bottnar i, det 

vill säga kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis). Norman Fairclough är den som 

formulerat den kritiska diskursanalysen och är starkt influerad och inspirerad av bland annat 

Michel Foucaults tidigare verk. Fairclough (1992) menar att språket är sammanlänkat med 

stora sociala och kulturella processer som är ideologiskt och politiskt laddade och att det 

därför är av stor vikt att studera social förändring genom språkanalyser som metod. Styrkan i 

denna teori och metod är att den betonar att det finns ett dialektiskt förhållande mellan 

diskursiva praktiker och andra sociala, strukturella praktiker. Det kritiska diskursanalyssättet 

är givande dels för att den lämpar sig väl för frågeställningarna, och dels för att 

analysmodellen skapar möjlighet att se sambandet mellan texterna och det samhälle som de 

producerats i.  

 

Inom den kritiska diskursanalysen finns det olika inriktningar. Gemensamt för dessa betraktas 

sociala identiteter och relationer som produkter av språket. För det första implicerar det att 

diskurs är en variant av handling, en form av hur människor agerar gentemot varandra och 

”världsligt handlande” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). För det andra innebär det att det 

finns ett dialektiskt förhållande mellan diskurs och sociala strukturer som både har diskursiva 

och icke-diskursiva element. Exempelvis relationen mellan social praktik och social struktur 

där den senare är både ett villkor för och en effekt av social praktik. Å ena sidan betraktar 
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Fairclough (1992) att diskurser är skapande och begränsade av sociala strukturer. Å andra 

sidan är diskurs konstituerande som hänvisar till de diskursiva formationerna av objekt, 

subjekt och begrepp. Diskurs bidrar till att konstituera dessa dimensioner i sociala strukturer 

som direkt eller indirekt skapar och begränsar dem: sina egna normer och konventioner, 

liksom relationer, identiteter och institutioner som ligger bakom dem. Till exempel 

sjuksköterskor inom sjukvården som institution i fallet för denna uppsats. Sjukvården 

genomgår en förändringsprocess vad gäller sjuksköterskelöner, bilden av sjuksköterskan och 

arbetsförhållandena. Alltså, diskurs är en form av social praktik som både konstituerar den 

sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker. I enklare ord menas det att 

diskurser både reproducerar samhället och transformerar samhället. Detta i kontrast till andra 

diskursteoretiker som exempelvis Laclau & Mouffes diskursteori som enbart betraktar 

diskurser som konstituerande (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Fairclough ser diskursiva praktiker och andra sociala praktiker som skilda från varandra. Den 

diskursiva praktiken innebär endast det språkliga och lingvistiska praktiker medan social 

praktik, som dock står i relation till den diskursiva praktiken, innebär den större sociala och 

kulturella praktiska kontext diskurserna befinner sig i (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Makt och maktrelationer är en central del inom kritisk diskursanalys. Eftersom diskurser 

betraktas som både konstituerande och konstituerad av vår sociala värld, menar man att de har 

ideologiska effekter som bidrar till att producera och reproducera men även transformera, 

maktrelationer mellan grupper (Fairclough, 1992). Här kommer det kritiska momentet i den 

kritiska diskursanalysen in vars syfte är att blottlägga dessa ideologiska effekter och vilka 

effekter det får på sociala identiteter, relationer och kunskaps- och betydelsesystem genom 

maktrelationer. På så sätt är syftet att bidra till social förändring och utjämna ojämlika 

maktförhållanden (Fairclough, 1992). Med detta i bakgrunden förutsätts det att 

diskursanalytikern förhåller sig kritisk och förväntas inte upprätthålla ett neutralt 

förhållningssätt eftersom det oftast innebär att sälla sig på de ”undertrycktas” sida (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

4.2.1 Ideologi, hegemoni och diskurs 

För att förstå social förändring som helhet krävs det att, förutom diskursanalysen, en 

sociologisk teori (eller annan relevant teori) anpassad efter det en ämnar undersöka som 

kompletterar analysen. Fairclough menar att det är här man finner sina slutgiltiga 

konklusioner (Fairclough, 1992). Eftersom frågeställningarna till uppsatsen är mer text- och 
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diskursinriktade som delvis söker efter vilka maktrelationer som går att urskilja kommer 

uppsatsens teoretiska bas att, förutom diskurs som teori och metod, vila på hans egna 

ideologi- och hegemoniteori för att hitta de ideologiska effekterna. Utgångspunkten är 

Faircloughs sätt att se på ideologi och hegemoni som är starkt influerad av och bygger på den 

franske (struktur)marxisten Louis Althussers och den italienske filosofen Antonio Gramsci’s 

tidigare verk. 

 

Innan ideologi och hegemoni begreppen förklaras, ges en överblick på begreppet makt utifrån 

Foucault som inte helt kan ignoreras eftersom Faircloughs diskursteori är starkt influerad av 

Foucualt. Fairclough framhåller att Foucualts teorier bidragit med viktig kunskap vad gäller 

sambandet mellan diskurs, kunskap och makt. I Diskursernas Kamp (2008) skriver Foucault 

att det finns flera makter, inte bara en. Makter innebär former för dominans, former för 

underordning som fungerar lokalt, till exempel i verkstaden, i armén eller regionalt inom 

sjukvårdssystemets olika nivåer. På arbetsplatsen, inom praktiken mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. De lokala och regionala maktformerna har varsitt eget sätt att fungera, 

tillvägagångssätt och varsin teknik. Foucault ser på makt och maktformer som heterogena, 

vilket innebär att vi inte kan uttala oss om makten vid maktanalyser, utan vi uttrycker oss om 

makterna som vi försöker lokalisera och specificera dess historiska och geografiska plats. 

Samhälle och makt betraktas alltså inte som något enhetligt där bara en makt utövas. I ett 

samhälle sidoordnas, förbinds, samordnas makter och rentav bildar en hierarki men ändå 

förblir specifika (Foucault, 2008). Fairclough uppfattar dock makt på både strukturell nivå, 

precis som Foucault, men förhåller sig till även till makt på aktörsnivå.  

 

Fairclough uppfattar ideologier som betydelsekonstruktioner som bidrar till produktion, 

reproduktion och transformation av dominansrelationer. Ideologi är mer eller mindre inbäddat 

i diskursiva praktiker, menar Fairclough (1992). Ideologiska diskurser är de diskurser som 

bidrar till att upprätthålla eller förändra rådande maktrelationer och maktstrukturer i samhället 

eller mellan grupper. Fairclough ser på ideologi på följande sätt: 

 

I shall understand ideologies to be significations/constructions of reality (the 

physical world, social relations, social identities), which are built into various 

dimensions of the forms/meanings of discursive practices, and which contribute 

to the production, reproduction or transformation of relations of domination. 

(Fairclough, 1992:87). 
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Vad Fairclough menar är att ideologier skapas i ett samhälle där det existerar 

dominansrelationer på basis av till exempel klass och kön. Han menar dock inte att all 

diskursiv praktik är ideologisk och att diskurser kan vara mer eller mindre ideologiska 

(Fairclough, 1992) vilket kan innebära svårigheter att dra en gränslinje mellan vad som utgör 

en ideologisk diskurs och vad som inte gör det (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare är 

ideologier som är inbyggda i diskurser mest effektiva när de naturaliseras eller uppnår 

statusen ”sunt förnuft” (common sense). Hegemoni är på så sätt dominansförhållanden som 

baseras på samtycke snarare än tvång. Ideologi är därav en viktig aspekt av hegemoni i 

skapandet och upprätthållandet av maktrelationer: 

 

Discourse as an ideological practice constitutes, naturalizes, sustains and changes 

significations of the world from diverse positions in power relations. (Fairclough, 

1992:67)  

 

Ideologisk kamp är en dimension av diskursiv praktik, en kamp att förändra diskursiva 

praktiker och ideologierna inbäddade i dem och därigenom förändra och rekonstruera 

maktrelationer. När Fairclough (1992) påstår att ideologier mer eller mindre är inbäddade i 

diskursiva praktiker behöver det inte betyda att de personer (subjekt) som verkar inom sin 

praktik är medvetna om vilka ideologiska dimensioner som rör sig inom praktiken 

(Fairclough, 1992). Han säger också att motstånd är möjligt även om människor inte är 

medvetna om de ideologiska dimensionerna i sin praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000): 

subjects are ideologically positioned, but they are also capable of acting creatively 

to make their own connections between the diverse practices and ideologies to 

which they are exposed, and to restructure positioning practices and structures. 

The balance between the subject as ideological ’effect’, and the subject as active 

agent, is a variable which depends upon social conditions such as the relative 

stability of relations of domination. (Fairclough, 1992:87) 

 

Faircloughs ideologi- och hegemonikoncept fokuserar på vilka effekter på förändring eller 

upprätthållande av maktrelationer snarare än att hitta frågor som konstitueras som sanning 

(Fairclough, 2010). Det är här en analys av diskurs och dess relation till samhället kan göras. 

Diskursiv praktik kan ses som en aspekt av en hegemonisk kamp som bidrar till 

reproduktionen och transformationen av den diskursordning praktiken ingår i. För att avrunda 

menar Fairclough att diskursiv förändring sker när diskursiva element artikuleras på nya sätt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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4.2.2 Faircloughs diskursdefinition 

Fairclough (1992) använder dels termen “diskurs” som ett sätt att betrakta språket som en 

form av social praktik bland andra sociala praktiker som kan vara både diskursiva och icke-

diskuriva, snarare än en rent individualistisk aktivitet eller reflektion av situationer (vilket 

grundar sig i de socialkonstruktionistiska tankegångar som presenterades tidigare). Dels som 

ett sätt att tala eller skriva utifrån ett bestämt perspektiv. Diskurser innebär således alltid 

föreställningar om hur något är men kan också innebära antagningar om förändringar och vad 

som är önskvärt. Till exempel kan man säga att vården som diskurs gör sjuksköterskan, hur 

hen beskrivs och vad hens uppgift och roll är inom praktiken. Varje institution, diskursiva 

praktiker och diskurser generellt innehåller normer och värderingar som fungerar som ett 

ramverk som styr hur vi bör agera, menar Fairclough (2010). Vilket innebär att 

diskursordningen bidrar till ett önskvärt beteende hos sjuksköterskor där upproret kan ses som 

ett sätt att gå emot diskursen. Sjuksköterskorna bryter alltså mot det osynliga ramverk, vilket 

blir synligt först när det bryts och det är här det första steget mot förändring är taget.  

 

Alla diskursiva händelser ses som en del av text, en förekomst av diskursiv praktik och ett 

exempel på social praktik (ett dialektiskt förhållande). Fairclough (1992) menar att diskurser 

bidrar till att skapa:  

 Sociala identiteter eller grupper (”identitetsfunktion”)  

 Sociala relationer mellan dessa identiteter eller grupper (”relationell funktion”) 

 Kunskaps- och betydelsesystem (”ideationell funktion” – diskursen bidrar med 

föreställningar om praktiken och dess innehåll som innebär hur den betecknas).  

4.3 Kritisk diskursanalys som metod - Den tredimensionella modellen 
För att kunna studera dessa nivåer som presenterades ovan, används Faircloughs (1992) 

tredimensionella modell. Enligt denna modell studeras dimensionerna text, diskursiv praktik 

och social praktik för sig, men har ett intimt samband. I textanalysen fokuserar en på hur 

diskurser skapar/konstruerar identiteter och grupper samt vilka diskurser som blir synliga. Vid 

analys av den diskursiva praktiken studerar en relationerna mellan dessa grupper som deltar i 

diskursen och vid analys av den tredje dimensionen social praktik som sätter in diskursen i ett 

större sammanhang. Till exempel de institutionella och organisatoriska förhållandena i den 

diskursiva praktiken, hur den sociala praktiken formar karaktären av den diskursiva praktiken 

samt vilka konstitutiva och konstituerande effekter det har på diskursen (Fairclough 1992). 

Detta kommer att vara utgångspunkten för analysen av materialet, dock kommer 

tyngdpunkten ligga på textanalysen och den diskursiva praktiken samt i viss mån även den 
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sociala praktiken. Varför alla tre dimensioner inte kommer att analyseras lika ingående beror 

helt enkelt på att frågeställningarna är mer text- och diskursbaserade och på tidsbegränsning 

men ger utrymme för vidare studier på en högre nivå. 

4.4 Material och urval 
Det empiriska materialet som studieobjekt är artiklar från olika svenska tidningar och 

etablerade debattsidor. Samtliga artiklar är hämtade från Internet. Urvalet består av sex 

tidningar, både nationella (DN, SvD, Aftonbladet), lokala (VK) och yrkespraktiskt inriktade 

(Dagens Medicin, Vårdfokus) samt Sveriges Televisions debattsida. Totalt sett ingår nio 

artiklar om sjuksköterskeupproret i materialet och urvalet. Anledningen till artiklarnas spridda 

ursprung beror på att få en bredd i materialet och öka validiteten och reliabiliteten, men också 

för att få en bild över artiklarnas eventuella karakteristiska variation dels som en intertextuell 

kedja och dels för att olika tidningar har olika ideologiska framtoningar.  

 

Varför dessa tidningar är valda är för att de nationella (Aftonbladet, DN, Svd) och den lokala 

(VK) är tidningar som läses av många människor och som förmedlar sin bild av 

sjuksköterskeupproret som i sin tur påverkar läsarens bild.  

 

Artiklarna: 

De nationella tidningarna är Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) och 

Aftonbladet där en artikel är från DN, två från SvD och en från Aftonbladet. En artikel är 

hämtad från lokaltidningen Västerbottens-Kuriren (VK). Vidare är tre artiklar hämtade från 

Dagens Medicin och Vårdförbundet som representerar yrkets praktik. Ytterligare en artikel 

har hämtats från SVT-debatts hemsida.  

4.5 Textanalysen 
Fairclough använder ett antal olika tekniker för att analysera en eller flera texter. Några av 

dessa är transitivitet, nominalisering, modalitet, tema och metaforer. I analysen av 

textmaterialet, som utgörs av tidningsartiklarna, kommer transitiviteten analyseras för att se 

hur processer och relationer förbinds med objekt och subjekt. Genom att studera 

transitiviteten i texten, som bygger på en lingvistisk forskningstradition, analyseras hur olika 

element förhåller sig till varandra i texten. Transitiviteten förklaras av Fairclough som ett sätt 

att studera hur texten (eller talet) är uppbyggt och ordnat grammatiskt och på så sätt avslöja på 

vilket sätt sociala, kulturella, ideologiska, politiska eller teoretiska faktorer avgör hur en 
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process är av betydelse i en specifik diskurs eller en specifik text (Fairclough, 1992). Mer 

specifikt beskriver Fairclough transitivitet på följande sätt: 

 

The objective is to see whether particular process types and participants are 

favoured in the text, what choices are made in voice (active or passive), and how 

significant is the nominalization of processes. A major concern is agency, the 

expression of causality, and the attribution of responsibility. (Fairclough, 

1992:235-236) 

 

 I enklare ord vilka ideologiska effekter olika typer av framställningar kan få. Vem beskrivs 

göra vad mot vem kopplas till dessa faktorer och begrepp – hur subjekt och objekt förbinds 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I textanalysprocessen kommer fokus ligga på vilka 

grupper eller individer som uttrycks vara agenter (aktiva, agerar mot ett mål) i textmaterialet 

samt vilka grupper eller individer som uttrycks vara passiva (nominaliserade substantiv).  

 

Vilka grupper beskrivs i materialet och vilken position eller auktoritet tillskrivs de i form av 

subjekt och objekt? Här tittar man på vilka pronomen och substantiv som används för att 

beskriva aktörer och vilka verb som beskriver handlingarna. För att exemplifiera genom ett 

påstående i en av artiklarna personalkrisen på sjukhusen blir mer och mer påtaglig. Uttryckt 

på detta sätt fråntas agenten ansvaret och uppfattas som något som ”bara är”. Tonvikten ligger 

på effekterna av händelsen eller processerna (vi är intresserade av) som lett fram till att 

sjukhusen lider av personalkris. Ett annat påståendeexempel när vårdavdelningar stänger för 

att arbetsgivarna inte kan attrahera personal blir det ett patientsäkerhetsproblem. Uttryckt på 

detta sätt ser vi en tydlig agent som bär ansvaret för den rådande personalbristen. 

 

Vidare kommer metaforer i texterna att analyseras. Fairclough (1992) argumenterar för att 

metaforer är genomträngande i all sorts språk och i alla sorters diskurser och inte en ytlig 

företeelse i diskurser många kanske föreställer sig. När vi betecknar företeelser genom en 

specifik metafor konstruerar vi verkligheten på ett specifikt sätt. Metaforer strukturerar hur vi 

tänker, hur vi agerar och vår kunskap på ett fundamentalt och genomgripande sätt. Används 

metaforer tittar man på vilka samt vilken effekt dessa har (Fairclough, 1992). Hur 

representanter inom ett visst område ”metaforiserar” sin erfarenhet är en av insatserna i 

kampen inom och över diskursiva praktiker, som i fallet för sjuksköterskorna som försöker 

bryta yrkets karaktär och sjuksköterskans roll från ”Florence Nightingale-kallet” för att 

exemplifiera.  
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4.6 Diskursiv praktik 
I analysen av den diskursiva praktiken (mittersta dimensionen) ligger tyngdpunkten på att 

studera hur texten är producerad och hur den konsumeras. Hur texter produceras och 

konsumeras skiljer sig beroende på diskursiv kontext och sociala faktorer. Till exempel 

skriver Fairclough (1992) att texter produceras på ett specifikt sätt i specifika sociala 

kontexter. Text och diskursiv praktik har ett intimt samband som kan innebära svårigheter att 

hålla isär dessa i analysen men som bör analyseras var för sig. Genom att studera texternas 

intertextuella kedja kan man se ”samma” text i olika utformningar genom att till exempel 

granska vilka ord som är återkommande. Intertextualitet innebär en tolkande verksamhet för 

alla som läser texterna. På detta analytiska tillvägagångssätt kan man se hur uppbyggnad och 

innehåll transformeras och se vilka produktionsförhållanden de olika textutgåvorna är 

underkastade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I termer av konsumtion är ett 

intertextuellt perspektiv av betydelse när det gäller tolkning av texter. Det är inte bara texten i 

sig som formar ens tolkning, utan att texterna tillsammans formar textkonsumentens tolkning 

(Fairclough, 1992).  

 

Den intertextuella kedjan syftar bland annat till att analysera vilken förändring som är 

önskvärd hos aktörerna inom diskursen, vilket utgör den huvudsakliga analysen av de utvalda 

debattartiklarna om sjuksköterskeupproret och kopplas till yrkets historiska omvandling och 

professionalisering. Vidare menar Fairclough (1992) att intertextualiteten används för att 

förstå hur subjekt konstitueras genom texter och hur det bidrar till att förändra diskursiva 

praktiker till förändring av sociala identiteter. Angående texternas ”samma” utformningar 

undersöks om kedjan är konsekvent eller skiftande (Fairclough, 1992).  

 

Vid en ingående analys av diskursiv praktik hade detta, som nämndes i föregående stycke, 

kunnat innebära att undersöka vilka produktionsförhållanden tidningsartiklarna är 

underkastade genom förarbetet till artiklarna som exempel. Alternativt ta reda på hur 

mottagarna tolkar texterna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta kommer tyvärr inte 

läggas lika stort fokus på i analysen eftersom frågeställningarna är i huvudsak 

textanalysbaserade med syftet att urskilja vilka diskurser som kommer fram och/eller 

utmanas. Analysen fokuserar främst på texternas intertextuella kedja mellan varandra och 

tolkningen av texterna är uteslutande författarens egna tolkningar. Texturvalet för 

sjuksköterskeupproret har en följetång från mars 2012 till augusti 2012 som innebär att i 

analysprocessen undersöka hur dessa texter förhåller sig till varandra. ”Hur förs 
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argumentationen i de olika texterna?”, ”vilka nya diskurser kommer fram/utmanas?” och ”vad 

är återkommande i artiklarna och vad det råder det kamp om?”, är exempel på sådant som 

kommer sökas efter i den intertextuella kedjan.  Användbarheten med att använda 

intertextualitet är att se hur textproduktion och konsumtion kan förändra och omstrukturera 

befintliga diskurser för att skapa nya (Fairclough, 1992).  

4.7 Social praktik – att sätta text och diskurs i en bredare kontext 
För den strikta analytikern av den tredimensionella modellen ska textanalysen och som 

diskursiv praktik placeras i förhållande till den bredare sociala praktik som de är en del av, 

alltså den yttersta dimensionen. Dimensionen syftar till de institutionella organisatoriska 

omständigheter diskursen är en del av, vilket innebär grunden för förståelsen till varför den/de 

diskursiva praktikerna är som de är samt vilka effekter diskurser har på social praktik och vise 

versa (Fairclough, 1992). När det gäller social praktik kan man för det första titta på 

relationen mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning som den ingår i. För det 

andra kan man undersöka diskursens sociala matris vars syfte är att blottlägga vilka sociala 

och hegemoniska relationer och strukturer som utgör matrisen i detta speciella fall av social 

och diskursiv praktik samt vilka effekter det bidrar till i termer av reproducering eller 

transformering (Fairclough, 1992). Till exempel kan man undersöka vilka institutionella, 

ekonomiska eller historiska betingelser det finns för den diskursiva praktik det är fråga om. 

Dessa frågor kan inte besvaras i ljuset av diskursanalys eftersom Fairclough menar att det är 

här det är relevant att komplettera med annan relevant teori om kön, klass och så vidare 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I analysen kommer detta inte betonas närmare eftersom 

frågeställningarna är mer text- och diskursinriktade som tidigare nämndes. Däremot finns det 

en klass- och könsproblematik i sjuksköterskeupproret, men eftersom text- och diskursanalys 

är det primära kommer det inte ges en fullbordad analys av den sociala praktik de ingår i. 

Däremot förs ett resonemang kring den sociala praktiken i resultatdelen. 

 

Sammanfattning av analytiskt tillvägagångssätt  

Fairclough ställer upp ett analysschema som liknar en checklista men som bör anpassas efter 

studiens speciella karaktär. Nedan har en checklista ställts upp som fungerat som en guide 

genom analysen av det empiriska materialet. Den har inte följts strikt för varje specifik text, 

utan punkterna faller sig mer relevanta än andra i vissa delar av materialet. Det som fallit mest 

relevant för denna studie punktas upp på detta förenklade sätt: 
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Textuella nivån: 

 Transitiviteten, som används för att se hur processer och relationer förbinds med 

objekt och subjekt (subjekt – verb – objekt):  

Vem beskrivs göra vad mot vem?  

Vem/Vilka kommer till tals? 

Vilka är agenter och agerar mot ett mål (aktiva/passiva)? 

(Vilka pronomen och substantiv används för att beskriva aktörer? Vilka verb 

används för att beskriva handlingarna?) 

 Metaforer: Vilka metaforer och vilken ideologisk effekt? 

 

Diskursiva praktikens nivå: 

 Intertextuell kedja, för att koppla händelser/fenomen med aktörer.  

Kan materialet karaktäriseras generellt? 

Vilka ord återkommer i texterna? 

Hitta vilken förändring som är önskvärd inom diskursen (i relation till social/kulturell 

förändring). Är kedjan konsekvent eller skiftande? 

 

Sociala praktikens nivå: 

 Diskursens sociala matris – vilka sociala och hegemoniska relationer och strukturer 

utgör matrisen? Vilka effekter bidrar det till? Observera att detta avsnitt inte ger en 

fullständig analys. 

4.7 Metodologisk kritik 

Den kritiska diskursanalysen är en komplicerad och användbar modell vars styrka ligger i att 

den på ett sofistikerat sätt ställer upp förhållandet mellan språkbruk och bredare samhälleliga 

praktiker. Tidigare nämndes att skiljelinjen mellan vad som är text och diskurs och gränserna 

mellan diskurs och social praktik inte presenteras på ett tydligt sätt i Faircloughs 

diskursanalytiska modell, något han kritiserats för. I Diskursanalys som teori och metod 

skriven av Winther Jørgensen & Phillips (2000) diskuterar författarna vilka styrkor och 

svagheter Faircloughs kritiska diskursanalys har. Ett problem de tar upp är att Fairclough inte 

ger några riktlinjer hur mycket social analys som behövs eller vilka former av sociologisk 

teori man bör använda. Själv har han byggt upp sin metod och teori på flera olika teoretiker, 

till exempel Foucault, Gramsci, Althusser, Habermas etc. därför kan det som analytiker vara 

svårt att veta vilken eller vilka teorier som är lämpliga att använda. Dessutom trycker 
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Fairclough på vikten av det dialektiska förhållandet mellan det diskursiva-icke diskursiva, 

mellan diskursiv praktik och social praktik och det problematiska här är att visa var och hur 

det påverkar varandra. Hans modell guidar oss inte genom detta. Vidare diskuterar Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) att Fairclough har en svag teoretisk förståelse av 

gruppbildningsprocesser, subjekt och agency inklusive frågor rörande subjektivitet och 

människors grad av kontroll över sitt språkbruk. Däremot understryker han att diskurser bidrar 

till att konstruera sociala identiteter och sociala relationer som kunskap- och betydelsesystem 

har han inte helt försummat dessa aspekter. Accepterar vi diskursanalys som teori och metod 

trots den kritik som riktats mot den kan man bidra till kampen för social förändring för det 

man avser undersöka.  

4.8 Självreflexivitet och rollen som diskursanalytiker 

En diskursanalytiker är inte helt opåverkad i sin analysprocess och det krävs en viss 

självmedvetenhet och reflektion när man sysslar med diskursanalyser. Genom att analysera 

och tolka texter som sedan skrivs ner i nya ord och meningar bidrar författaren till att 

reproducera och transformera diskursen. Fairclough skriver i Discourse and Social Change 

(1992) att diskursanalys leder till produktion av nya texter som socialt distribueras och 

konsumeras likt andra texter. Han menar också att diskursanalys är, som alla andra diskurser, 

en form av social praktik som är dialektiskt relaterat till sociala strukturer. Vad Fairclough 

försöker säga är att man som analytiker påverkar de ideologiska, hegemoniska och politiska 

kamperna i strukturer samt att en analytiker aldrig kan befinna sig ”ovanför” de sociala 

praktikerna. En analytiker befinner sig alltid inuti den sociala praktik som man är intresserad 

av och analyserar. Vidare är mina ord och tolkningar påverkade av den diskursiva 

vetenskapliga praktik jag befinner sig i. Min sociologiska utbildning har format mitt sätt att 

analysera och uttrycka mig, möjligtvis även vad jag förväntar mig att hitta. Man skulle kunna 

påstå att diskursanalysen blir en diskursgranskning av en annan diskurs ur en annan diskurs.  

 

Det är emellertid viktigt att betrakta diskurser som konstruerade eftersom det skapats som ett 

analysverktyg inom ramen för samhällsvetenskap skriver Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) vilket innebär att denna diskursanalys är en version av världen. Det är viktigt att 

förhålla sig till med tanke på att ett kritiskt diskursanalytiskt förhållningssätt inte är neutral i 

den bemärkelsen och ställer sig på den ”undertryckta” gruppens sida för att främja social 

förändring och belysa ideologiska och hegemoniska effekter som hämmar en önskad 

förändring. 
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4.9 Etiska förhållningssätt 

Eftersom artiklarna är offentligt material som kan hämtas och läsas av vem som helst har jag 

som författat denna uppsats gjort bedömningen att några tydliga etiska riktlinjer inte behövs. 

Av respekt kommer författarna bakom artiklarna inte nämnas vid namn vid något tillfälle i 

uppsatsen eftersom det är innehållet i artiklarna som endast är av intresse för denna uppsats. 

Finns ett intresse av vem eller vilka som författat artiklarna hänvisas läsaren till bilagan där 

artiklarnas webbadresser finns presenterade. Den enda namnformen som kommer nämnas är 

vilka tidningar som publicerat de valda artiklarna. Vid förekomst av namn i citatutdragen har 

de tagits bort och ersatts med punkter (…).  

5. Resultat, analys och slutsatser 
I analys- och resultatdelen har målet varit att dela upp dessa efter de tre dimensionerna (text, 

diskurs, social praktik), vilket inte har varit helt enkelt. Dels för att Fairclough inte helt tydligt 

beskriver hur det ska gå till och dels för att han samtidigt menar att de har ett dialektiskt 

förhållande sinsemellan. I utförandet var det problematiskt att skilja på det som är textanalys 

och det som är diskursiv praktik, något Fairclough kritiserats för. Därför kan dimensionerna 

gå in i varandra i presentationen i någon grad.  

 

5.1 Textanalys och resultat: 
Inledningsvis kommer artikelurvalet som bekant från olika nationella, lokala och 

vårdpraktiska tidskrifter. Genom hela analysprocessen är det viktigt att förhålla sig till 

texternas produktionsförhållanden som är sprungna ur en viss diskurs. Den diskurskontexten 

kommer inte att undersökas närmare men den övergripande mediala diskursen har ett bestämt 

sätt att producera text på, artikulera och betonar fenomen på ett visst sätt och styrs av sin roll 

som journalist eftersom texter produceras och konsumeras i den här kontexten hos stora 

kollektiva grupper. Med en skärpt blick bör man även kunna se att tidningarna i sig har en 

egen specifik diskurs eftersom de kan vila på olika politiska och ideologiska grunder. Till 

exempel har de flesta tidningar i urvalet en liberal karaktär och andra är fackligt bundna 

tidningar vilket kan innebära variation i vad som lyfts fram i de skrivna texterna.  

 

Fortsättningsvis utgör transitiviteten (hur händelser förbinds eller inte förbinds med subjekt 

och objekt) och metaforer underlaget för den metodiska analysprocessen av texterna. Nedan 

framgår citatutdrag från texterna som följs av en analytisk beskrivning och resultat.  
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På många håll i landet demonstrerade igår, tisdag, sjuksköterskestudenter för sitt 

krav på högre ingångslön. Kampviljan var det inget fel på. 

(http://www.dagensmedicin.se/nyheter/krav-pa-24-000-star-starkt/)  

 

Ovanstående referat visar på en direkt handling, där agenter agerar mot ett specifikt mål som 

står klart och tydligt beskrivet. Sjuksköterskorna (subjekt-aktörerna) demonstrerade (verb) för 

högre lön (objekt-målet). Vad det råder kamp om är höjd ingångslön för examinerade 

sjuksköterskor och i citatet nedanför råder det en kamp om att yrket måste värderas högre:  

 

Sjuksköterskeyrket måste uppvärderas, säger … . 

(http://www.svd.se/naringsliv/loneprotest-hotar-patientsakerhet_6936771.svd) 

 

I texter kan även indirekta handlingar framgå. I så fall hade det till exempel stått något i stil 

med ”på många håll i landet demonstrerade igår sjuksköterskestudenter”. Skillnaden mellan 

direkta och indirekta handlingar i en händelse som förbinds med subjekt och objekt är att i 

direkta handlingar framgår aktör, handling och mål. Indirekta handlingar består av en aktör 

och handling men inget mål. Då måste man fråga sig Vad gjorde x (agenten/aktören)? eller 

Vad hände med x (målet)? (Fairclough, 1992).  

 

Vårdfokus skriver i en artikel:  

Det här handlar om synen på sjuksköterskeyrket, arbetsgivarna utnyttjar vår 

kompetens och tar för givet att vi betraktar yrket som ett kall, säger … . 

(http://vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2012/April/Loneupproret-bland-

studenterna-vaxer-i-styrka/) 

 

Vad gäller transitiviteten utmärks det i referatet ovan av att det finns en tydlig aktör/agent. 

Textens ”vi” utgör den aktiva handlande aktören (sjuksköterskorna). Vem som bär ansvaret 

till händelsen är ”arbetsgivarna” i bestämd form som beskrivs utnyttja sjuksköterskornas 

kompetens (egenskap). Begreppet ”kompetens” framstår som en beskrivande term av 

sjuksköterskans identitet. Här träder en bild fram av vad som är önskvärt och vilken diskurs 

det är som utmanas– att betona sjuksköterskornas kompetens och inte betrakta yrket som ett 

kall. Hur sjuksköterskorna vill konstituera sin yrkesroll- och identitet lyfts fram på flera sätt i 

artiklarna. Ytterligare ett exempel på det är som en artikel i DN skriver som intervjuat en av 

talespersonerna för upproret: 

 

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/krav-pa-24-000-star-starkt/
http://www.svd.se/naringsliv/loneprotest-hotar-patientsakerhet_6936771.svd
http://vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2012/April/Loneupproret-bland-studenterna-vaxer-i-styrka/
http://vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2012/April/Loneupproret-bland-studenterna-vaxer-i-styrka/
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Vi har kallats patientfarliga på anställningsintervjuer. Det är ju svårt och orimligt 

att ta det ansvaret när man söker jobb. Vi ser inte jobbet som ett kall, utan som en 

karriär.(http://www.dn.se/sthlm/vi-ser-inte-jobbet-som-ett-kall-utan-som-en-

karriar)  

 

Vi kan i citatet ovan se att texten bygger på en särskild metafor, att sjuksköterskorna inte ser 

på sitt yrke som ett ”kall”. Detta är något de ofta trycker på i texterna och i sina uttalanden att 

yrket och deras yrkesroll inte innebär ett kall. Vi får däremot bilden av en professionell 

identitet bland sjuksköterskor när de säger att de (vi) ser yrket som en karriär. I formuleringen 

hävdar de en auktoritet över sin identitet. Inte någonstans i artiklarna framgår vad ”de 

ansvariga” har att säga om upproret. Vi kan implicit förstå var de står i frågan om höjd 

ingångslön genom vad sjuksköterskorna beskriver i artiklarna. I citatet ovan får vi en bild av 

att de har en negativ inställning till upproret eftersom det har inneburit en kraftig personalbrist 

som i sin tur leder till en patientfarlig tillvaro. I ett uttalande från en av upprorets 

förgrundsfigurer påstår hen att SKL anser att upproret är en ”nyanställningsblockad” eller 

som i citatet ovan ”patientfarliga”. Två grupper träder fram, en för och en emot. Auktoriteten 

kan alltså vara skenbar, eftersom de ”ansvariga” aktivt står utanför debatten: 

 

Samtidigt ser vi med förvåning hur landstingen och arbetsgivarorganisationen 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med förhandlingsdelegationens 

ordförande … i spetsen, tiger. 

 

I egenskap av sjuksköterskestudenter, skattebetalare och patienter undrar vi hur 

det kommer sig att våra krav möts av en så kompakt tystnad? 

(http://www.aftonbladet.se/debatt/article14815407.ab) 

 

Den önskade sociala förändringen och diskursiva kamp som pågår möts av tystnad från 

arbetsgivarsidan. Det kan vi se genom att studera transitiviteten i citatet: Vi (subjekten) ser 

med förvåning hur landtingen, SKL (objekten) tiger (verb). Den passiva gruppen förbinds 

med händelsen och subjekten. Tystnaden skulle kunna tolkas som ett slags dolt maktutövande 

genom att arbetsgivarsidan ignorerar en handlande aktör. 

 

Nedanstående citat är ett exempel på en metafor i det empiriska materialet. Metaforer 

fungerar enligt Fairclough (1992) på ett sätt som konstruerar verkligheten i en specifik 

riktning. Det strukturerar hur vi tänker, agerar och våra tros- och betydelsesystem på ett 

fundamentalt och genomträngande sätt. Hur en särskild upplevelse eller händelse 

http://www.dn.se/sthlm/vi-ser-inte-jobbet-som-ett-kall-utan-som-en-karriar
http://www.dn.se/sthlm/vi-ser-inte-jobbet-som-ett-kall-utan-som-en-karriar
http://www.aftonbladet.se/debatt/article14815407.ab
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metaforiseras är ideologiskt laddade och en insats i kampen inom och över diskursiva 

praktiker. Problemet är här att veta hur man som diskursanalytiker vet hur metaforer bör 

tolkas.  

Hon tycker inte heller att sjuksköterskans roll är att vara en, näst intill ideellt 

arbetande ”Florence Nightin-gale” med ett kall större än 

Kebnekaise.(http://www.vk.se/647525/kvinnokamparnas-barnbarn-tar-

strid?mobil)  

 

Det finns två metaforer i ovanstående referat: 1) ideellt arbetande Florence Nightingale och 2) 

ett kall större än Kebnekaise. På vilka sätt en händelse som stör den relativa sociala balansen 

metaforiseras i media eller på andra ställen, förser oss med en god insikt av vilka värderingar 

och sysselsättningar gruppen består av (Fairclough, 1992). I citatet ovan framstår 

sjuksköterskans roll som en ideellt arbetande Florence Nightingale som ett slags 

”naturfenomen”, något som ”är” hegemoniskt, allmänt vedertaget. Effekten av dessa 

metaforer framställer att sjuksköterskan arbetar ”gratis” vilket inte är korrekt, men det bidrar 

också till effekter som att någonting måste göras. Lönefrågan måste tas tag i nu.  

 

Vi kan också genom att studera transitiviteten se i artiklarna att upproret lett till missnöje 

bland de som har en lång erfarenhet som sjuksköterskor. En annan grupp kommer fram i 

materialet: Den erfarna gruppen sjuksköterskor: 

 

Är det rimligt att en nyutexaminerad sjuksköterska utan erfarenhet ligger högre i 

lön än en specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska med flera års erfarenhet? 

(http://www.svd.se/naringsliv/loneprotest-hotar-patientsakerhet_6936771.svd) 

 

I samma artikel som i textutdraget ovan står det att kravet på 24 000 kronor i ingångslön 

riskerar att låta specialistsjuksköterskor hamna lägre i lön än de nyutexaminerade vilket 

orsakat missnöje bland sjuksköterskor på flera håll i landet. Det finns alltså ett visst motstånd 

inom gruppen sjuksköterskor och mellan sjuksköterskor och SKL, landsting och politiker. 

Vilka diskurser som förverkligas i texterna är en Florence Nightingalemoralisk diskurs som 

sjuksköterskorna utmanar genom att protestera och demonstrera mot den orättvisa 

lönestrukturen, mot de dåliga arbetsvillkoren och förhållandena och som utnyttjas av 

arbetsgivarna. Detta kommer att analyseras vidare i nästa del ”diskursanalys och resultat”. Till 

saken hör också att kampen om diskursen möter motstånd inom den egna gruppen, från de 

sjuksköterskor som arbetat länge och kommer i så fall ha en lägre inkomst än nyexaminerade.  

http://www.vk.se/647525/kvinnokamparnas-barnbarn-tar-strid?mobil
http://www.vk.se/647525/kvinnokamparnas-barnbarn-tar-strid?mobil
http://www.svd.se/naringsliv/loneprotest-hotar-patientsakerhet_6936771.svd
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Gällande texternas språkliga karaktär förhåller sig delvis sakliga i sin framtoning om upproret, 

hur upproret gått till och vilka konsekvenser det fått. De framställs även genom att använda 

kraftuttryck som ”kampen”. Vilken processtyp som väljs för att beteckna en verklig process 

kan vara av kulturell, politisk eller ideologisk betydelse (Fairclough, 1992). Vad som sker är 

just det, ett uppror med ideologisk och politisk betydelse. 

5.2 Diskursanalys och resultat: 
I föregående kapitel (textanalys och resultat) beskrevs att texterna från tidningarna är 

sprungna ur sina diskurser men bygger samtidigt på kommentarer från sjuksköterskor som 

deltagit i upproret, de som startade upproret och journalistens närvarande vid till exempel 

manifestationer. Det är viktigt att ha i åtanke när man sysslar med diskursanalys eftersom 

texterna spelar sin roll i hur man sedan uppfattar fenomen. Vidare medieras relationen mellan 

texterna och den sociala praktiken av den diskursiva praktiken. Ser vi på den diskursiva 

praktikens roll i texternas produktions- och konsumtionsförhållanden och utgår från ett 

socialkonstruktionistiskt tankesätt kan vi anta att författarna bakom artiklarna har påverkats av 

sin bild av verkligheten genom att ha en uppfattning av upproret (som i sin tur påverkats av 

andra texter) och genom att ha talat med de organiserade sjuksköterskestudenterna. Detta 

förhållande påverkar i sin tur textkonsumentens, alltså läsarens, verklighetsuppfattning genom 

att författaren bestämmer vad som ska skrivas om upproret och hur det ska skrivas, som i sin 

tur är en form av hegemoni.  

 

För att utkristallisera vilken/vilka diskurser det råder kamp om har tekniken intertextuell kedja 

använts som presenterades i metodavsnittet. Varför jag skriver att ”det råder kamp om 

diskursen” är för att texterna påvisar, genom att studera den intertextuella kedjan, att det är 

den typen av formulering som är mest återkommande i artiklarna tillsammans med begrepp 

som ”kallet” som har ideologiska och hegemoniska laddningar om vad man får säga och inte 

bör säga. Den diskursen är döpt till Florence Nightingalediskursen. 

 

Florence Nightingalemoralisk diskurs utmanas  

Det står skrivet i bestämd form vad upproret bland annat handlar om – att omdefiniera 

sjuksköterskeyrket från ett kall till att använda beskrivande begrepp som ”kompetens” och 

”ansvar”. Vidare beskriver de att det är en struktur som måste förändras: 

 



  27 

Det här systemet har sin rot i att sjuksköterskeyrket under årens lopp har setts som 

ett kall, och vi sjuksköterskor fostrats in i att vi också borde vara som Florence 

Nightingale, och att det är fult att kräva hederligt betalt för vårt arbete. 

(http://debatt.svt.se/2012/04/15/vi-ar-inga-florence-nightingakes-och-det-ar-inte-

ni-heller/)  

 

Här kan vi se en slags Florence-Nightingale-moral-diskurs som träder fram och som utmanas. 

En struktur som önskas förändras. En diskurs som har sina rötter i tidigt 1900-tal då 

sjuksköterskeyrket började ta form. ”Kallet” fungerade då som ett sätt att höja yrkets status 

som hade ideologiska idéer om att det inte bara är ett jobb utan även ett kall som utförs av 

uppoffrande, hjälpsamma skäl och inte egoistiska (Andersson, 2002). Ett omsorgsbetonat 

arbete förknippas sällan med ekonomisk vinning vilket innebär att upproret går emot den 

rådande diskursen. I Rehns (2008) avhandling redogörs för hur den meningsskapande delen 

förändrats för sjuksköterskorna över tid, däremot redogör hon inte för hur löneutvecklingen 

och yrket förhåller sig till varandra. Hon beskriver dock att den vårdande praktiken mer gått 

över till en beteendevetenskaplig diskurs där patientens behov står i centrum. Utifrån detta 

skulle man kunna påstå att det fortfarande finns fragment av en Florence Nightingale diskurs 

där det anses vara fult att kräva mer betalt som sjuksköterska med tanke på yrkets kulturella 

och historiska arv. Vi får en bild av vad som går utanför diskursens ramar. Ett liknande 

exempel framkommer i artikeln från Västerbottens Kuriren som exemplifierades i 

textanalysavsnittet: 

 

… tillhör också en generation som uppfostrats till att kvinnans roll inte är att tjäna 

man och barn. Hon tycker inte heller att sjuksköterskans roll är att vara en, näst 

intill ideellt arbetande ”Florence Nightin-gale” med ett kall större än 

Kebnekaise.(http://www.vk.se/647525/kvinnokamparnas-barnbarn-tar-

strid?mobil)  

 

I citatet ovan framkommer, förutom en Florence Nightingale diskurs även en 

”kvinnodiskurs”. Alternativt en genusdiskurs. Detta är dock den enda artikeln som lyfter att 

yrket är ett historiskt kvinnodominerat yrke. Artikeln inleder med att upproret inte enbart 

handlar om högre löner och bättre arbetsförhållanden utan lyfter frågan om att det är en 

generationsfråga och en kvinnofråga. Varför jag hellre vill kalla det en genusdiskurs är för att 

begreppet ”kvinnofråga” eller benämningen ”kvinnodiskurs” implicit innebär en fråga som 

endast berör kvinnor och som blir bärare av ansvaret när det egentligen innebär en 

http://debatt.svt.se/2012/04/15/vi-ar-inga-florence-nightingakes-och-det-ar-inte-ni-heller/
http://debatt.svt.se/2012/04/15/vi-ar-inga-florence-nightingakes-och-det-ar-inte-ni-heller/
http://www.vk.se/647525/kvinnokamparnas-barnbarn-tar-strid?mobil
http://www.vk.se/647525/kvinnokamparnas-barnbarn-tar-strid?mobil
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genuskonstruktion på en social och strukturell nivå. Detta kommer dock inte kategoriseras 

som en diskurs eftersom det inte finns tillräckligt med underlag för det i det empiriska 

materialet. 

 

För att återkoppla till de grupper som beskrivs i materialet i relation till diskursiv praktik finns 

det interdiskursiva motsättningar. Gruppen ”de äldre erfarna” sjuksköterskorna och gruppen 

nyutexaminerade sjuksköterskor som båda påverkas på olika sätt av upproret har lett till 

missnöje bland de äldre och erfarna. Det är alltså inte en homogen grupp som kräver en höjd 

ingångslön och bättre arbetsvillkor, det finns motsättningar inom gruppen. Här lyfter 

skribenterna i artiklarna de organiserade sjuksköterskornas argument om att det är själva 

tanken med upproret. Syftet är att skapa orättvisa lönesättningar eftersom de menar att de med 

lång erfarenhet har här en möjlighet att löneförhandla sig till en bättre lön och kräva mer än 

24 000 kronor.  

 

Vidare får man en bild av vem eller vilken grupp som kan tänkas bära ansvaret till att yrket 

betraktas som ett kall, nämligen ”arbetsgivarna”. Det framgår i artiklarna att ”arbetsgivarna” 

är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), landstingen och politiker. Dessa aktörers egna 

röster kommer inte fram i artiklarna.  

 

Vi har flera gånger blivit inbjudna till olika debattprogram som fåtts ställas in 

eftersom ingen från SKL har velat ställa upp. I egenskap av 

sjuksköterskestudenter, skattebetalare och patienter undrar vi hur det kommer sig 

att våra krav möts av en så kompakt tystnad? Hur kommer det sig att ingen, 

varken … eller arbetsgivarna i SKL, tar sitt ansvar när det kommer till våra löner? 

(http://www.aftonbladet.se/debatt/article14815407.ab) 

 

För att avrunda detta avsnitt diskuteras texternas intertextuella kedja. Texterna bygger på 

varandra i och med att de beskriver upproret på liknande sätt. Det finns en konsekvens och 

logik i samtliga texter. Även om de kommer från olika tidningar och utspritt under året 2012 

förmedlar de en liknande framställning av upproret med viss variation. Variationen handlar 

till exempel om var tyngdpunkten ligger bakom upproret där samtliga gemensamt bildar 

”Florence Nightingalediskursen” men lyfts fram på olika argumentationssätt. Till exempel 

artikeln från Västerbottens Kuriren var den enda som tog upp en könsproblematik, medan de 

andra artiklarna la tyngdpunkten vid rätt betalt för den kompetens de har. 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14815407.ab
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5.3 Social praktik 
En fullbordad analys av den sociala praktiken kräver att man väger in andra teorier för det 

man avser undersöka. På grund av att detta inte är huvudsyftet är nedanstående del ett 

resonemang kring vad som påverkat diskursordningen socialt, historiskt, institutionellt och 

ekonomiskt. Till exempel hade teorier om klass och kön i relation till sjuksköterskeyrket som 

är ett kvinnodominerat yrke varit lämpligt i sammanhanget.  

 

Fairclough menar att det är viktigt att ställa den konkreta praktiken mot den ordning som den 

ingår i, alltså att studera den kommunikativa händelsen (texterna) mot den diskursordning den 

ingår i. Varje kommunikativ händelse (vilket är texterna) fungerar som en form av social 

praktik genom att den reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen. Diskursordning 

betecknar olika diskurser inom samma terräng som kämpar om att ge innehåll åt diskurserna 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I sjuksköterskornas fall strävar de efter att förändra 

diskursordningen genom att ifrågasätta den diskursiva praktiken som har sin specifika 

historiska, ekonomiska och institutionella prägling. Diskursordningar är knutna till bestämda 

institutioner men kan också överskridas som till exempel de statliga organ som reglerar 

nyexaminerade sjuksköterskors grundlöner.  

 

Vidare kan den sociala praktiken sättas i ljuset av hegemoni som delvis handlar om att ha 

makten att definiera sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter i diskursen. Eftersom Faircloughs 

(1992) teorier säger att diskursiv praktik kan ses som en aspekt av en hegemonisk kamp som 

bidrar till reproduktionen och transformationen av diskursordningar kan man påstå att 

sjuksköterskeupproret ämnar förändra diskursen inom praktiken. Det är när diskursiva 

element artikuleras på nya sätt det sker en diskursiv förändring eller övergång vilket är precis 

det sjuksköterskorna strävar efter. Men möjligheten till förändring begränsas av 

maktrelationer som bland annat sätter gränserna för olika aktörers tillträde till olika diskurser 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

I Helena Rehns (2008) avhandling ser hon på vårdande praktik som en social praktik, en 

mänsklig praktik som bedrivs av avgränsade grupper där kunskap, värderingar, relationer och 

erfarenheter utvecklas. Inom och runt denna sociala praktik produceras, reproduceras och 

transformeras föreställningar och diskurser av aktörer som bidrar till ett bestämt sätt att se på 

vårdande (sjuksköterskor i detta fall) utifrån ett bestämt perspektiv. Detta perspektiv avser 

även jag att se på vården som social praktik där olika diskursordningar ingår.  
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Historiska, institutionella och ekonomiska betingelser: 

Genom att gå tillbaka till de historiska processer som präglat vården och sjuksköterskorna är 

ett första steg till att undersöka den diskursiva sociala matris praktiken befinner sig i men 

eftersom frågeställningarna och syftet med uppsatsen inte riktar sig mot de svaren kommer ett 

resonemang att föras kring vilka sociala, historiska, ekonomiska och institutionella processer 

som ingår i och påverkat den sociala praktiken. Låt börja med att vårdutövande förknippades 

som en ”kvinnas uppgift”, vilket är en realistisk bild historiskt sett med tanke på det som 

Andersson (2002) diskuterar i sin avhandling nämligen att sjuksköterskeyrket var en kvinnas 

uppgift för att hon fick utlopp för sin ”moderliga” natur. Teorier om genus i relation till arbete 

och klass hade här kompletterat till en utförlig analys av den sociala praktiken eftersom 

sjuksköterskeyrket har sitt ursprung från borgerliga kvinnor (Andersson, 2002).  

 

Ett andra steg är att närmare undersöka ”kallets” betydelse för yrkesdefinitionen. Kallet 

motiverade yrkets legitimering i den bemärkelsen att det fick en erkänd status som ett yrke 

med en kristen barmhärtighetsstämpel. Detta kallas även jurisdiktion. För att en yrkesgrupp 

ska uppfattas som en egen profession/yrkeskategori måste den förfoga över ett eget utrymme i 

den samhälleliga arbetsdelningen, alltså ett stort mått av autonomi och tolkningsföreträde i ett 

kunskaps- och praxiskomplex professionen kontrollerar över. Det är detta som kallas 

jurisdiktion, något som sjuksköterskeyrket hade uppnått under 20-talet och som växt sig 

starkare sedan dess (Eversson & Lindqvist, 2000). Det här handlar om ideologiska och 

hegemoniska krafter, vem eller vilka grupper som besitter ”rätten” att artikulera vad som 

ingår i diskursen (Fairclough, 1992), dels vilka arbetsuppgifter yrkesgruppen lägger under sig 

men också att kontrollera allmänhetens bild av det egna yrket. Jurisdiktion kan alltså ses i 

sjuksköterskornas fall som en ideologisk och hegemonisk kamp när det gäller att göra anspråk 

på och upprätthålla en social, kulturell, kognitiv kontroll över i syfte att vinna ekonomiska, 

sociala och kulturella fördelar. För att vinna jurisdiktionen innebar således att till en början 

framställa yrket som ett arbete i det kristna kallets tjänst. För sjuksköterskornas del på den 

tiden innebar kallet ett asketiskt leverne och avstånd från världsliga ting som lön, familj och 

reglerade arbetsvillkor. Kalltankens betydelse för de första generationerna sjuksköterskor 

pekar på att det primära motivet till en egen jurisdiktion var av social och kulturell karaktär 

snarare än ekonomisk. Att ta betalt av en människa i nöd ansågs förkastligt bland de 

borgerliga kretsarna (Evertsson, 2002). Dessa värderingar verkar ha förföljt yrket genom 

reproduktion och transformation. 
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Efter andra världskriget sker ett brott i den kristna kalltankediskursen som präglat yrket i flera 

decennier. Välfärdspolitiken fick ett uppvaknande i Sverige och sjukvårdspolitiska frågor 

utvecklades i välfärdsstatens intresse. Sjukvården skulle byggas ut, effektiviseras, 

rationaliseras, centraliseras och sekulariseras. Det rådde nationell brist på sjuksköterskor 

under efterkrigstiden. Anledningarna var bland annat missnöjen om lön, pension och 

arbetsvillkor. Konflikter mellan staten och sjuksköterskeföreningen (SSF) samt inom 

föreningen präglade denna tid. Konservativa krafter inom SSF ville bevara kalltanken om 

yrket medan andra inom SSF hade mer radikala intressen att styra yrket mot en mer 

traditionell karaktär för att öka möjligheten att förena arbetsliv med familjeliv. Staten gick 

några år efter detta segrare ur konflikten genom att förstatliga och sekularisera utbildningen 

och yrkesverksamheten. Under denna tid förändrades diskursen inom vården. I rollen som 

sjuksköterska ingick utöver kunskaper om vårdarbetet med patienter, teoretiska och 

medicinskt orienterade kunskaper och ett nära arbete med läkarna (Evertsson, 2002). Ett 

tredje steg skulle här vara att se till välfärdsstatspolitiska teorier, hur ett sjukvårdssystem 

organiseras. 

5.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis finns det tre grupper som träder fram: sjuksköterskestudenterna, erfarna 

sjuksköterskor och arbetsgivarsidan (SKL och landstingen). Genom att ha studerat texternas 

transitivitet och metaforer kan det konstateras att diskursen och den sociala praktiken 

reproducerats och transformerats över tid. Hur diskursen ser ut medieras genom artiklarna och 

upproret är av ideologisk och hegemonisk karaktär. Vi kan också konstatera, utifrån analysen 

av det empiriska materialet som utgör grunden för uppsatsen, att det finns kvar historiska 

ideologiska fragment i hur yrket och sjuksköterskans roll fortfarande betraktas som ett kall. 

Inte i den meningen att det är en självklar föreställning vi förhåller oss till men att dess 

historiska arv är gjutet med yrket och är en komponent som bromsar sjuksköterskornas 

löneutveckling och vad de får säga och inte bör säga (läs kräva) inom sin diskursiva praktik. 

Äldre diskurser lever kvar i den diskursiva så som den sociala praktik vården befinner sig i 

men är på väg att konkurreras ut. Innebörden i texterna handlar alltså inte bara om lönefrågan. 

Det handlar också om föreställningar om sjuksköterskan som strävar efter en social och 

strukturell förändring.  
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Vi kan dessutom konstatera att sjuksköterskestudenterna strävar efter att lönesättningen ska 

vara likvärdig med den treåriga akademiska utbildning de har och sedan den kompetens och 

ansvar de tar i sitt arbete. Hos arbetsgivaren verkar vården fortfarande värderas som ett kall. 

Genom att ha studerat texternas transitivitet och metaforer, den intertextuella kedjan och 

historiska skeenden pekar resultaten på att det är en diskursiv kamp som pågår, som handlar 

om hur gruppen sjuksköterskor vill definiera sin yrkesroll och hur den önskas värderas snarare 

än att utkristallisera vilka diskurser som kommer fram i texterna. Sjuksköterskornas ord står 

mot arbetsgivarsidan som väljer att inte bemöta debatten och menar att upproret är ett 

patientfarligt uppror. Detta tolkas som att aktionen och kraven bryter mot de diskursiva ramar 

som omfamnar sjuksköterskornas praktik. Om diskurs innebär ett bestämt sätt att prata 

innebär det implicit ett bestämt sätt att inte prata. Sjuksköterskorna uttrycker sig på ett sätt 

som går utanför de normer och konventioner som begränsar dem. Fairclough (1992) menar 

dock att diskursernas normer och konventioner inte bara begränsar subjekt, objekt och 

strukturer utan att diskurser också skapas och transformeras genom att de artikuleras på nya 

sätt. Genom sjuksköterskornas ideologiska och politiska kamp strävar de samtidigt efter att 

förändra och rekonstruera maktrelationernas hegemoniska tillstånd. 

6. Slutord 
Resultaten indikerar som sagt på att det råder kamp om att sjuksköterskeyrket värderas för 

lågt i förhållande till vad de får betalt för. De menar att deras akademiska utbildning, 

kompetens och ansvar inte stämmer överens med vad landstingen erbjuder i ingångslön. 

Dessutom framgår det i materialet att de, enligt sjuksköterskorna, dömer ut upproret för att det 

är en patientfarlig handling. Moraliska tankar om kallet lever kvar hos arbetsgivaren vilket 

även tidigare forskning stödjer. Det här handlar också om vem som har makten att definiera 

sin yrkesgrupp. Vad får det för betydelse och effekter i praktiken om kallet lever kvar men 

sjuksköterskorna själva inte väljer att utbilda sig till sjuksköterskor på grunder av att tjäna 

människor i nöd i enlighet med en uråldrig kalltanke? Tillika finns det en moralisk baksida 

med kalltanken i ett modernt kapitalistiskt samhälle och Florence Nightingalediskursen som 

innebär att sjuksköterskornas krav om mer lön värderas som någonting fult och omoraliskt 

eftersom de arbetar inom vården. Genom att kräva mer betalt bryter de mot de osynliga 

diskursiva normer de omgivs av, normer som nu har blivit synliga. Vad skulle effekten bli om 

en yrkesgrupp med lika lång utbildning och kompetens på ett annat område krävde högre 

ingångslön?  
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Upproret har pågått under en längre tid utan att bemötas. Arbetsgivarsidan SKL och 

landstingen har bjudits in till olika debattprogram, bland annat till Sveriges Television men 

dock avböjt sitt deltagande. Man kan fråga sig hur detta kan tolkas och man kan undra varför 

de är ovilliga att bemöta sjuksköterskornas krav. Det kan tolkas som en slags makt genom 

tystnad. Att tysta ned den agerande gruppen och förkasta deras aktioner och låta det rinna ut i 

sanden. Är det inte dags att ta deras krav på allvar? Hur ser framtiden ut för sjukvården?  

 

Ett annat sätt att genomföra denna studie av upproret hade kunnat innefatta en intervjubaserad 

metod. Där hade i så fall sjuksköterskorna själva fått utrymme motivera varför ett uppror, vad 

de vill förändra och vilka upplevelser och känslor de har. Ett sådant tillvägagångssätt hade 

inneburit en direkt källa och ett fruktbart sätt att se det i ljuset av sjuksköterskorna själva. Med 

tanke på att syftet och intresset ligger i att se hur bilden av sjuksköterskan konstitueras genom 

diskurser och vad det råder kamp om passade ett diskursanalytiskt angreppssätt bättre 

eftersom föreställningar om roller och diskursiva kamper också förmedlas genom texter.  

 

Avslutningsvis var ambitionen med uppsatsen inte att hitta lösningar eller åtgärder i 

sakfrågan, ambitionen var att bidra till social förändring och synliggöra de ideologiska och 

hegemoniska maktrelationer som finns. Eftersom resultaten indikerar på att bilden av 

sjuksköterskan reproducerats i kalltankens anda, vill jag påstå att det bromsar 

sjuksköterskornas lönesättning.  
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