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From general images to individual features:

Managing lack of understanding and stereotypes in four lowstatus occupations

Individuals shape an image of themselves and their surroundings in relation to how they as

sume that others regard them . In these situations occupation is essential . Categorizations, 

valuations and rewards associated with occupations are among the most fundamental in

struments used for domination in the social world . Hence it is interesting to study how 

groups and individuals who experience low occupational status manage their social posi

tions . This article, based upon interviews with workers in food industry, waitresses/waiters, 

storesmen and dustmen, analyzes how the interviewees handle low respect, here expressed 

as lack of understanding and stereotyping . Three different positions are distinguished, ar

guing that one of them implies a stronger identification with the occupation than do the 

other two, which to a greater extent agree with stereotyped images . In the first position, the 

workers disagree with stereotypes of lowstatus jobs as apathetic, heavy or simple, and assert 

that their occupation has specific values such as selfdevelopment, qualifications or advan

tage to society . In the second position, low recognition is avoided through little identifica

tion with the occupation . The interviewees separate themselves and who they are from their 

jobs, and find it ridiculous to speak about it in terms of selfdevelopment or qualifications 

when so many are able to do the job . In the third position, the interviewees emphasize that 

their own place of work is less heavy than the job in general . Through the third strategy their 

particular tasks are seen as exceptional and their identification with the occupation is local 

rather than embedded in a wider occupational identity . 
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1 . Ett arbete är ändå ett arbete . Jag försörjer mej genom att använda mina händer . Jag 
lever inte på andras arbete (som en del andra gör) .

2 . Jag utför ett meningsfullt och nödvändigt arbete (även om andra inte ens vet om 
min existens) . Att ta tillvara gammalt papper är meningsfullt .

Det är alltså objektiva faktorer som gör arbetet viktigt för mej, inte vad andra tror och 
tycker .
Ragnar Järhult 1979 
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I romanen Omslaget beskriver Ragnar Järhult vardagen vid ett pappersbruk . Varje ka
pitel avslutas med korta dagboksanteckningar där någon av de anställda reflekterar 
över sin arbetssituation . Ofta skildras känslor av bitterhet . En dagboksförfattare skri
ver att arbetet för hans del varken lett till självutveckling eller kollektiv gemenskap 
– bara tomhet . Men i slutet av detta avsnitt följer den passage jag har återgett här där 
uppgivenheten bryts . Utan cynisk underton konstaterar författaren att ett arbete i sig 
alltid har sitt värde . Hans arbete är dessutom ”nödvändigt” . Han beskriver sin stolthet 
över att inte behöva förlita sig på att någon annan utför sysslorna och att det är den 
egna kroppen är verktyget . Andra kanske inte värderar hans arbete så högt, men själv 
vet han att det behövs och därmed är meningsfullt . 

Järhults bok är inte bara en skildring av arbetet vid ett pappersbruk . Den speglar 
också hur yrkesutövandet har en vidare kulturell betydelse . Genom yrket bestäm
mer vi oss själva och vår omgivning . I kategoriseringar och föreställningar om yrken 
ut övas makt (Isacson & Silvén 2002:273; Svensson 2003:28–32) . I ett sådant per
spektiv kan dagboksanteckningen ovan betraktas som en strategi för att kunna känna 
stolthet även i ett yrkesutövande som är behäftat med negativa och stereotypa uppfatt
ningar . Texten används som ett subjektivt sökande efter sådana element i yrkesverk
samheten som kan omvandlas till argument för värdet av den egna arbetsinsatsen . 

I denna artikel studeras erfarenheter av att besitta en yrkesposition som i samhället 
ges lågt erkännande i form av social status och olika strategier för att omförhandla det
ta värde .1 Artikeln bygger på resultat från forskningsprojektet Att erfara yrkesstatus där 
jag tillsammans med Ylva Ulfsdotter Eriksson och Lennart G . Svensson undersöker 
hur personer i så kallade lågstatusyrken förhåller sig till en nedvärderad social position 
samt vad erkännande och respekt från omvärlden kan betyda .2 Artikelns syfte är att bi
dra till ökad förståelse för hur människor i lågstatusyrken kan uppfatta brist på erkän
nande från omgivningen och hur de försöker hantera det . Det empiriska materialet be
står av fokusgruppsintervjuer och kvalitativa samtalsintervjuer med serveringspersonal, 
renhållningsarbetare, lagerarbetare och livsmedelsarbetare . I artikeln analyseras berät
telser om vad de intervjuade upplevt som bristande respekt i sitt yrkesutövande i form 
av oförståelse eller stereotypa uppfattningar . Jag argumenterar för att de intervjuades 
strategier för att bemöta detta är relaterat till olika grad av identifikation med yrket . 

Jag har disponerat artikeln så att efter denna inledning följer ett avsnitt om mate
rial och tillvägagångssätt . Därefter kommer tre avsnitt som behandlar analysens teo
retiska inramning där jag resonerar kring varför vissa yrken för med sig brist på er
kännande . De perspektiv som då främst anförs är hämtade från Norbert Elias, Mary 
Douglas och Pierre Bourdieu . De teoretiska avsnitten åtföljs av fyra empiriska delar 
där jag går in på de intervjuades erfarenheter av stereotypt bemötande och utomstå
endes brist på kunskaper om villkoren för deras yrkesutövande . Här tar jag också upp 

1 Tack Ylva Ulfsdotter Eriksson, Peter Nilsson, Lennart G . Svensson och Rolf Törnqvist 
som har läst och hjälpt till att förbättra detta artikelmanus .
2 Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet (Diarienr: 2005935) och bedrivs vid 
Göteborgs universitet, Sociologiska institutionen .



olika strategier för att förhålla sig till detta . I artikelns avslutande diskussion lyfts des
sa strategier fram i form av tre möjliga positioner som alltså innefattar olika identifie
ring med yrkesverksamheten . 

Material och tillvägagångssätt
I tidigare studier har uppfattningar om yrkens status beskrivits som socialt allomfat
tande och historiskt stabila . Både nationella och internationella undersökningar tyder 
på att det finns en stark samstämmighet i samhället när det gäller vilka yrken som 
tillskrivs hög respektive låg status . Oavsett kön, ålder, nationalitet eller klassposition 
tenderar människor att värdera yrken och yrkessysslor på ett likartat sätt (Treiman 
1977) . Detta visade sig även i en enkätundersökning utförd år 2002 då ett slumpmäs
sigt urval av Sveriges befolkning fick bedöma den status de uppfattade att olika yrken 
hade . Yrken som tillskrevs högst status var läkare, domare och professor . Längst ner 
i statushierarkin återfanns städerska, gatuköksbiträde och diskare (Svensson 2003; 
Ulfsdotter Eriksson 2006; Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009) . 

Då man undersökt vilka aspekter människor tar fasta på då de tillskriver olika yr
ken status har låg lön tillsammans med ingen eller kort utbildning framhållits som 
kännetecken för lågstatusyrken . Därtill tenderar lågstatusyrken att domineras av nå
got av könen, medan manlig majoritet oftast utmärker yrken som ges hög status (Trei
man 1977; Svensson 2003, Ulfsdotter Erikssson 2006; Svensson & Ulfsdotter 2009) . 
När det gäller utbildningstid så kräver de fyra yrken som jag här valt att studera i re
gel gymnasiekompetens (SCB 2009) . Sett till lönenivån så befinner de sig under den 
svenska genomsnittslönen som år 2008 var 27 100 kr (SCB 2010a) . I varierande grad 
har de också manlig eller kvinnlig majoritet . 

Yrkesgruppen storhushålls och restaurangpersonal består av 62 procent kvin
nor och 38 procent män . Medellönen år 2008 var 20 400 kronor och yrkesgrup
pen hade den sextonde lägsta genomsnittliga lönenivån i Sverige . Renhållnings och 
åter vinningsarbetare domineras av 93 procent män och genomsnittslönen för denna 
grupp var år 2008 22 300 kronor . Lager och transsportassistenters genomsnittliga 
lön var samma år 23 500 kronor . I dessa yrken är 80 procent män . Maskinoperatörer 
inom livsmedelsindustrin hade år 2008 en medellön på 23 300 kronor, av de verk
samma var 62 procent män (SCB 2010a, 2010b) .

I den svenska statusundersökningen från år 2002 rangordnades totalt hundra yr
ken . Sophämtare kom på plats 97, servitris och servitör på plats 90 (Svensson 2003; 
Ulfsdotter Eriksson 2006; Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009) . Lagerarbete och 
livsmedelsarbetare fanns inte med som alternativ att bedöma för de svarande, men 
med hänvisning till inkomst och kvalifikationsnivå kan dessa yrken ändå betraktas 
som lågstatusyrken . Ytterligare ett skäl är att de intervjuade själva uppger att de har 
erfarenheter av att deras yrke anses ha låg status (Flisbäck 2008) . En sådan subjek
tiv statusidentifikation gäller även den serveringspersonal och de sophämtare vi in
tervjuat .

Artikelns empiriska underlag består av 10 fokusgruppsintervjuer och 10 kvalita
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tiva samtalsintervjuer . Intervjuerna, som pågått i en till två timmar, har bandats och 
skrivits ut i sin helhet . Sammantaget har 46 personer intervjuats, varav 18 är kvinnor 
och 28 är män .3 Av dessa berättade tre att de hade sitt ursprung i ett annat land än 
 Sverige .4 De intervjuade är i olika ålder och deras anställningsår varierar . De är häm
tade från både mindre och större företag i olika svenska kommuner . 

Analysen av intervjumaterialet har styrts av sökandet efter likhet, variation, kom
plexitet och motsägelser inom varje intervju, inom varje yrkesgrupp samt mellan de 
olika yrkesgrupperna . Även om det empiriska materialet är komplext handlar arti
kelns övergripande tema om likheter i erfarenheter av omgivningens förminskande 
bemötanden . I detta sammanhang vill jag dock understryka att intervjumaterialet 
inte enbart innefattar skildringar av hur omgivningen betraktat yrkesutövandet i ne
gativa termer . Det finns flera berättelser om hur allmänheten också uppskattat inter
vjupersonernas arbetsinsatser . Dessa tillfällen lyfts fram som väsentliga eftersom de 
kan väga upp brist på förtjänster eller tillfredställelse i arbetet . Trots detta anser jag 
att det empiriska material som rör erfarenhet av oförståelse och bristande erkännande 
är så omfattande att det här förtjänar eget utrymme . Temat är dessutom väsentligt 
för att nå kunskap om olika strategier som utövare i lågstatusyrken kan ha för att till
bakavisa lågt anseende, vilket alltså varit ett av forskningsprojektets övergripande syf
ten att undersöka . 

De fyra yrken som jag här valt att fokusera representerar inte den variation som 
finns när det gäller arbetsvillkor och arbetsuppgifter i lågstatusyrken . Men de speglar 
ändå ett visst spektrum av verksamheter, sysslor och tjänster . Yrkesutövarna befinner 
sig i skilda delar av samhället och är i varierande grad ”synliga” för allmänheten ge
nom att i olika stor uträckning ha kontakt med kunder eller gäster . Gemensamt för 
yrkesgrupperna är också att arbetet de utför ibland kategoriseras som ”fysiskt tungt”, 
”smutsigt” eller ”okvalificerat” . I det teoretiska avsnittet nedan diskuteras hur sådana 
klassifikationer kan utgöra en grund till varför vissa yrkesgruppers verksamheter tol
kas som lågstatusjobb .

Generell bild: ”Fysiskt”, ”smutsigt” och ”okvalificerat”
Flera samhällsforskare och kulturteoretiker har pekat på att det i västerländska sam
hällen finns en hierarki mellan intellektuellt, abstrakt och ”kvalificerat” arbete, och 
sådana sysslor som benämns manuella, konkreta eller ”okvalificerade” . Kategorise
ringen har beskrivits som ideologisk genom att den döljer att alla yrkesverksamhe

3 Den empiri som används här utgör en del av det totala material som samlats in i samband 
med forskningsprojektet . Vi har även intervjuat väktare och omsorgsarbetare, samt utfört  
informerande intervjuer med enhetschefer, fackliga företrädare och arbetsledare inom de 6 
yrkesgrupperna .
4 Intervjuerna har utförts på intervjupersonernas betalda arbetstid . Urvalet har i de fles
ta fall gått via företagsledningen . För en diskussion om fördelar och nackdelar med detta 
förfarande hänvisas till vår kommande forskningsrapport samt till artikeln Att framhäva 
val och hävda möjligheter (Flisbäck 2008) .



ter består av både praktiska och intellektuella moment (Gesser 1977; Smith 1990; 
 Widding Isaksen 1992, 1994; Sydie 1994; Liedman 2002:83, 85–87; Ulfsdotter 
 Eriksson 2006; Sörensdotter 2008:19) . En förklaring till denna kategoriska dua
lism finns, enligt historiesociologen Elias (1939/1989, 1939/1991, 1992:47–49), i den 
 civilisationsprocess som västerländska moderna samhällen genomgått . I spåren av en 
sådan utveckling har människor alltmer kommit att kontrollera sina känslor och dis
tansera sig ifrån kroppsliga behov . Kroppsarbete blir då, till skillnad från ett discipli
nerat och intellektuellt arbete, att betrakta som något omedelbart, djuriskt eller till 
och med ”smutsigt” (jfr Widding Isaksen 1992:14, 1994:67–68) . 

Ur ett antropologiskt perspektiv har Douglas (1966/1997) pekat på att det inom 
flera olika samhällen finns ett tabu mot att utföra arbete som i ett visst socialt, kultu
rellt och historiskt sammanhang klassificeras som ”orent” eller ”smutsigt” . Detta leder 
till att de grupper av individer som på ett eller annat sätt beblandar sig med ”smuts” 
kommer att missaktas . Douglas förklarar människors aversion mot smuts som försök 
att upprätthålla kontroll över det outgrundliga i tillvaron . Då smuts, i form av exem
pelvis matrester eller kroppsavfall, symboliserar hur ett vara är på väg att övergå i ett 
annat stadium, ter sig övergången svårplacerad, störande och hotande . 

Douglas (1966/1997) studie är en generell uppgörelse med dogmatismens olägen
heter med särskild kritik riktad mot ”civiliserade” västerländska samhällens benägen
het att kontrollera det mångtydiga . Att restavfall här tabubeläggs har, enligt Douglas, 
sin grund i viljan att fly tillstånd av ”bådeoch” till förmån för mer lättdefinierade 
”antingeneller” . Därför strävar människor även i möjligaste mån efter att överlåta 
”smutsiga” och tvetydiga sysslor till andra . På så vis kommer individer som utför ar
betsuppgifter kategoriserade som ”smutsiga” att tillskrivas lågt socialt erkännande . 
Deras arbetsuppgifter avlägsnas och osynliggörs av det övriga samhället (jfr Widding 
Isaksen 1992:19) .

Med Elias (1939/1989, 1992:47–49; & Scotson 1965/1991) kan detta uttryck
as som att människor genom civilisationsprocesser inte bara utvecklar sofistikerade 
sätt för att skapa distans till sin fysiska sårbarhet och driftstyrning . De utvecklar 
också raffinerade strategier för att skilja ut sig från grupper av individer som utför 
de ”grundläggande” arbetsuppgifter som anknyter till dessa områden . Sådana skill
nadsskapande processer kan grundas i stereotypa uppfattningar, vilket innebär att 
enskilda människor eller sociala grupper betraktas på ett kategoriskt sätt utifrån någ
ra enstaka och starkt generaliserande karaktärsdrag (Hall 1997) . Stereotypisering är 
en maktstrategi för att underordna och exkludera grupper, att göra dem till föremål 
för tillskrivningar och fantasier utifrån bilden av vem man själv vill vara . Det hand
lar om en stigmatiseringsprocess där en dominerande grupp besitter makten att eti
kettera andra grupper och individer med ett ”lägre människovärde” (Elias & Scotson 
1965/1991; Hall 1997:259) . 

I vårt forskningsprojekt har vi som en utgångspunkt att enskilda individer kan ha 
blick för den sociala status som allmänheten tillskriver deras yrkesutövande och att 
grupper som tar emot lågt erkännande på olika sätt reagerar på sin underordnade po
sition (Sennett & Cobb 1972/1993, Treiman 1977; Aurell 2001; Ulfsdotter Eriksson 
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2006; Flisbäck 2008) . En annan utgångspunkt är att människors livssituationer och 
självidentitet formas i vardagliga sociala relationsmönster . I dessa sammanhang utgör 
yrkesutövandet, tillsammans med uppfattningar om vilka egenskaper som krävs för 
att utöva olika yrken, en betydelsefull grund för den egna identiteten (Fine 1996:91; 
Aurell 2001:15; Isacson & Silvén 2002; Svensson 2003; Ulfsdotter Eriksson 2006; 
Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009) . I likhet med Elias (1939/1989; 1939/1991; & 
Scotson 1965/1991) anlägger vi således en relationell syn på det sociala livet där vi ut
går ifrån att människor identifierar sig själva och sin grupptillhörighet genom att un
derstryka skillnaden mellan egna och andras prestationer .

Sett ur Pierre Bourdieus (1979/1989) sociologiska perspektiv är det förhållandet 
att individer bestämmer sin identitet genom att skilja ut sig från andra, ett uttryck 
för att den sociala världen är uppbyggd av distinktionsprinciper . I dessa sammanhang 
finner Bourdieu att människor många gånger har lättare att definiera vad de inte är 
och inte vill vara, än vad de faktiskt är och strävar efter . Enligt Bourdieu utgör ar
betarklassens praktiker och livsstilar då en negativ referenspunkt (även Sennett & 
Cobb 1972/1993), vilket han förklarar med människans drivkraft att hålla ”avstånd 
till nödvändigheten” – ett förakt inför tillvänjningen att vara beroende av livets för
nödenheter . Status, anseende eller vad Bourdieu kallar symboliskt kapital, ökar där
emot proportionellt i relation till det avstånd människor har till tillvarons nödvän
digheter och den frihet de därmed kan se sig ha att välja olika alternativ . Det repeti
tiva, obetalda hushålls och omvårdnadsarbete som kvinnor traditionellt ägnat sig åt 
utgör ett tydligt exempel på det låga anseende som det rent reproduktiva arbetet för 
med sig (Smith 1990; Furåker 1991; Gisselberg 1991; Sydie 1994:8; Widding Isaksen 
1994:66–67; Anderson 2000; Sörensdotter 2008:260) .

I denna artikel skildras individers erfarenheter av respektlöst bemötande på grund 
av sin yrkesställning och deras sätt för att förhålla sig till detta . Bourdieus perspektiv 
är intressant i relation till artikelns syfte eftersom det belyser hur vi genom att katego
risera andras handlingar också identifierar oss själva . Dessutom pekar han på att det 
finns flera förbindelselänkar mellan individers sociala positioner och det yrke som de 
utövar . Snarare än att studera människors yrkespositioner behandlar alltså Bourdieu 
en bredare tematik där livsstilar sätts samman med resurser och kollektiva erfaren
heter grundade i klass, kön och etnisk tillhörighet .

Även om de intervjuade själva sällan tolkar eller förklarar omgivningens bemötan
den som en reaktion på deras klass, köns eller etniska tillhörighet, så är det rimligt 
att idéer om kön, klass, etnicitet, ålder och sexualitet både styr vilka grupper som för
väntas utföra ett visst arbete och hur det ska utföras (Smith 1990; Sydie 1994:206–
207; Anderson 2000; Aurell 2001; Mohanty 2006:166–167; Mulinari 2007; Sörens
dotter 2008) . Tidigare studier har exempelvis visat att förväntningar om att stän
digt svara upp mot andras önskningar är särskilt utbredda i kvinnliga arbetaryrken 
inom service eller omsorg (Skeggs 1999; Anderson 2000; Mulinari 2007, Sörens
dotter 2008) . Paulina Mulinari (2007), som intervjuat servicearbetare inom hotell 
och  restaurangbranschen, beskriver hur den kvinnliga serveringspersonalen berättade 
om att de inte fick märkas i arbetets mest iakttagbara situationer . Detta samtidigt som 



de lätt skulle finnas till hands för snabb betjäning . Mulinari (2007:280) benämner 
gästernas maktövertag för en privilegierad okunskap där de oupphörligen formulerade 
krav på betjäning som var på gränsen till vad som i praktiken var möjligt att genom
föra . Vad Mulinari ser som privilegierad okunskap kan liknas vid stereotypa föreställ
ningar där människor blir till objekt för andras önskemål .

Statushierarkiers reproduktion och lokala sammanhang
De intervjuades arbetsuppgifter, att producera mat, bära bort avfall, paketera och lyf
ta varor, kan sägas vara behäftade med låg status då det är arbete nära livets nödtorft 
som anses vara fysiskt tungt eller till och med ”smutsigt” . I sammanhanget är det dock 
väsentligt att erinra om att statusordningar – trots dess stabila ordning – alltid tar sig 
olika uttryck i skilda sociala sammanhang . Enligt min mening måste både erfarenhet 
av – och uppfattningar om – yrkesstatus förstås som plastiska och relationella feno
men . Detta leder även till att individer inom varje yrke, arbetsplats eller ”lokalt” sam
manhang utvecklar specifika strategier för att motverka lågt erkännande . 

Att varje lokalt sammanhang och dess specifika trossystem, regler och makt
asymmetrier resulterar i olika statushierarkier har åskådliggjorts av sociologen Lise 
 Widding Isaksen (1994) som lyft fram omsorgsarbetets interna rangsystem . Uppgif
ter där yrkesutövaren kommer i kontakt med andra människors avföring, spott eller 
uppkastningar associeras, enligt Widding Isaksen, i större utsträckning med tabu och 
vämjelse än dem där sår ska tvättas eller sys . Ett annat exempel på hur statushierar
kier varierar i olika sociala rum kan belysas utifrån Marie Aurells (1998) studie av 
livsmedelsbutikers könshierarkier och lönenivåer . Aurell beskriver en påtaglig status
skillnad mellan kvinnodominerad kassapersonal och de manligt dominerande styck
mästarna . Skillnaden i hur sysslorna värderades visar sig i lönenivå, enformighet i ar
betsuppgifter samt möjlighet till fortbildning . Trots att båda dessa yrken handlar om 
att utföra konkret arbete tolkas kassörskans uppgifter som mer repetitiva och mindre 
kvalificerade än styckmästarens sofistikerade hantverk . 

Tidigare återgav jag uppfattningar om hur låg lön, utbildning och kvinnlig eller 
manlig dominans visat sig utmärka lågstatusyrken . Min utgångspunkt är dock att det 
inte enbart är låg lön och kvalifikationskrav som ger upphov till att yrken tillskrivs låg 
status . Även om exempelvis ekonomisk ersättning reproducerar yrkens status så bör 
lönenivå ses som en effekt av både klassificeringar av sysslor och föreställningar om 
sociala grupper . Aurell (2001:201), som studerat status och yrkesidentitet, menar att 
arbetets sysslor aldrig är det som i sig avgör en individs låga erkännande . Yrken och 
dess utövare definieras och bedöms alltid i en dialektik mellan social position och yr
kesuppgifternas innehåll (även Gesser 1977:13) . Individer tenderar att värderas uti
från de arbetsuppgifter de utför, samtidigt som yrkens status bestäms utifrån de so
ciala grupper av individer som i huvudsak utför dessa sysslor . 

Status och yrkesuppgifter, sociala positioner och resurser knutna till dessa positio
ner, måste, enligt min mening, förstås som ”cirkulära orsaksrelationer” . Mitt antagan
de blir i detta perspektiv att sysslor tillskrivs låg status enligt sociala symbolsystem med 

 Från generell bild till individuellt ansikte 35



36 sociologisk Forskning 2010

föreställningar om vilka sysslor som är basala och ”smutsiga” . Yrkespositioner är olika 
tillgängliga på grund av resurser utifrån sociala positioner som klass, kön och etnicitet . 
Genom att sociala grupperingar som kvinnor och arbetarklass tenderar att utföra arbe
ten med låg status, reproduceras dessa sysslors ringa erkännande . Det i sin tur kommer 
– särskilt i kvinnodominerande lågstatusyrken – att uttryckas i låg ekonomisk ersätt
ning . I vardagliga praktiker kommer utövare i lågstatusyrken genom andras bemötan
den att ta del av statushierarkin och via förväntningar om hur de ska uppträda i sitt yr
kesutövande också till viss mån förkroppsliga denna ordning (Anderson 2000) .

Att införliva statushierarkier i sin självbild
I den här texten kommer jag visa att yrkesutövare inte bara accepterar dominansför
hållanden där deras verksamhet betraktas med låg status . På olika sätt förhåller de sig 
aktivt till sina positioner, de motsätter sig nedvärderande klassifikationer och omtol
kar schablonartade bilder där deras vardagsverklighet svartmålas (jfr Hall 1997:270–
274) . Att människor vägrar att acceptera dominanssituationer ska dock inte förväxlas 
med att de automatiskt har förmåga att förändra maktrelationer de ingår i (AbuLug
hod 1990; Skeggs 1999) . En klassisk sociologisk problematik har berört frågan under 
vilka villkor och med vilka medel människor anpassar sig till, försöker eller förmår 
förändra givna dominansförhållanden . Bourdieu har återkommande behandlat temat 
om hur sociala grupper inom ramen för olika intresseområden försöker hävda sina 
värden . Främst har han pekat på dominerade samhällsgruppers svårigheter till själv
hävdelse, hur grupper utan nätverk, ekonomiska och/eller kulturella resurser, tende
rar att införliva de etablerade gruppernas värdesystem snarare än att bjuda dem mot
stånd . När detta sker utan öppna ifrågasättanden menar Bourdieu (2000:168ff .) att 
vi står inför fall av symboliskt våld. Genom att våldet varken är känt eller okänt – utan 
misskänt – utgör det kärnan i reproduktionen av samhällets maktförhållanden .

Enligt Bourdieu (2000:169) ger symboliskt våld upphov till känslan av social 
skam, vilket kan ta sig uttryck i osäkerhet och otillräcklighetskänslor. För utövare i 
låg statusyrken kan symboliskt våld handla om att identifiera sig med dominansstruk
turernas givna bilder av de egna prestationerna som i grunden bristfälliga . Exempel 
på detta återfinns i sociologerna Richard Sennetts och Jonathan Cobbs (1972/1993) 
klassiska studie av arbetare i 1960talets Boston . De beskriver hur arbetare, verksam
ma inom lågstatusyrken, försvarade olika yrkesgruppers skilda status med att påpeka 
att erkännanden förtjänas som följd av framgång och enskild talang . Studiens sam
manhang anknyter till den ”amerikanska drömmen” med en extrem ”individualism” 
och de intervjuade uttrycker en dominerande meritokratisk tro på alla människors 
möjligheter att utveckla sina potentialer . I förlängningen innebär en sådan uppfatt
ning att den respekt de själva saknade i viss mån är självförvållad . 

Att de möjligheter människor besitter har sin grund i olika resursstrukturer förblev 
alltså för de arbetare Sennett och Cobb (1972/1993) intervjuat misskänt . En strategi 
som arbetarna utvecklade för att bemöta yrkets låga anseende var att påtala att de var 
på väg bort från detta och hävda sina möjligheter att nå en annan yrkesposition . En 



annan strategi var att inta en instrumentell attityd till arbetet och säga att det utfördes 
för att få ekonomiska resurser så att barnen skulle slippa liknande jobb . I båda fallen 
bibehölls viss självrespekt genom att identitet och sysslor skiljdes åt .

Ovan har jag gått in på perspektiv som pekar på hur människor försöker omför
handla en nedvärderad position och avvärja den sociala skam som är förbunden med 
att arbeta i ett lågstatusyrke . Vilka specifika uttryck som dessa strategier kan ta är 
delvis beroende av inom vilket lokalt sammanhang individerna är verksamma . I de 
följande avsnitten behandlas dessa förhållningssätt i anslutning till artikelns empi
riska teman . 

Stereotypa bemötanden

Jag blev behandlad /…/ som ett tjänstehjon /…/ Man blev sådär undanskuffad ibland, 
att man inte skulle … Om man … Det var så himla subtilt, men om man tog lite för 
mycket plats, så fick man kanske känna av det på något vis . Och små barn kunde säga 
saker om mig till sina kompisar . (Serveringspersonal, kvinna, enskild intervju)

Arbetsuppgifter som utförs med kroppen, bedöms ”smutsiga” eller uppfattas grund
läggande för människors behov kan alltså komma att osynliggöras i samhället . De in
tervjuade från alla de fyra yrkesgrupperna säger att omgivningen ibland bär på en allt
för generell bild av deras yrkesutövande så att den individ som finns bakom utföran
det då glöms bort . För serveringspersonalen kan sådant stereotypt bemötande handla 
om att förväntas ta rollen av tjänaren som alltid finns till hands för att svara upp mot 
andras behov . Den intervjuade kvinnan ovan beskriver erfarenheten av att just detta . 
Förväntningarna har hon upplevt från både vuxna och barn . 

Utövare inom serviceyrken med låg status kan påverkas av det övriga samhällets 
förväntningar om att arbetsuppgifter ska utföras på ett underordnat sätt (Anderson 
2000:113) . En annan kvinna inom servering liknar sin underordning och gästernas 
 resursövertag vid slavens ofria vilja att tjäna (jfr Gesser 1977:1) . Hon säger att hennes ar
betsuppgifter många gånger handlar om att ovillkorligt rätta sig efter andras önskemål, 
vilket hon menar ”alltid” kommer att bidra till serveringspersonalens låga yrkesstatus .

För serveringsyrket har ju alltid varit ett lågstatusyrke, det är ju liksom … Det var 
 slavar det började med . /…/ Jag menar man tjänar någon som har som har råd att bli 
tjänad liksom . (Serveringspersonal, kvinna, enskild intervju)

Enligt Widding Isaksen (1994:67) beaktar sällan den ”civiliserade” människan ”att 
det krävs en betydande arbetsinsats för att kunna efterleva samtidens hygieniska stan
dard /…/ att någon fjärmar skit, smuts och avfall, både från kroppen och den fysiska 
miljön” . 5  Sysslor som har med livets nödvändighetssfär att göra uppmärksammas i 

5 Min översättning .
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liten utsträckning . Helst vill vi inte närmare varse hur dessa behov tillfredsställs . De 
intervjuade renhållningsarbetarna har stött på liknande motsägelsefulla krav som ser
veringspersonalen och beskriver hur de ska få andras vardag att fungera samtidigt som 
de inte får märkas . Här handlar upplevelsen dock om att människor inte vill se den 
smuts eller känna den stank från avfallet som renhållarnas arbete stereotypt associe
ras med . Trots att en intervjuperson inte bara kör hushållssopor utan ibland också re
turpapper som inte har någon påtaglig lukt, så kan människor visa avstånd från hans 
verksamhet genom att hålla för näsan när de ser hans lastbil . 

När jag åker förbi med bilen och folk går förbi så håller de för näsan . En pappersbil ser 
ut som en sopbil, precis likadan . Men det är inga sopor i den, bara papper, luktar inte 
ett dugg, vad jag vet . Men om de ser en sopbil, så rynkar de på näsan och då får de göra 
det . (Renhållningsarbetare, man, enskild intervju) 

En annan bild för hur renhållningsarbetarnas yrkesutövande kan uppfattas som 
”smutsigt” ges av några intervjuade som berättar hur andra människor kan tro att de 
ständigt tvingas göra sällskap med skadedjur . I en av fokusgrupperna ironiseras kring 
sådana föreställningar . Skämtsamt hävdar de intervjuade att de snarare förser exklu
siva bostadsområden med råttor än för bort deras avfall .

De som bor i Xstadsdelen [exklusivt bostadsområde], de vet om att det är vi som fixar 
de där råttorna till dem . (Renhållningsarbetare, man, fokusgrupp) 

Även de intervjuade lagerarbetarna beskriver att det finns stereotypa bilder av deras 
yrkesutövande som smutsigt . Men främst säger de att andra föreställer sig att deras 
sysslor handlar om ett kroppsarbete utan psykisk ansträngning . Utomstående kan se 
dem som viljelösa, utan förmåga till egna initiativ . En kvinna i en fokusgrupp näm
ner att lagerarbetare ibland liknas vid båtar som utan egen navigationsförmåga driver 
med strömmen . I samma fokusgruppsintervju anknyter en annan kvinna till temat 
och återger en skröna som brukar berättas bland personalen vid företaget där hon är 
anställd . Berättelsen handlar om en kund som ringt till ”kundtjänst” och fått uppgif
ten att företagets lagerarbete sköts av ett ”sorteringsverk” . Kunden skulle, enligt berät
telsen, inte ha förstått det skämtsamma i benämningen utan förblivit okunnig om att 
det faktiskt är människor som arbetar med att paketera och lasta varorna .

Det är väl knappt att de på kundtjänst vet vad vi gör på lagret, eller de i ledningen,  eller 
någon som vet vad vi håller på med då . De kanske bara ser på oss som en geléklump 
som flyter lite sådär: ”Nu går båten åt det hållet” . (Lagerarbetare, kvinna, fokusgrupp)

Det är någon som har hört eller sagt det här på kundtjänst tror jag . Ja, att det är en 
robot som gör det . Typ att: ”Det är sorteringsverket” . Då har de [kunderna] fattat 
det som att det är en robot som går omkring och gör det hela . (Lagerarbetare, kvinna,  
fokusgrupp)



En metafor lagerarbetarna använder för att åskådliggöra hur omgivningen ibland kan 
se på deras yrkesutövande handlar alltså om att yrkesutövandet är lika mekaniskt som 
robotars förprogrammerade verksamhet . En sådan föreställning om att yrkesutövaren 
saknar initiativförmåga och kreativitet har även några av de intervjuade livsmedels
arbetarna fått känna av . Intervjupersonen nedan säger att erfarenheten lärt honom 
att många kan hysa stereotypa uppfattningar om hans arbete som enfaldigt . Därför 
framhåller han hellre de reparatörsuppgifter som ingår i hans yrkeskunnande när han 
möter utomstående . 

Jag skäms inte för jobbet så sett, men jag vet ju hur folk tänker och de tänker sig nog … 
Om man säger att man sitter i kassan på Konsum så … Ja, men man vet ju vad män
niskor tänker så … Om man säger att man tittar på brödpåsar – folk får ju förutfattade 
meningar . (Livsmedelsarbetare, man, enskild intervju) 

Verksamma inom lågstatusyrken kan som strategi för att nå högre erkännande för
söka påvisa en likhet mellan sina sysslor och de som mer ansedda yrkesgrupper utför 
(Fine 1996) . I intervjusituationen försöker livsmedelsarbetaren förklara människors för
domar om industriarbete genom att jämföra situationen med stereotypa uppfattningar 
om kassapersonal, alltså ett annat lågstatusyrke . För att försvara sitt yrkesutövande lik
nar han det vid maskinreparatörens arbetsuppgifter, det vill säga ett kvalificerat arbe
taryrke . Trots att han själv inte uppfattar sitt arbete som skamligt väljer han ändå att 
anpassa sin berättelse om sig själv och sitt yrkesutövande efter hur han tror att andra 
betraktar det . Han säger att han presenterar sig på ett sätt som inte riktigt stämmer 
överens med hur han själv uppfattar sin verksamhet . Berättelsen om den egna vardagen 
och identiteten kommer alltså att kringskäras genom erfarenheten av att andra ser låg
statusyrket som enahanda och därmed tillskriver det en lägre grad av erkännande . 

”Andras” okunskap och oförståelse
När de intervjuade skildrar hur de blivit stereotypt bemötta förklarar de det med att 
omgivningen är okunnig om vad deras sysslor innebär . Ett exempel kan handla om att 
utomstående inte förstår hur fysiskt tungt arbetet kan vara . Även här är det både all
mänheten och medarbetare inom organisationen som bär på denna okunskap . Livs
medelsarbetaren nedan säger att denna bristande förståelse främst finns bland de chef
er som sätter villkoren för yrkesverksamheten . En servitris berättar hur nära bekanta 
kan ha svårt att förstå att serveringsyrket är fysiskt påfrestande och att det i likhet 
med andra jobb kräver att man återhämtar sig efter en arbetsdag . Vänner och bekanta 
kan därför ifrågasätta att hon behöver sova på morgonen trots att hon varit vaken för 
att arbeta en stor del av nattens timmar . 

Sedan är det så att det är många utav våra chefer, våra högre chefer då . Jag tror inte de 
vet hur jobbigt det är, hur jobbigt vi har det /…/ Det hade varit kul att se om de själva 
hade kunnat klara av och stå en hel dag . (Livsmedelsarbetare, kvinna, fokusgrupp)

 Från generell bild till individuellt ansikte 39



40 sociologisk Forskning 2010

Jag har några kompisar som säger: ”Gud, du sover så länge på dagarna!” ”Ja, men när 
du ligger i sängen och sover på kvällen så springer jag och bär saker! Och jag menar att: 
”När du kommer hem från ditt jobb så kastar du dig inte i säng klockan fem eller halv 
sju eller när du kommer hem . Du sitter ju och äter middag, tittar på TV, du landar och 
så är du trött klockan halv elva när du går och lägger dig .” /…/ Då blir jag så där: ”Ja, 
men det är ju självklart! Jag måste väl också få sova åtta timmar?” (Serveringspersonal, 
kvinna, enskild intervju)

Att yrket är fysiskt krävande menar även renhållningsarbetarna, liksom att det finns 
en oförståelse inför att arbetsuppgifternas tyngd och omfattning ofta inte har stått i 
relation till den tid de har till förfogande . Renhållningsarbetarna nedan hävdar att 
många är ovetande om att sophanterare har en 40timmarsvecka . Det finns en ut
bredd uppfattning om de kan avsluta sin arbetsdag när de är färdiga med dagens 
”runda”, att de alltså kan gå hem innan de gjort sina åtta timmar . Allmänheten tycks 
inte riktigt förstå att yrkesvillkoren förändrats på senare tid och att arbetet blivit mer 
stressigt och fysiskt påfrestande .6

– Det är väl några som tror att vi har det här väldigt bra, de tror ju att det här ligger 
kvar fortfarande, att man får gå hem när man är färdig . Men så är det ju tyvärr inte 
riktigt nu .
 – Nej, det har blivit sämre och sämre, de här sista 20 åren . Det har blivit mer och mer 
att köra och det har ju stramats åt . (Renhållningsarbetare, män, fokusgrupp)

Enligt de intervjuade är det alltså en vanlig uppfattning bland folk att lågstatusyrken 
är fysiskt lättare än vad de är . Likaså har många dålig kännedom om deras ogynn
samma arbetsvillkor . Oförståelsen kan tas som intäkt för att yrket inte är tillräckligt 
respekterat . Men bland de intervjuade finns också uppfattningar om att vissa per soner 
har stor förståelse för att yrket är fysiskt krävande . Som jag tidigare varit inne på så 
finns det till och med de som överdriver denna aspekt genom att framhålla arbetet 
som mer kroppsligt ansträngande eller mer enformigt än vad de intervjuade själva an
ser . Ibland har utomstående beklagat en arbetssituation de uppfattat som alltför mo
noton . 

Min kära vän, kollega och chef Anna, hon har sagt att, hon hade en gång en känd 
 operasångerska som var här ofta, som sa: ”Alltså Anna tröttnar inte du på det här yr
ket, gå och göra samma sak varje dag?” Och då svarade Anna bara, lite snabbt och lite 
aggressivt så där: ”Jag, göra samma sak varje dag? Vad gör du i ett halvår på operan då, 

6 Det kan understrykas att arbetssituationen ser olika ut för renhållningsarbetare i olika de
lar av landet . Den strejk som utbröt i Stockholmsområdet, februari 2009, hade bland annat 
sin upprinnelse i förändrade arbetsvillkor med införande av månadslön istället för ackordslön, 
samt att arbetstiden skulle regleras till 40 timmar per vecka, alltså liknande villkor som dem 
vi intervjuat arbetar under . 



inte fan är det olika saker varje dag? Jag träffar åtminstone nya människor och du vet, 
utvecklas konversationsmässigt, men du spelar i samma föreställning varje dag i ett 
halvår .” (Serveringspersonal, enskild, kvinna)

Som jag tolkar det vill kvinnan understryka att yrken som brukar anses utvecklan
de och kreativa också inbegriper enahanda uppgifter och har sina cykliska perioder . 
Samtidigt kan ett lågstatusyrke som att servera innebära överraskande och spännande 
moment . Att bortse från sådana möjligheter till omväxling och nya erfarenheter blir 
för de intervjuade problematiskt eftersom yrkesuppgifterna då reduceras till alltför 
enkla och okomplicerade sysslor . En intervjuad livsmedelsarbetare instämmer i bilden 
av att industriarbete och ”löpande band” generellt sett innebär tunga och okomplice
rade arbetsuppgifter, men hävdar att hans egen arbetssituation inte stämmer överens 
med en sådan grov skissering .

De tror att det är ganska enkelspårigt, men det är ändå … Ja, men som mitt jobb . Det 
kräver ändå mer än vad de tror / . . ./ De tror att det är ett ganska tungt jobb, man sliter 
och plockar med något hela dagen och sedan åker man hem . Och det är klart att det gi
vetvis finns massa sådana jobb, även här på företaget . Man sitter vid ett löpande band, 
så att det är ju inte så konstigt att folk tänker sig det, eftersom det är ganska vanligt 
med sådana jobb . Men då skulle man vilja att folk visste att riktigt så är det inte, inte 
det jobbet jag har i alla fall . (Livsmedelsarbetare, man, enskild intervju)

Ofta när vi beskriver, talar och studerar yrken förläggs tonvikten vid en teoretisk 
 eller en praktisk aspekt (Gesser 1977; Liedman 2002:83; Ulfsdotter Eriksson 2006; 
 Svenaeus 2009) . På så vis blir föreställningar om yrkesutövanden mer enahan
da än vad de yrkesverksamma själva många gånger uppfattar vara fallet (Mulinari 
2007:276) . I det empiriska materialet blir det tydligt att även om de egna yrkeser
farenheterna skildras på ett mångskiftande sätt så kan kategoriska beskrivningar 
 göras av yrkesutövandet generellt . Den generella bilden av industriarbete som livs
medelsarbetaren målade upp hade ju färre klangfärger än den beskrivning han gjor
de av sina egna sysslor .

Ett döljande av kompetens även inom den egna gruppen
De intervjuade kan alltså tillbakavisa andras förminskande föreställningar om sitt yr
kesutövande, samtidigt som de själva använder närbesläktade bilder för att beskriva ar
betet generellt . En sådan ambivalens finns hos ett par kvinnliga lagerarbetare som säger 
att andra kan betrakta deras yrke som enkelt, tungt och smutsigt . Men när de invän
der mot sådana uppfattningar och hävdar att deras yrkesutövande avviker från en sådan 
schablonbild, uttrycks detta som att deras arbetsplats är något mer än ”bara ett lager” . 
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– ”Gud vad tungt det måste vara!”, och sådana kommentarer kan man ju få … 
– Ja, men så tungt tror jag inte alltid att de tror, men däremot att det är skitigt – det 
är det många som … 
– Ja, det också!
– … Ja, att det är smutsigt och sådär /…/
– Men det har säker jättemycket med det här att göra att de inte vet vad vi gör här 
egentligen . Det är ju bara ett lager för dem . /…/ Vi gör ju faktiskt lite annat också .
– Ja, men de tror att vi har skitiga gråkläder och keps . (Lagerarbetare, kvinnor,  
fokusgrupp)

Men det finns också bland dem vi intervjuat några som anser att deras eget yrkesut
övande faktiskt inte kräver någon kompetens . I alla fall inte någon som är värd att lyf
ta fram . De betraktar sina arbetsuppgifter som enkla och hävdar därför att de inte är 
mycket att stoltsera med . För lagerarbetaren nedan är arbetet ”enkelt” . Kollegor som 
vill lyfta fram arbetsuppgifternas komplexitet blir i hennes perspektiv löjeväckande då 
talesättet närmar sig kattguldets chimär . 

Det finns människor som kan berätta så fint och så komplicerat om sitt jobb . Det 
kommer du kanske höra här också … Det blir liksom väldigt avancerat, det blir liksom 
datasystem, det är klart man ska kunna mycket om det, man ska kunna lite om data 
/…/ Men jag är ingen sådan liksom, som berättar sådana grejer . Jag tycker att det är 
enkelt för mig . (Lagerarbetare, kvinna, enskild)

Två renhållningsarbetare uttrycker en liknande uppfattning när de påtalar vikten av 
att inte förhäva sig eller göra sig märkvärdig inför arbetsuppgifter de själva uppfattar 
som triviala . De jämför sophämtares och montörers meriter med kvalifikationer de 
föreställer sig krävs för att utföra hjärnkirurgi eller rymdforskning . På så vis vill de 
visa hur orimligt, pretentiöst och komiskt det är att beskriva dessa lågstatusyrken som 
”avancerade” eller ”intressanta” .

Det vi utför är ju inte direkt hjärnkirurgi heller, det är ju inte så avancerat om man ska 
se till vad vi gör rent praktiskt . (Renhållningsarbetare, man, fokusgrupp)

Jag har ju jobbat som montör på en bilfirma och där träffade jag en del som aldrig 
släppte bilfabriken när de kom hem . Och det var ju inte så att de var NASAforska
re precis, då kan jag ju förstå att det är intressant . (Renhållningsarbetare, man, fokus
grupp)

Medan vi här kan se exempel på en motvilja att beskriva yrkesutövandet som kom
plicerat, irriteras andra intervjupersoner över kollegor som tonar ner sina yrkeskun
skaper . Ett sådant synsätt uttrycker en renhållningsarbetare från en annan kommun . 
Han anser att yrkeskunskapen är kvalificerad, arbetsinsatsen svår att ersätta och är 
kritisk till att de yrkeskunskaper som han och hans kollegor besitter så ofta stannar 



vid ett tyst kunnande och sällan blir explicita . Då kollegorna gemensamt upprätthål
ler ett sådant beslöjande av yrkeskunskaperna försvinner, enligt hans mening, all yr
kesstolthet . 

De som många gånger kan någonting och vill lära ut, de blir nedtryckta och man sä
ger: ”Bry dig inte om det!” och till slut, de som är duktiga, de skiter i det . Trots att de 
vet att: ”Jag har mycket kunskap som jag skulle kunna lära ut!”, men de får inte den 
responsen . Så de tänker: ”Mina kunskaper får följa mig i graven och så får ni göra vad 
ni vill” . Men vad händer då med människan? Det är ju det: Det är degenererande! Du 
blir bromsad i att förmedla dina kunskaper . (Renhållning, man, enskild)

När den intervjuade mannen själv försökt att överföra sina yrkeskunskaper till unga 
praktikanter har han upplevt att kollegor hämmat detta arbete genom att göra sig 
lustiga över hans ambitioner och pretentioner . Vad som gestaltas är ett socialt tryck 
inom arbetsgruppen om att praktiskt kunnande inte ska lyftas till en artikulerad 
nivå . I intervjupersonens berättelse förefaller tystandet av kompetens ske genom 
medvetna sanktioner . En annan intervjuperson, på ett mindre företag som produce
rar livsmedel, påpekar att yrkeskompetensen – både för utomstående och dem som 
utför sysslorna – kan komma att framstå som lätta när färdigheterna väl har blivit 
till en praktisk vana . Det är alltså lämpligt att skilja mellan att omedvetet dölja sin 
yrkeskompetens och att aktivt motsätta sig att det egna yrket kräver särskilda kva
lifikationer . 

När man är lite kunnig så där, så går det lite fort och lite så, och alla tycker att det är 
lite: ”Ja, men det var ju enkelt att göra det här!” Men det, men det är ju inte så enkelt 
ändå, som de tror, för att man är lite smidig, för att man kan just den biten då och gör 
det lite fort och smidigt och fint då (Livsmedelsindustri, kvinna, fokusgruppsintervju) .

I flera exempel har vi sett de intervjuade berätta om utomståendes stereotypa före
ställningar och okunnighet om deras yrkesuppgifter, liksom här närmast om hur tys
tandet av kompetens – medvetet eller omedvetet – även kan upprätthållas inom den 
egna yrkesgruppen . Men handlar alla dessa ”tystanden” egentligen om att det saknas 
en språkdräkt som kan ge uttryck för de mångfasetterade situationer och erfarenheter 
som utövare inom lågstatusyrken bär med sig? Blir stumheten en följd av den låga sta
tus dessa yrken tillskrivs då de inte anses innehålla erfarenheter och kunskaper värda 
att föra vidare?

När de intervjuade själva säger att deras yrkesutövande saknar värde, då de tystas 
eller inte har ord för sin yrkeskunskap kan det tolkas som ett uttryck för symboliskt 
våld . När de istället hävdar att den egna arbetssituationen är mer komplex och krä
vande än vad som gäller för yrkeskategorin generellt kan detta tolkas som ett uttryck 
för att avvärja skamförhållanden . Den som uttalar sig vill då göra gällande att hon el
ler han själv inte är lika ”dålig” som andra verksamma i lågstatusyrken . Men det finns 
också de intervjuade som aktivt försöker hävda värdet av sina yrkesställningar genom 
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att t .ex . understryka de kompetenser som utövandet fodrar .7 Detta kan ses som försök 
att motsätta sig stereotypa uppfattningar och oförståelse för att istället framhäva ett 
individuellt ansikte bakom de generella bilderna av yrkesutövandet . Ett sådant tema 
utgör nästa empiriska avsnitt, det sista före den avslutande diskussionen .

Individuellt ansikte: Att hävda kompetens och vilja göra skillnad
Intervjumaterialet vittnar om hur de med lågstatusyrken, trots att de saknar mak
ten att klassificera sitt yrke som kvalificerat, utnyttjar strategier för att framhålla sina 
egna insatser som oersättliga och därmed sitt arbete som förtjänstfullt . En av de in
tervjuade påpekar att det kan ta lång tid att ta till sig de kunskaper som krävs för att 
vara livsmedelsarbetare vid det företag där hon är anställd . Dessutom behöver detta 
kunnande uppdateras kontinuerligt, vilket i sig kan ses som tecken på kvalificerat ar
bete . 

Men då är det ju viktigt att man håller sig à jour hela tiden / . . ./ För det är ju inte bara 
att gå och ställa sig någon gång i halvåret vid en maskin och tro att man kan den . För 
det är ju mycket som ska fungera runt omkring också /…/ Man lär sig inte allting på 
två, tre veckor, utan det kan ju ta år och man kan lära sig saker än idag . (Livsmedels
arbetare, kvinna, fokusgrupp)

Intervjucitatet kan tolkas som ett sätt att skapa stolthet kring yrkesutövandet och där
med samtidigt motverka känslor av skam och otillräcklighet . Bland serveringsperso
nalen betonas på liknande vis att arbetet fordrar en ovillkorlig förmåga att strukturera 
och planera . En intervjuperson säger att hon kan få användning för denna förmåga 
även i andra (yrkes)sammanhang . På samma tema kan serveringspersonalen också be
skriva en kunskapsprocess där de genom yrket lärt sig hantera och bemöta människor 
från olika delar av samhället, samt dela med sig av sin speciella yrkeskunskap när det 
gäller frågor om mat och dryck . 

Att man blivit bättre på att hantera, eller ”hantera”? Men att möta olika sorters män
niskor i olika åldrar och med olika social status /…/ Det kunde man tänka ibland: 
”Här sitter alla möjliga sorters människor som jag kommer att möta här under kväl
len” . Och det finns liksom /…/ kompetens … Alltså man blir … Jag tycker att jag … 
Jag tror nog att jag alltid har varit ganska effektiv, tror jag, men jag tränade nog upp 
en sådan förmåga att strukturera, tror jag … Som jag har med mig . (Servering, kvinna, 
enskild intervju)

7 I den här artikeln analyseras yrkesutövarnas berättelser om kvalifikationer som en bland 
flera strategier för att bemöta utomståendes oförståelse och stereotypa uppfattningar . I den 
längre rapport där forskningsprojektet resultat redovisas behandlar Ylva Ulfsdotter Eriksson 
ämnet om kunnande, kvalifikationer och praktiskt yrkesutövande på ett komparativt och mer 
uttömmande sätt . 



Det ligger väldigt mycket bakom . Är man servitör ska man ju ja, om man ska vara rik
tigt duktig så ska du kunna väldigt mycket om mat, viner, öl, vad som passar . För du 
ska ju alltid kunna rekommendera gästen . Vad än gästen tycker är bra så ska du ju kun
na rekommendera någonting som passar . (Servering, man, fokusgrupp)

Stereotypiseringar är en process där andra människor betraktas i så generella termer 
att mångskiftande och unika dimensioner försvinner (Elias & Scotson 1965/1999; 
Hall 1997) . När de intervjuade märker att deras yrkesutövande ges låg status kan en 
strategi för att bryta ett sådant dominansmönster vara att hävda att arbetet kräver sär
skilda kvalifikationer . I en fokusgruppsintervju diskuterar två lagerarbetare hur de
ras yrkesutövande både kräver engagemang och noggrannhet . Argumentationen förs 
återigen mot bakgrund av erfarenheten av att andra kan tro att arbetet är så enkelt . 

– Folk tror nog att det är enklare än vad det är . För det är ju ganska mycket för att 
tänka på därute ändå . Det är inte bara att gå in och så plocka på en pall och sedan så, 
man måste engagera sig lite . /…/
– Det är ju viktigt att de som plockar kontrollerar så att det blir rätt produkter och det är 
inte så lätt att få ordning på så att det blir rätt varor . (Lagerarbetare, män, fokusgrupp)

Vi har här sett hur värdet av yrkesutövandet kan framhållas genom att man under
stryker det engagemang arbetet kräver . Det kan också ske genom att lyfta fram behov 
av en social eller teknisk kompetens, att kunna vara logisk, ha förmåga att strukturera 
och hantera oväntade situationer samt ta ansvar för både rutinärenden och oväntade 
komplikationer . En annan strategi för att hävda värdet av den egna insatsen handlar 
om att påpeka att produkten eller tjänsten är mänskligt skapad . En man som arbe
tar med att producera kryddor inom livsmedelsindustrin säger att när han möter nya 
människor och berättar om sitt arbete så framhåller han gärna att han kan ha produ
cerat just den produkt de senast inhandlade . Sådana påpekanden kan ses som ett sätt 
att bestrida schablonmässiga bilder av industriarbetet och istället lyfta fram sin indi
viduella insats . På liknande vis säger en annan intervjuad livsmedelsarbetare att han 
önskar att konsumenterna ska reflektera över att det finns en person och ett arbete 
bakom varje produkt .

Frågar de vidare i sådana fall kan man ju fråga om de har sett förpackningarna där de 
säljs eller så, då kan man säga det att: ”Det är en stor chans att jag har gjort den som 
du tog i då!” (Livsmedelsarbetare, man, enskild intervju)

För jag menar alla grejer som du köper är ju tillverkat på en industri, utav folk som job
bar där och sliter för det . Man tar ju saker och ting för givet när det gäller sådana grejer . 
Om du tar en påse mjöl i affären, så tänker inte du på den som har stått och gjort den . 
Men eftersom man själv jobbar i det, så kan man ju tänka att: ”Vem fan har stått och 
gjort den här lilla plastgrejen?” /…/ Folk bara tror att ’det blir till’, att det är där, men 
ser inte att det är slit bakom . (Livsmedelsarbetare, man, enskild intervju)

 Från generell bild till individuellt ansikte 45



46 sociologisk Forskning 2010

Det finns studier som pekat på att kvinnor och arbetare, i jämförelse med män och 
tjänstemän, i större utsträckning vill att deras arbete ska vara meningsfullt för andra 
människor . Snarare än egen självutveckling tillskrivs alltså jobbet en vidare betydelse 
på samhällsnivå (Widding Isaksen 1992; Skeggs 1999; Theandersson 2000 . Jfr Flis
bäck 2009) . Dem vi intervjuat kan på liknande vis hävda värdet av sitt yrke genom 
att argumentera för att arbetet är nödvändigt för övriga samhället . Arbetsuppgifterna 
framhålls då som både nyttiga och meningsfulla . I samband med erfarenheter av att 
bemötas som objekt för andra människors nödvändigheter kan detta ses som ytter
ligare en strategi för att synliggöra den egna arbetsinsatsen . Den intervjuade nedan 
säger visserligen att han erfarit att hans arbete varken räknas som ett drömyrke eller 
att sysslorna tillskrivs något högre värde . Men han menar att ”samhället stannar” om 
inte han och flera med honom arbetar inom livsmedelsindustrin . Uttalandet tolkar 
jag som ett uttryck för en längtan efter att de egna insatserna ska göra skillnad och att 
dessa ska bemötas på ett respektfullt sätt .

”Jag skulle aldrig vilja stå på en industri”, det säger ju nästan alla … Går du in i en klass 
och frågar, så är det ju ingen som säger att: ”Jag vill stå på en industri när jag blir stor”, 
men jag menar att hälften måste stå på en i alla fall, oavsett vad du läser eller vad du gör 
/ . . ./ För det är ju så att någon måste ju göra det, annars stannar ju samhället . 
(Livsmedelsarbetare, man, enskild intervju)

Avslutande diskussion 

Tre positioner: att identifiera, särskilja eller ” lokalisera”
I den här artikeln har jag hävdat att individer förstår sig själva och sin omgivning i re
lation till hur de uppfattar att andra människor betraktar dem . I dessa sammanhang 
är yrkesutövandet av stor betydelse . Jag har utgått från analytiska perspektiv där yr
ken betraktas som något mer än de arbetsuppgifter människor har . Värderingar kring 
yrkeskategorier och de belöningar och praktiker som följer i yrkesutövandets spår ut
gör även ett av den sociala verklighetens fundamentala dominansmedel . I ett sådant 
perspektiv blir det intressant att undersöka grupper och individer som i sin yrkesverk
samhet erhåller lågt erkännande för att försöka förstå hur de relaterar sig till sin so
ciala ställning . 

De fyra yrken som här är aktuella har alla det gemensamt att de utför konkret ar
bete, nära människor som på skilda sätt är förbundet med livets nödvändighetssfär . 
Deras yrkesuppgifter kan betraktas som en medierande länk som möjliggör att andra, 
mer resursstarka grupper kan hålla distans till det mänskliga livets förnödenheter . Yr
kesuppgifterna för både serveringspersonal och livsmedelarbetare består i att produ
cera eller leverera vad som hör till mänsklig förtäring . Lagerarbete kan beskrivas som 
ett konkret kroppsarbete där paketerade produkter överlämnas till andra . Detsamma 
gäller att hantera sopor och avfall som innebär att föra bort resterna från människors 
vardagliga tillvaro .



Douglas (1966/1997) menar ju att det i alla samhällen finns ett tabu mot att ut
föra sysslor som anses ”smutsiga” . Orsaken finner hon i människors vilja att kontrol
lera sin omgivning och upprätta konsensus . Samhällsgrupper som utför ”smutsiga” 
sysslor ringaktas, deras arbete osynliggörs och de kan till och med komma att för
skjutas som grupp . Särskilt i västerländska samhällen tolkas tillstånd av ”bådeoch” 
som svårdefinierbara, kaotiska och hotfulla . Stereotyper är kategoriska förenklingar, 
sätt att kontrollera andra och göra dem till objekt för egna behov och önskemål . I ar
tikeln har jag skildrat hur utövare inom lågstatusyrken erfarit att människor ibland 
hyst stereotypa föreställningar om deras arbeten, osynliggjort deras sysslor och på så 
vis tillskrivit dem en lägre grad av respekt . Att bemöta individer som är verksamma 
inom lågstatusyrken på ett stereotypt sätt kan, enligt min mening, betraktas just som 
ett försök att behärska det mänskligt oklara och undvika att se det egna beroendet av 
livets nödvändigheter . 

Aurell (2001) menar att yrkesgrupper med låg status ofta intar försvarsåtgärder och 
därför tenderar att utveckla starka yrkesidentiteter . Enligt min uppfattning ger ett yr
kesutövande som klassificeras som anknytande till livets nödvändighetsområde och 
tillskrivs låg status grogrund för olika förhållningssätt och (mot)reaktioner . Individer 
kan utveckla en känsla av skam över att tillhöra de grupper som utför basala och lågt 
erkända sysslor . Via ett symboliskt våld accepteras då de dominerande bilderna och 
individen har varken verktyg eller resurser för att bemöta dessa schabloner . Men en 
stolthet kan också växa sig stark där yrkesutövandet anses ha stort värde och framhålls 
som både önskvärt och väl behövt . 

De intervjuades olika strategier inför problemen med respektlöst bemötande och 
yrkets låga sociala status kan sammanfattas som att de intar tre olika positioner . Den 
första positionen handlar om att hävda värdet av den egna yrkesverksamheten och att 
därmed identifiera sig med denna . De intervjuade pekar då på omgivningens bedöm
ningar som felaktiga eller alltför generaliserande och i någon mån försöker de omför
handla statushierarkins ordning eller grund .

De som intar den andra positionen menar att det är löjeväckande att skrodera med 
arbetsuppgifternas komplexitet när de är så enkla att utföra . I jämförelse med den för
sta gruppen, som vill lyfta fram sin yrkeskompetens, innefattar den andra positionen 
en lägre grad av identifiering med yrkesuppgifterna . Snarare kan denna strategi sä
gas gå ut på att undvika lågt erkännande genom att särskilja sig från yrkesverksam
heten och istället hävda att jaget inte är lika dåligt som den låga status yrket har (jfr 
 Anderson 2000:15; Flisbäck 2008:36) . Detta förhållningssätt kan ses som en effekt 
av symboliskt våld när yrkesutövaren tagit till sig en dominerande syn på arbetet som 
”okvalificerat” och utan ett mer kvalificerat underlag för en teoretisk yrkeskunskap . 

När de intervjuade själva betraktar sitt yrke med lågt anseende måste yrkesuppgif
terna skiljas från identiteten, annars är det svårt att upprätthålla självrespekt . Men det 
finns också en tredje position som innebär att placera sig i en mellanposition . Man 
hävdar då att den egna arbetssituationen inte är lika enkel och okvalificerad som yr
ket i allmänhet . Då man ser sig själv och den egna arbetsplatsen som ett undantag blir 
denna yrkesidentifikation snarare ”lokaliserad” än förankrad i en mer generell yrkes
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identitet . Arbetsplatsens specifika villkor och resurser tas här som intäkt för att skapa 
en självrespekt som skydd mot andras nedvärderande bedömningar .

Den första positionen handlar om att lyfta fram betydelsen av de egna arbetsupp
gifterna, vilket alltså sker i de fall yrkesutövaren starkt identifierar sig med sina syss
lor . Intervjumaterialet vittnar om detta kan ske på två sätt . När man understryker att 
yrket kräver unika kvalifikationer och/eller hävdar att verksamheten innehåller flera 
självutvecklande moment kan det betecknas som en strategi där utövaren i ett låg
statusyrke använder en terminologi förknippad med hur yrken med högt erkännan
de brukar beskrivas . I kampen om erkännande påvisas likheten med högstatusyrken . 
Men när man framhäver att de egna sysslorna ska ges en social betydelse eftersom de 
har ett generellt samhällsvärde så används istället ett språkbruk där yrkets särart fram
hålls . De intervjuade invänder då mot en idé om unika kompetenser och uttalar istäl
let en önskan om att andra människor ska förstå att arbetet behövs eftersom det är så 
grundläggande och nödvändigt .

Genom att hävda yrkets särart sker motståndet mot det låga erkännandet visser
ligen inom ramen för dualistiska tolkningskategorier där lågstatusyrket förstås som 
ordinärt, kroppsligt och anknytande till konkreta mänskliga behov . Men man vänder 
på värdehierarkin och hävdar att just det faktum att många utför det och att det är så 
basalt gör att det bör uppmärksammas . Ett liknande förhållningssätt återfinner vi i de 
inledande anteckningarna hämtade från Järhults roman . Dagboksförfattaren betrak
tar där sin arbetsinsats som värdefull då den anses nödvändig och därmed menings
full . Han skildrar, i likhet med flera av dem vi intervjuat, en upplevelse av att andra 
sällan beaktar insatserna i ett arbete när det är en så stor grupp som utför liknande 
sysslor . Men själv hävdar han alltså ett sådant arbetes nytta . En önskan formuleras om 
att yrket ska ges större betydelse i samhället eftersom det sociala livet skulle stanna av 
om verksamheten inte fortgick . 
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