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Denna avhandling tar sin utgångspunkt i teorierna om smutsigt arbete, smutsens sociala 
konstruktion och sociala aspekters inverkan på identitetskonstruktionen inom yrkessammanhang. 

Begravningsentreprenörer, krematorieskötare och obducenter utför sådana arbeten som kan 
klassificeras som smutsiga, och smutsen har potential för att producera stigmatiserade 
förutsättningar så att individer vanäras och diskvalificeras från fullständig social acceptans. Socialt 
godkännande influerar en individs självuppfattning och -identitet, och medan vanäran av smutsen 
gör identitetshanteringen problematisk sker hanteringen av stigmatiseringen oftast på ett 
omedvetet plan. Men hur gör då begravningsentreprenörer, krematorieskötare och obducenter för 
att hantera vanäran av smutsen i sitt yrke och för att konstruera sin yrkesidentitet? Hur motiverar 
de varför någon vill jobba så nära döden? 

Genom semi-strukturerade intervjuer ställer jag frågor om personliga egenskaper, arbetsuppgifter, 
motivationsfaktorer, yrkets positiva och negativa sidor, upplevelser av stigmatisering och 
yrkesrelationer för att ta reda på vad informanterna anser vara väsentligast för yrket samt hur de 
pratar om sig själva som yrkesperson. Utifrån sambanden inom yrkeskategorierna skapar jag 
yrkesroller, vilka stöder förmedlandet av respektive yrkets identitetskonstruktion. För att förtydliga 
yrkesrollernas funktion som identitetskonstruerande granskas dessa genom tillämpningen av 
Ashforth och Kreiners (1999) yrkesideologier. På detta sätt påvisas hur informanterna i studien 
hanterar den sociala smutsen genom att omformulera, omkalibrera och omfokusera innebörden av 
respektive yrke, och på så sätt svarar på frågan: ”hur kan du jobba med det där?” 

Den yrkesidentitet som man kan urskilja i avhandlingens empiriska och analytiska avsnitt påvisar 
att informanterna låter självständiga åsikter och värderingar ta plats. De samhälleliga åsikternas 
närvaro har ändå en inverkan på vad som är en socialt accepterad aspekt av yrket och på så sätt vad 
som är accepterat att visa utåt vad man jobbar med. Medan informanterna inte uppfattar det egna 
arbetet som smutsigt förhöjer de själva sin yrkesposition och framhäver sin professionalitet.  

Identitetskonstruktionen är sist och slutligen både en medveten och omedveten process som 
otvivelaktigt påverkas av det sociala sammanhanget och individens egen målsättning som 
yrkesutövare. Yrkesrollen kan betraktas som en mask, som kan omfamnas eller distanseras som en 
fråga av individuella val. Specifika roller blir därmed uteslutna aspekter av identitet: när en särskild 
roll är användbar innefattas den som identitet, men under andra omständigheter kan den läggas 
undan. Rollen är därför en relativt fixerad social konstruktion som föreskriver det förväntade och 
acceptabla beteendet i ett givet socialt sammanhang. Genom funktionen av yrkesroller som 
gränsobjekt bör man i denna avhandling förstå yrkesidentiteter som dynamiska och komplexa. 
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1 Inledning 
 

Smutsigt arbete är ett begrepp som beskriver sådana yrken som i vissa ögon betraktas som 

obehagliga, omoraliska och kanske till och med som motbjudande (Ashforth & Kreiner, 1999). Den 

direkta svenska översättningen, smutsigt arbete, uppvisar kanske inte samma slagkraft som den 

engelska men är ändå den term som kommer att användas framöver. Dessa befattningar 

stigmatiseras vanligen, och ges således benämningen smutsigt arbete på grund av aspekter som 

samhället ser som fysiskt, socialt eller moraliskt problematiska (Hughes, 1951). Yrket i sig kan 

alltså vara fysiskt motbjudande, vara en symbol för social förnedring, eller strida mot våra 

traditionella moraliska uppfattningar. Den smutsiga aspekten av arbetet behöver dock inte 

innebära konkret smuts, utan liksom Hughes (1951) lyfter fram kan smutsighet förekomma i alla 

slags yrken, bara för att yrkesutövaren vid något tillfälle sannolikt måste göra något som 

undergräver känslan av personlig värdighet eller eftersom arbetet innebär en viss kontakt med 

en stigmatiserad grupp.  

Mångfalden av stigmatiserade yrken är extremt bred - från kriminalvårdare och tandläkare till 

exotiska dansare - och det som dessa yrken har gemensamt är samhällets känslomässiga 

motvillighet. En orsak till att vissa yrken ses i annat ljus kan vara att de olika formerna av smutsigt 

arbete anses vara i otakt med dagens moderna yrkesbegrepp (Simpson, Slutskaya, Lewis & Höpfl, 

2012). Författarna menar att ”bra” arbete på 2010-talet inte bara innebär att det inte finns någon 

närhet till smuts, utan att arbetet också erbjuder rutinmässiga belöningar i form av 

tillfredsställelse, engagemang och möjlighet till karriärutveckling. Som ytterligare en orsak till 

avståndstagandet från smutsiga arbeten framhålls yrkets i stort sett osynliga status. Man kan anta 

att människan försöker skapa ett avstånd från den moraliska förorening som smutsigt arbete och 

de som utför det för med sig. Här handlar renheten och osynligheten om att etablera gränser, skilja 

det rena från det orena och införa en systematisering av en obehaglig upplevelse. Arbete som 

involverar smuts kan dock vara synligt men ”osett”, delvis för att det inte stämmer överens med 

det som idag ses som modernt mervärdesarbete (Simpson et al., 2012). Sådant arbete, och 

yrkesutövarna, uppmärksammas därför troligen endast under särskilda, ovanliga 

omständigheter. 

Till skillnad från ovan nämnda författare använder Svedberg (2012) begreppet projektion istället 

för stigmatisering, och påstår att projektionen är en undermedveten process som kan vara både 

vardaglig och funktionell. Med detta syftar författaren på att människan förflyttar besvärande 

delar från självet till en annan person eller omständighet: oönskade aspekter av det egna jaget 

läggs över på någon annan. Projektion förknippas enligt författaren vanligen med att negativa 

egenskaper tillskrivs någon eller något, och att vår egen världsbild då blir mera lustfylld. Svedberg 



Maria Bergström 

2 
 

(2012) drar paralleller till reportrar som gärna söker syndabockar, och förklarar att man genom 

att ge skulden ett ansikte och ställa någon till svars kan förse sig själv med en känsla av lättnad 

och ordning. Författaren betonar, i likhet med det som redan nämnts, att det centrala är att det är 

mot den inre representationen hos någon som projektionen riktas, inte det fysiska yttre. 

Trots samhällets fortsatta behov av att få det smutsiga arbetet utfört fortsätter omgivningen att 

stigmatisera yrket i fråga och arbetarna som utför det, och uttryck som ”jag förstår inte hur någon 

kan jobba med det där” är bekanta för oss alla. Kreiner, Ashforth och Sluss (2006) poängterar att 

erfarenheten av att stigmatiseras ofta resulterar i negativa konsekvenser, som exempelvis nedsatt 

självförtroende och en skadad identitetsuppfattning hos individen, och att stigmatisering 

förknippat med ett yrke kan vara särskilt skadligt för en persons yrkesidentitet. Av naturen bryr 

sig människor om vad andra tycker om dem, och yrket fungerar ofta som ett ansett 

identitetsmärke. Samhället är idag oerhört prestationsinriktat och yrket kan i vissa fall fungera 

som en måttstock för framgång. Dock bör man beakta att yrkesstigmatisering kan uppfattas som 

kontrollerbart: medan vissa typer av stigma uppfattas som bortom ens kontroll, antas 

yrkesutövare ha valt sina yrken (Kreiner et al., 2006). Även om arbetet kan uppfylla en nödvändig 

funktion i samhället beskylls alltså de utpekade individerna för att påbörja och fortsätta 

verksamheten inom det smutsiga arbetet. Det finns alltså en underförstådd dynamisk växelverkan 

mellan identitet och arbetsmiljö, så att de påverkar varandra ömsesidigt (Miscenko & Day, 2016). 

Om en yrkesgrupp eller ett yrkesval kontinuerligt stigmatiseras och förringas av utomstående är 

det förståeligt att yrkesutövaren eventuellt upplever sitt arbete som mindre värdefullt, och därför 

beskriver sitt arbete med en ursäktande ton eller betonar, med hjälp av försvarsmekanismer, de 

andra aspekterna av arbetet som inte är lika smutsiga. Motsatt, om samhället ser upp till ett yrke, 

är det troligt att yrkesutövaren upplever sitt arbete vara viktigt och känner att hen genom arbetet 

får en motiverande drivkraft att jobba vidare. En del av problematiseringen kring identiteter i 

smutsiga arbeten menar Miscenko och Day (2016) beror på att individer tenderar sträva efter att 

fästa positiva värden till sina identiteter, till stor del eftersom identiteten hänför sig till deras 

uppfattade självkänsla. 

Liksom ovan nämndes är kategorin av smutsiga arbeten väldigt omfattande, och för att avgränsa 

mitt forskningsområde har jag valt att fokusera på sådana yrken som i sin arbetsvardag kommer 

i kontakt med döden. Jag valde att studera begravningsentreprenörer, personer som jobbar vid 

krematorier och personer som jobbar med obduktioner, eftersom dessa utför sådana arbeten som 

antagligen inte anses vara attraktiva enligt den stora massans uppfattningar, men som stämmer 

överens med ovan nämnda beskrivning av smutsigt arbete som synligt men osett. Arbetet är inte 

heller sådant som enligt dagens standarder utgör mervärdesarbete: samhället är medveten om 
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dess existens men arbetet och utövarna uppmärksammas endast under sådana omständigheter 

som inte kan hanteras på annat vis. 

För en begravningsentreprenör består arbetet exempelvis av att ta emot anhöriga till en avliden 

på sin byrå, att möta deras önskemål och presentera praktiska lösningar på arrangemang, 

samtidigt som entreprenören ska visa upp en stabil och oberörd fasad. För många skulle troligen 

arbetet vara mycket känslosamt och psykiskt påfrestande. Begravningsentreprenören ser också 

till att kroppen placeras i kistan och kläs och utsmyckas enligt anhörigas önskemål, ett uppdrag 

som kanske kan kännas både fysiskt och moraliskt motbjudande. Liksom i andra servicebranscher 

ska alla kunder bemötas på samma premisser och för byrån som företag handlar det förenklat om 

att sälja en tjänst. Krematorieskötarens arbete å sin sida är inte i samma bemärkelse en 

servicetjänst, men kan däremot vara både fysiskt och psykiskt betungande vid sidan av det faktum 

att dessa yrkesutövare är tvungna att ha fysisk kontakt med den avlidne. Beroende på 

arbetsuppgifterna inom krematoriet är det dock möjligt att personen också kommer i kontakt 

med de anhöriga i och med att urnorna ska lämnas ut, och krematorieskötarens arbete består 

oftast även av andra aspekter än att enbart sköta själva kremeringen, exempelvis att hålla i 

begravningar i krematoriets anslutande kapell eller att ha ansvaret för begravningsplatsen. 

Obducentens arbete är det som av dessa tre har mest fysisk kontakt med den avlidna kroppen, 

men som kanske inte ses lika stigmatiserat som krematorieskötarens eftersom obducenten söker 

svar på frågor genom den medicinska vetenskapen. Dock är arbetsprocessen troligtvis psykiskt 

betungande om den avlidne exempelvis är en ung person som avlidit i en våldsam olycka.  Även i 

detta yrke är kontakten med anhöriga en del av arbetet. För alla tre yrken krävs dock att utövarna 

alltid måste kunna hålla sig lugna och neutrala och inte bli för känslomässigt involverade.  

Det finns visserligen också andra yrken som kommer i kontakt med döden, t.ex. präster, 

ambulansförare och yrkesgrupper inom den palliativa vården, men de yrkesgrupper som står i 

fokus i denna avhandling innebär en ständig kontakt med döden utan att några andra aspekter av 

arbetet minskar dödens närvaro. Exempelvis förrättar präster även bröllop och dop, vilket jag 

antar väger upp från den dystra aspekten av begravningar. Ambulansförarna kommer inte alltid 

nödvändigtvis till en olycksplats som präglas av kaos och elände, och i detta jobb ser jag den 

huvudsakliga uppgiften vara att rädda liv och förhindra döden, inte att omhänderta den. På 

samma sätt antar jag att personal inom den palliativa vården motiverar sin yrkesbana med en 

betoning på att bereda ett värdigt avslut för den sjuka. Utgångsläget för mitt val av yrkesgrupper 

var således att döden redan inträffat och är på så sätt en absolut del av arbetsvardagen. 
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1.1 Döden i vårt samhälle 

Bauman (1994) betonar att dödligheten i det moderna samhället konstrueras genom hur vi på 

olika sätt förhåller oss till döden. Fördömandet kan således ses utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, och Stensnäs (2010) framhåller därtill att döden blivit mycket undanskymd i det 

moderna samhället. Vissa människor har svårt att acceptera sina egna brister och mindre 

smickrande känslor, så som besvikelse, sorg, skam och mindrevärdeskänslor, och som en följd av 

detta kan man ibland finna enkelheten i att sätta omgivningen i skuld för sina egna brister och 

problem (Svedberg, 2012). Hälsa och ungdomlighet utgör de centrala värdena för oss medan 

åldrande och död är faktorer som vi tar avstånd från. Dödens existens var förr mera närvarande i 

vardagen, när äldre och svårt sjuka människor ännu bodde hemma och dog i en bekant miljö 

omgiven av familjen och närstående. Enligt Strid (2007) har platserna för liv och död blivit allt 

mer avskilda sedan mitten av förra seklet. Författaren ser den materiella utvecklingen och 

industrialismen som orsaker till detta, och att sjukhusen blev den plats som kunde erbjuda den 

döende den behandling som inte kunde ges i hemmet. Stensnäs (2010) å andra sidan 

argumenterar för att vakandet före dödsfallet idag till och med kan upplevas som lika svårt som 

det egentliga dödsfallet, och att man troligtvis därför tar avstånd och överlåter uppgiften till 

sjukvårdspersonalen. Hon utgår från att man räds den egna döden och därför inte vågar komma 

döden för nära. Bauman (1994) var redan tidigare inne på samma antagande, men placerar 

dödens inträffande utanför förnuftets makt i ett kognitivt perspektiv. Vi kan inte själva föreställa 

oss ett slut för vår egen befintlighet, och därför syftar författaren på att vi tar avstånd från döden 

som det paranormala slutet. Han presenterar vidare döden som ett misslyckande för 

modernitetsaspekterna, och syftar med detta på den avskyvärda insikten att inget kan göra oss 

eviga.  

Hobart (2002) har gjort en undersökning om behovet och tillgodoseendet av palliativ vård och de 

döendes önskemål inom denna sektor. Precis som Strid (2007) ovan anser Hobart att framsteg i 

den medicinska teknologin gör det möjligt att upprätthålla livet till ett allt senare skede, men att 

detta också innebär en utmaning för att definiera och upprätthålla kvaliteten på vården vid livets 

slutskede och rätten att förneka livsförlängande insatser. På grund av detta kan man anta att den 

teoretiskt goda döden, enligt medicinsk vetenskap, strider mot våra kulturella uppfattningar om 

den goda döden. Hobart (2002) framhåller till exempel att den amerikanska generationen av 

”babyboomers” har möjlighet att förändra nationens förhållningssätt till döden, och genom att 

flytta fokus till den finska kontexten kan man sannolikt påstå att också den finländska 

generationen av efterkrigsbarn kan ha en förändrande inverkan på hur vårt samhälle uppfattar 

döden och de som jobbar med den. Eftersom denna stora generation nu är den som står inför 
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ålderns höst kan man förmoda att de kan ombilda den allmänna synen på åldrande och död genom 

att göra den mera närvarande på samhällsnivå. 

I sin studie undersökte Hobart (2002) äldre kvinnors erfarenheter och åsikter om dokument och 

fullmakter angående palliativ vård och livsförlängande insatser. Studiens utfall visade att dessa 

kvinnor ansåg att de psykosociala aspekterna saknades: exempelvis att få överväga aspekterna i 

lugn och ro före insjuknandet och hur man ska inkludera familjemedlemmar i diskussionerna om 

hur man själv vill dö. Silvén Hagström (2018) lyfter denna diskussion till nästa steg och 

argumenterar för att vi borde göra den allmänna jargongen kring död och sorg öppnare. Hon har 

studerat ungas upplevelser efter en förälders självmord, och kunnat konstatera att de unga ofta 

drar sig undan - på grund av de stigmatiserade aspekterna av självmord – och håller tyst om 

förlusterna inom sina sociala nätverk. Författaren påpekar att passiviteten bland unga att söka 

professionellt stöd kan ha långtidseffekter på välmående och sociala relationer. Hon identifierade 

stigmatiseringen kring självmord som en tvåsidig process där det sociokulturella trycket utgör 

det huvudsakliga hindret för ungdomarna. Studiens övergripande budskap är att samhället borde 

anamma ett frispråkigare och mera avstigmatiserat klimat kring dödens närvaro och känslorna 

efter ett dödsfall. Silvén Hagstöm (2018) föreslår att detta kan förverkligas genom att förse de 

utsatta med information om generella responser på sorg och att, i likhet med Hobart (2002) ovan, 

stöda relationerna mellan alla berörda parter och kontakter till andra med liknande erfarenheter. 

Liksom Silvén Hagström (2018) antyder borde man idag motarbeta det stigmatiserade kring död 

och sorg. I stället för att ta avstånd från det som verkar obehagligt borde nutidsmänniskan inte 

låta sig hindras av de sociokulturella barriärerna som står i vägen för att ta del av och sprida 

kunskap och erfarenheter kring död och sorg. Sett ur ett annat perspektiv kan samhällets 

reaktioner på dödsexponering troligtvis ses resultera i att de yrkesutövare som i sin arbetsvardag 

kommer i kontakt med döden inte ser möjligheten i att sprida den kunskap och de erfarenheter 

som de besitter, för att på så vis bidra till samhällets ökade medvetenhet. I och med den skam och 

förnedring som Silvén Hagström (2018) lyfter fram som följder av döden är det sannolikt att ingen 

vill framhålla och betona sin närhet till döden, varken i yrkes- eller vardagssammanhang. 

1.2 Syfte 

Med tanke på vad som ovan diskuterats om stigmatisering av smutsigt arbete och den generella 

uppfattningen om döden vill jag in min avhandling pro gradu undersöka hur yrkesutövare inom 

de ovan beskrivna yrkeskategorierna konstruerar sin yrkesidentitet. Människans positiva 

självförståelse är i stor utsträckning grundad i socialt viktiga och framträdande roller – inklusive 

yrket – och hur dessa roller uppfattas av andra (Ashforth & Kreiner, 1999).  På basis av detta är 

mitt antagande att begravningsentreprenörer, krematoriearbetare och obducenter knappast 

pratar om sig själva utgående från de yrkesroller som framhäver döden och hanteringen av döden, 
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utan svarar på frågan ”hur kan du jobba med det där?” genom att tala om de andra aspekterna 

som yrket innebär. Genom en empirisk studie vill jag ta reda på hur yrkesutövarna själva 

beskriver sin funktion som yrkesmänniska, sina huvudsakliga arbetsuppgifter och vad det är som 

formar deras respektive yrkesidentitet. Jag vill ta reda på hur dessa personer pratar om sig själva 

utgående från sitt yrke och var i beskrivningen de lägger den huvudsakliga tyngdpunkten, samt 

huruvida de själva anser att de utför ett smutsigt arbete. 

De aktuella forskningsfrågorna blir således på vilket sätt yrkesidentiteten konstrueras och 

uppfattas av yrkespersonen inom det smutsiga arbetet. Hur påverkas identitetskonstruktionen av 

samhällets stigmatisering och vad motiverar dessa personer att fortsätta jobba inom branschen? 

På vilket sätt finner de balans mot det faktum att de ständigt möter döden i sitt arbete? Och 

viktigast av allt, hurdan yrkesidentitet presenterar de utåt? Den huvudsakliga frågan kan därmed 

sammanfattas som ”hur kan du jobba med det där?” 

När jag började läsa in mig på smutsigt arbete som ämnesområde kunde jag konstatera att 

identitetslitteraturen fram till 2010-talet nästan konsekvent påstått att stigmatiseringen av 

smutsigt arbete inverkar på yrkesutövarnas identitetskonstruktion i sociala sammanhang på det 

sättet att de betonar andra aspekter av arbetet än det smutsiga (se t.ex. Grandy, 2008; McMurray, 

2008; Cassell & Bishop, 2014; Soria Batista & Codo, 2018). Detta fångade mitt intresse för 

yrkesidentiteter inom smutsiga arbeten, och när det kom till urval fokuserade jag på sådana yrken 

som finns lättillgängliga i samhället, men som det inte fästs så stor uppmärksamhet vid trots deras 

nödvändiga insats.  Det som binder samman begravningsentreprenörers yrken med 

krematorieskötarens och obducenters är att yrkena i sig kanske inte är stigmatiserade, men de 

utför alla sådana arbetsuppgifter som stigmatiseras enligt organisationslitteraturens teorier 

samtidigt som folk kanske lyfter lite extra på ögonbrynet vid ett oplanerat möte med dessa 

yrkesgrupper. Jag anser att detta tema väcker intresse eftersom min empiriska studie skulle 

beröra sådana arbeten som är ganska osynliga i dagens teknologiska samhälle. De människor som 

bygger sina yrkeskarriärer kring den del av livet som många kanske ser som den värsta, att ta ett 

sista farväl av en närstående, är inte automatiskt känslokalla individer som inte förstår betydelsen 

av humanitet. Det jag vill försöka uppnå med min studie är tvärtom att få en förståelse för hur 

social stigmatisering kan påverkar ens uppfattning av sig själv, vilka metoder som utnyttjas för att 

förminska stigmatiseringen av det yrke man själv utför och således känna att det smutsiga arbetet 

ger mervärde. Utgående från den ovanstående diskussionen om döden i vårt samhälle kan man 

även anse att mitt delsyfte är att bidra till att göra döden mindre tabubelagd. Så som ovan 

beskrivits tar samhället ett allt större avstånd från allt som tangerar den verkliga döden, och 

människor förlitar sig på att andra tar hand om de aspekter som upplevs för obehagliga för en 

själv (Stensnäs, 2010).  
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Avhandlingen följer ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på identiteter, vilket enligt Tjora 

(2012) innebär att ta avstånd från antagandet att samhället är en objektiv helhet. Författaren 

betonar däremot att verkligheten istället borde betraktas som skapad av samhället och att 

samhället kan tolkas på basis av sociala faktorer. Identiteter betraktas här som en produkt formad 

av förhållandet mellan kollektiv och individuell förståelse av subjektet (Dawson, 2015). Genom 

denna studie vill jag således försöka betona att identiteter, och specifikt yrkesidentiteter, 

konstrueras utgående från sociala aspekter och ett intressentperspektiv. Socialkontruktivismen 

ger oss indikatorer för att förstå att individer kan ha fullständigt olika uppfattning om ett och 

samma fenomen (Ulus & Gabriel, 2018), och enligt detta perspektiv är jag särskilt intresserad av 

att studera hur informanterna i min studie skapar mening och förståelse utgående från sin egen 

verklighet. 

1.3 Struktur 

Efter detta introducerande kapitel presenteras läsaren i kapitel två inför den teoretiska 

referensram och de centrala studier som gett upphov till mitt intresse och som jag utgått från för 

att skapa mig en uppfattning av mitt ämnesområde. Här öppnar jag upp för läsaren hur jag 

uppfattar de fenomen som avhandlingen utgår från, och förklarar hur samt varför jag förstår 

yrkesidentiteter som socialt konstruerade och resultatet av mänsklig interaktion och kollektivt 

uppförande. Kapitlet inleds med en kategorisering av yrkesidentiteter som sociala identiteter och 

en fördjupning i smutsigt arbete och stigmatiseringen av detta, för att följas av teoretiska verktyg 

för identitetskonstruktion samt de särskilda utmaningarna med identitetskonstruktion inom 

smutsigt arbete. 

Kapitel tre presenterar mitt metodval och informerar läsaren om mitt tillvägagångssätt för 

materialets insamling. Genom en beskrivning av platserna för intervjuerna ges läsaren en inblick 

i de intryck intervjuerna gav upphov till, och genom förklaringar av såväl den första kontakten 

som utformandet av intervjuguiden vill jag skapa transparens för läsaren. Kapitlet avslutas med 

en diskussion kring de etiska frågeställningarna som berör min studie, samt en reflektion över 

vilka aspekter som framhäver eller utmanar kvalitét och trovärdighet. 

Det empiriska resultatet framställs i kapitel fyra. Här presenteras informanterna per 

yrkeskategori och genom roller som gått att urskilja från det insamlade materialet. 

Beskrivningarna av rollerna hos de intervjuade är en övergång till den analys som presenteras i 

kapitel fem, där de resultat jag urskilt från det insamlade materialet återanknyts till de teorier 

som presenterats i kapitel två. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning och slutsatser .
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras läsaren för de teoretiska antaganden som jag utgått från och 

strukturerat som en inkörsport till det ämnesområde avhandlingen baseras på. 

Identitetskategorier i arbetssammanhang formas av särskilda förväntningar från den breda 

sociala omgivningen (Kenny, Whittle & Willmott, 2011), och således vill jag presentera teoretiska 

grunder som visar hur stor inverkan externa åsikter kan ha på en individs identitetsformulering 

och -konstruktion, speciellt hos sådana yrkesutövare som uppmärksammas som smutsiga 

arbetare. Avsnittet inleds med en förklaring av vad som karaktäriserar en social identitet, för att 

sedan exemplifiera med yrkesidentiteter som en form av sociala identiteter. Inledningens teorier 

kring smutsigt arbete vidareutvecklas och en kategorisering av yrkeskompetenser som krävs 

inom s.k. dödsarbete öppnar diskussionen för identitetskonstruktion inom smutsigt arbete.  

2.1 Identiteter som resultat av social interaktion 

Social tillhörighet är en av de starkaste drivkrafterna för mänskligt handlande: alla vill bli 

accepterade och sedda. Hammarén och Johansson (2009) betonar att identitet i grund och botten 

handlar om gemenskap och kollektiv tillhörighet och att identiteten inte ska ses som en individuell 

egenskap utan snarare som något som beskriver de kollektiva tillhörigheter och identifikationer 

som vi delar med andra. Kenny et al. (2011) understryker att människor har en naturlig tendens 

att identifiera sig med andra som uppfattas likna en själv, och att hängivelsen blir starkare desto 

mera likheter man finner. 

Forskning om identiteter har visat att individer behöver en relativt säker och stabil definition av 

självet inom en specifik kontext för att kunna fungera effektivt (Dutton, Roberts & Bednar, 2010; 

Brown, 2015; Tajfel & Turner, 1986). Enligt social identitetsteori är självdefinitioner en 

sammansättning av de idiosynkratiska egenskaper och sociala identiteter som är mest relevanta 

för individen (Tajfel & Turner, 1986). Sociala grupperingar förser sina medlemmar med 

identifikationsfaktorer av självet utgående från den kollektiva aspekten.  Tajfel och Turner (2004) 

påstår att dessa identifikationsfaktorer främst är relationella och jämförande: utgående från dessa 

definieras individen som lika som eller annorlunda än, som bättre eller sämre än medlemmar av 

andra sociala tillhörigheter. Genom social interaktion och internalisering av kollektiva 

värderingar och standarder kommer individer att se sig genom andras ögon och av detta 

konstruera självdefinitioner och en känsla av självförtroende. Dessa identifieringar med och 

avståndstaganden från grupper utgör grundtanken i det som inom organisationsteorin kallas 

social identitetsteori. Den sociala identiteten består av de aspekter av en individs självbild som 

erhålls från den sociala kategori med vilken individen känner tillhörighet (Tajfel & Turner, 2004), 

eller som på motsvarande sätt erhålls från den kategori som individen vill skilja sig från. 
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Identifieringen enligt social identitetsteori kan likaväl ses som en kognitiv förvrängning av 

identifikationsprocessen (Kenny et al., 2011) i och med att individer ofta generaliserar de 

alternativa kategorierna baserat på begränsade erfarenheter av dem: alla aspekter som skulle 

vara väsentliga för identifikation är inte synliga för blotta ögat. Författarna framhåller även att 

människan motiveras av en önskan att bygga sitt självförtroende på en känsla av tillhörighet, och 

därför kan identifikationsprocessen ibland bli något förhastad. 

Social identitetsteori fokuserar enligt Kreiner et al. (2006) på hur social tillhörighet influerar både 

en individs självuppfattning och hens förhållande till medlemmar av inne- och utegrupper. Detta 

understryks även av Dawson (2015) som menar att individer till och med baserar sin 

självuppfattning på olika sociala medlemskap. Detta skulle således innebära att individer strävar 

efter att tillhöra olika sociala grupper, eftersom detta enligt organisationsteoretiker (Dawson, 

2015; Kreiner et al., 2006; Tajfel & Turner, 2004) skulle bidra till en tydligare självuppfattning och 

således även en förbättrad självkänsla. Man kan enligt författarna se grunden till social 

identitetsteori i två sociokognitiva processer: kategorisering och sökande efter särprägel. 

Kategorisering innebär att individer sorterar sig själva och andra i grupper för att minska 

osäkerheten som uppstår i sociala relationer. Att söka efter särprägel karaktäriseras å andra sidan 

som en metod för att underbygga individens självupphöjande (eng: self-enhancement). Alla 

individer har ett naturligt behov av ett positivt självförtroende (Tajfel & Turner, 2004) och 

självupphöjande innebär benägenheten att utveckla, skydda och bibehålla den positiva aspekten 

av sociala identiteter, som ett sätt att stötta självförtroendet. 

Som ovan påpekats försöker individer definiera sig själva utgående från sitt engagemang med 

andra och större kollektiva helheter, och härleder på så sätt en stor del av den egna 

självvärderingen från dessa sociala identiteter. Inom kategorin sociala identiteter skiljer Brewer 

och Gardner (2004) dock mellan kollektiva och interpersonella identiteter. Bägge är enligt 

författarna sociala förlängningar av självet, men skiljer sig åt genom att skilja mellan personliga 

förbindelser mellan individer och opersonliga förbindelser som härrörs från gemensam 

identifiering med en symbolisk grupp eller social kategori. Den kollektiva identiteten fokuserar 

exempelvis på att internalisera normer och egenskaper som utmärker viktiga referensgrupper 

och stabiliseras med hjälp av kognitioner för att göra självet överensstämmande med det större 

kollektivet. Den interpersonella identiteten är däremot en skildring av hur individen fungerar i en 

mera privat relation mellan två parter (Brewer & Gardner, 2004). 

När det gäller självvärde och självupphöjande anser Brewer och Gardner (2004) att detta härleds 

från självutvärdering av personliga egenskaper samt sådana egenskaper som fås genom 

interpersonella jämförelser. Författarna framhåller även att kärnan i sociala identiteter ligger i att 

tillhörighet och identifikation med ett kollektiv förser individer med referensramar för 
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självvärdering. Vidare definierar tillhörighet även individens självbegrepp genom jämförelser 

med egna och utomståendes egenskaper. Brewer och Gardner (2004) poängtera här att 

organisationsforskningen presenterar delade åsikter gällande huruvida en individ kontinuerligt 

kan skifta mellan personliga och sociala identiteter. Denna frågeställning är av betydelse med 

beaktande av avhandlingens syfte och fokus. Man kunde exempelvis anta att en social identitet 

påverkar och formar den personliga identiteten så pass mycket att aspekterna på individens 

sociala identiteter slutligen inarbetas. Miscenko och Day (2016) är inne på samma linje genom 

påståenden om att identitetsteori grundar sig i en slags symbolisk växelverkan och att identitet 

definieras utgående från de sociala roller som individen har. Eftersom varje roll, och därmed 

identitet, förknippas med olika sociala förväntningar ger dessa roller struktur, riktlinjer och 

betydelse för mänskligt beteende. Således är det troligt att individer bär med sig strukturerna och 

handlingsnormerna också utanför den givna sociala kontexten. 

 2.1.1 Yrkesidentitet som social identitet 

En yrkesidentitet kan ses som en kombination av både personliga och sociala identiteter, som ett 

komplement eller en förlängning av endera, eller som ett resultat av processer i identitetsarbetet 

uppbyggt på personliga och sociala identitetsaspekter (Brown & Toyoki, 2013). Thunborg (1999) 

definierar begreppet yrkesidentitet som en förening mellan individens personliga identitet och 

hens sociala position, dvs. yrket, och tillika som en kollektiv identitet som baseras på 

gemensamma föreställningar, normer och handlingsmönster bland aktörer inom en viss 

profession. Miscenko och Day (2016) styrker denna definition och påstår att en yrkesidentitet är 

en samling av de betydelser som individen själv och andra i yrkets omgivning tillskriver den 

yrkesutövande individen. Yrkesidentitetens olika betydelser kan alltså baseras på unika 

personliga kännetecken, grupptillhörighet eller sociala roller. 

Genom ett konstruktivistiskt synsätt på kollektiva identiteter anser Dawson (2015) att identiteter 

främst är socialt konstruerade bilder av den sociala kontexten som representeras, snarare än att 

beskriva vem den egentliga individen är. I överensstämmelse med detta hävdar Thunborg (1999) 

att yrkesidentiteter är en slags presentation av hur yrkesutövaren framställer och talar om sig 

själv. Men det är också en presentation av hur hen agerar i vissa situationer. En yrkesidentitet kan 

därmed tolkas som en socialt konstruerad identitet, varvid individen upptagit specifika 

värderingar som förknippats med yrket och gjort dem till egna personliga förhållningssätt. Detta 

kan tolkas som att personliga identiteter har en bidragande inverkan på de gemensamma faktorer 

som utmärker yrket i fråga. I kontrast till detta bör man notera att vissa yrken automatiskt 

förknippas med ett genus, och att detta skulle innebära att den socialt konstruerade identiteten i 

sin helhet inte automatiskt kan överföras till den yrkesutövande individen. I enlighet med 
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socialkonstruktivistiska antaganden framhåller Simpson, Slutskaya och Hughes (2012) att ett 

arbetes genuskaraktär är påtagligt på det sätt som arbetet ofta matchar traditionella begrepp som 

maskulinitet och femininitet. Service och vård har exempelvis starka föreningar med feminina 

förkroppsligade dispositioner, medan andra former av arbete, såsom tungt manuellt arbete eller 

arbete som medför risk eller fara, är traditionellt maskulina domäner. På samma sätt hävdar 

McMurray (2012) att det kvinnliga genuset i vårdyrket är en social konstruktion som kommer 

från egenskapen att vara omhändertagande. I sin studie har Simpson, Slutskaya och Hughes 

(2012) intervjuat manliga sjukskötare och kunnat konstatera att dessa står inför utmaningar med 

konstruktion av yrkesidentitet i och med att yrket kräver speciella förmågor som ses som 

feminina i ett sociokulturellt avseende. Genom att hänvisa till tidigare forskning inom området 

har författarna funnit mönster i att männen möter utmaningen, och rädslan för feminisering, 

genom att ta avstånd från de feminina aspekterna och exempelvis sträva efter tjänster som anses 

innebära en maskulin status, som exempelvis lednings- eller övervakningstjänster inom 

domänen. En annan lösning som författarna lyfter fram är att manliga skötare identifierar sig med 

mer auktoritära maskulina grupper, såsom läkare, eller väljer inriktning på en specialitet med 

historiska kopplingar till förmyndarverksamhet, som exempelvis mental hälsovård, liksom att 

söka sig till den mera ”adrenalinladdade” akutvården (Simpson, Slutskaya & Hughes, 2012). På 

detta sätt ser man hur sociala antaganden kan inverka på uppfattningen av yrkesidentiteter, men 

genom att lägga den huvudsakliga betoningen på Thunborgs (1999) ovan nämnda påstående bör 

yrkesidentitet i detta fall förstås som yrkesutövarens egen presentation av sig själv, oberoende av 

de socialt tillskrivna etiketterna såsom kön eller egenskapskrav. 

I enlighet med detta, och för att få en mer djupgående förståelse av ämnesområdet, kan man utgå 

från ett bredare perspektiv på yrkesidentiteter. Miscenko och Day (2016) har vidareutvecklat 

Brewer och Gardners (2004) ovan diskuterade indelning i kollektiva och interpersonella 

identiteter, och utgår från en tredelning av olika nivåer av inklusion: individuell, interpersonell 

och kollektiv (Miscenko och Day, 2016). Yrkesidentitet på den individuella nivån fokuserar på den 

egna individens framträdande egenskaper och sådana aspekter som särskiljer individer från 

varandra i samma yrkesdomän. Här är nivån av inklusion låg, eftersom yrkesidentiteten innehas 

av en enskild aktör. Interpersonell yrkesidentitet kan också beskrivas som relationell 

yrkesidentitet, och baseras således på relationer med andra i yrkesgruppen, t.ex. överordnade och 

kollegor. Inklusionsnivån är här medelhög, i och med att yrkesidentiteten formas utgående från 

en mindre grupp av definierat omfång. Den kollektiva yrkesidentiteten representerar en hög nivå 

av inklusion i och med att den baserar sig på ett sådant medlemskap som individen själv kan 

urskilja i ett organisatoriskt sammanhang eller en social situation. Kollektiva yrkesidentiteter 

definieras alltså utgående från en för kollektivet gemensam identifikation med någon symbolisk 
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grupp, exempelvis läkare, och kräver därmed inte några direkta personliga relationer för att 

framhäva yrkesidentiteten. Fokus för denna avhandling ligger på kollektiva yrkesidentiteter: 

syftet är att undersöka hur yrkesutövare inom en särskild domän konstruerar sin yrkesidentitet, 

och här ligger tyngden snarare på yrkets karaktärsdrag snarare än individens personliga. 

Sammanfattningsvis framhåller Kenny et al. (2011) att identitetskategorier i arbetssammanhang 

formas av särskilda förväntningar från den breda sociala omgivningen. Arbetet i sig kan troligen 

sällan ses som uppfyllande eller värdefullt, och likaså knappast som likgiltigt eller nedvärderande. 

Yrkesidentiteten måste representera ett sådant uttryck som särskiljer målobjektet från andra 

med utgångspunkt i det som är viktigt (Albert & Whetten, 2004). I likhet med studien om 

maskulina sjukskötare ovan (Simpson, Slutskaya & Hughes, 2012) kan man således påstå att 

arbetets värde beror på hur den yrkesutövare som utför jobbet relaterar till sin 

identitetsuppfattning. Kenny et al. (2011) framhåller att sådant arbete som har en positivt 

betingad betydelse, dvs. inte bara det faktum att man tjänar pengar på det, och som samtidigt 

relaterar till känslan av vem ”jag” är, sannolikt kommer att upplevas som personligt uppfyllande, 

motiverande och tillfredsställande. Även kulturens inverkan på den sociala omgivningen bör 

beaktas här, eftersom vissa yrken har sina egna tydligt distinkta normer, regler och handlingssätt 

som kan tyda på starka kulturella referenser inom den sociala kontexten. Om yrkesgrupper kan 

ha en stark kultur som formar hur personerna i dessa yrken gör, anser Kenny et al. (2011) att 

dessa normer och värderingar har en stor inverkan på hur yrkesutövarna ser och uppfattar sig 

själva. I överensstämmelse med detta kan man ju faktiskt se den primära betydelsen av termen 

identitet som en klassificering av jaget, som identifierar individen som utmärkande annorlunda 

än andra (Albert & Whetten, 2004). Författarna hävdar också att yrkesidentiteten i vissa fall 

troligtvis kan föras över på icke-yrkesrelaterade sammanhang: även om yrkesidentiteten ska 

förknippas med arbetet är det lätt att yrkesutövarens självuppfattning påverkas av yrkets 

värderingar. 

2.2 Smutsigt arbete 

The notion of necessary evil and the moral menials who undertake to do it 
disgusts because it means that the boundaries that separate vice from virtue, 
good from evil, pure from polluted are permeable, and worse, necessarily 
permeable. To our disgust, good is always engaging in unseemly compromises 
that implicate us. 
(Miller 1997, 185)  

Hughes (1951) gav termen smutsigt arbete dess innebörd genom en hänvisning till yrken och 

arbetsuppgifter som allmänt uppfattas som förnedrande, äckliga eller kränkande. McMurray och 

Ward (2014) poängterar att smutsigt arbete även kan anses vara ovärdigt och omoraliskt. I 

enlighet med Soria Batista och Codo (2018) används begreppet även idag för att beskriva den 
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moraliska dimensionen av arbetet i samhället, dvs. klassificeringen av yrken enligt deras sociala 

anseende. Klassificeringen i sin tur gör det möjligt för oss att förstå stigmatiseringen av arbetare 

som har mindre prestigefyllda arbeten, sett ur samhällets synvinkel. Yrken som har ett lägre 

socialt anseende i vårt samhälle idag är exempelvis sophanterare, telefonförsäljare och städare, 

och dessa är märkta med ett stigma på grund av den sorts arbete som utförs. Stigmat har förklarats 

som ett attribut som definierar människor som socialt diskrediterade och diskvalificerade för 

social acceptans (Soria Batista & Codo 2018; Kreiner et al., 2006). McMurray och Ward (2014) 

vidareutvecklar detta påstående och menar att tillskrivningen av en smutsig status beskriver ett 

subjektivt tillstånd som tilldelats av utomstående observatörer. Orenheten i sig är avstötande i 

den meningen det hotar en känsla av solidaritet, stabilitet och ordning. Begreppet smutsigt arbete 

beskriver ett svartmålat och isolerat yrke, och individerna i kategorierna av smutsigt arbete anses 

således vara smutsiga, socialt orena, arbetare. Kreiner et al. (2006) definierar en stigmatiserad 

grupp som en grupp vars identitet eller utstrålning ifrågasätter gruppmedlemmarnas 

mänsklighet: i utomståendes ögon är den stigmatiserade gruppen och dess medlemmar 

befläckade, nedvärderade och bristfälliga. 

Även Ashforth och Kreiner (1999) fastslår att begreppet smutsigt arbete handlar om den 

moraliska arbetsfördelningen i samhället.  Författarna åberopar även Hughes (1951) definition 

av begreppet som en viktigt grund i teorierna kring smutsigt arbete, och betonar att arbete kan 

vara smutsigt på ett av flera sätt enligt dess ursprungliga formulering: det kan helt enkelt vara 

fysiskt motbjudande; det kan vara en symbol för degradering, något som sårar ens värdighet; och 

slutligen kan det vara smutsigt eftersom det på något sätt strider mot våra mer heroiska moraliska 

uppfattningar. Ett yrke kan alltså vara smutsigt på ett fysiskt, socialt eller moraliskt sätt. Av detta 

kan man i grov bemärkelse se smutsigt arbete som en brist, en moralisk skam och vanära (Hughes, 

1951). Kategorierna av smutsigt arbete är emellertid många och varierande när det gäller fysisk 

arbetsplats, symboler och praktiker. För att lätta upp den begreppsliga definitionen presenterar 

Ashforth och Kreiner (1999) kriterier för var och en av Hughes tre moraliska brister. En fysisk 

vanära uppstår när ett yrke är direkt förknippat med sopor, död, avlopp etc., eller tänkt att utföras 

under särskilt skadliga eller farliga förhållanden.  Social vanära uppstår då ett yrke involverar 

regelbunden kontakt med människor eller grupper som själva anses vara stigmatiserade, eller om 

arbetaren står i ett tjänande förhållande till andra.  Till sist nämns moralisk vanära, som uppstår 

när ett yrke i allmänhet anses vara något syndigt eller tvivelaktigt, eller om arbetstagaren 

förväntas använda metoder som i sig är svekfulla, påträngande, konfronterande, eller som i övrigt 

trotsar samhällets och befolkningens normer. Givetvis kan man inte förutsätta att dessa brister 

utesluter varandra. De yrkesgrupper som jag kommer att undersöka i denna studie kan således 

anses vara smutsiga i fysisk bemärkelse eftersom de alla förknippas med döden, och speciellt 
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krematorieskötare och obducenter eftersom de hanterar askan efter en kropp eller inälvor. I 

social bemärkelse kan man se yrkesgrupperna som smutsiga eftersom de kontinuerligt hanterar 

den stigmatiserade döden. I och med att döden i det finska samhället är så gott som tabubelagd 

och allt mer distanserad kan man även se de utvalda yrkesgrupperna i denna studie som moraliskt 

smutsiga: människor som kommer i kontakt med yrkesgrupperna tvingas tala om dessa, för 

många, obekväma aspekterna, och dessa yrkesmänniskor har gjort allt detta till sin vardag. 

Genom sin studie av arbetare på ett telefoncenter, hänvisade till genom metaforen samariter, 

påstår McMurray och Ward (2014) att Ashforth och Kreiners (1999) indelning i fysisk, social och 

moralisk smuts inte är tillräcklig för den moderna yrkesbefattningen. De förstnämnda har gjort 

en etnografisk studie, kompletterad med semi-strukturerade intervjuer, inom en bransch som 

involverar personliga trauman och psykologiska samtal. Arbetarna i studien samverkade med 

kunderna personligen, oftast genom telefonsamtalets röstarbete, genom att lyssna på 

känslomässiga problem och bekymmer. Detta beskriver författarna som emotionellt smutsigt 

arbete, och syftar på att den känslomässiga smutsen hänför sig till känslor som uttrycks av 

kontakttagaren, medan vanäran som smutsen för med sig beskriver den intuitiva responsen som 

utomstående riktar till ett yrke med närhet till sådan smuts. Emotionell smuts skulle således 

komplettera den ovan nämnda uppdelningen i tre kategorier i och med att den emotionella 

smutsen konstrueras som ett socialt icke-accepterat samtalsämne. McMurray och Ward (2014) 

betonar att emotionellt smutsigt arbete innebär att kunder och klienter inte kan dela sina 

problematiska känslor på annat håll, och att organisationer och samhället inte ger nödvändigt 

stöd för att hantera de tunga känslor som uppstår i vardagen hos de utsatta personerna. Med 

tanke på de frågor, den handfallenhet och det behov av rådgivning som uppstår vid kontakt med 

mina utvalda informanters yrken kan man även anta att dessa yrkesgrupper representeras av 

emotionell smuts. 

Liksom upphovsmännen ovan argumenterar också Kreiner et al. (2006) för att kriterierna för 

indelning av smutsiga arbeten som antingen fysiskt, socialt eller moraliskt avvikande är 

ofullständiga eftersom man härigenom inte kan beakta omfattningen av det smutsiga arbetet.  I 

sin generella modell för att hantera vanäran av smutsigt arbete undersökte Ashforth och Kreiner 

(1999) bara yrken inom smutsigt arbete i allmänhet, där omfattningen av både bredden och 

djupet av smutsen var stora. Kreiner et al. (2006) åberopar däremot att bredden och djupet av 

arbetet är sådana aspekter som hjälper till att särskilja mellan olika yrken inom klassificeringen 

smutsiga arbeten. Med bredden av uppfattad smutsighet avses proportionen av arbetet som är 

smutsigt eller smutsens centrala status hos yrkesidentiteten. Exempelvis hanterar en läkare 

endast ibland döda kroppar medan en begravningsentreprenör, obducent eller 

krematorieskötare alltid gör det, och smutsigheten i dessa yrken är alltså bred i jämförelse med 
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läkarens. Djupet som mått på smutsighet fångar däremot intensiteten i smutsen och i vilken 

utsträckning en yrkesutövare är direkt involverad med smuts. Simpson et al. (2012) exemplifierar 

detta med att poliser främst hanterar brottslingar, vilket innebär en hög intensitet, medan 

säkerhetsvakter till största del hanterar allmänheten, vilket tyder på låg intensitet. Kreiner et al. 

(2006) betonar dock att denna kategorisering fångar en bredare uppfattning av yrken som 

smutsiga arbeten utöver de generaliserade alternativen som presenterats av Ashforth och Kreiner 

(1999), eftersom uppfattningen av smutsighet här blir mera dimensionerad. Med sitt 

tillvägagångssätt syftar Kreiner et al. (2006) till att visa att smutsighet finns i nästan alla yrken 

snarare än att de begränsar definitionen av smutsigt arbete till endast en liten mängd yrken. 

Genom att visa att klassificeringarna av smutsigt arbete är tillämplig på en stor del av 

yrkesgrupperna breddas även potentialen av smutsigt arbete som forskningsområde. 

Även om vissa yrken som klassificeras som smutsigt arbete helt konkret är orena och ovårdade 

bör man notera att det inte är yrket i sig som är smutsigt. Smutsigheten är en social konstruktion 

som inte på något vis är inhyst i arbetet eller arbetarna. I vilken utsträckning ett jobb kan anses 

vara smutsigt är kontextbundet eftersom det inte kan anses vara smutsigt på alla ställen för alla 

människor (Cassell & Bishop, 2014). Tyler (2011) har exempelvis gjort en studie på sexshoppar i 

distriktet Soho i London. Vid sidan av att arbetet i dessa affärskoncept är fysiskt vanhedrat genom 

produkternas egenskaper och karaktären av kundinteraktioner lyfter författarna även upp det 

rumsliga sammanhanget och den fysiska platsen, Soho, som en del av den fysiska smutsen. 

Studiens resultat visar att personalen i affärerna, genom tillgripandet av försvarsmekanismer, 

inte ser sitt arbete som smutsigt men ändå tillskriver sitt yrke en smutsig roll på grund av den 

plats affären är belägen på och det rykte som distriktet förknippas med. Liksom fysiska, sociala, 

moraliska och emotionella kategorier av smuts ovan är även Sohos stämpel som ett stigmatiserat 

distrikt en social konstruktion.  

Med utgångpunkt i det ovan nämnda kan man således anta att omgivningen bedömer 

smutsigheten baserat på subjektiva standarder för renhet och klarhet (Ashfort & Kreiner, 1999), 

och därmed vad som antas vara rent enligt moderna mått. Författarna använder här begreppen 

”cleanliness” och ”purity”, vilka sinsemellan har olika innebörd men översätts båda två till renhet  

och renlighet på svenska. Genom de engelska begreppen framkommer de olika betydelserna 

smutsighet kan ha i kontexten av smutsigt arbete: den betydelse av smutsigt arbete som denna 

avhandling kommer att fokusera på är den som inte uppfyller kraven för ”purity”. En annan 

gemensam nämnare man kan urskilja bland stigmatiserade yrken är den inre motviljan som 

omgivningen känner mot dem, och som uppstått på grund av de fysiska, sociala, moraliska eller 

emotionella bristerna som något element av yrket har gett upphov till. Wolkowitz (2012) betonar 

att motvilja och avsky inom många kulturer är naturliga responser på sådana omständigheter som 
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exempelvis involverar kroppsvätskor, kroppsdelar eller avfall, eller som kränker moraliska eller 

sociala normer. Författaren påstår även att avsky är särskilt uppenbart i situationer där 

nedsmutsning kan ske genom intag eller beröring. Höpfl (2012) är inne på samma linje och 

framhåller att fysisk och moralisk orenhet handlar om en figurativ mening om smittsam sjukdom: 

centralt för detta är tanken på skada som kommer från direkt kontakt. Avståndstagandet från 

smuts ges här en naturlig orsak i och med att moralisk och fysisk avsky kan ses som evolutionära 

(sociala) fördelar, dvs. man undviker sådana utomstående som sannolikt kan bära på bakterier 

eller virus som man inte är resistent för eller håller avstånd till objektet av avskyn för att inte 

åsamka sig fysiska skador. 

Vad gäller avskyn för smutsiga arbeten understryker Wolkowitz (2012) ovannämnda 

upphovsmäns åsikter om att avståndstagandet har en social orsak: smutsen i smutsiga arbeten är 

egentligen bara symbolisk, och reflektionerna om renhet och föroreningar är på en social nivå 

egentligen reflektioner om ordning och störning, form och formlöshet och om existens eller 

obefintlighet. Sammanfattningsvis blir den socialt konstruerade smutsen den framträdande 

faktorn som förknippas med yrket i fråga. På grund av detta kan man anta att yrkesutövaren 

strävar efter att motarbeta smutsen för att inte utsätta sig för stigmatiseringen, och för att skapa 

en tillmötesgående yrkesidentitet.  

2.2.1 Att arbeta med döden 

Acceptansen av den socialt konstruerade karaktären av smutsigt arbete kan variera mellan yrken 

eller vara beroende av den som anses förkroppsliga ett sådant arbete, samtidigt som normerna 

för acceptans kan vara tillfälliga eller kulturellt avgränsade (Simpson et al., 2012). Som tidigare 

indikerat är synen på döden i vårt samhälle väldigt distanserad och fördömande, och det 

ankommer därför på yrkesutövaren att antingen acceptera eller avslå den sociala 

smutsighetsaspekten. Detta framgår exempelvis genom Davidsson Bremborgs (2006) studie som 

har granskat professionaliseringen bland svenska begravningsentreprenörer. Härutav har 

författaren kunnat konstatera att entreprenörerna numera ogärna ser sina arbetsuppgifter som 

sammanlänkande med den döda kroppen utan snarare vill bli erkända som experter på död och 

sorg till följd av ett dödsfall. I sammanhanget reflekterar Davidsson Bremborg (2006) över 

huruvida begravningsentreprenör är den mest passande översättningen på det engelska 

begreppets ”funeral director”: begreppet begravningsentreprenör uppvisar enligt Davidsson 

Bremborg (2006) inte det omfång av tjänster som arbetet idag innebär och inte heller den 

auktoritet som följer av engelskans director, utan drar istället enbart paralleller till närheten av 

döda kroppar. Professionaliseringen av begravningsentreprenörernas yrke har enligt författaren 

tagit sig uttryck bland annat genom registrering och medlemskap i nationella förbund, vilket 
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möjliggjort att samhället kan ställa vissa krav på både servicetjänsten och dess utövare. Detta steg 

mot auktoritetsskapande bland begravningsentreprenörer beskrivs av Åhrén Snickare (2002) 

som en förändring av yrkets position i samhället och ett försök till att minska stigmatiseringen. 

Arbete som har en stödjande, terapeutisk eller assisterande funktion vid dödsfall, eller som 

hanterar frågor som berör döden, benämns enligt Chan och Tin (2012) som dödsarbete (eng. 

deathwork).  Författarna poängterar att dödsarbetet kan utföras av olika yrkesgrupper, allt från 

läkare och socialarbetare till psykologer och själavårdare. Det centrala villkoret för att arbetet ska 

kategoriseras som dödsarbete ligger enligt Chan och Tin (2012) i den emotionella närheten till 

döden, och utgående från detta kan även begravningsentreprenörers, krematorieskötares och 

obducenters yrken kategoriseras som dödsarbete. För att tydliggöra att 

begravningsentreprenörens arbete inte bara innebär hanteringen av den döda kroppen lyfter 

exempelvis Davidsson Bremborg (2006) fram hanteringen av sorg och lagkunskapen som stora 

delar av entreprenörernas arbetsvardag: även om deltagarna i Davidsson Bremborg (2006) studie 

förnekar sin roll som sorgeterapeuter erkände de att de har en viktig roll som lyssnare inför sina 

kunder, och på liknande sätt har det blivit vanligare på den svenska marknaden att 

begravningsentreprenörerna även erbjuder juridiska tjänster i samband med de övriga 

traditionella byråtjänsterna. Chan och Tin (2012) utvecklar Davidsson Bremborgs (2006) 

diskussion om professionalisering genom att teoretisera arbetet med och kring döden, och genom 

att presentera fyra kategorier av yrkeskompetenser som enligt författarna krävs i dödsarbete: 

erfarenhetskompetens, yrkesutövningskompetens, självförmåga och arbetsmiljökompetens (se 

figur 1). Chan och Tin (2012) betonar återkommande att dödsarbete inte enbart kräver den 

praktiska yrkeskompetensen utan också kompetenser på den personliga nivån, såsom att hantera 

de emotionella och socialt krävande situationerna. På grund av detta har författarna kategoriserat 

självförmåga i ytterligare tre teman: personliga resurser, existentiell coping och emotionell 

coping. 
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Figur 1: Konceptualisering av kompetenser inom dödsarbete. 

Källa: Chan & Tin (2012, 904) 

Som figuren visar definierar Chan och Tin (2012) självförmåga genom användningen av 

personliga resurser och coping. Personliga resurser förklaras här som personliga egenskaper och 

erfarenheter som yrkesutövarna har. Utgående från den undersökning författarna har gjort bland 

yrkesutövare av dödsarbete har de kunnat urskilja bland annat tålamod, rationalitet, förmåga att 

överväga saker utgående från flera perspektiv, självmedvetenhet och ödmjukhet som personliga 

resurser som en yrkesutövare inom dödsarbete bör ha. Existentiell coping å andra sidan 

definieras som förmågan att hantera de existentiella frågorna, t.ex. meningen med livet och 

meningen med lidandet (Chan & Tin, 2012). De betonar att existentiell coping handlar om att 

yrkesutövaren bör känna en känsla av meningsfullhet, acceptera dödens oundviklighet och 

gränserna för mänsklig existens, ha modet att möta och hantera lidande och sorg, bära ansvar och 

visa engagemang i livet. Emotionell coping är den sista underkategorin av självförmåga. Detta 

definieras enligt författarna som förmågan att hantera de känslor som uppstått som en följd av 

dödsfallet och dödsarbetet. Emotionell coping är således något som yrkesutövaren bör behärska 

både på det personliga planet och något som denne kan rikta till kunderna i tjänsteförhållandet. 

Deltagarna i Chan och Tins (2012) undersökning framhöll betydelsen av självomsorg och 

upprätthållandet av god mental hälsa hos yrkesutövaren, och betonade att den avgörande 

förmågan är att ta avstånd från sina kunders känslor för att upprätthålla känslomässig stabilitet. 

Stöd från utomstående, som familjemedlemmar, vänner och kollegor, föreslås vara viktiga 

komponenter för att hantera de känslomässiga aspekterna i dödsarbetet (Chan & Tin, 2012). 

Kompetenser 
inom dödsarbete

Självförmåga

Personliga resurser Coping

Existentiell coping Emotionell coping

Yrkesutövningskompe-
tens

Erfarenhetskompetens Arbetsmiljökompetens
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Kompetenskategorin för självförmåga kan sammanfattningsvis beskrivas som yrkesutövarens 

förmåga att vara tillmötesgående, sansad, rationell och medveten om sina egna begränsningar. 

Kategorin för arbetsmiljökompetens handlar om förhållandena i arbetsmiljön, och går delvis in i 

den förstnämnda i och med att tillsyn och stöd från kollegor är en viktig komponent i utförandet 

av arbetet. Förhållandena i arbetsmiljön kan även tänkas handla om att atmosfären bör vara 

tillmötesgående och hjälpsam för den i kundrollen, eller också vara lämplig med tanke på både 

yrkesutövarens och övrigas välbefinnande på arbetsplatsen. Genom Chan och Tins (2012) 

undersökning har dock arbetsmiljökompetensen tillskrivits en obetydlig roll i 

kompetenshelheten, och liksom författarna kan konstatera är det självförmågan som är den mest 

framstående egenskapen som en utövare av dödsarbete bör ha.  

Yrkesutövningskompetens som nästa kategori definieras som tillämpningen av kunskaper och 

färdigheter i dödsarbete (Chan & Tin, 2012). Författarnas undersökning resulterade i att 

deltagarna, utöver praktiska kunskaper, betonade vikten av grundläggande terapeutiska 

komponenter, såsom rådgivning, respekt, acceptans, förmåga att lyssna och fråga samt empati. 

Vidare lyfter författarna fram observationsförmåga som en viktig egenskap. Den praktiska 

kunskapen som behövs inom de yrken som går under klassificeringen dödsarbete beskrivs 

avslutningsvis som erfarenhetskompetens. Utöver praktisk kunskap lyfter Chan och Tin (2012) 

även fram att deltagarna i deras studie ansåg att allmän kunskap om döden, döende och sorg var 

väsentligt för denna kategori: vissa deltagare angav vikten av att känna till olika teorier om att dö 

och personliga förluster, samt att förstå behoven hos olika kundkretsar, för att kunna fungera 

inom yrket. Andra betonade mer pragmatiska frågor, till exempel information om 

begravningsarrangemang och samhällsresurser. Genom dessa två kategorier understryks både 

Davidsson Bremborgs (2006) och Åhrén Snickares (2002) påståenden om att 

begravningsentreprenörers yrke innebär ett mera omfattande tjänsteutbud. Dödsarbete idag 

innebär inte enbart den ifrågasatta domänen med hårdskinnade yrkesutövare: genom att betrakta 

det omfattande kompetenskrav som ställs på yrkesindividerna som förutsättningar på framgång, 

och genom att se professionalisering inom olika arbetsområden som en process där den centrala 

fokusen ligger på legitimiteten att agera inom olika fält (Davidsson Bremborg, 2006), skapas 

förståelse för att dödsarbete i den ovan beskrivna betydelsen i själva verket innebär komplexitet 

och behärskning, både på det personliga emotionella planet och i sociala sammanhang. Även 

Mallon (2008) poängterar att den bildliga färden genom förlust och sorg handlar mera om 

personlighet och vanor att hantera stress än det handlar om att ställas inför en övergripande 

sorgeprocess som passar alla. Liksom hos personerna som är tjänsteanvändare är individualiteten 

hos utövarna av dödsarbetet en väsentlig kvalifikation att bemästra. Hjälp handlar enligt 

författaren om att stödja de berövade på ett sätt som är bekvämt för dem, inte på ett sätt som 

hjälparen, eller i detta fall utövaren av dödsarbetet, anser vara lämpligast (Mallon, 2008). 
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Oberoende av hurdan personlighet och egenskapsuppsättning en individ har när hen träder in i 

det smutsiga dödsarbetet kan man anta att yrket har en viss inverkan på individen. Linley och 

Joseph (2005) har utgått från detta antagande och diskuterar följderna av att utsättas för döden 

inom yrket, samt hur olika attityder till döden kan inverka på huruvida yrkesutövaren ställs inför 

det som författarna kallar positiva eller negativa förändringar i inställningen till döden. Positiva 

förändringar kännetecknas exempelvis av en större uppskattning av personliga relationer och en 

större uppskattning mot livet och dess möjligheter. Negativa förändringar präglas däremot av en 

mer negativ syn på sig själv och ens förmågor, samt en mer negativ inställning till 

framtidsutsikterna. I och med att Linley och Joseph (2005) betonar att attityderna till döden är 

mångfacetterade kan man dra paralleller till ovanstående diskussion om självförmåga och att 

behärska sina egna kompetenser: attityderna kan inte stereotypiseras som antingen negativa eller 

räddhågade, utan snarare kan de karaktäriseras som rädsla för döden, dödsångest, accepterande 

av det annalkande, accepterande som undkommande eller slutligen som neturalt accepterande. 

Attityden till döden som att acceptera det annalkande innebär enligt Linley och Joseph (2005) att 

man ser döden som ett inträde till ett bättre ställe, medan attityden till döden som ett accepterat 

undkommande innebär att se döden som en möjlighet att fly undan det världsliga lidandet. För att 

erhålla empirisk tyngd i sina antaganden har författarna förankrat sina teorier i en studie om 

begravningsentreprenörers attityder till döden. Resultatet av studien visar att en yrkesutövare 

som har en accepterande attityd till döden allt oftare upplever positiva förändringar efter 

exponering för döden i yrkessammanhang. Detta innebär att yrkesutövare med denna typ av 

attityd upplever större uppskattning mot livet, relationer och framtida möjligheter som följ av 

dödsexponering i arbetsvardagen, och antagligen även upplever arbetet som tillfredsställande 

och motiverande. På motsvarande sätt kan författarna konstatera att rädsla för döden tydligt 

förknippas med negativa förändringar, dvs. att yrkesutövare med denna attityd till döden 

upplever mindervärdighet och inte har en lika gynnsam syn på framtida möjligheter. 

Linley och Joseph (2005) lyfter vidare fram frågeställningen huruvida yrkesutövarens attityd kan 

ha haft inverkan på yrkesvalet från första början, och anser det vara rimligt att yrkesutövare med 

en accepterande inställning till döden mera sannolikt kommer att söka sig till ett dödsarbete än 

jämförelsevis de med negativa attityder. I överensstämmelse med detta kan man troligtvis dra 

paralleller mellan Linley och Josephs (2005) attityder och Chan och Tins (2012) kompetenser, och 

på så sätt anta att en individ med en accepterande attityd även med stor sannolikhet bemästrar 

de kompetenser som de sistnämnda förutsätter hos en utövare av dödsarbete. Genom att 

behärska de nödvändiga kompetenserna och uppvisa en lämplig attityd kan yrkesutövaren på 

individnivå skapa en känsla av kompetens och bemästring, och på så sätt även en accepterande 

inställning till döden. Utgående från vad som ovan diskuterats om smutsigt arbete och dödens 

position i samhället är det ändå i slutändan den socialt konstruerade smutsen som blir den 
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framträdande faktorn som förknippas med yrket i fråga inom sociala sammanhang. Davidsson 

Bremborg (2006) konstaterar att yrkesutövarna i hennes studie uppvisar en motvilja att 

framhålla arbetsuppgifter som förknippas med döden och istället föredrar att bredda sina 

uppgifter till andra fält, och på grund av detta kan man anta att yrkesutövaren, trots den egna 

acceptansen, strävar efter att motarbeta smutsen för att inte utsätta sig för stigmatiseringen och 

för att skapa en tillmötesgående yrkesidentitet. 

Genom ovanstående avsnitt har kategoriseringen av begravningsentreprenörernas, 

krematorieskötarnas och obducenternas yrken som smutsiga klargjorts. Genom att därefter lyfta 

fram teoretiska kompetenskrav inom arbetet i fråga har denna förankring förtydligats. Även om 

kompetenserna i sig representerar krav på individuella kunskaper och egenskaper bör dessa 

granskas genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv: yrkesutövarnas strävan mot 

professionalisering av dödsarbetet kan ses som ett resultat av social växelverkan, och genom att 

tillskriva utövaren av dödsarbetet de kompetenser som bidrar till professionaliseringen tillskrivs 

individen en tungt vägande behörighet och kvalifikation som samtidigt förminskar 

stigmatiseringens negativa klang. Socialkonstruktivismens inverkan på den sociala smutsen och 

dess inverkan på yrkesutövaren har skapat ett behov av att konkretisera hur identiteter 

konstrueras och tar form. I följande avsnitt presenteras först identitetskonstruktionen som 

begrepp och process, samt hur identitetskonstruktionen kan förmedlas genom diskurs, för att 

därefter introducera olika verktyg för identitetskonstruktion och de specifika utmaningarna med 

identitetskonstruktion inom smutsiga arbeten. 

2.3 Identitetskonstruktion 

Genom en allmän formulering kan identitet sägas vara en avspegling av vem man är. 

Identitetskonstruktion kan då följaktligen beskrivas som en process för att få svar på frågan ”vem 

är jag?”. Tidigare forskning av identiteter (se ovan) visar att det finns en växande konsensus om 

att begreppet identitet hänvisar till de betydelser som individer genom självreflektion bifogar sig 

själva, som utvecklas och upprätthålls genom sociala interaktioner, genom vilka individen 

försöker formulera en definition av sig själv (Brown, 2015). Begreppet identitet kan enligt 

författaren användas för att hänvisa till de betydelser som individer på ett självreflexivt sätt fäst 

vid sig själva när de söker svar på frågor om hur de ska relatera till andra och vad de ska sträva 

efter att uppnå. Han betonar ytterligare att även uppfattningen av självet är reflexiv, och att det 

således inte finns en rätt eller felaktig bild av självet. Denna bild anpassas istället utifrån 

situationen och påtryckningar och förväntningar i omgivningen. 

När en ung person formulerar sin personliga identitet står individen inför ett slags 

identitetsarbete i form av gränsdragning och innehållsbestämning (Svedberg, 2012). Detsamma 
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kan påstås hända hos en individ som kommer in i ett nytt yrkessammanhang: när en ny person 

kommer in i ett nytt socialt sammanhang, t.ex. en ny arbetsposition, antar hen en form av 

identitetsarbete för att kunna känna tillhörighet och för att hitta en egen plats i omgivningen. 

Identitetsarbetet är även en nödvändig process för att konstruera och nå fram till de faktorer med 

vilka individen vill identifiera sig (Brown & Toyoki, 2013). Identitetsarbetet sker på basis av 

grundläggande antaganden inom den aktuella situationen. Dessa antaganden är underförstådda, 

och handlar enligt Buchanan och Huczynski (2004) om mänskligt beteende och hur människorna 

i gruppen i fråga relaterar till sin omgivning. Brown och Toyoki (2013) ser till skillnad från detta 

identitetsarbete som ömsesidiga konstitutiva processer genom vilka individer strävar efter att 

forma relativt sammanhängande och distinkta uppfattningar av sig själva. Hanteringen av 

kontinuitet, inklusive typiska och utmärkande nivåer av emotionellt motstånd, mot en skiftande 

diskursiv ram som tillhandahålls av socialt etablerade sanningar om vad som är normalt, 

rationellt och klokt, är enligt Alvesson och Willmott (2004) grunden för identitetsarbete. 

Dawson (2015) använder begreppet identitetskonstruktion som en teoretisk förbindelse mellan 

makroperspektiven för organisationsidentitet och mikroperspektivet för de personer som 

arbetar med identitet, för att förklara hur identiteter konstrueras i en specifik kontext. Alvesson 

(1994) hävdar att identitetskonstruktionen innebär att individer integrerar den sociala 

kontextens image och dess värderingar i sin självuppfattning, och Dawson (2015) framhåller 

vidare att identitetsarbete är en slags process genom vilken man konstruerar och verkställer 

specifika identiteter genom att interagera med andra. I enlighet med det socialkonstruktivistiska 

perspektivet ser man inte betydelsen av en viss identitet som självmant given, utan snarare som 

beroende av hur individer i en given social kontext uppfattar och arbetar in betydelsen av 

identiteten för att på så sätt ge den ett konkret värde (Kenny et al., 2011). 

Utgående från ovanstående kan man alltså förstå identitetsarbete och -konstruktion som 

kognitiva processer som sker både medvetet och undermedvetet hos individen. Jag förstår 

begreppen identitetsarbete och identitetskonstruktion som synonyma till varandra, men kommer 

framöver att använda begreppet identitetskonstruktion eftersom detta enligt min mening bättre 

reflekterar omgivningens inverkan på identitetsformuleringen.  Att formulera en identitet är 

alltså inte bara ett medvetet arbete för individen själv, utan omgivningens påtryckningar, åsikter 

och utformning har även en stor inverkan på hur personen i slutändan uppfattar sig själv och sin 

identitet. Alvesson och Willmott (2004) understryker ovanstående genom att betona 

omedvetenheten i processer av identitetskonstruktion. Detta eftersom författarna ser identiteter 

som jämförelsevis öppna och erhållna framom stängda och givna. Identiteter, och speciellt 

yrkesidentiteter, är således inte något som automatiskt följer en kontext och tilldelas individerna 

i kontexten.  Människor är kontinuerligt engagerade i aktiv identitetskonstruktion genom att 
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forma, reformera, upprätthålla, stärka eller revidera de konstruktioner som ger grunden för 

identitetsuppfattningen och som ger en, ibland osäker, känsla av tillhörighet och 

särskiljningsförmåga (Alvesson & Willmott, 2004). Yrkesidentiteter skulle därmed vara ett 

resultat av oavbrutna förhandlingar med individens egen uppfattning av omgivningens krav och 

förväntningar. 

Enligt Huber och Brown (2017) formas identiteter genom diskursiva processer av 

identitetsarbete, och författarna hänvisar till det egentliga formande arbetet som identitetsprat, 

dvs. de ömsesidigt grundläggande verbala processerna för skapande och övervakning av vilka 

versioner av jaget som är utarbetade i social interaktion och personlig monolog. Författarna har 

genomfört en studie där de undersökt hur personer talar om sin användning av humor och på 

vilket sätt dessa diskussioner är identitetskonstruerande. Utgående från observationer och 

intervjuer kunde författarna slutligen urskilja tre dominanta former av identitetskonstruktion, 

vilka de kallar homogenisering, särskiljande och personifiering. Genom homogeniserande 

identitetskonstruktion formulerade informanterna påståenden om att de liknade andra i 

organisationen. Huber och Brown (2017) konstaterade att samtalen satte specifika egenskaper i 

fokus, vilka utgjorde grunden för identifiering. Särskiljande identitetskonstruktion innebar att 

vissa informanter ville differentiera sig från en minoritet av andra medlemmar i organisationen, 

och använde därför prat om hur vissa i organisationen utgör typiska organisationsmedlemmar 

som följer reglerna med flexibilitet och en skämtsam inställning. Personifierande 

identitetskonstruktioner visade å andra sidan hur informanterna ville uppvisa en fristående 

identitet oberoende av organisationen i fråga. Författarna ser detta identitetsprat som 

individualiserat; det konstruerade informanterna som autonoma, reflexiva och 

självbestämmande. Huber och Brown (2017) avslutar sitt resonemang genom att understryka att 

prat som en del av identitetskonstruktionen påvisar hur de sociala faktorer inverkar på en 

individs identitetsuppbyggnad, samt hur detta möjliggör en mer detaljerad uppfattning av hur 

självbilder, och därmed identiteter, bildas genom samtal och normaliseringsprocesser. 

 2.3.1 Identitetskonstruktion enligt Brown’s fem perspektiv 

Brown (2015) presenterar en mer praktiskt syn på identitetskonstruktion och beskriver detta 

som ett omfång av aktiviteter som individer åtar sig för att skapa, presentera och upprätthålla 

personliga identiteter som är överensstämmande och stödande i förhållande till 

självuppfattningen. Identitetskonstruktionen kan därför enligt författaren beskrivas som en kamp 

för att komma överens med, och samtidigt påverka, individens olika sociala identiteter. Själva 

konstruktionen kan ta sig uttryck både aktivt och passivt, exempelvis genom att en yrkesutövare 

försöker förbättra sitt fysiska uppträdande, men också genom att acceptera, avgränsa, stabilisera, 

och försöka se ett ändamål med identitetsuppfattningen. Effekterna av identitetskonstruktion har 
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enligt Brown (2015) betydelse på såväl individnivå som för yrkesaspekten, och Brown och Toyoki 

(2013) framhåller att identitetskonstruktion och – uppträdande är ett sätt som gör det möjligt att 

befästa legitimiteten av en viss aspekt. 

För att styrka sina påståenden och teorier påstår Brown (2015) att identiteter bäst teoretiseras, 

och att identitetskonstruktionen genomförs mest praktiskt, genom hänvisning till fem olika 

perspektiv: ”struktur och aktörskap”, ”stabilitet och fluiditet”, ”sammanhang och fragmentation”, 

”autenticitet och identiteter”, samt ”positiva och negativa identiteter”. Perspektivet som utgår från 

struktur och aktörskap betonar att identiteter är den slutliga effekten av identitetskonstruktionen 

som uppstår mellan övervälde och motstånd. Identiteten uppstår således i en fortlöpande 

ömsesidig verkan av struktur och aktörskap, och beskrivs troligen mest rimligt som 

improviserade och konstruerade genom målinriktade, känsloladdade, sociala processer.  Det 

andra perspektivet, stabilitet och fluiditet, utgår från att identiteter konstrueras från relativt 

ostabila värderingar och kan därför förändras, förloras, bytas eller ändras snabbt, till och med 

omedelbart i samband med att kontexter och individens preferenser ändras. Perspektivet på 

sammanhang och fragmentation betonar å andra sidan att fastän identiteter är föränderliga, så 

utförs en kontinuerlig identitetskonstruktion för att stäva efter sammanhängande identiteter. En 

identitet kan enligt författaren vara sammanhängande i den betydelsen att detta hänvisar till att 

individen är medveten om kopplingarna mellan multipla, sociala och personliga identiteter, så att 

dessa i slutändan skapar en känsla av fullständighet. Vad gäller perspektivet på autenticitet 

framhåller Brown (2015) att identitetsdebatterna ofta syftar på att identitetskonstruktioner 

kontinuerligt förknippas med autenticitet. Man kan exempelvis anta att individer strävar efter en 

äkta, tillförlitlig framhållning av sig själv, och att identitetskonstruktionen då skulle vara en 

ansträngning för att uppnå detta. Sådana teorier förutsätter dock enligt författaren att individerna 

har ”sanna” identiteter, och att autenticiteten skulle vara ett mått på överensstämmelsen mellan 

uppträdandet och det faktiska varat. Autenticiteten framhålls som en stärkande effekt, medan en 

fiktiv identitet troligtvis skulle ha den motsatta effekten. 

De ovan presenterade perspektiven av identitetskonstruktion är generella och övergripande, men 

det är Brown’s femte perspektiv på identitetskonstruktion, positiva och negativa identiteter, som 

är av särskild betydelse för denna avhandling.  Brown (2015) framhåller att en stor del av 

litteraturen kring identiteter fokuserar på antagandet att individers arbete med 

identitetskonstruktion motiveras av en strävan efter en positiv betydelse. S.k. positiva identiteter 

(Brown, 2015) kan här förstås som sådana som är högt värderade, fördelaktiga, som förespråkar 

en fördelaktig syn på självet, och som associeras med kompetens, smidighet och överlägsenhet. 

Speciellt inom yrkeskategorin smutsigt arbete kan man förmoda att identitetskonstruktionerna 

vidtas för att uppnå en positiv identitet enligt Brown’s definition: yrkesutövarna eftersträvar 
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troligen att se sitt arbete genom de socialt positiva aspekterna (se exempelvis Soria Batista & 

Codo, 2018) framom de stigmatiserade. Å andra sidan kan man anse att det ger en felaktig bild av 

professionalismen att anta att individer enbart arbetar för att uppnå och behålla en positiv 

identitet, och man bör ifrågasätta var gränsen till narcissism och egocentrism dras. Inom smutsigt 

arbete som yrkeskategori påpekar Brown (2015) exempelvis att individualistiska värden, såsom 

framgångsetik och principer för utförande av arbetet, anses vara väldig hotfulla bland vissa 

yrkesutövare, och han hänvisar till sociologiska studier som påstår att även om de yrkesgrupper 

som stigmatiseras åtar varierande copingstrategier, så har de ändå negativa uppfattningar av sina 

yrkesverksamma själv. 

 2.3.2 Utmaningar med identitetskonstruktion inom smutsigt arbete 

From the perspective of sensemaking, who we think we are (identity) as 

organizational actors shapes what we enact and how we interpret, which affects 

what outsiders think we are (image) and how they treat us, which stabilizes or 

destabilizes our identity. Who we are lies importantly in the hands of others, which 

means our categories for sensemaking lie in their hands. If their images of us 

change, our identities may be destabilized and our receptiveness to new meanings 

increase. (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, 416) 

Som ovan framhållits har identitetsforskning (se t.ex. Tajfel & Turner, 1986; Tajfel & Turner, 2004; 

Highhouse, Thornbury & Little, 2007) konstaterat att en stabil och pålitlig självdefinition är en 

förutsättning för att individer ska kunna fungera till fullo. Den grundläggande självdefinitionen 

formas med tiden och parallellt med ens personliga utveckling, men det bestående faktumet är att 

självdefinitionen måste vara stabil i olika specifika kontexter för att den ska fungera som en 

effektivitetsgrund för individen. Ashforth och Kreiner (1999) poängterar att en viktig del av 

självdefinitionen är yrkesidentiteten, och uppsättningen av centrala, särpräglade och varaktiga 

egenskaper som karaktäriserar yrket i fråga. I enlighet med de grundläggande antagandena inom 

social identitetsteori förser sociala grupperingar sina tillhöriga med faktorer för att identifiera 

självet i det specifika kollektiva sammanhanget, och utgående från dessa kan individen definiera 

sig som jämställd eller avvikande (Tajfel & Turner, 2004). De identifikationsaspekter som sociala 

grupperingar bidrar med är alltså relationella och jämförande, och hand i hand med 

identitetskonstruktionen går även skapandet av självkänsla (Tajfel & Turner, 1986). 

Dearmond och Crawford (2011) vidareutvecklar denna diskussion och ser symboliska 

kännetecken som byggstenar i identitetsskapandet. Författarna antyder att forskning inom 

området pekar på att individer har en tendens att tillskriva mänskliga egenskaper till icke-

mänskliga attribut, t.ex. att utövandet av ett yrke är smutsigt eller att arbetsplatsen är trevlig. 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2006) påpekar att symboler oftast har en 

ställföreträdande funktion och att den representerar något helt annat än sig själv. Författarna 
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betonar att symbolens (här: smutsens) innebörd först måste tolkas för att den ska bli förståelig, 

och utgående från detta kan man se symbolens plats i identitetskonstruktionen. Highhouse et al. 

(2007) föreslår i detta sammanhang att social identitetsmedvetenhet kan användas som en 

konstruktion för att förstå på vilket sätt symboliska kännetecken inverkar på identifikation med 

den sociala kontexten. Begreppet social identitetsmedvetenhet förklaras här som en individs 

intresse för att uppnå socialt godkännande genom tillhörighet. 

Utgående från ovanstående, och i enlighet med Ashforth och Kreiner (1999), ligger utmaningen 

med identitetskonstruktion inom smutsigt arbete i att konstruera en identitet som samtidigt har 

en positiv effekt på självdefinitionen och –förmågan; det som Brown (2015) ovan definierat som 

positiv identitet. Vachhani (2012) framhåller att yrkesidentiteter, speciellt inom smutsiga 

arbeten, konstrueras genom och mellan den kulturella och symboliska utvecklingen av smutsen. 

Samhällets rankning av yrken enligt prestige definierar och bekräftar de framträdande dragen av 

smuts och på så sätt den betydelse som samhället tillskriver yrkesidentiteterna (Ashforth & 

Kreiner, 1999). Yrkesutövarens strävan till att finna mening med yrket och sig själv som 

yrkesutövare inom den givna kontexten kan därför ses som en del av utmaningen med att skapa 

ett stabilt självbegrepp inom ett stigmatiserat yrke. Meningsskapande (från engelskans 

sensemaking) är en viktig del av identitetskonstruktionen (Brown, 2015;Cassell & Bishop, 2014 

m.fl.), och det syftar således på den mening eller uppfattning som en betraktare skapar utifrån en 

viss kontext. Cassell och Bishop (2014) beskriver meningsskapandet som processer genom vilka 

människor genererar trovärdiga gemensamma förståelser av situationen de befinner sig i, och hur 

de borde uppträda inom situationen.  I yrkesutövarens fall skulle det således handla om att 

försöka skapa och se meningen i de handlingar man utför, och att skapa en mening av sig själv 

som utövare av det specifika yrket. Under processerna av meningsskapandet betonar Brown 

(2015) påverkan av alla de yttre faktorer som individen utsätts för, som kontinuerligt bör tolkas 

och utvärderas i betydelse och relevans. 

Cassell och Bishop (2014) har utgått från just meningsskapande för att försöka förstå vanäran 

som förknippas med smutsigt arbete, och har i sin undersökning tagit utgångspunkt i metaforer 

hos taxichaufförer för tolkning av stigmats betydelse. I detta fall använde sig chaufförerna av 

berättelser för att reproducera händelser de varit med om i sitt dagliga arbete, för att på detta sätt 

bearbeta och skapa mening av den vanära som ibland förknippas med arbetet. Dessa berättelser 

gav upphov till metaforer, genom vilka chaufförerna gav sitt jobb en annorlunda mening, 

Utgående från sin studie kunde författarna urskilja bl.a. hjältemetaforer (ex. riddaren i blänkande 

rustning som ser till att kunderna kommer hem fast de inte kan betala) och metaforen som den 

betrodde medmänniskan (hjärtespaltsredaktören som lyssnar till andras bekymmer och 

problem). Genom att åberopa dessa olika metaforer argumenterar Cassell och Bishop (2014) för 
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att de smutsiga arbetarna skapar känsla och betydelse i kundserviceförhållandet genom 

användandet av dessa, medan man samtidigt avslöjar sådana verktyg som tas till när det gäller att 

bearbeta den vanära som eventuellt förknippas med yrket i fråga. Genom detta tillvägagångssätt 

har författarna velat förevisa hur stigmatiseringen kan förstås av den smutsiga arbetaren själv, 

samt hur denna utnyttjar copingstrategier för att hantera vanäran. 

Baserat på sin diskussion om sociala kategoriseringar har Tajfel och Turner (2004) konstaterat 

att grupper och sociala kategorier, och tillhörighet i dessa, är förenat med positiva eller negativa 

värdekonflikter. En social identitet kan därför vara positivt eller negativt betingad enligt 

utvärderingar av den grupp som bygger en individs sociala identitet (Tajfel & Turner, 2004). 

Eftersom smutsiga arbetare tillhör den yrkesgrupp som utvärderas negativt i den sociala 

samvaron, kan det vara svårt för arbetstagarna att uppleva en positiv identitet förknippat med det 

utövade yrket. Med tanke på betydelsen av social utvärdering håller Ashforth och Kreiner (1999) 

det troligt att framträdandet och synligheten av de sociala perceptionerna av smutsighet skulle 

försvaga individers försök att identifiera sig med sin arbetsroll och att villigt definiera självet med 

grund i yrkesidentiteten. När det gäller smutsigt arbete kan man alltså anta att det är de negativa 

attribut som tillfogas yrket som gör yrket i sig framträdande i samhällets ögon. Avfärdandet och 

påträngande frågor som delar av stigmatiseringen baseras på simpla uppfattningar av vad yrket 

innebär och hurdan individ yrkesutövaren är, och de negativa attributen är således inte 

förankrade i någon reell orsak.  Oberoende av attributens trovärdighet existerar ändå stigmat i 

samhället, och tilldragelsen att identifiera sig med ett yrke som anses ha lägre social prestige anses 

vara nedsatt. McMurray och Ward (2014) framhåller att identifikationen med eller 

avståndstagandet från arbetet kan uppstå utgående från ett uppfattat behov att hantera ett 

problem, en frågeställning eller personer som hotar självuppfattningen i en viss gemenskap, här 

det smutsiga arbetet. Författarna ser alltså identifikation med ett smutsigt arbete som ett system 

för uppdelning, genom vilket innegrupper definierar och tar avstånd från specifika andra, på basis 

av smutsigheten, onyttigheten eller samvetslösheten.  

Med tanke på vikten av social evaluering för en positiv självförnimmelse håller Ashforth och 

Kreiner (1999) de troligt att tydligheten hos sociala perceptioner av smutsighet skulle motarbeta 

individens försök att identifiera sig med sitt yrkesjag. Kreiner et al. (2006) poängterar 

sammanfattningsvis att stigman som fästs vid ett yrke kan vara skadliga för en persons identitet i 

och med att individen följaktligen engagerar sig i en mångfaldig uppsättning av kognitiva, 

affektiva och beteendemässiga försvarsstrategier för att kunna hantera stigmatiseringen av yrket 

och sig själv i yrkesrollen. Detta antagande vidareutvecklas nedan i avsnitt 2.4.4 om hur 

stigmatiseringen kan hanteras inom ett smutsigt arbete. I följande avsnitt vidareutvecklas det som 

tidigare diskuterats om identitetskonstruktioner, nu med fokus på yrkesrollen som verktyg, och 
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på vilket sätt yrkesrollen kan vara en lämplig metod för identitetskonstruktion just inom smutsigt 

arbete.  

 2.3.3 Yrkesroller 

Med tanke på antalet grupper som en individ kan tillhöra poängterar Ashforth och Mael (2004) 

att individens sociala identitet sannolikt kommer att bestå av en sammanslagning av funktioner 

och roller, vilka kan medföra inkonsekventa krav på individen. I enlighet med 

socialkonstruktivismen är det därför troligt att individen definierar sig själv utgående från den 

mest framträdande sociala funktionen eller sammanhangets attribut. Svedberg (2012) ser dessa 

funktioner, eller snarare roller, som acceptabla kompromisser och ett nödvändigt försök till 

anpassning till andra individer. Han påpekar att rollerna gör tillvaron trygg, binder ihop fantasier 

med verkligheten och ger en känsla av befintlighet och förutsägbarhet. En roll har således alltid 

en funktion för både omgivningen som helhet och för individen själv. Goffman (1988) menar att 

vi alla spelar en social teater, och i likhet med skådespelaren på scenen vill vi göra intryck på vår 

”publik”. När vi presenterar oss själva genom vårt agerande inför andra människor försöker vi 

styra och kontrollera de intryck som vi överför och som är utgångspunkten för andras tolkning 

och bedömning av oss. På ett psykologiskt plan handlar det om hur någon konstruerar och 

befäster sin självbild och identitet. Dessa påståenden om roller gäller såväl yrkesroller som alla 

andra sociala roller en individ upplever i sin vardag. 

Sveningsson och Alvesson (2003) åberopar roller som en social föreskrift för beteende medan 

Svedberg (2012) anser att roller alltid är relationsrelaterade i och med att de är knutna till en viss 

situation och utgör ett led i ett socialt samspel. Simpson och Carroll (2008) utvecklar denna 

antydan genom att betona potentialen för en dynamisk identitetskonstruktion när individer väljer 

i vilken utsträckning de omfamnar eller avstår från roller i sociala sammanhang. I 

överensstämmelse poängterar Grandy och Mavin (2012) att en individs identitet inom ett 

specifikt sammanhang konstant är föremål för samspelet mellan det som individen själv vill se 

och det som andra tillskriver individen. Detta blir särskilt framträdande i ett yrkessammanhang. 

Simpson och Carroll (2008) anser att roller fungerar som gränsobjekt inom 

identitetskonstruktionen: identiteter uppstår genom interaktioner över gränserna mellan sociala 

enheter och domäner, och roller fyller därför funktionen som en mellanliggande enhet som är 

specifik för kontexten. Roller fungerar som gränsobjekt mellan intersubjektiva interaktioner, 

mellan självet och en specifik annan, och mellan de åtskilliga subjektiva faktorerna som utgör 

identiteten (Simpson & Carroll, 2008).  I och med placeringen som gränsobjekt vid sociala 

interaktioner betonar författarna dock att roller aldrig utvecklas till identiteter, utan snarare 

medlar och förlikar i meningsskapandeprocesserna inom identitetskonstruktionen. 
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Miscenko och Day (2016) anser å andra sidan att identiteter faktiskt är sammankopplade med 

individens olika roller, och att identitetskonstruktionen därför är relaterad till rollövergångar i 

likhet med Simpson och Carrolls (2008) gränsobjektsteori: när en individ således antar en ny roll, 

exempelvis en ny position som arbetstagare, engagerar hen sig i interaktioner med andra i 

omgivningen för att utvinna betydelsen av den nya rollen och dess förhållande till andra. Detta 

beskriver författarna som en förhandling, vilken ger upphov till en konsekvent uppsättning 

beteendemönster som i sig förstärker identitetsuppfattningen. Om rollövergången inte är så 

påtaglig förblir den associerade identiteten troligtvis oförändrad. Här bör dock noteras att 

rollövergångar inte endast förekommer när en arbetstagare gör ett större positionsbyte, utan 

även när den enskilda yrkesutövaren går mellan olika yrkesroller sker en rollövergång, och det är 

dessa s.k. mikroövergångar (Ashforth, Kreiner & Fugate 2000) som enligt min uppfattning har en 

intressant inverkan på individens yrkesidentitet. Grandy och Mavin (2012) har exempelvis 

kunnat urskilja att exotiska dansare vidtar olika självupphöjande yrkesroller för att kunna 

uppvisa en mer framstående identitet och försöker således urskilja sig från andra arbetare inom 

sexindustrin genom att betona övergångarna mellan dessa roller. Genom de olika yrkesrollerna 

betonar dansarna sin yrkesidentitet utgående från de, ibland påhittade, positiva aspekterna av 

arbetet för att på så sätt motsätta sig omgivningens stigmatisering. Dansarna som ingick i studien 

erkände stigmatiseringen och orenheten som förknippas med arbetet men såg sig inte som någon 

form av prostituerade eller som bad girls (Grandy & Mavin, 2012), utan använde olika 

identitetsroller och strategier för att skilja sig från andra s.k. sexarbetare och för att ta avstånd 

från smutsigheten som associeras med sexarbete. Järventie-Thesleff & Tienari (2016) anser att 

antagandet av specifika rollidentiteter, som i fallet med de exotiska dansarna, hjälper individen i 

sökandet efter meningsfullhet och tillhörighet samt ger en känsla av kontroll och inflytande över 

sitt eget liv. Grandy och Mavin (2012) konkluderar med att identiteter, och roller som 

identitetskonstruerande, är situationsbundna och beroende av socialt engagemang: 

identitetsrollerna kan vara flytande, och individer kan anta såväl multipla, överlappande och 

motsägande roller för att underbygga sin identitetskänsla utgående från status quo. 

I likhet med tidigare nämnda upphovsmän anser Ashforth (2000) att roller representerar en 

position i en social struktur, men författaren betonar särskilt att positionen innebär en mer eller 

mindre institutionaliserad eller allmänt uppfattad beteckning i den utvalda strukturen, så som 

exempelvis begravningsentreprenör eller obducent. Denna snäva begreppsdefinition öppnas upp 

genom att författaren lyfter fram rollövergångar som ett medel för individer att, främst psykiskt, 

röra sig mellan positioner som är sammankopplade inom den aktuella domänen. Ashfort et al. 

(2000) vidareutvecklar Miscenko och Days (2016) sambandsantagande mellan 

identitetskonstruktion och rollövergångar genom att påvisa att en individ som utövare av en roll 

antar något som de kallar en ”rollidentitet”. Detta beskriver författarna som individens 
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uppfattning av sig själv som rollutövare, och utgående från det sociala identitetsteoretiska 

perspektivet kan man anta att individen väljer att urskilja sådana roller som är acceptabla i den 

stora massan. Ju mer uppskattad en roll och dess medföljande identitet är, desto mer sannolikt 

kommer de att internaliseras som en förlängning och ett uttryck av självet (Ashforth et al., 2000). 

Vidare framhålls att ju mer omfattande identifieringen är, desto mer sannolikt försöker individen 

integrera rollen med sina andra roller: individen kan således skapa mer flexibla gränser kring den 

å ena sidan favoriserade och den å andra sidan givna rollen och på så sätt minska kontrasterna 

mellan de olika rollerna. 

Järventie-Thesleff och Tienari (2016) har tagit utgångspunkt i Ashfort et als. (2000) teorier om 

rollövergångar och Simpson och Carrolls (2008) antaganden om roller som gränsobjekt för att 

tydliggöra roller som en funktion av identitetskonstruktion. De förstnämnda har studerat hur 

medlemmar i projektgrupper rört sig mellan rollerna som ”konsulterande projektledare”, 

”kulturell översättare” och ”intern förhandlare”. Medan rollerna hjälpte till att förhandla om 

betydelsen av projektet i interaktionen mellan de berörda bolagen lyfter Järventie-Thesleff och 

Tienari (2016) fram att de även var föremål för pågående rekonstruktion, både inom varje 

delprojekt (interrollövergångar) och över hela kärnprojektet (intrarollövergångar). Med 

interrollövergång syftar författarna på övergången mellan olika roller, medan intrarollövergång 

innebär förändringar i en individs inställning till en redan upplevd roll. Som delar av 

identitetskonstruktionen har författarna konstaterat att rollerna och rollövergångarna påverkade 

hur medlemmarna i projektgrupperna betraktade sig själva som medlemmar av moderbolaget: 

deras organisationsbaserade identiteter utvecklades tillsammans med rollerna och 

rollövergångarna som beskrivs ovan. Sammantaget har Järventie-Thesleff och Tienari (2016) 

undersökning utvecklat en förståelse av organisationsbaserad identitetskonstruktion som den 

konstitutiva processen där personer indirekt bifogar motsägelsefulla betydelser till sig själva och 

till var de hör hemma när de kommer i kontakt med olika roller och rollövergångar, som 

produceras och reproduceras i sociala interaktioner. 

Sammanfattningsvis kan roller, och speciellt yrkesroller, ses som en viktig byggsten i 

identitetskonstruktionen. Genom att anamma eller ta avstånd från olika delar av yrket genom 

representationen av roller kan yrkesutövaren själv avgränsa hur yrket i fråga ska betraktas och 

vilka aspekter som är de tyngst vägande. Cascón-Pereira, Chillas och Hallier (2016) har undersökt 

hur olika rollers inbördes betydelse inverkar på identitetsuppfattningen hos chefsläkare, och 

ifrågasatt huruvida individerna i deras studie betraktar sig själva som chefer eller läkare. 

Författarna har sett att en del av chefsläkarna inte ville identifiera sig med sin ledande position 

eftersom de utvecklade negativa betydelser associerade till ledarskap i jämförelse med den mera 

kliniska rollen, medan andra var mera entusiastiska att betona sin förvaltningsroll och förknippa 
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sig med sjukhusets ledning. Utgående från detta konstateras att de betydelser som tillskrivs roller 

har en faktisk inverkan på rollidentifiering. I synnerhet fungerar rollbetydelserna som grunden 

för meningsskapande identitetskonstruktion och som medel för institutionella diskurser och 

interpersonella relationer (Cascón-Pereira et al., 2016). 

 2.3.4 Taint management 

Genom försvarsmekanismer, som exempelvis galghumor, kan individer aktivt motverka vanäran 

av stigmat och göra det mindre uppenbart (Kreiner et al., 2006). Vissa forskare föreslår också att 

människor på så sätt kan känna stolthet och tillfredsställelse från sitt [smutsiga] arbete (Simpson 

et al. 2012) och att arbetets karaktär kan underlätta utvecklingen av starka yrkes- och 

arbetsgruppskulturer. Wolkowitz (2012) påstår att individer ofta kontextualiserar sitt 

engagemang i smutsigt arbete på ett sätt som hjälper dem att främja och upprätthålla 

självförtroendet och självkänslan, liksom en yrkesidentitet. Selektiv uppmärksamhet och 

jämförelser gör det möjligt för smutsiga arbetare att lägga större vikt på sociala referenser som 

bekräftar yrkets värde och mindre vikt på referenser som nedvärderar det. Detta mildrar således 

den inverkan som smutsighetens sociala synlighet har på identifikation med yrket. 

Som ovan tangerats åberopar Ashforth och Kreiner (1999) social identitetsteori för att betrakta 

hur vanäran av stigmatiseringen hanteras. Författarna ser yrkesidentiteten som ganska stabil, 

grundad i gruppmedlemskap och i uppfattningar av andra och som inriktad på positiv 

särskiljningsförmåga. Generellt sett utgör dessa uppfattningar ett pågående hot mot identiteten, i 

och med att individerna ofta är distraherade av utomståendes uppfattningar av dem och arbetet 

(Simpson et al., 2012). Ashforth och Kreiner (1999) hävdar dock att yrken som klassificeras som 

smutsigt arbete ofta associeras med kognitiva verktyg för att betona yrkets mer positiva aspekter, 

och åberopar tre processer med hjälp av vilka smutsiga arbetare kan främja sig mot sådana 

negativa attribut som riktar sig mot yrkesidentiteten och förändra betoningen av yrkets mening 

(se figur 2). Författarnas ursprungliga modell kan beskrivas som ett pussel av 

försvarsmekanismer som tillsammans ska kunna ge svar på frågan ”hur smutsiga arbetare kan se 

sig själva som bra människor i utförandet av det smutsiga arbetet” (Ashforth & Kreiner, 1999, 

418), eller som bra människor som gör ett bra jobb. Det är dock endast en av dessa tre processer, 

yrkesideologier, som har fångat mitt intresse, eftersom jag inte anser att de övriga är lika 

anpassningsbara på de yrkesgrupper jag valt för min studie. Kreiner (2017) beskriver 

ideologierna som mera nyanserade tolkningar av verkligheten, och Ashfort och Kreiner (1999) 

framhåller att tolkningen och uppfattningen kring identiteter är mångfasetterad och öppen för 

motstridiga tvetydigheter. Genom individernas handlingar och tolkningar uppstår därmed system 

för övertygelser, eller ideologier, vilka hjälper oss att skapa mening och ordning på dessa 

tvetydigheter. 
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Figur 2: Effekten som framträdande drag av sociala perceptioner av smutsighet har på identifiering med 

arbetsrollen. 

Källa: Ashforth & Kreiner, (1999, 418) 

Som framgår av figur 2 utgörs yrkesideologierna av tre begrepp: omformulering (eng: reframing), 

omkalibrering (eng: recalibrating), och omfokusering (eng: refocusing). Den gemensamma idén 

med de tre ideologiska teknikerna är att förvandla meningen med det stigmatiserade arbetet 

genom att samtidigt bestrida och devalvera negativa attribut och skapa och revalvera positiva, 

och på så sätt underlätta individens identifiering med yrket genom att betona de positiva 

aspekterna. Som tidigare nämnts utgår Svedberg (2012) från begreppet projektion framom 

stigmatisering, och även han påstår att den som utsätts för den projicerande, eller 

stigmatiserande, handlingen vidtar någon slags försvarsmekanism för att hantera utpekningen. 

Den som utsätts för projektionen vidtar något som Svedberg (2012) kallar för projektiv 

identifikation. Detta innebär att mottagaren för projiceringen känner sig träffad och börjar agera 

i enlighet med projektionen. Den ena personen projicerar oönskat mentalt material i den andra 

som i sin tur identifierar sig med materialet, styrs av det och tar det till sig som sitt eget. Detta går 

i linje med den sociala identitetsteorins linje att forma positiva betingelser för 

identitetskonstruktionen. Simpson et al. (2012) definierar ideologierna som system för 

övertygelser, som inbegriper yrkets natur och rättfärdigar arbetarnas intressen för yrket, och som 

metoder för tolkning och förståelse av vad yrket gör och varför det är viktigt. Dessa fungerar även 

som ett stöd vid rättfärdigandet av yrkesutövandet inför omgivningen. 
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Omformulering innebär att ombilda den innebörd som är fäst vid ett stigmatiserat yrke eller 

stigmatiserade arbetsuppgifter. Asforth och Kreiner (1999) framhåller att det finns två former av 

omformulering. För det första kan omformulering ske genom att tillföra stigmat positiva värden, 

och på så sätt förändra stigmat från något negativt till något hedersamt. Författarna påstår vidare 

att det kanske vanligaste rättfärdigandet av smutsigt arbete är att beskriva det yrkesmässiga 

uppdraget. För att exemplifiera kan man anta att begravningsentreprenörer ser sitt jobb som att 

hjälpa den avlidnes släkt och vänner att hantera sorg, snarare än att hantera döda kroppar och 

göra vinst på sin verksamhet.  På detta sätt blir de "smutsiga uppgifterna" inslagna i mer abstrakta 

och upplyftande värden som är förknippade med det större syftet, som kan förbigås av samhället. 

Som ett andra alternativ på omformulering kan man försöka neutralisera sitt yrke, vilket innebär 

att neka dess negativa betingelse (Kreiner et al., 2006). Soria Batista & Codo (2018) menar också 

att förnekelse av diskriminering är en form av omformuleringsmekanism när det stigmatiserade 

yrket omfattar direkt kontakt med utomstående eller kunder.  

Omkalibrering syftar på att korrigera och anpassa de implicita standarderna som används för att 

bedöma omfattningen (hur mycket) och valensen (hur bra) av olika komponenter i det 

stigmatiserade yrket (Ashforth & Kreiner, 1999), och att förstärka en till synes obetydlig och 

eftersträvad del av yrket eller minimera den del som de flesta skulle beakta som en betydande och 

oönskad del av yrket (Kreiner et al., 2006). Hughes, Simpson, Slutskaya, Simpson och Hughes 

(2017) har genom sin undersökning visat att sopuppsamlare exempelvis omkalibrerar sitt arbete 

genom att betona att samhället inte skulle fungera utan ordentlig avfallshantering, och Kreiner 

(2017) hänvisar till en studie om aborter som hävdar att dessa yrkespersoner ser sina tjänster 

som en av många hälsotjänster för kvinnor. Genom att justera de perceptuella och utvärderande 

standarderna som används för att bedöma ”smutsen” i yrket kan yrkesutövaren försöka minimera 

just den smutsiga aspekten.  

Vid omfokusering flyttas uppmärksamheten från de stigmatiserade attributen av arbetet till de 

icke-stigmatiserade attributen (Ashforth och Kreiner, 1999). Ju större andel av arbetsuppgifterna 

som stigmatiseras, desto större grad av omfokusering måste vidtas på de externa aspekterna hos 

yrket (Kreiner et al., 2006). Medan de andra två ideologiska taktikerna innebär att förändra 

uppfattningen av stigmatiseringen förbiser denna taktik stigmatiseringen helt och fokus 

omdirigeras målmedvetet till en annan aspekt (Kreiner, 2017). Ashforth och Kreiner (1999) lyfter 

fram försvarsadvokater som ett exempel, och menar att dessa inte vill veta om deras klienter är 

skyldiga eller inte, utan fokuserar istället på att vinna fallet genom att hitta svagheter i åklagarens 

åtal. Genom att lägga uppmärksamhet och känslor på att vinna istället för att förlora - snarare än 

att fokusera på skuld mot oskuld - är advokaterna mindre benägna att uppleva en konflikt och 

således mer benägna att uppleva kontroll över sin egen situation som yrkesutövare.  
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Soria Batista och Codo (2018) är två av många forskare som har tillämpat och modifierat Ashforth 

och Kreiners (1999) modell i sin beskrivning av begravningsentreprenörers och 

gravgårdsvaktmästares yrken, och man har här till viss del använt andra begrepp för att förtydliga 

ideologiernas innebörd. Med resignification (motsv. omformulering) avser Soria Batista och Codo 

(2018) att yrkesutövaren ombildar yrkets sociala betydelse, och att yrkesgruppen tillför positiva 

värden till yrkesidentiteten eller avvisar yrkets negativa värden.  Denna ideologi syftar enligt 

författarna på meningen med arbetet och de hjälpmedel som används i verksamheten, vilket i sig 

tyder på att man försöker ta ner yrket på en praktisk nivå.  Enligt sin tolkning belyser författarna 

vidare att reframing (motsv. omkalibrering) innebär att yrkesutövarna justerar uppfattningarna 

genom bedömning av arbetsaspekter: en oattraktiv dimension av yrkesaktiviteterna uppfattas 

och bedöms som ett mindre viktigt attribut medan en ringa men attraktiv dimension uppfattas 

och bedöms som relevant. Med reorientation syftar man här på Ashforts och Kreiners (1999) 

omfokusering, dvs. att man koncentrerar uppmärksamheten på icke-stigmatiserade eller mindre 

stigmatiserade egenskaper av yrket. 

Soria Batista och Codo (2018) påstår att den mest framträdande ideologin när det gäller att 

hantera stigmatiseringen är resignification, och att detta skulle vara allmänt förknippat med en 

stark yrkeskultur. Ashforth och Kreiner (1999) delar denna åsikt och motiverar med ideologins 

styrka i att förändra hela betydelsen av yrket i sig, och att omformulering är starkt associerat med 

individens identifiering med yrkesrollen. Här bör man dock förhålla sig kritisk till huruvida det 

vore svårt för den enskilda yrkesutövaren att på egen hand förändra sitt yrke inför ett externt hot 

av stigmatisering. Soria Batista och Codo (2018) förhåller sig även kritiska till Ashforth och 

Kreiners definition av omformulering, och påstår att denna funktion inte omvandlar betydelsen 

av arbetsuppgifterna utan främst är en teknik som vidtagits av yrkesutövare vid avsaknaden av 

en stark yrkeskultur som skulle understöda omkalibrering. Omkalibrering kan dock enligt 

Ashforth och Kreiner (1999) användas för att öka effekterna av omformulering. Reorientation är 

vidare enligt Soria Batista och Codos (2018) åsikt endast en kompletterande process utan någon 

vidare närhet med identifikation, och framstår mest effektiv när resignification och reframing inte 

är möjliga. 

Ashforth och Kreiner (1999) anser avslutningsvis att en stark uppfattning av yrkeskultur hos 

stigmatiserade yrkesutövare är förknippat med användningen av ovan diskuterade ideologier. I 

ju större omfattning dessa tillämpas, desto starkare upplevs identifikationen med yrkesrollen.  Så 

som ovan argumenterats uppstår och förmedlas yrkesidentiteter genom interaktioner mellan en 

person, situationen hen befinner sig i och betydelsefulla människor runtom. Så som Grandy och 

Mavin (2012) betonar förhandlar vi våra [yrkes]identiteter både genom samarbete och i konflikt 

med andra. Mitt synsätt på yrkesidentitet betonar således mer processuella och pluralistiska 
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åsikter, och markerar ett socialt engagemang i den betydelsen att individen alltid är i en process 

att formas till ”någon”. Ur detta perspektiv är identitet en pågående prestation – en framväxande, 

rörlig process för att lära känna sig själv och andra (Grandy & Mavin, 2012). I kapitlet gavs en 

förklaring till varför vissa yrken stämplas med ett stigma, och varför dessa smutsiga arbeten till 

och med kan nedvärderas i samhällets ögon. Speciellt när det gäller konstruktionen av 

yrkesidentiteter kan nedvärderingen och stigmatiseringen ge upphov till konflikter mellan 

yrkesutövaren inom det smutsiga arbetet och samhällets preferenser. Avsnittet om utmaningarna 

med identitetskonstruktion inom smutsiga arbeten förenade avhandlingens två centrala 

ämnesområden. I följande avsnitt presenteras de tillvägagångssätt och val jag gjort för att kunna 

förverkliga avhandlingens syfte, och därpå följer en praktisk inblick och analys av hur 

identitetskonstruktionen kan ta sig from hos begravningsentreprenörer, krematorieskötare och 

obducenter.
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3 Hur studerar jag identiteter? 

Sett ur informantens perspektiv kan identiteten vara svår att sätta ord på, svår att prata om och 

sätta ord på, och framför allt svår att förmedla vidare på ett sådant sätt att den verkligen stämmer 

överens med den egna uppfattningen. Informanten kanske inte heller ens vet vad en 

yrkesidentitet är, eller också inte på vilka grunder denna baseras. Redan från början visste jag 

som forskare att intervjuer var den metod som skulle ge svar på mina frågeställningar. Den stora 

utmaningen låg däremot i att formulera de rätta frågesatserna och att senare presentera 

materialet på ett sådant sätt att det också verkar ändamålsenligt för någon annan än mig. 

3.1 Val av metod 

Kvale och Brinkmann (2010) betonar vikten av att metodvalet ska återspegla vad man faktiskt vill 

uppnå och att ämnet man vill undersöka ska avgöra vilken metod man använder. Eftersom syftet 

med min avhandling är att ta reda på hur konstruktionen av yrkesidentiteter sker utgående från 

en viss persons perspektiv har jag valt intervjuer som empirisk metod. Intervjuer är överlag en 

vanligt förekommande forskningsmetod när det gäller att undersöka identiteter, och exempelvis 

Brown och Toyoki (2013) menar att intervjuer är passande i identitetsstudier eftersom man 

eftersträvar tillgång till intervjuobjektets personliga erfarenheter och åsikter. Genom intervjuer 

är man alltså ute efter världen sedd från den intervjuades perspektiv, och studien fokuserar därför 

på omständigheter som anknyts till den intervjuades subjektivitet (Tjora, 2012). Eftersom min 

uppfattning om yrkesidentiteter är att de är socialt konstruerade, på så sätt att omgivningen 

påverkar individen som sedan konstruerar identiteten utgående från sådana aspekter som är 

socialt accepterade, eftersträvar jag att upptäcka mönster för identitetskonstruktion genom att 

ställa frågor om yrkesval, tidigare arbeten, omgivningens åsikter, omgivningens förväntningar på 

yrkespersonen, hur yrket påverkat informanten själv, och hur man tänker kring dödens närvaro i 

arbetsvardagen. 

Svensson och Ahrne (2017) lyfter fram att också forskningstraditionen kan inverka på vilken 

forskningsmetod man väljer att tillämpa. Genom den litteratur och forskning jag tagit del av för 

att skapa min personliga nisch har jag kunnat konstatera att semistrukturerade intervjuer är den 

mest förekommande metod som tidigare forskning använt sig av när det gäller 

identitetskonstruktion. Förslagsvis har Brown och Toyoki (2013) baserat sin studie på inspelade 

semistrukturerad intervjuer i syfte för att undersöka hur fångar konstruerar diskursiva versioner 

av sig själv. På samma sätt har även Huber och Brown (2017) utgått från semistrukturerade 

intervjuer för att analysera hur personer framställer sig själva och sina organisationer genom tal. 

Språket tillskrivs en stor roll även i Cascón-Pereiras et al.s (2016) undersökning, där forskaren 
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genom semistrukturerade intervjuer undersök hur studiens deltagare definierar sig själva i 

professionella termer. 

Styrkan med intervjuer som forskningsmetod är att man kan få en bredare uppfattning om 

intervjusubjektets känslor och personliga preferenser, intressen m.m. i och med att man kan 

iaktta personen medan denne formulerar sina svar (Kvale & Brinkmann, 2010). På så sätt får man 

en bättre och mer dimensionerad helhetsbild av undersökningen i jämförelse med om 

intervjuaren endast baserar sin undersökning på de intervjusvar hen fått.  Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2017) belyser också den kvalitativa intervjuns styrka genom att lyfta fram att behovet 

av standardiserade frågor inte är så stort, utan man kan vartefter utveckla tidigare svar till 

uppföljande frågor och på så sätt styra informanten i riktning mot de svar som man önskar och 

sådana områden man vill få mer information om. En annan fördel är att en öppen diskussion gör 

att den intervjuade bättre kan reflektera över sig själv än om forskningen genomförs exempelvis 

genom observationer. Förutom gester och kroppsspråk kan man genom intervjuer också fånga 

upp språkbruket som en förklarande faktor: intervjuer ger därmed möjlighet till en mångsidig 

insikt om det undersökta fenomenet (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2017), och genom att läsa 

av den intervjuades reaktioner får det empiriska materialet ett mervärde (Trost, 2005). Svagheter 

med intervjuer som forskningsmetod är att man aldrig kan vara säker på om en intervjuguide är 

för bristfällig och inte ger det stöd man behöver under processen. Språket och formuleringen av 

frågorna kan också ses som en eventuell svaghet. Eftersom finlandssvenskan består av så många 

olika dialekter kan endast ett avvikande ord ge upphov till missförstånd både hos forskare och 

den intervjuade eller en helt annan innebörd av frågan eller svaret. Att ingående förklara sitt syfte 

och ämnesområde för intervjuobjektet före intervjun kan innebära en risk, eftersom 

intervjuobjektet då kan formulera en annan uppfattning av studiens syfte och från sitt perspektiv 

försöka styra intervjun i en annan riktning än forskaren avsett. Detta kan dock troligen förebyggas 

genom att i ett tidigt skede ge information om vad det är man vill undersöka och varför man valt 

just den tillfrågade att delta i studien. 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Eftersom mitt ämnesområde är individfokuserat antog jag i ett tidigt skede att jag kan komma att 

skapa en rätt nära relation till mina informanter under intervjutillfället. Eftersom jag även ville att 

intervjuprocessen ska liknas vid en diskussion mellan två parter snarare än en stel 

utfrågningsprocess ansåg jag att semistrukturerade intervjuer skulle vara den metod som bäst 

kunde anpassas på syftet med min studie.  

Den semistrukturerade intervjumetoden kan definieras som en intervju där forskaren har en lista 

över förhållandevis specifika teman som kommer att beröras under intervjun, dock så att den 
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intervjuade har frihet att utforma sina svar på eget sätt (Bryman & Bell, 2013). Trost (2005) kallar 

dessa intervjuer för fokusintervjuer, på grund av det tydliga temat som intervjun fokuseras på.  

För att kunna nå de eftersträvade svaren är det viktigt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, 

eftersom detta bidrar till kunskap om vad den intervjuade upplever vara relevant. För mig som 

forskare innebar detta en möjlighet att i relativt stor utsträckning avvika från den planerade 

strukturen och ställa nya följdfrågor för att försöka rikta in den intervjuade på de 

problemområden som jag ville ha information om. Bryman och Bell (2013) hävdar att 

semistrukturerade intervjuer är lämpade när forskaren har ett tämligen tydligt fokus i sin studie 

snarare än en allmän vilja att utforska ett område, eftersom denna form möjliggör specifika 

frågeställningar framom ostrukturerade intervjuer. I och med att kontexten i min studie är väldigt 

specifik och mitt fokus är tämligen avgränsat strävade jag efter att kunna nå vissa ord och 

formuleringar som bidrar till en smidig analys av intervjusvaren.  

Även om intervjun eftersträvar en informell känsla belyser Tjora (2012) vikten av forskarens 

ansvar för att göra upp ramarna för intervjun. Både forskaren och den intervjuade har 

förväntningar om hur den andra är och man bör enligt författaren låta detta fungera som en slags 

inramning. Vissa typer av erfarenheter eller synpunkter kan lätt tas för givet av den ena parten, 

speciellt i mitt fall där mina intervjuer är väldigt yrkesfixerade. Att därför strukturera intervjun 

med hjälp av teman och riktgivande frågor kan ses som ett sätt för att undvika förutfattade 

meningar och förhastade slutsatser, och detta kan även bidra till att förväntningarna mellan 

parterna sänks och man undgår att någondera parten tar något förgivet (Trost, 2005). 

Tjora (2012) har presenterat en struktur för sina s.k. djupintervjuer som även kan anpassas på 

mina intervjusituationer. Denna intervjustruktur går ut på att dela in intervjun i tre faser – 

uppvärmning, reflektion och avrundning – vilka utmärks av olika slags frågor och olika grader av 

eftertanke hos den intervjuade (se figur 3). Uppvärmningsfrågorna är enligt författaren konkreta 

frågor som inte kräver så mycket eftertanke. Huvudtanken i denna fas är att förse forskaren med 

bakgrundsfakta och samtidigt lätta upp stämningen i intervjusituationen. Reflektionsfrågorna 

som andra fas utgör den egentliga kärnan i intervjun. Här försöker forskaren få den intervjuade 

att presentera berättelser genom s.k. grand tour questions, och den intervjuade fördjupar sig i 

olika teman av studien. Grand tour questions innebär att forskaren söker efter en reflekterande 

beskrivning av exempelvis en vanlig arbetsdag eller om en specifik händelse (Spradley, 1979), och 

dessa frågor representerar de mest betydelsefulla frågorna under intervjuerna i denna studie. 

Reflektionsfrågorna kompletteras av uppföljningsfrågor, och behovet av dessa varierar i enlighet 

med den intervjuades svar. Här betonas alltså betydelse av att på förhand formulera en 

intervjuguide, men Tjora (2012) menar också att det kan vara bra att i vissa situationer vara tyst 

för att se om den intervjuade automatiskt fördjupar sina svar. Detta kan givetvis innebära en risk 
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för forskaren att tappa ledspåret eller att den intervjuade tappar fokus på temaområdet, men även 

en möjlighet om den intervjuade självmant utvecklar sitt svar och således gör samtalet smidigare. 

Figur 3: Djupintervjuns struktur 

   

Källa: Tjora (2012, 87) 

Avrundningsfrågor utgör den sista fasen enligt Tjoras struktur, och dessa innebär enligt 

författaren sådana frågor som avleder uppmärksamheten från de reflekterande frågorna i 

föregående fas. Dessa frågor kan ses som neutraliserande och man försöker genom dessa gå mot 

ett avslut på intervjun. Här kan man exempelvis behandla teman såsom hur forskningsprojektet 

fortskrider, om den intervjuade har något att tillägga till det tidigare sagda eller om intervjun har 

gett upphov till några tankeställningar hos den intervjuade. Eftersom studien behandlar ganska 

tunga aspekter som förutsätter att den intervjuade reflekterar över sin egen position så är 

neutrala avrundningsfrågor ett passande avslut för mina intervjuer. 

I motsats till ett tillfälligt samtal är man i intervjuer ute efter att skapa en viss trygghet hos den 

intervjuade, genom att långsamt öppna upp för ett visst syfte och skapa möjligheter för goda 

reflektioner hos den intervjuade. Med detta som bakgrund kan man se den väsentliga länken 

mellan Tjoras (2012) struktur enligt krav på reflektion och semistrukturerade intervjuer som 

empirisk metod. 

Kännetecknande för de semistrukturerade intervjuerna är att de specifika teman som intervjun 

ska beröra presenteras i en intervjuguide (Bryman & Bell, 2013), som sammanställts före 

intervjuerna. Utgångspunkterna för mina frågor har jag tagit från det material jag har läst, men 

jag försökte även konstruera frågorna så att den intervjuade skulle formulera sitt svar på ett visst 

eftersträvat sätt. De riktgivande frågorna i intervjuguiden (se bilaga) fungerade som ett stöd för 

mig som forskare under intervjuprocesserna. Det avgörande för formuleringen av en 

intervjuguide är enligt Bryman och Bell (2013) att frågorna möjliggör för den som intervjuar att 
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få information om hur forskningsobjektet upplever sin sociala verklighet, och att det därför är 

viktigt att på förhand sätta sig in i ämnet för att hålla intervjun på en relevant nivå. Det är även 

enligt författarna viktigt att inte ta fram för många eller för detaljerade frågor, utan avsikten med 

en intervjuguide är enligt författarna att tillåta flexibilitet vid genomförandet av intervjuerna. 

Tjora (2012) å andra sidan poängterar att ett varierande sampel kräver en mer detaljerad 

intervjuguide. I mitt fall är intervjuguiden både standardiserad och detaljerad, men jag anser detta 

vara befogat med tanke på att jag utför mina intervjuer med tre olika yrkesgrupper: om jag inte 

skulle hålla hög detaljnivå är det troligt att de olika yrkesgrupperna inte skulle vara jämförbara i 

min analys av det empiriska materialet. I mitt fall kände jag även att guiden främst fungerade som 

ett stöd och som en röd tråd: det var fritt fram för mig att bryta från strukturen som ställts upp i 

guiden, jag kunde välja bort en fråga eller uttrycka mig på ett annat sätt om jag märkte att 

intervjusituationen krävde det. 

Intervjuguiden är strukturerad i sex olika teman, och tillsammans följer dessa teman den ovan 

presenterade strukturen för djupintervjuer (Tjora, 2012). Dessa teman konkretiserar även hur 

jag uppfattar identitetskonstruktion inom ett yrke utgående från det socialkonstruktivistiska 

perspektivet. Det första temat, bakgrundinformation, innehåller öppnande frågor som 

introducerar mig som forskare till informantens arbetsläge. Trost (2005) påpekar att det är under 

de första frågorna som man bygger upp ett förtroende mellan parterna i intervjun, vilket kan vara 

av betydelse när det gäller hurdana svar som den intervjuade ger. Till exempel ombes den 

intervjuade här att förklara varför hen gjort just detta yrkesval och hur hen blivit introducerad till 

arbetet. Därefter följer tre större teman; yrkesidentitet som en del av personen, yrkesidentitet och 

omgivningens förväntningar samt yrkesidentitet i relationer, vilka utgör intervjuns huvudsakliga 

innehåll. Här förekommer de flesta frågorna av typen grand tour questions som förklarats ovan 

(Spradley, 1979), vilka förutsätter reflektion och eftertanke hos den intervjuade. Det femte temat, 

yrkesidentitet formas på arbetsplatsen, hör även till intervjuns kärna, men frågorna i denna 

kategori har i de flesta fall kommit upp naturligt inom föregående teman och har därför oftast 

fallit bort som direkta intervjufrågor. Med avrundande frågor avslutar jag intervjuerna genom att 

ställa frågor om vad man lärt sig genom sitt yrke och hur man tror att framtiden ser ut inom den 

specifika yrkesgruppen. Jag har även försökt formulera intervjuguiden på ett sådant sätt att det 

ska vara enkelt att ställa följdfrågor som knyter samman frågorna till en helhet, oberoende av 

under vilket tema frågorna presenteras i intervjuguiden. Detta ger upphov till en asymmetrisk 

formalism (Tjora, 2012), vilket innebär en balans mellan de färdigformulerade utgångsfrågorna 

och de mer samtalspräglade sonderingsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 2010). Att använda 

begrepp som är onaturliga i den intervjuades språkbruk kan innebära ett problem i och med att 

detta kan styra hur informanten formulerar sig, och Tjora (2012) betonar att man istället bör 
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eftersträva att hålla ett så neutralt språk som möjligt och hålla intervjun på en sådan nivå som 

passar båda parterna. Detta blev aktuellt för mig eftersom jag efter min första intervju fick 

omformulera några frågor för att förtydliga och förenkla språket, och eftersom jag även var 

tvungen att ta olika dialekters språkbruk i beaktande.  

Under de första intervjuerna var jag noggrann med att utgå från intervjuguidens struktur, men 

vart efter jag hållit flera intervjuer blev jag mer bekväm med att låta frågorna gå fritt mellan de 

olika temata jag formulerat. Även om samma frågor behandlades under alla intervjuer blev 

samtalet vardagligare och mera flytande när strukturen blev friare. Det var då också enklare att 

ställa samma fråga på nytt med annan innebörd, som en följd av den intervjuades tidigare svar, 

och på så sätt få ett mer heltäckande empiriskt material. 

 3.2.1  Mitt urval 

När jag formulerade mitt syfte gjorde jag även en avgränsning av yrken som jag ville undersöka 

på basis av tillgänglighet, lämplighet och pragmatik. En grundförutsättning i valet av 

intervjuobjekt är att de utvalda har sådana kunskaper att de kan uttala sig och reflektera över det 

aktuella temat (Tjora, 2012). De yrken som jag valde att undersöka var alltså 

begravningsentreprenörer, personer som jobbar med obduktioner och personer som jobbar på 

krematorium. Mitt val att undersöka tre olika yrkeskategorier kan motiveras med att jag ville ta 

reda på om det finns skillnader eller likheter kategorierna emellan, och samtidigt eftersom jag 

anser att ett bredare sampel tillför studien tyngd. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2017) samt 

Kvale och Brinkmann (2010) diskuterar hur omfattande en kvalitativ intervjustudie bör vara, dvs. 

hur många som ska intervjuas, och anser att en lagom mängd empiriskt material är tillhandahållet 

när forskaren känner att representativiteten uppnått en viss mättnad. Eftersom jag valt att 

undersöka tre olika yrkesgrupper ansåg jag att åtminstone nio intervjuer, dvs. tre personer per 

yrkesgrupp, borde vara en lämplig mängd för att kunna utvinna ett trovärdigt resultat och för att 

undvika överdrivna generaliseringar av en specifik yrkesgrupps yrkesidentitet. Ett sampel på nio 

intervjuer ger mig även en hanterlig mängd material utan att min studie blir för överväldigande.  

Mina informanter representerar en stor variation när det kommer till själva yrkestiteln, men 

eftersom det är det egentliga arbetet och de distinkta arbetsuppgifterna som legat som grund för 

mitt urval har titel ingen inverkan på urvalets kvalitet med tanke på studiens syfte. Eftersom det 

exempelvis inte existerar en sådan yrkestitel som ”obducent” eller ”krematorieskötare” har 

variationerna i yrkestitlarna kommit naturligt, och jag tror däremot att olika titlar kan ge upphov 

till intressanta aspekter i analysen av mitt empiriska data. De utvalda personerna representerar 

ju både sig själva och en yrkesgrupp, och liksom Trost (2005) poängterar så medför säregna 

personer ett slags mervärde till samplet. För att förenkla diskussionen framöver och för att hålla 
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en struktur har jag därför valt att referera till de olika yrkesgrupperna kollektivt med 

”begravningsentreprenörerna”, ”obducenterna” respektive ”krematorieskötarna”, beroende på 

vilka slags arbetsuppgifter de utför. En annan viktig aspekt som jag beaktade när jag gjorde mitt 

urval var språket och den geografiska situationen. Jag ville vara säker på att mina informanter 

obehindrat kunde utrycka sig på svenska, och informanterna skulle även vara lätta att nå vad 

gäller platsen för intervjun.  Språket och geografin går i och för sig hand i hand i denna situation 

och mina intervjuer har således hållits runtom i Svenskfinland. Mitt urval av informanter kan 

därmed anses vara ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005), enligt den urvalsmetod som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2017) kallar tvåstegsurval. 

Den första kontakten togs i åtta av nio fall via telefon, i det nionde via e-post. Samtalen var korta, 

ungefär fem minuter, och liksom Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2017) framhåller var det här 

viktigt för mig att hålla mig kort och koncis. Jag presenterade mig som studerande och förklarade 

att jag söker informanter till min intervjustudie i min avhandling pro gradu. I två fall hade mina 

kontaktförsök negativt utfall, då på grund av de tilltänkta informanternas bristande 

språkkunskaper. I övriga fall har alla personer som jag har kontaktat genast tackat ja på att låta 

sig intervjuas, och en del har även uttryckt en direkt förtjusning när jag över telefon har förklarat 

vad mitt syfte varit och varför jag valt att kontakta just den personen. Vid några tillfällen, när jag 

kommit att intervjua flera arbetstagare på samma arbetsplats, har jag fått frågan om jag vill 

intervjua alla på samma gång eller enskilt. Så som framhållits i tidigare kapitel så påverkas 

gruppbeteendet av det sociala sammanhanget, och Trost (2005) avser i detta sammanhang att 

gruppintervjuer kan resultera i att vissa informanter sympatiserar med åsikter och påståenden 

som de annars inte anser sig representera. Detta skulle således innebära en risk för reliabiliteten 

i min studie. Jag har således valt att intervjua mina informanter en och en, och detta ser jag även 

som en viktig aspekt av tillförlitligheten: den enskildes åsikter om relationer på arbetsplatsen och 

arbetsgemenskapen har varit av betydelse för min studie och här har alla haft fritt fram att 

uttrycka sin åsikt. Vid det första kontakttillfället lät jag de tillfrågade informanterna föreslå tid och 

plats för intervjuerna och förklarade att intervjun kommer att ta mellan en till en och en halv 

timme. 

Mina intervjuer hölls i november och i början på december 2018, och varade allt mellan 50 

minuter till 1 timme och 36 minuter. Mina intervjuer inbokades så att jag endast intervjuade 

samma yrkesgrupp på samma dag, och jag höll alltid åtminstone en ledig dag mellan intervjuer 

med olika yrkesgrupper. 
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 3.2.2 Platsen för intervjuerna 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2017) betonar genomgående vikten av att hålla intervjun på en 

plats som är lämplig med tanke på informanten och studiens syfte. I mitt fall var jag noga med att 

låta intervjuobjektet föreslå tid och plats, för att visa att intervjun sker på den intervjuades villkor. 

Före kontaktskedet hade jag hoppats på att kunna hålla intervjuerna på den intervjuades 

arbetsplats, och detta förverkligades i alla mina intervjuer. Att intervjua på personens arbetsplats 

gav mig goda möjligheter att observera den omgivning och de aspekter som dagligen påverkar 

och formar individens yrkesjag. Orsaken till att utföra intervjuer är givetvis för att samla kunskap 

om något som inte är bekant sedan tidigare (Bryman & Bell, 2013), men genom att iaktta 

intervjuobjektet och bekanta mig med personens arbetsmiljö kan jag få ett grepp om 

bakomliggande faktorer som formar personens svarsformulering. Kombinerat med de svar som 

personen gett på mina frågor kunden jag studera hur den konkreta sociala miljön inverkar på 

konstruktionen av yrkesidentiteten. Intervjuobjektet kan även hänvisa till artefakter i 

arbetsmiljön för att beskriva eller förstärka sitt svar (Tjora, 2012). Eriksson och Kovalainen 

(2008) betonar omgivningens betydelse för både intervjuobjektet och forskaren, och jag anser att 

det var en märkbar fördel för min studie att platsen för intervjuerna kunde lokaliseras till den 

intervjuades arbetsplats. Också Trost (2005) lyfter fram omgivningens betydelse och menar att 

det i intervjusammanhang är viktigt att välja en fysisk plats för studien som är bekväm för den 

intervjuade och att valet av miljö garanterar ostördhet. Om den intervjuade känner att hen kan 

tala öppet om väldigt personliga erfarenheter är de större sannolikhet att intervjusvaren ger 

mervärde (Tjora, 2012).  

Intervjuerna med obducenterna hölls på sjukhusets patologiavdelning under arbetstid, vilket 

direkt föreslogs av de intervjuade själva. Platsen för intervjuerna var delvis symbolisk enligt min 

egen uppfattning, eftersom avdelningen var belägen i sjukhusets källare. Patologiavdelningen var 

uppdelad i två delar, ”laboratoriesidan” och på motstående sida av dubbeldörrar fanns 

utrymmena för obduktion, ”obduktionssidan”. På hela avdelningen fanns den sterila lukten som 

är typisk för sjukhusmiljöer och utformningen av utrymmena var lika typiska för inrättningen. 

Två av intervjuerna hölls i avdelningens kafferum på laboratoriesidan. I denna korridor rörde sig 

ganska många människor men vi fick till största del sitta ostörda under intervjun. En kollega till 

min ena informant satt en stor del av tiden som intervjun pågick vid ett sidobord i den ena ändan 

av det avlånga kafferummet och jobbade, men jag skulle inte påstå att detta hade någon inverkan 

på varken min informant eller diskussionen i sig. Det faktum att avdelningen var uppdelad i två 

sidor visade sig vara av betydelse för den ena informanten, eftersom hen återkommande 

hänvisade till ”den där sidan” och ”här på vår sida”. Den ena intervjun med obducenterna hölls på 

ett kontor bredvid obduktionsutrymmena. Också denna intervju genomfördes till största del 
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ostört från andra arbetstagare på avdelningen, förutom ett snabbt avbrott av en kollega till 

informanten som snabbt tittade in på kontoret. Efter intervjuerna visades jag runt på avdelningen. 

Det ena rummets vägg kantades av kyldörrar från golv till tak och inredningen var uteslutande 

rostfritt stål. Kapellet som fanns i angränsande rum var desto trivsammare med ett litet altare, 

ljusstakar och plastblommor. Likaså väntrummet för de anhöriga var diskret, men trivsamt, inrett. 

Själva obduktionssalen var precis som man kunde förvänta sig: en steril miljö likt en 

operationssal, med ett stort bord i mitten med tillhörande tvättfat, kallt ljus från lysrör och kakel 

på väggarna. Dörrarna till patologiavdelningen hade skyltar som förbjöd tillträde för obehöriga. 

Intervjuerna med begravningsentreprenörerna hölls på själva begravningsbyrån efter 

stängningstid. Tiden för intervjun föreslogs för att eliminera avbrott på grund av kunder. Under 

den ena intervjusituationen blev entreprenören i alla fall kallad på ett dejouruppdrag, men vi hann 

avsluta intervjun och vår efterföljande diskussion i lugn och ro. I alla intervjusituationer var 

begravningsbyrån utformad på samma sätt; visningsmodeller för gravstenar, kistor och urnor 

upptog största delen av utrymmet, och själva kundmötena sköttes vid enkla bord mitt bland kistor 

och urnor. Den ena entreprenören berättade även att de ska konstruera ett stilleben med 

skärgårdstemat för att göra byrån mera trivsam. Byråerna gav redan från första början en varm 

och ren känsla och atmosfären kändes öppen och inbjudande. Den ena begravningsentreprenören 

uppger att hen och familjen bor i våningen ovanpå byrån, och att det var den mest praktiska 

lösningen i och med dejouruppdragen som kan komma när som helst under dygnet. 

Inför intervjun med den första krematorieskötaren träffades vi på gården utanför 

kontorsbyggnaden och på väg mot kontrollrummet där vår intervju ägde rum gick vi genom ett 

stort utrymme där kyldörrar radade upp sig längs med den ena långsidan. I följande rum fanns 

två stora ugnar i rostfritt stål på var sin långsida, och framför den ena stod en kista på ett slags 

rullband. En trappa mellan ugnarna ledde ner till ett utrymme som kändes lite som en verkstad. 

Krematoriets ugnar var alltså inbyggda i rummet så att krematorieskötarna kommer åt ugnarna 

från båda kortsidorna. Mitt emot ugnarna fanns ett litet kontrollrum, där vi valde att hålla 

intervjun för att undgå oväsendet från den ena ugnen som höll på med en förbränning. Efter 

intervjun förklarade och demonstrerade krematorieskötaren hur det går till när askan hanteras 

och tas tillvara. Informanten förklarade att den ena ugnen nyligen förnyats och att den ny sköts 

via dator, medan den äldre ugnen fortfarande kräver mera manuell hantering. Intervjuerna med 

de andra krematorieskötarna ägde rum i kapellets kontor, för att undvika störningsmoment från 

de andra arbetstagarna som rör sig i krematoriets utrymmen i byggnadens källare. Informanterna 

uppger att de alltid arbetar parvis när en ny kista ska in i ugnen, för att på så vis minska 

olycksrisken vid hantering av den 800°C varma ugnen. Fastän vi sitter rakt ovanför 

kremationsutrymmena kan vi höra det väsandet ljudet från när ugnsluckorna öppnas och en ny 
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kista åker in. Kontoret innehöll allt från sedvanliga inventarier till krucifix och övrig rekvisita, så 

som flaggor och ljusstakar, som tydligen lagrats på första tänkbara ställe tills det skulle komma 

till användning igen. Krematorierna jag besöker för intervjuerna är alla belägna invid en 

begravningsplats, och angränsar till ett kapell där begravningsceremonierna kan hållas. 

3.3 Hantering av materialet. 

En viktig del av intervjun som empirisk forskningsmetod är att kunna vara öppen med sitt 

tillvägagångssätt och hur intervjun hanteras. I kontaktskedet berättade jag för de tilltänkta 

informanterna att jag gärna vill spela in intervjuerna så att jag sedan ska kunna transkribera dem, 

men att detta skulle ske helt enligt den intervjuades samtycke. Här var jag även noga med att 

poängtera att jag kan garantera anonymitet och att personens namn eller namnet på arbetsplatsen 

inte kommer att framgå någonstans i avhandlingen.  

Bryman och Bell (2013) poängterar att ljudinspelningen ger forskaren tillfälle att rikta 

koncentrationen mot den intervjuade. I min studie var ljudinspelningen även viktig eftersom jag 

ville vara säker på att jag fått med allt som sagts eftersom olika tonlägen och specifika ord kan 

vara av särskild betydelse. Trost (2005) påpekar även att inspelningar kan ses som ett sätt för 

forskaren att lära sig, det som blev klumpigt och inte gick så bra i en intervju kan lätt 

omformuleras till nästa intervju när forskaren lyssnar på inspelningen. Alla informanter gick med 

på att intervjuerna spelas in, och speciellt när jag förklarade att inspelningen bara är till för mig 

var de väldigt förstående. En informant sade i det första kontaktskedet att det nog skulle gå bra 

att jag spelar in intervjun, men blev mycket gladare i tonen genast jag nämnde att det skulle ske 

helt anonymt. Efter avslutad intervju har jag låtit alla informanter hitta på egna namn som jag kan 

döpa ljudfilen och således också den transkriberade filen till, och förklarat att detta kommer 

användas för att kunna skilja de olika informanterna i min studie åt samt för att kunna garantera 

anonymitet. För att respektera kundförtroendet och affärsförbindelserna hos mina informanter 

har jag pausat inspelningen om deras telefoner har ringt. Efter att intervjuerna avslutats, och till 

exempel under rundvandringen på patologiavdelningen, fortsatte diskussionerna med 

informanterna, och den information som framgick här återberättade jag själv på en skild 

inspelning genast efter att jag lämnade platsen för intervjun. Trost (2005) beskriver de 

efterföljande diskussionerna som att en ny intervju startar, och speciellt efter intervjun med den 

ena obducenten och ett par av krematorieskötarna framkom mycket information om 

yrkesidentiteter som inte alls tangerats med hjälp av intervjufrågorna. 

Vad gäller transkribering syftar Tjora (2012) på att det ofta lönar sig att vara mer utförlig än man 

tänkt sig, eftersom man inte alltid kan veta vad som är en lämplig detaljnivå. Bibehållandet av 

informantens ordalag och uttryckssätt kan också ses som transkriberingens fördel (Bryman & 
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Bell, 2013). Man måste även bedöma om det är relevant att använda dialekt i sin transkribering 

eller om man normaliserar språket. Intervjun kan ses som en levande social interaktion, och 

transkriberingen är därmed ett sätt att återge situationens budskap till sådana som inte var med 

(Kvale & Brinkmann, 2010). Eftersom alla mina intervjuobjekt är finlandssvenskar med 

varierande dialekter har jag valt att transkribera ordagrant, dvs. precis så som den intervjuade 

har uttryckt sig. Detta eftersom jag antar att den intervjuades uttryck får en speciell betydelse på 

dialekt, en effekt som kan gå förlorad om jag normaliserar språket. Jag har dock inte transkriberat 

alla upprepningar om dessa inte har en betydande effekt, inte heller alla uttryck för medhållande 

som jag själv yttrat.  Den största förlusten som kan ske genom transkribering är de visuella 

ledtrådarna (Tjora, 2012), och för att motverka detta har jag fört anteckningar under och efter 

intervjun om stämning och kroppsspråk. Att lyssna på inspelningarna gjorde det även lätt att 

minnas och återgestalta intervjusituationerna. Transkriberingarna av mina intervjuer har 

resulterat i 122 sidor text. 

3.4  Etiska överväganden 

Vid utförandet av intervjuer är forskningsetiken främst fokuserad på att den intervjuade inte ska 

komma till ”skada” (Tjora, 2012; Bryman & Bell, 2013), dvs. varken i psykisk eller moralisk 

bemärkelse. Hur de intervjuade upplever och hanterar närheten till döden kan visserligen tolkas 

som en djup psykologisk fråga, men jag antar att mina frågor inte uppfattats som inkräktande eller 

irriterande eftersom mina intervjuobjekt själva valt sina yrken och därför själva utsatts för att 

reflektera över detta. Före intervjuerna informerade jag även att den intervjuade inte behöver 

svara om hen tycker att frågan blir för besvärlig eller personlig. Något sådant fall förekom dock 

inte under mina intervjuer och jag förmodar att intervjuobjekten själva kunnat avgöra var gränsen 

går. Trost (2005) framhåller att en god intervjusituation inte är något främmande för den som 

intervjuas, och att man därför kan anta att den intervjuade är bekväm med det ämne som utgör 

grunden för frågorna. Inför intervjuerna upprättades ett avtal i enlighet med principen om 

informerat samtycke (Öberg, 2017), vilka undertecknats av både informant och forskare och vars 

syfte var att garantera säkerheten och anonymiteten hos intervjudeltagarna. I avtalet stadgas om 

syftet med intervjuerna, hur materialet kommer att hanteras och om deltagarnas rätt att dra sig 

ur studien. Deltagandet i min intervjustudie är totalt frivilligt, och av forskningsetiska skäl har 

deltagarna rätt att när som helst återta sitt deltagande. Dock har jag informerat att återtagandet 

bör ske i skälig tid med tanke på att avhandlingen kommer att bli offentlig i april-maj 2019. Jag 

har även upplyst mina intervjuobjekt att de kan be om att delar av intervjun inte används i studien. 

Trost (2005) betonar att samtycket är en viktig markör för studiens etiska aspekter, samt att man 

berättat vad intervjun ska handla om. Detta kriterium anser jag att jag har uppfyllt eftersom jag i 
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de flesta fall pratat direkt med den tilltänkta informanten via telefon och då kunnat fråga 

omedelbart om personen varit intresserad av att ställa upp. Redan i detta skede har jag förklarat 

vad mitt syfte är och varför jag kontaktat just personen i fråga. Det enda undantaget är att en av 

mina informanter indirekt lovade att en annan person på samma arbetsplats skulle ställa upp, 

utan att jag själv fått prata med den tilltänkta informanten. För att undgå etiska problematik gav 

jag genast när jag träffade personen densamma information som jag gett i de övriga kontakt- och 

intervjusituationerna, och förklarade noggrant att deltagande i min studie är helt frivilligt. 

Konfidentialitet vid behandling av material och uppgifter som kan skada anonymiteten är en av 

de huvudsakliga forskningsetiska principerna (Bryman & Bell, 2013). Hur jag hanterat 

anonymitet har delvis framkommit ovan, men vid transkriberingen har jag kommit i kontakt med 

sådana ord och formuleringar, som kan vara av betydelse i mina kommande analyser, men som 

kan riskera informantens anonymitet vad gäller arbetsplatsens geografiska läge. Vid sådana 

situationer har jag valt att utelämna de ord som hotar personens eller platsens anonymitet och 

istället ersatt det med t.ex. [sjukhuset] eller [kyrkan]. Mina informanters riktiga namn framgår 

inte någon stans i mina data och inte heller i några stöddokument eller ljudfiler. 

3.5 Kvalitet och trovärdighet 

I en forskningsstudie är det viktigt att man kan visa och göra trovärdigt att data som används i 

studien är insamlat på ett sådant sätt så att de är seriösa och relevanta för problemformuleringen 

(Trost, 2005). Tjora (2012) å sin sida presenterar bland annat reliabilitet och validitet som 

allmänna kriterier för kvalitet, och tillägger att man även kan se transparens och reflexivitet som 

indikatorer på kvalitet. De bägge författarna konstaterar att trovärdighet hos läsarna följer en god 

kvalitet i studien. 

Reliabilitet innebär enligt Tjora (2012) bland annat att forskaren bör ha en neutral eller objektiv 

roll inom studiens tema för att förhindra att dennes engagemang skulle påverka och störa 

resultatet. Dock poängterar han att ett visst engagemang kan vara en resurs i och med att vissa 

studieområden förutsätter en viss bakgrundskunskap hos forskaren. Kvale och Brinkmann 

(2010) hänför däremot reliabilitet till resultatens konsistens och tillförlitlighet, dvs. att studiens 

resultat skulle vara desamma om andra personer skulle varit inblandade istället för de utvalda 

informanterna eller forskaren själv. I mitt fall hade jag sedan tidigare relationer till två av 

informanterna som intervjuades i min studie. Jag har varit anställd som sommarjobbare i deras 

privata företag och därför lärt känna dem personligen. Mitt eget arbete i företaget har inte 

omfattat de yrkesaspekter som utgjort fokus i denna studie, men jag har ändå fått sådan särskild 

kunskap om området som underlättade när jag valde avgränsning för min studie och när jag 

formulerade min intervjuguide. Kunskap om det aktuella ämnet kan enligt Tjora (2012) vara till 
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nackdel om man har vissa förhandsinställningar. Jag vill dock påstå att de förhandskunskaper jag 

haft om ämnet inte påverkat studiens reliabilitet eftersom jag även undersökt andra yrkesgrupper 

vars verksamhet jag inte varit bekant med sedan tidigare, och eftersom mina intervjufrågor 

standardiserats till alla tre yrkesgrupper. Att de svar jag erhållit varit liknande gällande alla 

yrkesgrupper påvisar även att reliabiliteten inte äventyrats. Tvärtom ser jag min kunskap som en 

resurs och ett hjälpmedel eftersom det har varit lättare för mig att förstå och ställa följdfrågor till 

informanternas svar. Mina bekantskaper till några av informanterna är dock något jag hållit i 

baktanken under hela processen, något som Kvale och Brinkmann (2010) kallar reflexiv 

objektivitet, och jag har varit noga med att inte låta det påverka varken intervjuerna eller mina 

analyser: jag har lagt stor vikt på att endast redogöra för vilken information som jag kommit åt 

genom datainsamlingen och inte låta mig påverkas av det som jag vet sedan tidigare i mina egna 

analyser. Jag skulle också påstå att resultatet av mina intervjuer skulle ha blivit detsamma om 

någon annan skulle ha ställt mina intervjufrågor, eller om jag skulle ha ställt dom till en annan 

informant.  

Man kan styrka validiteten genom att vara öppen med hur man genomfört forskningen och genom 

att vara känslig för sådana faktorer som är väsentliga inom den egna tematiken (Tjora, 2012). 

Validiteten återfinns hos bl.a. styrkan i ett yttrande och korrekt härledda slutsatser (Kvale och 

Brinkmann, 2010). Enligt författarna anger validiteten om en metod undersöker det den påstås 

göra. I mitt fall vågar jag påstå att ingen annan kvalitativ forskningsmetod skulle ge mig lika god 

tillgång till informanternas uppfattning av yrkesidentiteten som intervjuer, med beaktande av 

socialkonstruktivismens inverkan på identitetskonstruktionen. En annan viktig källa till hög 

validitet är att forskningen pågår inom ramarna för vetenskapligheten och att den är förankrad i 

annan relevant forskning (Tjora, 2012). Forskningen i min studie följer de ramar som den 

kvalitativa vetenskapen har stadgat för intervjuer och analys av empiriskt material som erhållits 

genom intervjuer, och forskningen om identiteter i smutsigt arbete (Soria Batista & Codo, 2018; 

Ashforth & Kreiner, 1999; Kreiner et al., 2006; etc.) var den källa med störst inflytelse när jag valde 

mitt ämnesområde. Ashforth och Kreiner (1999) presenterar och beskriver de verktyg som jag 

kommer att använda mig av i min egen analys, och jag har även utgått från annan vetenskaplig 

forskning (Brown & Toyoki, 2013; Soria Batista & Codo, 2018; Huber & Brown, 2017 etc.) när jag 

valde min empiriska metod och formulerade min intervjuguide. 

Trost (2005) påpekar att intervjuaren ska visa empati, och i mitt fall tog sig empatin ofta form 

genom uttryck som, ”precis” och ”jo förstås”. Metodlitteraturen inom samhällsvetenskaplig 

forskning (Kvale & Brinkmann, 2010; Bryman & Bell, 2013 etc.) poängterar åtskilliga gånger att 

en forskare ska undvika att uttrycka förutfattade meningar, provokationer och påståenden, vilket 

jag märkte var kanske min största utmaning med intervjuer som empirisk metod. Speciellt i de 
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första intervjuerna när forskarrollen ännu var ny för mig märkte jag vid transkriberingsskedet att 

flera påståenden sken igenom mina intervjufrågor. Detta har visserligen inneburit att jag fått 

sådan information som jag eftersträvat genom mina intervjuer, men dock inte så att informanten 

självmant har talat och berättat om fenomenet i sig, utan istället tagit ställning till mitt påstående. 

Däremot tror jag inte att detta innebär en risk för varken reliabilitet eller validiteten i min studie. 

Mitt syfte har varit att undersöka hur personerna i mitt sampel själva upplever och uppfattar sin 

yrkesidentitet, och därmed också på vilka grunder som identiteten formas, och att ta ställning till 

påståenden tolkar jag då som ett sätt att avgränsa och motivera sin identitetsuppfattning. 

Transparens enligt Tjora (2012) handlar om att presentera och diskutera hur man gått till väga i 

studien, hurdana problem som uppstått, hur teorianvändningen har fungerat samt hur man 

vidareutvecklat en teori genom planering till genomförande (Bryman & Bell, 2013). Man kan 

således anse att transparens härleder till trovärdighet, och anpassat på min studie anser jag att 

jag gjort mina val och tillvägagångssätt transparenta för läsarna i och med att jag erbjudit en 

detaljerad förklaring till dessa faktorer. Sist ut bland Tjoras (2012) kvalitetsmått är reflexivitet, 

vilket författaren beskriver som att forskaren bör reflektera över hur tolkningarna av materialet 

framkommer; vad är det som ger upphov till just denna tolkning? Även denna aspekt anknyter till 

trovärdigheten, och genom att i mina analyser redogöra för hurdana förhållanden som jag tror 

påverkar och formar mina analyser eftersträvar jag att öppna upp för läsarens tillit. Bryman & 

Bell (2013) kompletterar Tjoras beskrivning av reflexivitet med att forskaren bör reflektera över 

konsekvenserna av sina metoder, värderingar, skevheter och beslut när det gäller den kunskap 

om den sociala verkligheten som genereras. I och med att jag ovan diskuterat metodval och 

presenterat läsaren för min infallsvinkel för ämnet, samt diskuterat hur jag relaterar till etiska 

frågeställningar, anser jag att denna avhandling uppfyller de allmänna kraven på reflexivitet i 

samhällsvetenskaplig forskning. 

3.6 Analysmetod 

Såsom tidigare presenterats är avhandlingens syfte att undersöka hur informanterna konstruerar, 

och pratar om, sina yrkesidentiteter. I enlighet med detta valdes således intervjun som 

forskningsmetod för att ge informanterna frihet för att formulera sig fritt, och tyngdpunkten i det 

insamlade materialet ligger följaktligen på innebörden. För att analysera intervjumaterial med 

fokus på den innestående meningen lyfter Kvale och Brinkmann (2010) fram kodning som en 

lämplig metod för innehållsanalys. Kodningen innebär enligt författarna att man knyter samman 

nyckelbegrepp och – meningar till helheter för att underlätta urskiljandet av exempelvis ett slags 

uttalande i ett senare skede av analysen. Kodning av en texts mening i kategorier gör det alltså 

möjligt att urskilja hur ofta specifika teman tas upp i texten, och genom denna kategorisering kan 
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man reducera långa transkriberade intervjuer till ett lättöverskådligt material. Kategorisering 

reducerar och skapar således struktur i materialet (Rennstam & Wästerfors, 2017).  

Analysen av mitt empiriska material började redan vid transkriberingen, i och med att jag här som 

forskare fick en mera överskådlig bild av materialet som helhet. Efter alla transkriberingar var 

nästa steg att noggrant läsa igenom alla utskrifter och notera likheter och skillnader mellan 

yrkesgrupperna. I detta skede kunde jag märka att informanterna ofta pratade om sig själva 

utgående från vissa specifika karaktärsdrag, och utgående från dessa karaktärer kodade jag 

materialet med hjälp av olika färger. Liksom Kvale och Brinkmann (2010) framhöll ovan kunde 

jag sammanställa de kodade karaktärsdragen till sammanhängande kategorier, för att utgående 

från dessa kategorier konstruera de roller som jag ser ligger till grund för informanternas 

identitetskonstruktion. Rollbeskrivningarna skapade således en struktur i materialet.  

Analysen av det kvalitativa materialet kan enligt Rennstam och Wästerfors (2017) sammanfattas 

i tre åtgärder: att sortera, reducera och argumentera. Resultatet av de två första stegen 

sammanfattas i följande kapitel där empirin presenteras utgående från ovan beskrivna roller. Den 

sista åtgärden, att argumentera för materialet, presenteras i kapitel fem. Rennstam och 

Wästerfors (2017) syftar med argumentering på att man formulerar sina fynd med hjälp av 

teoretiska begrepp och skapar en teoretisk förståelse av fenomenet. I kapitel fem kommer jag att 

med hjälp av begrepp, som presenterats i kapitel två, analysera hur mina informanter konstruerar 

sina yrkesidentiteter genom att prata om sig själva som yrkesutövare genom de roller som 

presenteras härnäst.
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4 Empiri 

I det här kapitlet presenteras det empiriska material som jag samlat in genom intervjuerna. Nedan 

kommer att framgå hur informanterna själva beskriver sin yrkesidentitet utgående från de roller 

som jag urskilt från det insamlade materialet. Yrkesidentiteter är mycket abstrakta och svåra att 

förklarar med ord, och därför valde jag att utgå från de roller som informanterna tillskriver sig 

själva genom sitt yrke. Rollerna utgör inte per definition en traditionellt föreskriven ”roll”, utan 

uppfyller snarare definitionen för en metafor eller artefakt som representerar yrket. Jag har dock 

valt att kalla dem (yrkes)roller, eftersom de är kontextbundna och resultatet av sociala 

interaktioner, på samma sätt som t.ex. rollen som chef är socialt tilldelad.  För vissa yrkesgrupper 

har rollerna varit framträdande hos samtliga informanter, medan exempelvis informanterna i 

kategorin krematorieskötare pratat om sig själva utgående från väldigt olika roller. Liksom ovan 

påpekat ligger fokus för avhandlingen dock på kollektiva yrkesidentiteter och de yrkesroller som 

framgår nedan representerar därmed yrkesgruppen framom de enskilda informanterna. 

4.1 Begravningsentreprenörerna 

 Den rakryggade kyrkans man 

Även om informanterna med en vardaglig ton beskriver sina yrken som ”vanliga” serviceyrken 

har de alla stött på kommentarer från andra om hur de kan jobba med sådant, hur de orkar, liksom 

att omgivningarna ibland har förväntningar på dem även privat. Hur man klär sig på jobbet, hur 

man bemöter folk och hur man presenterar bilden av sitt yrke. Alla säger de att man genom yrket 

ofta förknippas med kyrkan, men 

Vi e jo int i kyrkans tjänst. Å vi får jo int heller va på he visi så att vi... vi får jo int 
utåt heller bete oss som att vi sko va kyrkans folk.[...] He e liti svårt ti förklar ede... 

men alltså ja har jo ett privatliv jag också, men folk förväntar väl nåo se att även 

i mitt privatliv så ska ja va lite som prästin. Att man ska far heim å sup, it ut i byn, 

it offentligt. (Dödgrävaren) 

Man kan jo som int ga på fest i egen by, he känns jo naliti att all skådar på ein, 
hor man åppför se å va man jär. Att man ska jo va väldigt proper, he e ju lite 

präststatus dehär begravningsentreprenör å. (Josefin) 

Men de e svårt att fara på nån fest här nu, för folk vet att vi e begravningsbyrå-
folk. För nummer 1: ingen vill diskutera någå annat. Du hamnar alltid att förklara 

ett å annat gällande begravningar. Å nummer 2: vi kan int vara fria. ”Int kan ju 

begravningsbyrå-folk bete sig sådär, dom kan int ta en grogg å dom kan int dansa 

å...” Dom såå mycke tror ännu i Finland att vi e kyrkliga, å de går igenom hela 

Finland att folk tror att vi e troende. Vi e int. Jag e int. (Immo) 
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Immo tror även att den generella uppfattningen av begravningsentreprenörer är en äregirig 

person, klädd i svart och rak i ryggen, som med ett lite elakt leende på läpparna gnuggar händerna 

när pengar rullar in. 

Men vi e nog alla olika, men jag tror de e ganska få ändå som... visar... No tror ja 
de e mera som banktjänstemän, de flesta. [...] Men jag e int sån! Ja e mig själv här! 

(Immo) 

Fastän man idag kanske inte bryr sig lika mycket om andras uppfattningar så uppger Dödgrävaren 

att man under de första åren som begravningsentreprenör höll omgivningens förväntningar mera 

i baktanken. Men även idag är det något man visserligen måste tänka på, för ”it gar man jo ut å 

skälder ut nain på trottoaren it. Fast man ska ha lust.” Också Josefin understryker att man till viss 

mån alltid är begravningsentreprenör, oberoende situation, och säger att man måste kunna hålla 

sig rätt diplomatisk. Dödgrävaren tror att majoriteten förväntar sig att han ska vara mannen med 

järnfasad som kan hantera allt med oförändrad min, och om också han skulle gråta tillsammans 

med de anhöriga skulle det kanske vara att ”vis se liti blöt.” Till skillnad från de andra 

informanterna pratar Immo kontinuerligt om hur viktigt det är att hon kan vara sig själv, och också 

bevisa åt andra att hon vågar vara öppen. Hon berättar att hon varit kommunalt aktiv och att hon 

i reklamen under valtider betonade att hon var begravningsentreprenör. ”Va ska man dölja sånt? 

De e viktigt yrke!” 

På det sättet Dödgrävaren talar får man uppfattningen att han försöker omvända stigmatiseringen 

av yrket till något som är spännande för den icke insatte. Han uppger exempelvis att han vid 

yrkesstarten fick många nyfikna frågor och funderingar av bekanta, och att bekantas bekanta 

exempelvis har uttryckt ”jaa, no kommer dödgrävaren. Jå an har jo begravningsbyrå!” och visat 

intresse och fascination för att få reda på mera. Höjda ögonbryn är en vanlig reaktion när han 

berättar om sitt yrke, och frågan ”hur kan du arbeta med sånt” brukar han slå ner med ett 

nonchalant ”ti arbeit me demde död e ingenting he måot va e je ti arbeit me demde levand.” Josefin 

säger att hon upplevt att vissa är chockade, men hon brukar bara lugnt svara att ”nå he e it vanlit 

arbeit.” Hon framhåller att döden är väldigt främmande idag, jämfört med hur det var för 90 år 

sedan, ”he e jo som bortglömd i vårt samhälle idag” och också Dödgrävaren understryker att de 

personer som använder deras tjänster sällan vet mycket om hur en begravning överhuvudtaget 

arrangeras och går till. ”Men ede halder på att luckras upp” och Dödgrävaren förklarar att han ofta 

rekommenderar att också barnen är närvarande vid kistläggning och genom hela 

begravningsprocessen. På grund av okunskapen påstår Josefin att man råkar ut för nyfikna frågor 

och ett visat intresse för vad yrket innebär. Familjen undrade exempelvis om hon var riktigt klok 

när hon började som begravningsentreprenör, men 
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Döden ha jo kanski veit do vari [...] att e ha jo vari meir rutin, å såna människor 
som int arbeitar me e kanski tar e som... tar e som en stör grej än va vi jär e... men 

int veit ja no, enda kommentaren som ja no minns va tå vi kistla papp, så sa 

[systern] att ”jaa nåo har ni jo arbeiti ni å![...] Om man kanski e såde trygg med 

att... att trivs med arbetet å varför man gör dethär arbetet så tå tror ja int att 

man tar e såde... Man tar int e så hårt utan he E ett arbetit, heheh. Dehär e mett 

arbeit, punkt slut. (Josefin) 

Under intervjuerna framgår tydligt att informanterna inte ser något speciellt i döden och närheten 

till den i arbetet. ”Här sitter ja. Å bra ha de gått sådär länge. De hör till mitt liv bara, vanligt” säger 

Immo med ett axelryck, och Josefin tycker att döden är naturligt, och att ett arbete är ett arbete. 

”He e jo precis som tå en bokförar gar å trycker på datorin, sko ja säg!” Dödgrävaren menar att det 

inte känns mer annorlunda än att gå till ett annat arbete. Enligt Immo är det ju lika naturligt att 

man dör som att man föds, men hon säger att det är hemskt hur man upplever sig själv genom 

döden och berättar om hur hon själv blev allvarligare när närstående gick bort. Hon förklarar även 

att hon tycker det är viktigt att behandla döden med respekt, och brukar också påpeka till sina 

anställda att ”man måst komma ihåg de hela tiden, att de e frågan om en människa, som har levat 

just en liten stund före. De e int någå annat.” Josefin säger att man inte nödvändigtvis behöver se 

döden som ett slut, utan det är bara ”ett fenomen som händer.”  Hon berättar att hon många gånger 

ser döden som en befrielse, och under intervjun diskuterar vi det etiska bakom medicinering och 

att man idag ska ha människan att leva så länge som möjligt, oberoende kostnader. 

På eit sätt så tycker jo ja att människovärdet sjunker tå do ska böri ha hjälp me 
allting, veit do att do kan jo it jär nainting själv. Så tå tycker jo ja att man likbra 

sko kon få döj. [...] e je jo jätte jätte hemskt ti säg, [...] men va e he för skillna om 

do lever 85 ”bra” år istället för att do lever tio år till på vårdhem?  (Josefin) 

Dödgrävaren säger att jobbet har förändrat hans sätt att tänka kring hur skör en människa sist 

och slutligen är, och menar att påverkan har kommit omedvetet. Han berättar att han exempelvis 

regerar om barn leker nära vägkanten och tänker att de måste gå bort från vägen för att inte bli 

överkörda, för ”ja vill int lägg edar i kiston, kom tibak om 70 år![...] Ja e jo int rädd dödin men ja vill 

jo int si nain död”, medan han inte skulle ha brytt sig på samma sätt om han inte varit 

begravningsentreprenör. Liksom de andra pratar han om döden som något naturligt, men 

påpekar att han reflekterar över att han ibland kan vara den sista som ser en person. 

Ja brukar reflekter över ede tå ja lägger ande duken över så brukar ja ongifär att 
”hejdå... No ere int na fleir som sir de” såde så. Men hor e känns så ha ja... int riktigt 

tänkt så mytchi på it. [...] He va ein som sa åt me att ”do lär känn mytchi 

människor to”, men he e förseint tå. Tå ja lär känn dem. (Dödgrävaren) 

Ja ha lärt mig de att vi e faktiskt dödliga. På riktigt. Å de finns ingen återvändo 

sen fast du huur sku önska de. Se on lopullista! (Immo) 
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 Den behärskade försäljaren 

Samtliga begravningsentreprenörer i min studie gör ingen skillnad på att vara 

begravningsentreprenör och egenföretagare. Dödgrävaren framhåller att man ständigt måste 

hålla företagaraspekten i bakhuvudet och Immo tittar frågande på mig och undrar vad som är 

skillnaden mellan att vara egenföretagare och begravningsentreprenör, och säger rakt ut att hon 

är försäljare. Josefin drar paralleller till andra kundservicebranscher, och menar att man trivs i 

jobbet om man trivs med människor, och trivs med att betjäna dom. 

Men man kan ju se e från ett företagarperspektiv å så man lyckas bra med 
företaget sitt så får do byggd ande inkomsten din. Å ju betär du e på ditt arbete, 

desto meir kunder får do jo förstås... betär rykte å... så kanske he e no hande 

motivationen å. Att en egenföretagar vill ju no försök jär e så bra som möjligt... 

oftast. Så he e väl nåo kanske hede största... it ere jo na sånde att ”ja vill va 

begravningsentreprenör så att all ska få begravas värdigt” it, hahah. It sko ja no 

seg na sånt.  (Josefin) 

Liksom i andra servicebranscher handlar det om att sälja en tjänst, och informanterna söker ofta 

motsvarigheter i den generella kundservicen genom att betona att man ska vara behärskad, saklig, 

lugn och sansad för att kunna upprätthålla ryktet och således också kundkretsen. Dödgrävaren 

uppger till exempel att man i yrkesrollen inte kan vara nervös och hastig, utan måste vara lyhörd 

och uppmärksam...  

Å om do har fem pers ront de som... dem kan va stridand till å me om kiston elo va 
som helst å va på he visi, så he e jo som att försök att hald situationen logn å 

genomför arbetit entå, [...] att do ska konn hald de behärska heilt enkelt. 

(Dödgrävaren) 

... men betonar att utmaningen ligger i att hitta en balans mellan att erbjuda tjänster och betjäna 

kunderna, ”do får jo som int börj överbetjän int.” Immo säger på liknande sätt att man genast när 

kunden kommer in på byrån måste kunna veta hur man ska betjäna kunden i fråga, ”annars går 

det helt åt skogen, å dom kommer aldrig mer tillbaka.” Josefin poängterar att alla människor man 

möter i arbetsvardagen är olika, och alla hanterar sorgen på så olika sätt, så som yrkesutövare 

krävs att du är den samlade personen som kan bemöta och ge ut informationen på rätt sätt. Josefin 

förklarar att man utarbetar sin egen arbetsmodell ”för man anpassar jo själv enligt hurdan service 

man vill ge”, eftersom man i avsaknaden av formell utbildning lär sig genom att göra. Dödgrävaren 

framhåller att man egentligen ska vara ganska kall i yrket, att visa medkänsla men få arbetet gjort, 

och Josefin understryker detta genom att påstå 

Tå ska do jo i princip int vis nainting, alltså do ska jo int... alltså man ska ha alla 

trosinriktningar å så ska man jo ha alla övertygelser hid å tid... do ska jo som va 

nolla inför... int ska do jo va nain som försöker omvänd dem int. (Josefin) 
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Rollen som den behärskade försäljaren framgår också när Josefin berättar att hon kan vara väldigt 

stressad och upptagen när anhöriga plötsligt dyker upp oanmälda, och att det då bara är att ställa 

om från stressad till lugn och bemötande, fastän hon skulle vilja säga ”kaan int ni bok tid?? Ga uut, 

ja hindar in!” Dödgrävaren beskriver å andra sidan sin försäljarroll med en ton av säkerhet, i och 

med att han inte tror att efterfrågan på tjänsterna eller behovet av begravningsbyråer kommer att 

ändras i framtiden, men 

Nåo ere jo ti betjän folk så... bra som möjligt. Gäller ju även andra branscher å 

förstås men nåo ere ju sama sak jär å, att nåo... skämmer do ut de så int sir do 

demde foltchi na meir int. [...] men att, ha do skapa ande relationen tå reid i första 

kontakten, så tå... tå dehär... tå veit dem jo va dem får järifrån, å tå kommer dem 

jo förstås naturligt tibak hid.  (Dödgrävaren) 

Som försäljare betonar Immo flexibilitet, och att det hör till yrket att visa för kunderna att man är 

villig att ändra sig, för att undvika skadliga rykten. I serviceyrken är det ju alltid kunden som har 

rätt. Josefin nämner dock att hon med åren lärt sig att släppa taget om klagomål och att inte älta 

saker, utan i stället se på saker mera konstruktivt. 

Man får aldrig truga på nånting, men man måst berätta allt som är möjligt. Å di 
måste få välja själva. De döms av de anhöriga, där i bytalen å i tidningsspalterna, 

dedär tvånget. Att absolut ingenting får tvingas på. Men du måst vara beredd 

också att anhöriga ändrar åsikt. Å de e helt tillåtet [...] Ja kan int säga nej. För då 

får du fiender hastigt. (Immo) 

[...]he e jo kanske kundservice överlag också... att man ibland som bara får ta ett 

djupt andetag å tänk att ”snart gar denhär människon ut ur min butik [...]he e no 

bara att konstater att man kommer aldrig kon jär allihåop nöjd (Josefin) 

 

 Den tjänstvilliga experten 

En mycket framträdande roll hos samtliga begravningsentreprenörer var på vilket sätt de pratade 

om sin vilja att hjälpa andra, och deras uppgift att se till att allt blir så bra som möjligt. 

Kännedomen om hur man hanterar döden på expertnivå är speciellt framträdande hos 

Dödgrävaren, som är mycket saklig i sina förklaringar om vad han gör i sitt arbete. Expertrollen 

kommer tydligt fram när han berättar att det ofta kan vara lagen som sätter stopp för de anhörigas 

önskningar, och då är det hans uppgift att förklara hur det ligger till, eller också när de anhöriga 

inte riktigt vet vad de ska göra. 

Nåo har vi jo fall tå anhöriga kommer in å säger att ”jaa an vill int i kyrkon na så 

vi ska bara gräv ner an” ongefär. Nämen tär så kommer nåo kyrkon imåot att, 

börj man läs kyrkolagen så int ere så enkelt int...[...] Tem som ska vi säg ha vari 

”skona” från döden i kanski 30 år å kommer in hid å ha kanski it helst behöva ga 

på en begravning på 30 år, så har jo noll koll på dehär. Å dem... e jo heilt vilsen. 

Folk säger uttryckligen i första kontakten om dem tar han via telefon att ”jå, att 
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no ha hon eller han död tå å no veit ja int va ja ska jär! Så ja ringer åt te no.” Tå 

reid i he telefonsamtali så försökar ja jo som logn ner dem förstås åså dehär... lite 

såde vägled eller berätt att ”antingen kan ni gör si, antingen kan ni kom til ås 

direkt, eller far till församlingen först, eller ni får jär e vilken väg ni vill” såde... Å 

bara dem får kom hid tå å vi siter ner en halvtima, tima å pratar å liti såde, så e 

dem jo som jätte lättade å såde tå att ”tack för att ni finns” ongefär tå dem gar 

ut, ”dehär sko vi aldrig ha klara sjölv it!” (Dödgrävaren) 

Dock påpekar Dödgrävaren att man inte får låta positiv feedback stiga en åt huvudet så att man 

börjar tro för bra om sig själv. ”För tå gar man in i ett stadie tär do tråor att do... äger heila världin, 

å tå tråor ja e slutar ganska snabbt,.. på ett annat sätt.” Också Josefin understryker att kunskapen 

om hur man hanterar döden är ganska obefintlig idag, och tror även att denna okunskap kommer 

att växa så att begravningsentreprenörens roll som informationskälla kommer att vara ännu 

större i framtiden. Flexibiliteten är viktig i serviceutövandet, och samtliga informanter påpekar 

att man inte kan följa samma modell i alla situationer, utan måste kunna erbjuda det som den 

specifika kunden vill ha. Josefin berättar exempelvis att man måste vara mycket praktisk och visa 

att man är den som besitter kunskapen om hur allt ska gå till och som kan ge svar på frågorna. 

”Man måst ju anpass se enligt hur tem vill ha e.” Expertisen tar sig även uttryck i ansvaret, att 

begravningsentreprenören ska se till att allt går enligt planerna, som man kommit överens om 

med anhöriga och myndigheter, på minuten, men också att man själv kan fatta beslut för andra. 

Dödgrävaren exemplifierar med att han ibland bör fatta beslutet om de anhöriga inte borde få se 

den avlidna efter kistläggningen. Immo beskriver att till affärsverksamhet även hör att fungera 

lite som en rådgivningsbyrå, men att det alltid är de anhöriga som ska ställa krav, inte andra vägen 

Vi e till för dem [...] Men ja vet ju allt som ja vill att anhöriga får reda på, och på 
vilket vis jag kan hjälpa dom [...] Man ska försöka göra sitt bästa åt alla anhöriga. 

Att dom får reda på de som dom behöver. För råd får dom int i Finland nån 

annanstans än från oss. (Immo) 

Alla tre informanter förklarar också att det inte hör till begravningsentreprenörens arbete att 

beklaga sorgen, eftersom risker är stor att många skulle ta illa upp eftersom de inte är personligen 

bekanta. 

Sorgen är mycket personlig [...] Täför ere it dehär, vår åppgift ti varken sörj eller 
beklag sorgen. Utan vi ska på ett rakryggat sätt kon hjälp dehär anhöriga iställi 

ti, dehär, få omsköitt e tå, på ett bra å värdigt sätt. (Dödgrävaren) 

Vi går int här med handen i högsta hugg å säger åt anhöriga genast di kommer 

innanför dörren att vi deltar i sorgen, de gör vi inte. Man måst kunna visa sin 

medkänsla på något annat sätt. [...] Man måst bry sig om sina kunder, så är det 

bara, [...] å int kan du ju vara som en... en platt fisk, hahah, hela tiden.[...] Du kan 

int lära dig de! [servicetänkandet] Du har de eller inte! (Immo) 

Josefin berättar att det var hon själv som fungerade som begravningsentreprenör vid hennes egen 

pappas begravning, och tjänstvilligheten framträder här när hon berättar att hon var tvungen att 
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sätta sorgen åt sidan för att kunna utföra sitt arbete. Likaså Immo säger att arbetet går först och 

att man sörjer därpå. Men Josefin inflikar att hon inte skulle ha velat att någon annan gjorde det, 

och i övrigt så handlar det ju om att ge de anhöriga ett bra sista minne och ”att man kan vänd e till 

nainting bra fast en människa e död.” På samma vis menar Dödgrävaren att jobbet är värdefullt 

när man kan hjälpa andra att sköta om den sista biten av folks varande på jorden, att ta hand om 

de anhöriga och se till att den avlidne kommer i jorden med värdighet. Både Dödgrävaren och 

Josefin säger däremot att de gamla traditionerna kring begravningar håller på att luckras upp, och 

allt flera tar inspiration för begravningsritualer från filmer och TV. Det här innebär att man både 

i begravningstestamenten och som anhörig ibland tar ut svängarna lite för mycket, och då krävs 

det från begravningsentreprenören att sätta gränser och informera om traditionerna, seder och 

bruk i vårt samhälle. 

Nåo ere ju lättare att säg ”nä såde å såde å såde ska e va. Punkt slut!” Men veit do 

no [...] e ska va meir personligt. Så he var jo meir invecklat, meir anstaltas om man 

säger så, hahaha. Jaa, förr va e kanski så att ”såde” jär man, all hadd samma 

modell, så he blir no mer ordnas å fixas...[...] som no had vi jo ein som ska ha öppen 

kisto, å he e ju int alls veit do... alltså ska do ga in med en öppen kista i [kyrkan] 

så kan do jo... hahah! (Josefin) 

Det väsentliga i denna bransch är dock att kunna anpassa sig efter kunden, att kunna erbjuda allt 

vad kunden vill ha, att vara tjänstvillig och att i slutändan släppa taget och inte tänka allt för 

mycket bakåt. Som Josefin påstår så har man nog hamnat i fel yrke ”om do måst bearbeit allt. Att 

do måst nåo i princip va en sån människo som e rinder åv.” 

 

 Räddaren i nöden 

Immo uppger att hon alltid bär telefonen med sig för att kunna utföra sitt yrke, må så vara om det 

handlar om att hjälpa en kollega eller ta emot ett kundsamtal. Även Josefin och Dödgrävaren 

uppger att arbetssamtalen kan komma när som helst, och vid intervjutillfället väntar Dödgrävaren 

på ett samtal om ett dödsfall som de blivit informerade om på förhand. Eftersom Immo är verksam 

i ett område där det är långt mellan bårrummen krävs det att begravningsentreprenören alltid är 

redo att rycka ut. Hon uppger att det visserligen kan vara stressigt ibland och att hennes kollega 

dessutom haft ett par magsår på grund av de oväntade kallelserna. 

Man står festklädd i dörrhåle å taxi väntar utanför, å då kommer samtal [...] att 

nu måst ni komma. Så då e de bara otettava korkkarit pois ja vaihdettava 

vaatteet. (Immo) 

Men he e i princip att sitt å vänt för när dom ringer så sku vi behöv far, inom en 

halvtimme-timme sko man gärna behöv far. (Josefin) 
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Denna ”alltid redo”-funktion är utmärkande för denna division av personlig service, men av 

intervjuerna framgår att informanterna tar servicen ett steg längre genom att tala om hur de 

räddat upp situationer och på så sätt räddat dagen för de anhöriga. Dödgrävaren berättar om att 

han även sköter om begravningar utanför det som räknas till ”eget område”, när anhöriga kommer 

och vädjar om att få hjälp med en begravning på annan ort ”och kanski int vill ga ti tem som e 

[verksamma] på orten”. Han uppger vidare att arbetet är väldigt varierande, att man vissa dagar 

bara sitter å väntar och att det till och med kan gå flera veckor utan att någon kommer in för att 

utnyttja tjänsten. Sedan kan då vissa veckor innebär trippel arbetsmängd. 

He gar som int att planer[...] imorgon bitti tå ja vaknar så har ja ingen aning ho 
dagen kommer att se ut, förrän vi kommer till kvälldi. Tå veit ja hor e ha vari. 

(Dödgrävaren) 

Av samtliga intervjuer framgår att det är begravningsentreprenörens uppgift att se till att allt går 

rätt till, och att det är yrkesmannen som ska rätta eventuella fel. Josefin berättar hur hon en gång 

varit tvungen att ringa till en nybliven änka direkt efter begravningen för att informera att kistan 

blivit fel svängd i graven, men att saken var fixad och att allt var under kontroll. Även Immo har 

varit med om en liknande händelse, men snäppet värre, när de inte kunde hitta den kropp de 

skulle hämta. De frågade runt och diskuterade med andra begravningsbyråer för att lokalisera 

kroppen, men ärendet gick till polisen när hon kände att hennes befogenheter tog slut. Kroppen 

hittades i tid till begravningen och Immo säger att 

De var så stor tack att de hade bokat begravningen så långt framåt att vi hade 

tid att söka först[...] De va synd å skam. Men... vi... våra anhöriga visst ingenting, 

å ja ha aldrig berätta för dem att de gick till på de vise. (Immo) 

Utav Immos intervju märker man tydligt att hon gör det till en hjärtesak att se till att de anhöriga 

upplever begravningen så smidig som möjligt. Vid ett annat tillfälle hade de anhöriga bokat 

minnesstunden själv. Immo hade dagen innan kontrollerat att allt var klart, men på 

begravningsdagen upptäcker hon ändå att ingen minnesstund var arrangerad. Hon beskriver hur 

hon ringde runt efter hjälp och till och med själv hjälpte till med dukningen, och undvek att göra 

de anhöriga nervösa. 

Men de gick bra till å ingen av dihär två visste vilken show vi hade, hahah. [...] å 

dom har anlitat oss många gånger efteråt också! (Immo) 

 

 Den tålmodiga, självutnämnda psykologen 

En stor del av begravningsentreprenörernas arbete består av att möta och hantera människor i 

sorg. Informanterna uppger att det ju inte finns några utbildningar för denna bransch, snarare 

enstaka kurser, och därför är rollen som den tålmodiga, självutnämnda psykologen framträdande 
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i deras redogörelser. Josefin uppger att man hjälper den anhöriga genom att man ”lyssnar å lyssnar 

å lyssnar” och hon uppger att de också många gånger vill berätta och reflektera tillsammans med 

någon som kanske kan ge svar.  Immo uppger att största delen av tiden med kunden går åt till att 

prata och hjälpa dem i olika frågor, och att hon även lyssnar till bekanta som behöver lätta sitt 

hjärta, till exempel de som varit svårt sjuka. 

Att köpa en kista och urna, de klarar vi på 5 minuter, ibland int helst de! De som 
ja får pengar av. För ja tar inga någå från sittningen, int en timmas, int en två-, 

inte en tre-... å de e bara av mig gratis till dem. Denhär rådgivningen. Nog sku 

man ju kunna förstås men ja ha aldrig vela gå in till de. De... känns inga rätt från 

min sida. [...] Å ja har en känsla att dom ha gått hem härifrån sen liite lättare till 

sinnes. För hemma kan du int prata rakt på sak. Fast de sku va viktigt, men du 

kan int. Å vi e alla så att vi försöker liksom skydda andra, men här behöver dom 

int skydda nån. För jag e ju proffs. (Immo) 

Josefin ser denna roll som ett krav på yrkeskompetens, eftersom begravningsentreprenörerna ska 

kunna anpassa sig enligt vilket tillstånd personen som kommer in är i och arbeta utifrån detta 

sinnestillstånd. Man ska skratta på rätt ställe och vara socialt kompetent för att kunna avläsa 

personen på rätt sätt. Dödgrävaren tror att kunderna dock uppskattar den hjälp han kan ge dem, 

eftersom ”man e jo ganska handfallen nåo inför ett dödsfall, fast man e förbereidd.” Han uppger 

också att det är den positiva responsen och bekräftelsen på att man faktiskt har gjort något av 

värde som motiverar i arbetet, ”att do ha it staji vi en maskin å stansa ut nainting utan... do ha kona 

hjälp medmänniskor.”  

Immo uppger att hennes kunder ibland kan vara besvikna om det inte är hon som är på plats eller 

kommer för att hämta den avlidne, och menar att det är viktigt att vara omtyckt. Hennes 

popularitet framträder när hon säger att hennes kunder och bekanta redan har börjat oroa sig när 

hon närmar sig pensionen och ber henne att inte sluta jobba, ”Herreguud, sälj int bort! Du måst 

leeva evigt!” Hon berättar skrattande att man på orten uppmanar varandra att ”gå dit nu bara, hon 

sköter om allt!”, och att 

Å dom e sååå nöjda när dom kommer fast dom e i sorgen, så dom suckar av 

lättnad när dom sir att de e jag som e här. Så dom kan vara själv helt vanliga. 

Dom kan koma direkt från jobbet med jobbarkläder å dom klär sig int sådär svart 

å högtidligt å... Å vi pratar här, ibland sitter vi alla på soffan, å vi pratar ”vad ska 

vi hitt på så vi får allt gjort?” Så ja tror att de... de e... int vet ja va dom förväntar 

sig i början, men... snart nog blev de så att ja upplevde mycket starkt de att dom 

tyckte om att ja va vanlig, vanlig bara. (Immo) 

 Däremot anser Immo att det främsta stödet hon erbjuder åt de anhöriga är genom att hederligt 

sköta begravningens alla punkter och ge råd i svåra frågor. Hon påstår att hon träffar människorna 

i ett allt för sent skede för att kunna erbjuda psykisk själavård, ”fast vi e nog beredda för de också, 

ja ha gått domdär kurserna alla från röda korset.” Under intervjun lyfter hon återkommande upp 
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hur viktigt det är att prata av sig, att bearbeta och förlåta, så som man kan tänka sig att en psykolog 

skulle göra. Intervjun med Immo avslutas med att hon berättar varför det är så viktigt att sörja 

ordentligt och att inte ignorera känslorna. 

Den [sorgen] kommer alltid sen ändå på dig. Mm [...] De hjälper nog i sorgen fast 
du säger de till nåt, ganska likgiltig person också. Man behöver ju int säga vem de 

e frågan om helst, men du hör dig själv säga de högt! (Immo) 

 

4.2 Krematorieskötarna 

 Den hårdskinnade hemlighetsmakaren 

Liksom i de andra yrkesgrupperna i min undersökning har även krematorieskötarna upplevt 

omgivningens fördomar mot deras yrke. Hulda berättar först att hennes man tyckte hon var tokig, 

och att ingen ”normal” människa skulle vilja jobba med kremeringar. Hon förklarar dock att denna 

fördom har försvunnit i och med att det blivit tydligare ”att de e ingenting som e underligt på de 

sätte.” Med självsäkerhet säger hon att hon inte bryr sig i vad andra tycker eftersom hon är en 

stark person som ju själv vet vad hon gör, men ändå framgår att hon har vissa åsikter om när det 

är okej att närma sig hennes yrke eller vad folk egentligen tror att hon gör. Exempelvis uttrycker 

hon väldigt kraftfullt att många säkert tycker att hon måste vara lite speciell som ”tar å håller på 

med döden”, men att det ju inte är döden som hon söker i sitt jobb utan snarare att hjälpa dom som 

är i liv. 

Men just dehär att många fundera då mina föräldrar dog, å båda har blivi 
kremerade å, att ”ha du kremera själv!?” Å då tycker ja att människor förstår int 

alls, att dom e helt dumma. För att vi har känslor som jobbar med dehär. (Hulda) 

Tabo pratar om hur döden har blivit främmande och tabubelagd idag, och att han därför tycker 

att det är så viktigt att det finns någon som sköter om de döda. Han uppger att de gärna välkomnar 

folk med öppnar armar till arbetsplatsen, såsom mig när jag frågade om intervjun, för att bekämpa 

tabun och visa att här inte försiggår några hemligheter. Han tror att en del av omgivningens 

stigmatisering av döden beror på att folk helt enkelt inte vågar prata om det, och säger skrattande 

”för att vi har ju ett sånthär tänkande att om vi pratar om döden så dör ja själv! Men ja vet int... int 

ha vi nu dött så mycke här.”  Monttu-poliisi förklarar på samma sätt att han själv tyckte arbetet var 

spännande till en början, så varför skulle det inte vara spännande för utomstående? Även han tror 

att utomstående har vittgående antaganden om vad som händer när man kremerar, men pratar 

med en attityd som visar att han inte tar desto större hänsyn till dessa fördomar. 

De e ett yrke såsom alla andra. [...] Man klär av sig rocken å spottar i nävarna å 

så börjar man (Monttu-poliisi) 
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Samtliga informanter föredrar att presentera sig som vaktmästare. Tabo säger att det brukar bli 

ganska tyst och många öppna munnar när det kommer fram att han sköter kremeringar, och att 

han därför föredrar att hålla lägre profil. ”Som sagt är det ju ingen hemlighet men de behöver inte 

veta allt.” Hulda förklarar att hon aldrig riktigt fokuserat på att berätta om krematoriearbetet, 

eftersom hon vet att många skulle tycka det var så spännande och då börja fråga mera. 

Men ja tycker int att, att varför sku ja som söka fram dedär att... För de e ju ett 
jobb där alla andra jobben e också. Att de e ju liksom...[...] De e ju int bara sorgen 

på de sättet för vi har ju gravarna som ska lagas å de e ju, de e ju parkarbete. För 

att int sku ja orka om man enbart sku hålla på me bara sorg. Att det måst finnas 

en tyngdvikt i det här också. (Hulda) 

Som kontrast till detta säger Tabo att hans arbete är tungt eftersom han hela tiden jobbar med 

döden och sörjande människor, men påpekar att man måste förhålla sig positiv för att hjälpa sig 

själv. Liksom begravningsentreprenörerna upplever även krematorieskötarna att deras yrke har 

en begränsande effekt på vardagen. Hulda berättar till exempel att hon aldrig mera går ut på en 

lokal krog, efter en incident när alla hon träffat under kvällen berömde henne för det hon gör och 

ville prata ”död”. ”För att nog e de ju lite när du är församlingsanställd, att nog får du ju lite titta 

vad du sysslar med på privata...” Eftersom Hulda är något av en lokal profil på sin ort kan hon också 

känna sig obekväm om folk i mataffären kommer och börjar ställa frågor om hennes yrke, och man 

kan förstå att hon ibland upplever svårigheter med att få vara helt privat. Stigmatisering genom 

omgivningens förväntningar framkommer också genom att Hulda anser att hon är tvungen att klä 

sig på ett visst sätt, att undvika starka färger, och på så sätt undvika kritik eller starka känslor hos 

de som hon möter i arbetsvardagen. ”Int vet ja va dom anhöriga tänker, men jag tänker att ja int 

kan klä mig så”, säger hon och syftar på sin knallröda yttrejacka som hon inte vill använda i arbetet. 

Hulda påstår att hennes inställning till döden inte har ändrat genom hennes yrke, utan att hon 

alltid har försök högakta de döda fastän ett dödsfall alltid är en hemsk situation. Hon berättar om 

hur hon som 9-åring på sin mormors begravning undrade varför alla var så ledsna ”för själen ha 

ju redan gått”, och erkänner därför själv att hon möjligtvis har en lite annorlunda syn på döden.  

Tabo uppger att närheten till döden är en vanesak, men att han har börjat tänka lite olika och 

ändrat sina prioriteringar, tydligt i enlighet med mottot carpe diem. Han anser inte att livet är 

rättvist, och han understryker att döden ju absolut inte är rättvis.  

Döden är en naturlig del i arbetet. På det sättet kanske jå, att de e naturlig, å att 
de händer nångång. [...] Ja försöker hålla lite avstånd, så att int gå för nära ett fall 

bara. Då kan ja sköta mitt arbete bättre men å andra sidan börjar man fundera 

till exempel på barn, å egna barn. Man blir lite överförsiktig om man int försöker 

stoppa sig. (Tabo) 

Även Monttu-poliisi betonar att man måste kunna distansera sig, och berättar att han själv är 

van med död och elände från sitt engagemang i frivilliga brandkåren. 
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Ja ha många gånger sagt att... när man stänger luckan i ugnen så... har ja glömt 
redan va där inne finns. Ja minns min första begravning [...] ja satt jag å grät lika 

mycke som anhöriga... Så nog har man ju liksom blivi... heheh, hårdare, att man 

kan styra sina känslor. (Monttu-poliisi) 

 

 Den stereotypiska vaktmästaren 

Alla informanter i denna yrkeskategori representerar olika titlar, men det distinkta i denna roll är 

att de återkommande pratar om arbetet med hänvisningar till mekanik och teknik. Monttu-poliisi 

säger exempelvis rakt på sak att han är krematorieskötare och lite allt- i -allo, att kremeringarna 

är hans huvudsakliga uppgift men att  

De e så ombytligt, de e de. I alla fall i den här församlingen. Man e nere [i 
krematoriet], å sen när kremeringen e slut så e man där ute. De e allt möjligt. 

Trädfällning, så grävd vi en grav i dag å. Klipper gräs, skottar snö, byter lampor... 

De e allt möjligt. (Monttu-poliisi) 

Det tekniska kunnandet kommer fram när han berättar om kremeringsprocessen, hur ugnen 

fungerar, om nya tekniker som används i Sverige och hur säkerhetskraven har förändrats i takt 

med tekniska framsteg. Klädd i småsmutsiga reflexprydda arbetskläder svarar Monttu-Poliisi på 

alla mina frågor med hänvisning till det mekaniska grovarbetet och syftar på att man definitivt 

måste ha det tekniska intresset för att jobba i hans position. Tabo tycker att vaktmästare är en 

passande titel, för ”de säger nu ingenting dedär vaktmästare, men ja tycker nu om de, ja får lite mera 

frihet med den.” Han berättar att han hade nytta av sitt tidigare jobb inom fastighetsservice, 

eftersom han nu sköter allt från kapellbyggnaderna till ugnarna inne i krematoriet. Liksom 

Monttu-poliisi understryker både Tabo och Hulda det tekniska intressent och berättar att man har 

varit tvungen att lära sig en del av jobbet på egen hand. 

Du måst kunna den tekniska sidan lite å va intresserad helst. Då tar man reda 
själv på saker, för de e ju mera än bara de som står i paprena, de e myki annat 

som ingår också. [...] De kommer ju hela tiden nytt, nu ha de börja komma filter å 

allt möjligt. Nåja... de kommer vadsomhelst. De pratas myki om vad som kommer 

från pipan, vad vi släpper ut för rök, hur rent ska de vara... De kommer 

utmaningar, sku ja helst vilja säga.(Tabo) 

När ja kom hit, för 29 år sedan, så hade jag en halv dag med krematorieugnen, å 
sen men... Men ja ha själv varit så intresserad att ja ha... vidareforskat å grejat å 

haft mig. Å nu senare sen då vi ha bytt ugnar å ha fått filter å vi ha gjort allt 

möjligt så nu har vi gått på skolning så att...[...] Egentligen så tänker ja de från 

den här... ekologiska sidan. Va vi släpper ut i... i liksom skorstenen. Just dehär att 

vi ska få en renare luft. (Hulda) 

Logiskt tänkande och uppmärksamhet är självklara saker i arbetet för Monttu-poliisi. Han 

berättar att man måste lära sig att följa med och vara uppmärksam, till exempel när man gräver 
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gravar, för att kunna ingripa och hjälpa till med extra stödplåtar om det skulle behövas. Eftersom 

han även jobbar ute på gravgården är det tydligt att Monttu-Poliisi ser sig själv som den typiska 

begravningsplatsvaktmästaren, trots att han betonar att kremeringarna är det huvudsakliga i och 

med deras ökade antal. 

De ha ju öka någå fruktansvärt. De e ju allt allmännare att folk kremeras. [...] 
Många säger att de e så mycke enklare. Å de e de ju. För oss, som ska gräv graven, 

till exempel. Ja, vi ha ju hålli sen halv 8 imorse, å blev just färdig [sen förmiddag]. 

Gräver du en urnegrav så e de bra om de tar 10 minuter. Där e de ju stor skillnad. 

Å sen just när... nå nu har vi ju int de probleme men många församlingar börjar 

ju ha utrymmesbrist för... kistor då... (Monttu-poliisi) 

 

 Den kontrollerande ledaren 

Hulda presenterar sig genast som chef för begravningsväsendet. Församlingen hon är anställd 

inom har hand om 14 begravningsplatser och diverse fastigheter, och hon påpekar att man inte 

kan nå hennes position om man inte minst har trädgårdsmästarutbildning, vilket behövs vid 

planering av grönområdena. Hon pratar om sin roll med ett tonfall av prestige och understryker 

att det nog är en stor ryggsäck att bära. 

Sen har ja ju arbetare under mig sen då som jag, ja går å delegerar vidare att hur 

de ska göras. (Hulda) 

Genom intervjun med Hulda framgår det att hon är ledaren som vill ha kontroll och ordning, och 

hon erkänner själv att hon är väldigt pedant. Exempelvis pratar hon om att det är av yttersta 

viktighet att alla jobbar på samma sätt inom krematoriet så att man vid behov kan ersätta 

varandra och ändå kunna garantera att allt blir rätt och riktigt. 

För att vi ska ju ha när, när en kista startar så får den en nummer, så går den 

vidare i ugnen, samma nummer hela vägen, å sen innan den e i urnan så ska 

samma nummer följa hela vägen. Å därför e de viktigt att vi jobbar EXAKT lika! 

[...] Så nu e de nästan så att dom ja har att jobba [i krematoriet] så ha jobba länge 

före de börja i krematoriet. Så att di liksom vet, liksom, vad de e frågan om. 

(Hulda) 

Genom att hon pratar om ”sina arbetare” och ”gossar, flickor, herrar och damer” belyser hon själv 

sin chefsposition, och förklarar att arbetarna nog är medvetna om att hon är noggrann. ”Jag e nog 

en chef som hänger på.” Å andra sidan påpekar hon att hon själv ofta hoppar in och hjälper till i 

krematoriet, och suddar på så sätt ut gränserna till det strikta ledarskapet och gör henne till en i 

mängden. Hulda vill däremot ändå behålla kontrollen, 

Å just dedär som att ja går å tittar, å di frågar ”kom å titta nu, kan man lämna de 

såhär?” För att när vi e i den här känsliga branschen så måst man också ha sådär 

att du e nöjd med ditt arbete, att du ser de. Just när du gräver en grav å att allt e 
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liksom lagat som de ska se ut. Så de e nog onödigt att de ska komma klagomål på 

sånt som du kan göra före. De e helt onödigt å de e de ja ha försökt, å nu tycker ja 

att ja har en jättebra grupp arbetare som faktiskt ha förstått dehär [...] (Hulda) 

 Det kontrollerade ledarskapet framkommer även när hon förklarar att hon övervakar nyanställda 

över en längre tid, för att se om de lär sig eller inte. Om så inte är fallet börjar hon ställa krav, ”så 

då börjar dom lära sig”.  Rollen som den kontrollerade ledaren är utmärkande för Hulda i 

jämförelse med de övriga informanterna, även om också Tabo uppger att han är i position att 

bestämma vad och hur man ska gå till väga. Ledarskap syns inte enbart på hierarki, utan även på 

andra relationer i organisationen. Fastän Hulda indirekt beskriver relationerna till sina 

medarbetare som goda säger hon ändå självsäkert att hennes närmaste kollega är en som fungerar 

som när-arbetsledare på en annan ort. 

Jag e liksom chef över dom alla [...] men de va så trevlig när församlingarna slogs 
ihop, när ja fick en då som va så nära, som man liksom kan tuta ut sånt som man 

int riktigt kan åt någon annan. [...] man kan int diskutera med våra på de sättet 

anställda, att vi e... när hon e liksom när-arbetsledare så vi har ju samma... 

(Hulda) 

Den sista aspekten som understryker Huldas kontrollerande roll är hennes oro för att bli 

kritiserad i media. Hon förklarar att hon tycker att hon känner att hon representerar 

församlingen, och att samhället har så lätt för att gå upp mot församlingen med vilka småsaker 

som helst och göra en stor bagatell av det. Även om Hulda inte säger det ordagrant kan man utläsa 

att hon vill bevara gravgården och dess arbetares goda rykten, och hon beskriver hur hon försöker 

gå med på de anhörigas krav så långt det är möjligt, för att hålla dem nöjda och på så sätt undvika 

onödig mediepublicitet. 

 

 Förespråkaren av Carpe Diem  

När jag frågar Tabo om jobbet har förändrat hans personliga värderingar på något sätt svarar han 

med eftertänksamhet att han numera anser att man ska leva mera i dagen, och till exempel tänka 

på dom som lever när dom faktiskt lever. Med liknande budskap hälsar han mig hejdå från vår 

intervjusession genom att säga att han hoppas att jag lever ordentligt. Tabo anser att det idag är 

så vanligt att man tänker att man ”hinner göra något senare” och skjuter upp det till nästa dag 

eller nästa vecka, och säger att han blivit speciellt påverkad när han ser att anhöriga vid 

begravningar sörjer extra mycket när det är något som lämnat ogjort mellan denne och den 

avlidne. 

Det slutar när som helst, så man måst sköta dem som lever ännu! Blommor, jo. 
Idag! Int imorgon! Å dom som står nära dig, sköt om dem! För de e ju din största 

starkhet. Du startar ju hemma varje dag, å du ska ju... de e ju därifrån allt måst 

vara stadigt å... de ha blivi nu riktigt viktigt för mig. (Tabo) 
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Han tror att detta tankesätt har vuxit till sig under åren i yrket, och att man givetvis fått en 

annorlunda syn på saker och ting när man hör och ser en hel del. I carpe diem- profilen hör också 

hemma att Tabo inte tycker att man ska låta sig begränsas av något, att man ska leva så länge man 

lever och har något att leva för. På samma sätt förklarar Hulda att hon absolut inte sätter något 

värde på materiella saker, utan huvudsaken är de nära och käras välmående och att hon har dem 

nära sig. ”För man ser att ingenting får du med dig den dagen... att nä. De finns inga såna fickor.”  

Tabo exemplifierar med att berätta om en familj som mist många barn, och som ofta besöker 

gravarna med syskonen till dessa och på så sätt påminner sig själva om hur det skulle ha kunnat 

vara. 

Di har levande barn, men di e bara där på graven å ”där e din syster” å såde. Å de 
e lite för myki. Ja tror no att man... man måst int glömma dem eller nå sånt, men 

man måst ju leva. Dom har ju barn där som ska växa å bli stora människor nån 

gång å om di bara fortsätter på samma sätt såhär på graven varje da å funderar 

hur de kunde ha vari, men de e de ju ingen som vet! (Tabo) 

Med en lite sorgsen röst berättar Tabo att det han kommer i kontakt med i jobbet ju inte har något 

med livsstil att göra, ”att helt friska personer som ha idrottat å sådana som e i bra skick så dör när 

dom e 40”. Inte heller har man ju något värde i livet om man tänker att man bara utsätter sig för 

en onödig risk om man kör bil. Samtliga informanter betonar att man absolut inte kan börja 

grubbla och reflektera över allt som man kommer i kontakt med i jobbet, ”då blir man nog 

dabboger” som Monttu-poliisi uttrycker det. Hulda pratar om skyddsmekanismer och att man för 

sitt eget välmående måste lära sig att sålla tankarna. Istället är det för alla tre viktigt att kunna 

prata med sina kollegor och stödja varandra, för annars gör man ju det svårt för sig själv. Tabo 

säger att han vill fortsätta vara öppen mot andra och fortfarande känna, och på det sättet leva 

vidare i arbetsvardagen, medan Monttu-poliisi betonar att man måste kunna vara sig själv vad än 

man gör. 

Ja tror när ingenting känns längre, då e de dags att sluta å göra nånting annat. 
För då glömmer du nästan alla, du blir lite... svår mot andra människor, du blir 

för hård och tänker int på deras åsikter om saker utan du tänker bara ”Tyst! Sköt 

de själv!” Å så ska de ju int vara. (Tabo) 

Va e de som e viktigt? Va springer vi efter? [...] Vi har ju alla våra egna mål, men... 

du kan nu lite tänka på andra också. Du klarar int dig ensam här. Int ens bort 

härifrån, hahaha. Int när du kommer hit, int när du far härifrån. De e många som 

e med, lever med dig, så man ska int glömma dom. Å att man ska leva sålänge som 

de finns dagar kvar, de e viktigt. Å... man ska skratta lite mera. De e int så 

allvarligt. De e bara livet som vi lever. Å när du studerar, du måst ta det allvarligt, 

men int för mycket. Låt det hända också saker, du ska int planera saker. (Tabo) 

 I samma anda förklarar Hulda att varje dag när man går över 80 är en gåva, enligt hennes åsikt. 

”För det är ju de äldre som ska gå först, inte ungdomarna.”. 
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 Den tröstande ryggraden 

Att vara krematorieskötare innebär även att betjäna människor, men Tabo förklarar att det inte 

är vilken typ kundbetjäning som helst eftersom kunderna i denna bransch är så känsliga. Han 

menar att detta ställer stora krav på vem det är som betjänar, och att man måste kunna visa 

hänsyn till sorgen de anhöriga känner och inte bara prata om ”väder och sånt. Man måst lite kunna 

läsa människor.” Hulda är inne på samma spår och menar att man alltid måste se lika allvarlig ut, 

fast man ibland bara skulle vilja skratta och se tokigheten i det hela. Med ett skratt betonar Tabo 

att det ju är de levande människorna som är det bästa med jobbet, men att utmaningen kommer i 

att de aldrig riktigt är sig själva när de uppsöker honom. Härav framkommer rollen som den 

tröstande ryggraden: att ta hand om de sörjande anhöriga men ändå se till att få arbetet gjort. 

Största saken är ju de att försöka göra de lätt åt anhöriga. De känns int som att 

vi måste, vi måste, vi kan inte, vi kan inte, alltså det händer ju bara en gång och 

det måste gå bra. Å vi kan int göra om. ”Jaja nästa gång vi sköter det bättre”. De 

går ju inte utan det ska gå bra med en gång. De e nu största målen som jag har.[...] 

Ja tycker om när nånting går bra, dom behöver int tacka mig, för de e int 

meningen. Men när dom int klagar, då ha de gått ganska bra, då e ja nöjd. [...] Ja 

tror att de e yrket som väljer oss, int tvärtom. Ja kan int säga många som... vill 

komma hit. (Tabo) 

På samma sätt menar Hulda att yrket är ett kall och syftar på att man måste kunna hantera 

sörjande anhöriga ”för du sir ju nog sorg för det mesta.”  Känsligheten är väsentlig också för henne, 

och hon förklarar hur hon någon gång fått kritik för att hon gav de anhöriga ett olämpligt 

bemötande. 

Å ja vet e ju att ja int va [olämplig] men ja prata int så myki utan ja tog i handen 
å tog dem, för di va själva så tysta Å di tyckte liksom att jag borde ha pratat mera. 

Men de e ju de, att du kan int veta! För ja brukar alltid vänta på di anhöriga, för 

de e på deras villkor vi går. [...] För de e så känsligt, de e... En del faller ihop när di 

kommer å tar urnan, å andra klarar de så att di kan riktigt prata å kanske skratta 

å helt sådär. Alla sörjer lika, men de e ju de hur vi hanterar denhär sorgen, de e 

de de e frågan om. [...] De e ju så att vi som e vaktmästare, vi ska ju vara den där 

ryggraden, att di kan falla ihop å gråta. För sku vi börja gråta med alla så sku ju 

di anhöriga int ha någå stöd. Man måst ändå komma ihåg att vi jobbar. De e en 

viktig sak att man kan trösta anhöriga. De e min grej liksom. (Hulda) 

Tabo pratar på ett sätt som verkligen speglar att han vill allas väl. Han pratar om hur han vid behov 

hjälper sina kollegor om de upplever några motgångar och hur han uppmanar dem att prata och 

säga till om det är något som känns jobbigt. ”De e ingen svaghet att säga att man int klarar det.” 

Hulda betonar hur viktigt det är att kunna lyssna och berättar om hur en cancersjuk vän ofta 

besökte henne i kapellet för att få prata av sig. Hon tror det är viktigt att få prata om detta tema 

med någon annan än familjen, och också Tabo syftar på att man måste bryta barriärerna lite och 
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faktiskt våga prata om döden. Hulda förklarar att hon inte har någon tröskel för att möta 

människor och att folk därför gärna kommer till henne, men att hon för sin egen skull numera 

försöker få dem att skriva sina tankar i ett testamente eller vända sig till familjen. ”Men då när ja 

va ung, så då tyckte ja att ja sku rädda heela världen” förklarar hon med ett gott skratt.  

Utifrån diskussionerna med Tabo och Hulda förstår man att de gör sitt allt för att de anhöriga ska 

få en så positiv upplevelse som möjligt. Tabo berättar exempelvis om hur han ibland varit med om 

att anhöriga förväntat sig en kistbegravning fastän tillfället blivit bokad för kremering, och att man 

då måste kunna reagera och ge bästa möjliga betjäning. Även Hulda har fått sina 

betjäningskompetenser prövade, men erkänner att hon inte tycker att de anhöriga alltid har rätt 

utan snarare ibland handlar utifrån själviska motiv. Hon syftar här på ett fall när de anhöriga 

begärde att hon öppnar en kista som obducenten rekommenderat att skulle förbli stängd, och 

resultatet blev katastrof. Men de anhöriga är kunder, och ”kunden har alltid rätt, oberoende hur vi 

jobbar.” 

Vi försöker göra så att när de [anhöriga] kommer hit så e de det enda som händer 
här, fast vi kan ha 10 per dag, de e meningen. Men om de har nå speciella 

önskemål så försöker vi få allt dit så att det händer så som dom vill. [...] Att man 

gör saker rätt, som de ska göras, de hjälper dig att sova. Du behöver int fundera 

på vad du har gjort och om de e någon som märker de. Därför e de viktigt att göra 

det rätt med en gång. För de e ju anhöriga som har förlitat deras närmaste att vi 

sköter de som ska skötas, de e ju ett ganska stort ansvar. Eller jag tar de som att 

de e ett stort ansvar. Så att ja sköter de som de ska göras å att allt går rätt å bra. 

(Tabo) 

Min point e den att den här kunden går int ut förrän ja ha fått den nöjd. [...] Int 

räknar ja ju de så att ja bygger min karriär på andras sorger, utan de e nog de 

som e min karriär att ja får anhöriga att vara nöjda med situationen (Hulda) 

Tabo visar sig vara den äkta människovännen som funnit sin roll i att hjälpa andra. Han pratar 

bland annat om hur enkelt det är att missuppfatta varandra idag, om sociala mediers inverkan på 

förvrängda känslor och hur metoo-kampanjen skapat problem speciellt bland unga. Han förklarar 

med en ton av obehag i rösten hur digitaliseringen idag gjort det möjligt att till exempel följa med 

en begravning hemifrån soffan och påpekar att det på samma sätt är lite kallt att kalla det för 

”kapacitet” när jag frågar hur många kremeringar de sköter per vecka. Precis som alla andra 

informanter i min undersökning tycker krematorieskötarna att barnen är de värsta fallen i yrket, 

och Tabo förklarar hur man verkligen får kontraster i livet när man framför sig har en 110-åring 

och en 0-åring bredvid varandra. Han förklarar vidare att hans jobb innebär att förbereda allt 

färdigt inför begravningarna, så att de anhöriga bara får komma till platsen och att allt ska vara så 

smidigt som möjligt för dem. Dock betonar han att detta även innebär ett ansvar när man ska hålla 

på reglerna så att allt blir lika för alla. 
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Även om Monttu-poliisi sällan har direkt kontakt med de anhöriga antyder han att man i den 

rollen måste vara skärpt och artig, eftersom han likt sina kollegor påstår att sörjande människor 

är så mycket känsligare för alla sorters input. Rollen som människovän i yrket framkommer inte 

lika tydligt hos Monttu-poliisi som hos de andra krematorieskötarna, men han pratar mycket om 

sin position som ungdomsledare inom frivilliga brandkåren. Han berättar här att föräldrarna till 

och med ber honom att hålla ett vakande öga på ungdomarna och deras välmående, och han pratar 

om detta med stolthet i rösten och förklarar att hans handledarroll blivit allt viktigare. Som den 

människovän han är trivs han med att hålla koll på och lära upp de unga intressena i den 

sysselsättning som redan utgjort hans fritid i 30 år. Rollen som den tröstande ryggraden förstärks 

sist och slutligen från Huldas perspektiv i och med att hon förklarar att hon är ett proffs på att 

lyssna, men att hon bara försöker vara sig själv. Hon säger att hennes viktigaste verktyg är att på 

alla sätt och vis vara vänlig och tillmötesgående för de anhöriga, och att på alla vis försöka hjälpa. 

Hon avslutar vår intervju med att förklarar att hennes yrke kanske är osynligt i samhället, men att 

det är avsiktligt ”för att de sörjande ska få sörja ifred.” 

Man ska vara inblandad men int gå för djupt. Man måst ha gränsen nånstans. För 
folk väntar ju att vi sköter saker så att de går framåt hela tiden så att de int 

stannar. Vi kan ju int stå vid kistan alla å gråta där, då tar de slut, utan vi måst ju 

kunna göra nånting i alla fall. Så därför måste man kunna ta ut de på något sätt. 

(Tabo) 

Ja anser att ja gör ett viktigt jobb för människor som har de jobbigt, så gör ja ju 
ett viktigt jobb för dem, å... Ja brukar säga åt anhöriga när di kommer att ” de e 

ju jättebra att int ni kan! För sku ni kunna allt dehär så ha ni vari me om för myki.” 

Å då säger dom att ”jå, de e sant de”, så därför e vi här! De e bara att fråga, de e 

bara att ringa. [...] Jag e ju bara jag å ja gör exakt lika åt alla och försöker vara 

vänlig, liksom, å lyssna på den som vill att man ska lyssna på den å den som int 

vill prata så försöker ja bara vara artig. Ja brukar säga att vi som vaktmästare, 

så vi e också... att vi ska finnas på plats man vi ska vara skuggor. För di anhöriga 

kommer nog när di behöver nånting. Men de e int som att vi ska vara första 

stjärnan när de kommer nånting, nä. Då hålls vi på sidan. Att de e ganska viktigt, 

att dom får ta sitt utrymme.  (Hulda) 

 

4.3 Obducenterna 

 Den självuppoffrande obducenten 

Fastän Leopold bedyrar det värdefulla arbetet obducenterna gör erkänner han att det stör honom 

en aning att så få vet att patologer finns och vad de gör.  

[...] Ja, å nog kan man ju lite förstå att de står int i mitten av alla tidningar å på 
torget å att... döden e ju lite jobbigt, heheh, ämne... Men ändå... de e ju nog... för 
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det första e de ju jätteviktigt att de görs å finns, å för de andra e de ju... bara en 

del av de vi gör... (Leopold) 

Också när han presenterar sig som patolog brukar folk vara medvetna om att han gör obduktioner, 

och gissar att sambanden mellan patologi och obduktioner kommer från någon TV-serie. 

Associationerna till kroppar brukar följas av ”de sku aldri ja kuna gör”, men Leopold säger med en 

axelryckning att de e förståeligt eftersom han aldrig haft minsta problem med att bli äcklad av 

sådana saker. Istället skulle han vilja vända på stigmat och ställa frågan ”hur kan du jobba med 

det här” till sådana som tjänar pengar på sjukdom och lidande. ”hur kan du sälj cigaretter, hur kan 

du sälj droger, eller hur kan du vara en sån medvetslös kapitalhandlare!?” Också Toker uppger att 

han för det mesta bemöts med ”hur kan du göra sånt?” när han berättar om sitt jobb, men säger 

att ”man ska ju lite tokig när man arbetar här”, och att man ju inte kan jobba med sådant som man 

inte klarar av. Att börja jobba som obducent kan tänkas vara ganska udda också för ens familj, 

men Leopold uppger att personerna i hans närhet inte blev så förvånade utan snarare skulle ha 

sagt ”om nån, så du!” Likaså berättar Jenni att vissa i hennes närhet till och med är imponerade av 

hennes arbete, och alltid har stöttat om det är något hon vill pröva på. Dock säger hon att hon inte 

så gärna pratar om eller ”gör reklam” för vad hon jobbar med:  

Ja ha som tagi den ställningen att jag vill som int... ha nå sånde pinsamma 

situationer eller hamn ti säg att sånt kan ja int svar på. (Jenni) 

Toker följer samma linje och syftar på att det visserligen inte är ett attraktivt arbete att ta hand 

om de döda, men  

Ja brukar säga att någon ska ju göra de. För mig e de som att... ja tycker om att 

jobba här [...] ja brukar säga att ja har de bra här, bättre än hemma, att här har 

ja ju städerska å int behöver städ själv. Å he e ganska fritt arbete på he viset. 

(Toker) 

Att jobba nära döden och sjukdomar är inte något som stör Leopold, utan han brukar tänka att 

han inte kan göra situationen värre, och jämför med en kollega som bär ansvaret för ambulans- 

och akutvårdstjänsten på ett universitetssjukhus. 

Nå, int vet ja, de e ju döda ren. Int kan de ju händ nå ännu värre åt dom. [...] Ja 
tror no de sku va jobbigare om de e nån som ännu lever å de e mitt ansvar att 

försöka få den igenom. [...] Sedan om man sir nån som e död så ”jamen, den e ju 

död redan”. Ja kan int fucka upp den ännu mer än... hur den redan e, för att den e 

ju redan död. (Leopold) 

Jenni uppger att döden i arbetsvardagen inte har påverkat henne, och att hon inte tänker på det 

desto mera, för att  

He e ju ett jobb som nån ska gör[...] Vi kan ju int vet när vi kommer ti dö, när e 

händer så händer e.[...] ja sir e som en onödig sak att gå å grubbel på, man får en 

dålig stämning åt sig själv om man ska funder på didär sakerna hela tiden. (Jenni) 
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Jenni ser också att dödsaspekten kommer naturligt med yrkesvalet, men att hon ändå tänker på 

att den äldre befolkningens andel ökar i Finland och att behovet av arbetet kommer vara stort, ”så 

ja kanske lite också försöker säkerställa min arbetsplats.” Leopold förklarar att han tror att jobbet 

som obducent har suddat ut stereotypen och stigmat för honom, och gjort att han kanske skulle 

ha lite lättare att hantera dödsfall i sin direkta närhet. I ett ganska tidigt skede av sina studier kom 

han till tanken att han inte behöver vara evig eller vara tvungen att lösa alla världsproblem, vilket 

även har hjälpt hans syn på döden. Han säger sig ha påverkats ganska mycket av att han försöker 

leva i nuet och ”skita fullständigt i vad andra människor tycker” och på så sätt kan se döden som 

en befrielse när den väl kommer. Liksom sina kollegor ser Toker döden som något naturligt som 

händer alla, och tycker likaså att det är naturligt att man någon gång ägnar det en tanke. 

Både Toker och Leopold säger att det naturligtvis är arbetet som berör barn som är det svåraste, 

men Leopold uppger att han hanterar situationen genom att påminna sig själv att arbetet är viktigt 

och behövs, ”å ja försöker intala mig själv att ja talar för dem som int har egen röst.” 

 

 Den professionella fackmannen 

På den raka frågan om när professionaliteten framgår i informantens yrke svarar Leopold 

ursäktande att det är en svår fråga, för ”de e ju int så många människor som ja ska verka 

professionell åt.” Han menar istället att kollegorna märker på kvaliteten av arbetet och hur han 

behandlar andra att han är professionell. Däremot framkommer under intervjun att Leopold 

gärna pratar om sitt yrke som ett läkaryrke, han lägger stor vikt vid sin titel och påpekar ofta att 

han är under specialisering. ”[...] Nå officiellt e ja no bara läkare meen... min titel på det här jobbet 

så e specialiserande läkare, å då... närmare specificerat e på specialiserande patolog”.  Också Jenni 

påpekar att professionaliteten framgår av hur du beter dig, men påpekar att ansvaret i 

hälsobranschen symboliseras av noggrannhet, i jämförelse med exempelvis 

begravningsentreprenörer där yrket ofta går i arv. 

Att man ska hela tiden kontrollera vem man har, födelsetiden, namn å såna 
grejor... att he e ju som väldigt viktigt här att man HELA tiden under hela 

processen kontrollerar att du har rätt patient eller rätt prov eller vadsomhelst. 

Men sen att man märker som den där skillnaden mellan begravningsbyråerna där 

det int kanske e nån människa som kanske har hande vårdbranschen som 

utbildning, att jaa... he kan va lite fel i namnen eller fel i ID:n eller såna smågrejor. 

Att nog påverkar den där utbildningen också väldigt myki att vad som man tittar 

att man måst ha noga koll på här. (Jenni) 

Den professionella aspekten framhävs ytterligare under intervjun med Leopold genom en tydlig 

genomgång av hans arbetsuppgifter som specialiserande patolog och noggranna förklaringar av 

de olika arbetsmomenten. 
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Ja har ju i princip helt samma uppgifter som patologerna, som e specialiserade 
färdigt. Vi tar hand om de färska, eller fixerade prover... tar bild, mäter, tittar på 

dom. Tar provbitar av dem å skickar dem till laboranterna, laboratoriets 

maskiner går genom. Men de e int de så jätte stor del av arbetet. Den allra största 

delen av arbetet är att titta på dem där provena i mikroskopen, på demde glas 

som ha blivit färgad. [...]. Å så finns det denhäran obduktioner. De e int en sådär 

stor del av arbetet eftersom det helt enkelt int görs så många. (Leopold) 

Jenni är laboratorieskötare, under utbildning till bioanalytiker, och ska snart påbörja 

yrkesutbildningen för obduktionspreparator. Under intervjun refererar hon ofta till den del av 

yrket som har med obduktioner att göra som ”den där sidan”. Hon betonar blygt att hon kommer 

att se sig som laboratorieskötare även när hon får mera jobb med obduktionerna, men att hon 

visst kommer att berätta att hon planerar utveckla karriären. För en främmande människa skulle 

hon också med självsäkerhet svara att patologiavdelningen är hennes arbetsplats, och ”om di 

frågar nånting mera så sku ja säg rakt vad ja gör men om di int frågar nåmer så lämnar de där.[...] 

ja ha som tagi den ställningen att jag vill som int... ha nå sånde pinsamma situationer eller hamn ti 

säg att sånt kan ja int svar på.” Hon beskriver yrkesmänniskorna omkring henne som trevliga och 

att hon fick en varm känsla av gemenskapen när hon började. Professionalitetsaspekten lyser även 

fram under Jennis intervju i och med att hon förklarar att det är väldigt lång inskolningstid för 

labbarbetet, ”så ja ha bara hunni lär mig två arbetspunkter eller nå sånt”. För obduktionerna säger 

hon att hon fått en alltför hastig introduktion, men påstår lugnt att hon nog hinner lära sig. 

Leopold beskriver ansvaret i sitt yrke genom att hänvisa till att man gör ett ”jätteviktigt” arbete 

för patienterna, och därmed att 

Vi intrepreterar dihär biopterna rätt[...]att vi får fram allt som finns[...] att få de 

rätt, att ställa rätta diagnoserna, att besluta rätta sakerna[...] Vi har ju den här 

människans liv i vår hand å de e otroligt viktigt att vi får såna saker rätt, att vi 

int missar sånt. (Leopold) 

Också Toker betonar det att det viktigaste med jobbet är att undvika misstag, och belyser på så 

sätt den professionella aspekten. Vad senare gäller obduktionerna poängterar Leopold åter igen 

att de ju är så liten del av det egentliga arbetet, och att man kanske inte känner lika stort ansvar 

där ”för en människa e ju död [redan].” Leopolds intresse för kroppen och dess funktioner ledde in 

på läkaryrket, och patologin kom automatiskt med intresset och avsaknaden av nattjobb. 

De e nog en bra känsla, att de finns nånstans där man... att här hör ja hemma, å 

dehär kan ja å tycker om. Å får bra betalt dessutom, hehe.[...] kan ju va att man e 

helt intresserad av kirurgi men kan hända säger dom sen att ”det här med nätter 

e nog int min grej”, så de e nog int ovanligt att folk börjar med kirurgi å går sen 

hitåt, som e ändå på nåt sätt ganska nära kirurgi, delvis. (Leopold) 

 På frågan om särskilda egenskaper påpekar Leopold att ”nog ska man väl vara någorlunda 

intelligent, helt enkelt, att kunna lära sig många nya saker, ha ett bra minne å kunna förstå” och att 
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man måste klara av att jobba självständigt. Jenni lyfter med ett skratt upp att man inte får vara för 

känslig, utan måste tåla lukter och udda syner, och också ha en viss fingerfärdighet och lugn. Toker 

betonar mera att man ska vara sig själv och hålla sådant som du lärt dig genom utbildning och 

erfarenhet i bakhuvudet. Diplomati, menar Toker, är viktigt att behärska både i möten med 

medarbetare och anhöriga. Han förklarar även att han har en mekanism inom sig som hjälper att 

hantera jobbiga situationer 

He går av sig själv, had de också när ja va på ambulansen när vi kom till en stor 

olycka. Ja behöver int stå länge där å si å funder på situationen utan man vet var 

man ska börja, där de e värst. Efteråt kan man ju böri funder hur de blir såde men 

he blir som en vana, som ett inbyggt system. (Toker) 

 Leopold anser att jobbet är värdefullt i och med bidraget till patienternas hälsa, fastän 

avsaknaden av patientarbete gör denna medicinska disciplin annorlunda än andra läkares. Men 

däremot ”om man sku tala med nån anhörig eller patient, så ska man förstås vara... på samma sätt 

som andra läkare, att bete sig på ett respektfullt å empatiskt sätt.” För Jenni handlar det om att föra 

medicinen och läkekonsten framåt, och att upprätthålla kvaliteten på proven och materialet, för 

att på så sätt bidra till att patienten ges en korrekt diagnos. Det viktigaste för Jenni är helt klart att 

det blir rätt för patienten, vilket belyser den professionella vårdarens roll. 

Att no dehär e de ju nånting som dihär skötande läkarna får väldigt mycket nytta 

av å utreder en massa med vårt, vår kunskap här... att int sku di ju vet annars 

varför man ha dött eller va de e för sjukdom di har eller kunna ge, di kan som int 

ge nån diagnos åt patienten före vi ha analysera didär... (Jenni) 

Angående obduktionerna säger Jenni att hon hittills kunnat hantera alla situationer och att det 

känns bra att jobba där, för ”de e nog bara de att man e så intresseras och tycker om dedär arbetet 

ändå.” När frågan riktas till Toker, om han aldrig upplevt ett obehag med obduktionerna svarar 

han lugnt ”nej,nej aldrig. Det är ungefär som att man sku vara ambulansförare å bli åksjuk, det hör 

till jobbet.” Under Leopolds intervju pratar han om Finska Patologföreningens möten med en ton 

av stolthet i rösten: här träffar man likasinnade, ”riktigt på riktigt intresserade å passionerade” 

som man kan föra en yrkesmässig diskussion med, och detta antydande förstärker mitt antagande 

om Leopold som den professionella yrkesmänniskan. Leopold berättar att han ska åka ut till en 

förening för att hålla en föreläsning om kroppsdonation, och även om han här är utanför sin 

vanliga arbetsmiljö är han noga med att poängtera att han bör vara just professionell. Vad i övrigt 

gäller kommunikation till utomstående framhåller Leopold att ” ... de e ju undersökt också, att man 

kan bara kommunicera på en nivå, antingen emotionellt eller informativt vetenskapligt, eller lär dig 

å se när, kommunikationsträning under läkaryrket.”  

Som en del av professionaliteten avser Leopold att man ska kunna stänga dörren efter sig och 

slappna av när man kommer hem, vilket även Jenni håller med om. 



Maria Bergström 

73 
 

[...]sambon, som int kan dehär lika bra som jag, så säger att när ja stänger dörren 
å cyklar hem så glömmer ja att ja ens har ett jobb. Å sedan kommer ja hitåt, å när 

ja öppnar dörren så ”aijjå, ja e ju patolog! Specialiserande patolog. (Leopold) 

Toker hävdar mera att det är naturligt att fundera över hur det gått och vad man kunnat göra 

annorlunda, men ”he e ju som på ambulansen att int kan du ju ta jobbet med dig hem där heller.”  

 Den nyfikna informationssökaren 

Jenni pratar om sitt jobb med en viss ton av nyfikenhet och fascination om människokroppen. Att 

hon kom in på arbetsuppgifterna kring obduktionen säger hon med ett skratt att ”he ha no bara 

råka se”, och syftar på att intresset uppstod när hon fick delta och se hur det går till. Med 

självsäkerhet svarar Jenni att det bästa med yrket är att det är intressant, för ”man får no si allt 

möjligt å lär sig myki om människokroppen å... å e kommer myki sånt som int man ha visst om att 

kan finnas eller... dedär, växa i kroppen heller.” Jenni lyfter fram att det kan komma precis vad som 

helst för material ner till avdelningen, och exemplifierar med att demonstrera hur stor en 

exceptionellt stor tumör var som levererats i en plastpåse på en kärra. Överlag pratar Jenni om att 

det är själva arbetsprocessen som får henne att trivas, och beskriver den lite som ett cirkulärt 

fenomen där ny kunskap gör att man vill lära sig mera. Som en kontrast beskriver hon även 

utmaningarna med hänvisning till nyfikenheten och nämner ”upprätthållandet av kunskapen”, 

men spänningen med yrket består i och med att  

[...]nog kommer he ju som med jämna mellanrum alltid något nytt, eeh... he e int 
såde... likadant varje dag int, utan he kommer alltid något nytt å man lär sig nytt 

hela tiden. (Jenni) 

Likaså Toker uppger att han av ett misstag kom in på obduktionsarbetet. 

[...]denhär som jobba jär föri me så han va... som kompis, vi spela lite fotboll å såde 
så, å sen då ja va på ambulansen så fråga ja om ja får kom å si på öppning för ja 

va intressera för man får ju mera ingående så man sir edi... ho kroppen 

fungerar...[...]att he e ju hede intresse. Int sku du ju annars vara här. (Toker) 

Tokers nyfikenhet framkommer också när han berättar att han varit noggrann med att ta till sig 

nya kunskaper redan när han var på ambulansen. Om det dök upp något nytt eller annorlunda fall 

och tiden fanns stannade Toker på kliniken och drog först sina egna slutsatser, för att sedan lyssna 

på läkarens utlåtande och bedöma om han hade rätt eller fel. Toker berättar att han exempelvis 

har varit inhoppare på hela sjukhuset när det funnits behov av extra personal. Han har varit på 

akutmottagningen under ledighet från ambulansen, han har varit på brandverket en tid ”för att 

byt om liti å få lite omväxling å ja tycker he e hälsosamt”, men uppger att han jobbat på sjukhuset 

bara för att lära sig samt att han tidigare var mycket aktiv med att lära sig mera saker inom vården. 

He e no bara en gang som ja fundera va fan ja ha gjort när ja hadd lova att ja sku 
far till barnintensiven första gången, så att, när ja gick från parkeringsplatsen 
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tänkt ja att he e no fan tå man int kan säg nej, heheh. [...] he e ju så nytt, he va ju 

så myki apparater just me dihär nyfödda. [...] Nå nytt kan man ju alltjämt lär se 

men int så myki meir tror ja... å ja bryr int me att lär me så myki meir... (Toker) 

Leopold pratar entusiastiskt om att jobbet intresserar, att det aldrig blir tråkigt, och att man kan 

lära sig något nytt hela tiden, ”vilket jag behöver, de ska nog vara nya saker å input hela tiden. Om 

arbetet blir väldigt rutinmässigt å de e alltid samma sak, så då blir man ju trött på he.” Utmärkande 

för Leopold är att han beskriver arbetet som ett stundvis spännande ”detektivarbete” när t.ex. 

vårdande läkare kommer med något okänt  

[...]så kikar man på det att ”vaa... vaa e dehär!?” Så man tar bitar å sen tittar man 
med mikroskopen, å ibland ser man ”aa, de e dehär de e!” eller så tittar man, kan 

hända man till och med vid mikroskopin int vet va de e så... jaa, vi måst nog börja 

sök i våra böcker.[...] å nog gäller de lite samma sak de här obduktionerna, att 

man vet att den här människan, den här patienten har haft dehär, dehär, dehär å 

dehär, å sen öppnar man så kan de ju komma nåt helt konstigt där. (Leopold) 

Liksom sina kollegor påstår Leopold att det är intresset för och nyfikenheten på kroppens 

uppbyggnad och funktioner som gör att yrket lockar. Framtida teknologiska utmaningar ser 

Leopold däremot inte som någon utmaning, utan ”Jag tror det kommer gå helt bra[..]de kommer 

att erbjudas stora möjligheter, absolut!” 

 

 Den stöttande medmänniskan  

En annan distinkt roll som jag urskilt bland obducenterna är den som en stöttepelare i andras 

vardag. Leopold berättar att vårdande läkare ibland kan komma ner till obduktionen för att lära 

sig, för att bedöma om de kunnat välja ett annat tillvägagångssätt eller om obduktionsresultatet 

motsvarar deras förväntningar. Leopold beskriver nämligen sin främsta uppgift som att 

”intrepretera de å skriv ner de så att de andra läkarna kan ha nå nytta av de...” och ”[...]utan vår 

expertis å undersökning av vävnadsprover så sku... den andra läkarna ha bra mycket svårare.” På 

samma sätt framkommer av alla tre informanterna att obduktionerna också kan fungera som ett 

utbildningstillfälle för exempelvis studerande inom vårdbranschen. På de arbetsplatser jag har 

besökt har det även framgått att hela kollegiet utgör ett slag stödjande nätverk, och speciellt 

Leopold och Jenni lyfter fram vikten av en bra atmosfär på arbetsplatsen för det egna välmåendes 

skull, och informanterna refererar ofta till patologiavdelningen genom att använda ”vi”. 

[...] att man kan faktiskt tala om såna saker med andra människor, de hjälper nog 
att de finns folk som tänker å sir saker på ett likadant sätt som jag [...] det här är 

vårt ställe. Här arbetar VI, dom som sysslar med det här.. lite sense of belonging. 

(Leopold) 

[...]om man har nånting som man lämnar å grubbla på här att, då vi har så bra 
gemensamhet här att man kan gå å prat till vem som helst då om he e nånting 
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[...] vi kommer ju så bra överens å just att man kan prat om vad som helst å skämt, 

att nog lättar e ju på dedär arbetet å att man får lite skämt ut de ibland. (Jenni) 

Leopold säger att obduktionerna är ett sätt för att ge svar på de anhörigas bekymmer och frågor, 

och ”speciellt med... barn, antar ja att de hjälper med sorgeprocessen, så man vet.” Trots detta så 

uttrycker han sig senare på ett sätt som förminskar hans roll som stöd för de anhöriga, eftersom 

Om de kommer hit så ha ju den redan dött, så int behöver man ju informera 
angående de heller int, heheh. Å oftast ha di då redan fått lite tid, för obduktion 

tar ju oftast...[...] en vecka sku nog nästan va fö lite.[...]Så de finns nog ett intervall 

där, så di har nog fått lite tid att sörja... redan. Å komma över chocken. (Leopold) 

På samma sätt menar Toker att döden inte kommer som någon överraskning, men att utmaningen 

kommer i att förklara hur de anhöriga ska fortsätta. ”de e ju många som ringer hit å frågar hu di 

ska göra nu å tå di int vet... så du måst helt enkelt kun förklara.”  Jenni lyfter på samma sätt upp att 

man i jobbet visst måste vara en människa som kan hantera de sörjande anhöriga, och att det 

svåra är att veta vad man behöver säga eller inte behöver säga till dem, ”att kanske int di alltid 

kräver så myki didär anhöriga fast nu, att he bara räcker att man e där.” Jenni påstår att jobbet har 

gett henne en annorlunda respekt för livet ”på nå vis, heheh, eller just att hur man kanske förstår 

människor bättre[...] just människor i sorg...” När de anhöriga kommer för att se den bortgångna 

tas de emot i kapellet, och Jenni uppger att det enda som krävs av henne är att hon står lite vid 

sidan om, om så önskas. 

Denhär sorgen är just kanske till och med som störst när vi träffar dom... sku ja 
kanske kuna tänk mig. Men dedär ja... man måst lite si hur dihär anhöriga själv 

beter sig kanske också å kuna läsa av dom. Att nog hadd ja ju en anhörig som själv 

börja skämta om sin man som hadd dött där, så no våga man ju själv också lite... 

mera kom emot där å. (Jenni) 

Jenni uppger att hon i kontakten med de anhöriga vill ge en god känsla, att de får ta farväl av den 

avlidne. Och självklart att allt i det skedet ska gå så smidigt och lugnt till som möjligt, och i rätt tid. 

När Toker pratar om sitt arbete verkar det som om han försöker belysa den stödjande rollen. Han 

pratar om att han inte är någon karriärmänniska, utan försöker hålla sig ganska naturlig. 

Huvudsaken är att man själv mår bra. Å får andra att känn sig bra. Att man kan 
ta dem på he vise, att man möter dem på samma sätt, no får man lugna ner nain 

som... att om nån har sorg så ska man prat åt di... (Toker) 

Toker förklarar att man måste vara lite av en psykolog för att kunna ta alla människor, eftersom 

alla i dessa situationer reagerar så olika. Det gäller helt enkelt att betrakta, avvakta och möta de 

anhöriga på samma villkor som de möter dig, påstår Toker. Det är just människokontakterna som 

gör arbetet trivsamt, att man kan diskutera med både unga och gamla. ”Man måst vilja och orka 

lyssna och förstå också lite”, att man kan hjälpa till på något vis, förklarar han. Exempelvis vill 

Toker undvika att anhöriga måste vänta alltför länge på att få svar eller utlåtanden från polis och 
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sjukvården, och liksom Jenni anser han att allt i hans arbetsomgivning ska gå smidigt. Den aspekt 

som gör att Toker är den typiska stöttepelaren bland de tre obducenterna är att han inte ser sig 

själv som professionell, utan snarare som medmänsklig. Efter intervjun, när jag visas runt i 

utrymmena på arbetsplatsen, säger Toker att en del av arbetet är att vara pedant. Han hänvisar 

till att vissa begravningsentreprenörer är noggranna medan vissa slarvar för att det ska gå undan, 

men tycker själv att det krävs en viss noggrannhet när det ändå är de anhörigas önskemål som 

ska uppfyllas. Han säger också att han på ett medmänskligt sätt vill ge antydningar och råd på vad 

och varför exempelvis vissa steg måste tas, och exemplifierar med att anhöriga har större chans 

att få ersättningar för en arbetsolycka som resulterat i ett dödsfall om kroppen obduceras och de 

anhöriga tar fallet upp i rätten. 

[...] man ska lära sig att ta människor som di e, att du ska lite kuna anpass de sjävl 
[...] ja vet int om he gar över mina befogenheter man ja brukar säga, man får ju 

föreslå [...] ja tycker de e sånadär onödiga saker som man sku ha kuna förhindra 

om man sku ha vari på alerten, de e myki sånt ja hamnar att diskuter med 

anhöriga. [...] int kan man börja ta någon för nära heller utan man måst ha där 

avståndet men ändå vara ödmjuk...[...] nog har ju arbetet mening å man hoppas 

att de e nån som har nytta av det. (Toker) 
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5 Konstruktion av yrkesidentitet inom smutsigt arbete 

Ashforth och Mael (2004) diskuterade ovan sociala identiteter som sammanslagningar mellan 

olika funktioner och roller, som är aktuella för individen i en specifik kontext. Yrkesidentiteten 

som en form av social identitet skulle därför vara resultatet av en individs mest framträdande 

sociala funktion. Rollerna som informanterna presenterar sig genom i denna studie är inte deras 

egna bokstavliga anföranden, utan snarare sådana funktioner som indirekt karaktäriserar deras 

yrkesjag. Utgående från Chan och Tins (2012) indelning av kompetenser inom dödsarbete 

förtydligas sambanden mellan yrkesroller och identitetskonstruktionen: rollerna för samtliga 

yrkeskategorier byggs upp på de kompetenser och resurser som författarna håller väsentliga för 

att lyckas som utövare av arbetet, och på så sätt även för att konstruera en bestående 

yrkesidentitet. Tålamod, rationalitet och ödmjukhet speglas exempelvis genom rollerna som den 

behärskade försäljaren, den stereotypa vaktmästaren och den professionella fackmannen. 

Acceptans av dödens oundviklighet, förmågan att möta och hantera lidande och sorg samt att 

hantera känslor framkommer genom den självutnämnda psykologen, den tröstande ryggraden 

och den stöttande medmänniskan. Yrkesutövningskompetensen å andra sidan framkommer 

exempelvis genom rollen som den tjänstvilliga experten och förespråkaren för carpe diem, medan 

erfarenhetskompetenserna uppenbaras genom samtliga roller. Det väsentliga enligt Chan och Tin 

(2012) är dock att förstå behoven hos kunderna och klienterna, vilket även informanterna så 

grundligt betonar i sina yttranden. Ashforth (2000) betonar att en roll för med sig en rollidentitet, 

vilken definierar en slags personlighet och identitet som en individ kan anta genom utövandet av 

rollen. Yrkesutövaren kan därmed använda rollen som ett sätt att definiera sig själv, och utgående 

från social identitetsteori inträffar således rollidentifieringen när och om individen definierar sig 

själv med rollidentiteten. Ashforth (2000) förmodar därmed att (roll)identiteten är mera 

framträdande desto mer subjektiv och kontextrelevant den är. Med utgångspunkt i detta 

förtydligas hur informanterna, genom det identitetsprat som gett upphov till yrkesrollerna, 

interagerar rollidentiteterna och därigenom även Chan och Tins (2012) kompetenser, för att 

kommunicera det som jag uppfattar som den övergripande yrkesidentiteten för respektive 

yrkesgrupp. 

5.1 Hur fungerar identitetskonstruktionen i praktiken? 

Yrkesrollerna som urskilts i det empiriska materialet och som presenterats i föregående kapitel 

förtydligar hur informanterna presenterar sig själva som yrkesutövare, och på vilket sätt de 

försöker skapa en särprägel till förmån för sig själva som yrkesutövare i ett stigmatiserat yrke. 

Sökande av särprägel beskrivs enligt Tajfel och Turner (2004) som en metod för att underbygga 

individens självupphöjande. Vid frågan om ovanstående informanter kan man urskilja 
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självupphöjandet i och med att rollerna exemplifierar de identitetsdrag som informanterna själva 

anser vara viktiga och som de med fördel vill förtydliga. I enlighet med Thunborgs (1999) 

förklaring är yrkesidentiteten resultatet av individens personliga identitet och den sociala 

positionen. Yrkesidentiteterna, här konstruerade genom åberopandet av roller, som 

informanterna i denna avhandling representerar kan i enlighet med detta ses som den 

sammansättning av betydelser individen själv och aktörer i omgivningen attribuerar 

yrkesutövaren: genom de många rollerna som beskrivits i föregående kapitel är det tydligt att det 

både är informantens egna åsikter om vad som är viktigt samt sådan yttre påverkningar, som till 

och med strider mot de egna åsikterna, som gett form åt den förmedlade identiteten. Vad gäller 

den egentliga identitetskonstruktionen kan man här även anpassa Huber och Browns (2017) teori 

om identitetsprat. Informanternas roller representerar de ömsesidigt verbala processerna för 

skapande och övervakning av vilka versioner av självet som individen utarbetat, både 

självständigt enligt personliga preferenser och i social interaktion. Även på ett mer okonstlat sätt 

förstår man identitetskonstruktionen i denna avhandling som ett ”identitetsprat”: som redan 

tidigare lyfts fram är yrkesrollerna i föregående kapitel något som skapats i ett analyserande 

skede av materialhanteringen, inte något som informanterna själva ordagrant påstått att de 

uppfattar sig själva som. Det är snarare genom begravningsentreprenörernas, 

krematorieskötarnas och obducenternas egentliga prat och svarsformulering som deras 

uppfattade yrkesidentitet framgår. I rollerna som den rakryggade kyrkans man, den hårdskinnade 

hemlighetsmakaren och den självuppoffrande obducenten tar informanterna exempelvis 

ställning till omgivningens stigmatiserande uppfattning och hanterar detta genom att vända det 

till något som är ”nödvändigt” och något som ”någon ju måste göra”. Genom detta förstärks Huber 

och Browns (2017) antagande om sociala faktorers inverkan på en individs 

identitetsuppbyggnad: liksom yrkesutövarna i Davidsson Bremborgs (2006) studie rationaliserar 

informanterna stigmatiseringen, och i stället för att framhålla arbetsuppgifter som förknippas 

med döden breddar begravningsentreprenörerna, krematorieskötarna och obducenterna sitt 

arbetsfält genom yrkesrollerna och förkastar på så sätt de direkt smutsiga aspekterna. 

Konceptualiseringen av identiteter som är processuella, multipla, motsägelsefulla och anknutna 

till upplevda erfarenheter går enligt Grandy (2008) i linje med socialkonstruktivismens läror. 

Å andra sidan är det just de många yrkesrollerna som gör dessa yrkesidentiteter komplicerade. 

Liksom Svedberg (2012) framhållit fungerar yrkesrollerna som acceptabla kompromisser och 

försök till anpassning enligt det rådande sociala sammanhanget. Eftersom de ovan beskrivna 

yrkesrollerna inte uttömmande är överensstämmande men heller inte utesluter varandra ökar 

förståelsen för den kontextspecifika identiteten. Komplexiteten framkommer även i och med att 

den yrkesidentitet som jag vill förmedla genom denna avhandling syftar till en yrkeskategori 
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snarare än en enskild yrkesutövare: av föregående kapitel kan man urskilja att vissa informanter 

tydligt representerar en yrkesroll medan hens kollega inte alls behöver omnämnas under den 

specifika rollen. Hulda är exempelvis det tydliga exemplet på den kontrollerande ledaren, medan 

Monttu-poliisi utgör den stereotypa vaktmästaren. Tabo å andra sidan utgör ett mellanting mellan 

dessa och kan således ses representera bägge rollerna. Utgående från den enskilda 

yrkesutövarens perspektiv kan yrkesidentiteten vara komplicerad eftersom yrket i sig innefattar 

så många aspekter, medan den egna uppfattningen om vad som är väsentligt inte går ihop med 

vad omgivningen och tjänsteanvändarna anser. Som tidigare nämnt ligger dock fokus i denna 

avhandling på kollektiva identiteter, och därmed förekommer en grad av generalisering bland 

informanterna även om detta försummar att påvisa komplexiteten. Ashforth och Kreiner (1999) 

har dock betonat självdefinitionens inverkan på den uppfattade yrkesidentiteten, och därmed att 

det är individens egen uppsättning av centrala och varaktiga egenskaper, speglade genom 

yrkesrollerna, som karaktäriserar yrket och därmed yrkesidentiteten i fråga. 

Även om Thunborgs (1999) antagande om yrkesidentiteter som en självpresentation genom 

framställning och tal kan appliceras på de ovan beskrivna förhållandena bör man ifrågasätta vad 

det är som triggar aktiveringen av en roll och övergången mellan roller. Eftersom rollerna är 

beroende av det behov som yrkesutövaren uppfattar i det specifika sammanhanget kan man se 

att hen tar till sig och ser sig själv genom den särskilda roll som ger mervärde för just den stunden. 

Meningsskapande kan förstås som en process genom vilken individer genererar trovärdiga 

förståelser av sig själva, och liksom Dawson (2015) framhåller är meningsskapande en viktig del 

av identitetsberättelsen. Cassell och Bishop (2014) framhåller därtill att meningsskapande även 

handlar om att leva upp till förväntningarna på hur individen borde uppträda. Vad gäller det 

specifika sammanhanget kan man anta att den främsta aktiveringsfaktorn för rollövergångar 

bland informanterna i denna studie är den sociala närvaron av anhöriga. Yrkesrollerna är här 

således ett sätt för informanterna att tolka och skapa en övertygande presentation av sitt yrkesjag 

som mottas av både omgivningen och individen själv. Utgående från vad som ovan diskuterats om 

smutsiga arbeten och hur dessa tre yrken kan antas uppfylla de fyra kraven på smutsighet, är det 

empiriska materialet förenligt med Wolkowitz (2012) antagande om att smutsen enbart är 

symbolisk. Som en direkt följd av detta kan man därmed se hur den socialt konstruerade smutsen 

blir den mest påfallande faktorn som förknippas med begravningsentreprenörernas, 

krematorieskötarnas och obducenternas yrke. Liksom Davidsson Bremborg (2006) konstaterar 

är det troligt att yrkesutövare, trots den egna acceptansen av yrket, strävar till att motarbeta 

smutsen för att undgå stigmatisering och för att konstruera en tillmötesgående identitet. I enlighet 

med social identitetsteori (Tajfel & Turner, 1986) handlar detta om indelning och grupperingar, 

som öppnar upp för möjlighet att definiera sig utifrån och ta avstånd från specifika element. 
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Liksom McMurray och Ward (2014) specificerar är identifikation med ett smutsigt arbete ett 

system för uppdelning, genom vilket inne- och utegrupper definierar eller opponerar andra. 

5.2 Hur kan de jobba med det där? 

Liksom ovan framhållits har omgivningens utvärdering och uppfattning av ett yrke inverkan på 

hur yrkesutövaren identifierar sig med yrket. Smutsigt arbete handlar inte enbart om att utföra 

rutinuppgifter: det handlar snarare om att utföra uppgifter som kan försvaga ansträngningarna 

för att skapa en mer värdefull (själv)identitet (Morales & Lambert, 2013). Liksom informanterna 

i denna studie förklarar har de givetvis märkt av att andra kanske har en lite snedvriden 

uppfattning av vad de gör och frågor som ”hur kan du jobba med det där” har kommit upp vid ett 

eller annat tillfälle för alla. För att skildra hur informanterna hanterar sådana åsikter och 

uppfattningar är Ashforth och Kreiners (1999) yrkesideologier, dvs. de tre begreppen 

omformulering, omkalibrering och omfokusering en lämplig metod, som enligt författarna bidrar 

till att skapa mening och strukturera yrkets olika innebörder. I sin definition inkluderar Simpson 

et al. (2012) även arbetarnas intresse som förklaring till varför man använder denna form av 

copingstrategi. Genom att därtill förena yrkesrollerna med yrkesideologierna kan man förstå på 

vilket sätt informanterna presenterar sitt yrke genom en mera nyanserad bild av verkligheten, 

vilket Kreiner (2017) framhåller vara nödvändigt för att smutsiga arbetare ska kunna konstruera 

en identitet som stämmer överens med Browns (2015) antagande om positiva identiteter. Att 

tillämpa yrkesideologierna på formuleringarna genom yrkesroller visar hur informanterna lindar 

in de smutsiga delarna av yrket i mera abstrakta och upplyftande värden, prioriterar de icke-

stigmatiserade aspekterna av yrket och strävar till att upprätthålla mer positiva yrkesidentiteter 

(McMurray & Ward, 2014).  

 5.2.1 Omformulering 

Så som ovan presenterat finns två former av omformulering; att tillföra positiva värden till stigmat 

eller att neutralisera yrket i fråga (Ashforth och Kreiner (1999). Genom rollen som den 

rakryggade kyrkans man är det tydligt att begravningsentreprenörerna strävar till att 

omformulera den innebörd som är associerad med det stigmatiserade yrket eller den 

stigmatiserade arbetsuppgiften. Genom att informanterna här förnekar och neutraliserar yrkets 

stereotypisering och association med kyrkan tydliggörs steget som tas mot den för yrket säregna 

identitetskonstruktionen. Tillförandet av positiva värden till den stigmatiserade aspekten kan 

även ske genom att försöka vända stigmat från något negativt till något som upplevs vara 

hedersamt. Immo visar att hon finner heder i sitt yrke genom att statuera med sysselsättningen i 

sin valreklam, och i och med att Dödgrävaren omvandlar stigmatiseringen till något 

intresseväckande och jobbar för att öka medvetenheten kring begravningar ges yrket en ny, 
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positiv, innebörd som kunskapsspridare. Processerna för att omformulera yrkets innebörd 

framkommer även i rollen som den självutnämnda psykologen. Samtliga 

begravningsentreprenörer i min studie beskriver på ett självuppfyllande sätt hur de på sätt och 

vis har en terapeutisk uppgift. Att lyssna på kundernas begär och behov samt att ge svar och 

vägledning är en grundförutsättning för att lyckas i branschen, vilket även Davidsson Bremborg 

(2006) kunnat konstatera genom sin undersökning av begravningsentreprenörer. På samma sätt 

kan detta ha en neutraliserande effekt på stigmatiseringen (Kreiner et al, 2006): Immo påstår att 

det bästa stödet hon kan ge är genom att lyssna och ge råd, och på så sätt motarbetar hon 

stigmatiseringens negativa klang och visar att en begravningsentreprenör inte är den kalla, 

inkomstsuktande individen som den fysiska, emotionella och sociala vanäran medger. 

När det gäller krematorieskötarna är det främst rollen som den hårdskinnade hemlighetsmakaren 

som beskriver hur informanterna omformulerar yrkets innebörd. Informanterna driver här med 

det klassiska stigmat gällande döden, och uttryck om att ”vi hjälper ju dom som är i liv” och ”int 

ha vi nu dött så mycket här” tyder på att yrkesutövarna jobbar för att neutralisera den allmänna 

uppfattningen om dem själva och sin sysselsättning. Att driva med stigmat och omformulera det 

till något som anses vara nödvändigt arbete kan ses som att förneka den orättvisa 

kategoriseringen, vilket enligt Soria Batista och Codo (2018) är en lämplig omformuleringstaktik 

i yrken som omfattar kundkontakt. Tabo förklarar vidare uttryckligen hur han vill göra klimatet 

kring yrket öppnare, och genom Monttu-poliisis neutraliserande kommentar om att yrket som 

krematorieskötare är precis som vilket jobb som helst kan man uppfatta informanternas vilja att 

se yrket som något ordinärt och banalt, såsom ett vaktmästaruppdrag. Soria Batista och Codo 

(2018) har även framhållit att omformuleringen på ett praktiskt plan handlar om att ombilda 

yrkets sociala betydelse, och genom Tabos och Monttu-poliisis ovannämnda uttryck är det tydligt 

att det är precis vad informanterna gör. 

Inom rollen för den självuppoffrande obducenten framkommer hur obducenterna i studien 

omformulerar arbetet kring döden och beskriver yrket som något hedersamt. Inom ramen för 

denna roll framhåller exempelvis Leopold hur viktigt det faktiskt är att arbetet utförs, och att man 

istället borde ifrågasätta och stigmatisera tobaks- och narkotikaindustrin som i sin tur 

motarbetare obducenternas jobb. Liksom Soria Batista och Codo (2018) framhåller vill 

informanterna här ta ner yrkets betydelse till en praktisk nivå och på så sätt bevisa att deras 

verksamhet faktiskt är viktigt och nödvändigt. Neutraliseringen tar sig också uttryck genom att 

informanterna förnekar vad som skulle vara så speciellt med yrket i jämförelse med andra yrken, 

precis som krematorieskötarna ovan för att öka den humanitära betydelsen. Likaså framhåller 

Jenni att man ju inte kan gå och grubbla och reflektera kring döden jämt och ständigt: att utföra 

jobbet har således en djupare innebörd hos informanterna än att ”bara” hantera kroppar och 
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inälvor. Speciellt genom krematorieskötarnas diskussioner om att acceptera döden när den 

kommer och att ta vara på den tid man har tyder på att de lever upp till den attityd gentemot 

döden som Linley och Joseph (2005) beskriver som neutral och accepterande. Den kanske 

tydligaste faktorn för omformulering hos obducenterna tar sig uttryck genom Leopolds påstående 

om att han talar för dem som inte har egen röst, men å andra sidan framkommer omformuleringen 

även när obducenterna pratar om sig själva som en stöttepelare bland sörjande och människor i 

behov. Medan Leopold kanske mera utgör ett stöd inom kollegiet och sjukhusets processer är det 

främst Jenni och Toker som i yrkesrollen utgör funktionen som stöd i sorgen. Genom att förklara 

och beskriva sättet som de själva upplever vara hjälpsamt i de anhörigas situation vänder de yrket 

innebörd till något som är hedersamt och uppskattat. På detta sätt gör de sig själva mera 

framstående men samtidigt också mera ödmjuka: det faktum att Toker förminskar sig själv som 

karriärmänniska och professionell för att ge mera väg åt den naturliga medmänskliga individen 

har en neutraliserande effekt på yrkets betydelse samtidigt som det förminskar smutsigheten och 

stigmatiseringens negativa betingelse. 

 5.2.2 Omkalibrering 

Genom att prata om sig själv som en framstående sakkunnig, som ser det som sin uppgift att ge de 

anhöriga information om det mest lämpliga tillvägagångssättet, blir den centrala rollen för 

omkalibrering bland begravningsentreprenörerna ”den tjänstvillige experten”. Genom att 

konstruera sin identitet med stöd av rollen som expert förstärker informanterna en till synes 

obetydlig del av yrket och gör den mer eftersträvansvärd. Att framhäva flexibilitet, ansvar och 

behovet av rådgivning kan i enlighet med Ashforth och Kreiner (1999) ses som ett sätt att 

korrigera och anpassa implicita standarder som ifrågasätter omfattningen och valensen av de 

stigmatiserade komponenterna. Det faktum att informanterna tydliggör att det inte är deras ensak 

att beklaga sorgen förstärker det eftertryck av auktoritet och pondus som de så tydligt vill utstråla. 

Såsom framhållits i avsnittet om den tjänstvillige experten ligger tyngdpunkten i denna bransch i 

att kunna anpassa sig och erbjuda alla alternativ för kunden, vilket i sig innebär en omvägning av 

vad som är eftersträvansvärt hos yrkesutövarna i jämförelse med vad externa betraktare noterar. 

Att på detta sätt öka yrkets relevans och betona sin egna auktoritära ställning hänger samman 

med vad sophanterarna i Hughes et als. (2017) studie uttryckte: yrkesutövarna bidrar med 

nödvändiga tjänster och utan deras funktion skulle ett samhälleligt tomrum uppstå. Liksom 

Kreiner (2017) framhåller kan s.k. smutsiga arbetare justera de perceptuella och evaluerande 

normerna som används för att peka ut yrket som smutsigt, och genom att uppmärksamma sin 

”alltid redo”-mentalitet omkalibrerar begravningsentreprenörerna sitt yrkesjag och understryker 

sin betydelse som hjälpare och människovän. Rollen som räddaren i nöden omkalibrerar på 
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samma sätt begravningsentreprenörernas yrke genom att motarbeta de stigmatiserade 

tolkningarna och uppvisa en mera attraktiv tjänstesida. 

På samma sätt som begravningsentreprenörerna understryker samtliga krematorieskötare i 

denna studie att det utmanande med yrket är att möta alla människor. Informanterna betonar att 

man förutsätts kunna visa hänsyn mot alla och ta hand om de sörjande, men ändå få arbetet gjort 

och inte gräva ner sig själv i sorgen. Hulda syftar på att yrket är ett kall och att det verkligen är 

hennes ”grej” att jobba med det hon gör, och på detta sätt omkalibreras betydelsen av yrket till att 

yrkesutövarna utför ett mycket krävande och belastande arbete, på ett sådant sätt att de skulle 

vara de utvalda få som klarar av detta. Informanterna tillskriver sig själva en slags pondus och 

förhöjer sig själva genom att prata om sina suveräna egenskaper. Genom att särskilja sig som en 

vänlig axel att gråta ut på och som en hjälpande medmänniska i svåra tider utvecklar och 

upprätthåller informanterna en positiv aspekt av arbetet (Tajfel och Turner, 2004), vars 

självupphöjande effekt även stöder självförtroendet. Rollen som den tröstande ryggraden påvisar 

att en krematorieskötare måste vara ödmjuk och behärskad, tröstande och medveten om var 

gränsen går, samtidigt som man alltid ska ställa upp inför kundens behov. Genom denna roll 

beskrivs krematorieskötarnas yrke utifrån den kundorienterade aspekten medan det smutsiga 

stigmat åsidosätts för att ge plats åt en mera eftersträvansvärd del. Samtidigt som 

krematorieskötarna omkalibrerar sitt yrkes innebörd genom att ge plats åt de praktiska och mera 

kundorienterade aspekterna av yrket kan man anta att detta på ett indirekt plan är en jämförelse 

mellan de personliga och interpersonella värderingarna (Brewer och Gardner, 2004): kärnan i en 

social identitet återfinns i de referensramar för självutvärdering som en kollektiv helhet förser 

individer med, och omkalibreringen kan således underlätta självutvärderingen. 

Toker säger att han inte skulle jobba som obducent om det inte vore för intresset för hur kroppen 

fungerar, och även Jenni lyfter fram fascinationen som en drivande faktor. Att obducenterna i min 

studie beskriver sig själva som nyfikna informationssökare kan tolkas som ett sätt för dem att 

omkalibrera yrkets innebörd: informationssökning betyder kunskap och kompetens, och genom 

att lägga vikt vid det ibland detektivlikande arbetet förflyttar informanterna tyngdpunkten från 

stigmatiseringen som nedtryckande till kunskapshungrandet som drivande faktor i 

arbetsvardagen. Inom denna yrkeskategori skulle begreppet reframing enligt Soria Batista och 

Codos (2018) definition vara anpassningsbart: informanterna förstärker inte bara den aspekt av 

arbetet som de anser vara eftersträvansvärde, utan de ger yrkets betydelse en helt ny 

utgångspunkt och inramning. Av informanternas beskrivningar kan man utläsa att de alla varit 

och är aktiva att ta sig framåt och anta nya utmaningar, och precis som Toker framhåller är det ju 

omväxling som förnöjer. Genom denna typ av omkalibrering kan man utläsa att informanterna vill 
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korrigera de normer som bedömer omfattningen av smutsighet och istället påvisa att yrket är 

spännande och uppfyllande. 

 5.2.3 Omfokusering 

Den mest framträdande omfokuseringen tar sig för begravningsentreprenörernas del uttryck 

genom rollen ”den behärskade försäljaren”. Liksom ovan definierats avser Ashfort och Kreiner 

(1999) att omfokusering innebär att flytta uppmärksamheten till icke-stigmatiserade attribut, och 

på så sätt definiera yrket utgående från socialt accepterade termer. Genom att dra paralleller 

mellan att vara begravningsentreprenör och egenföretagare, och genom att lyfta fram sådana 

personliga egenskaper som är väsentliga inom kundbetjäningsbranschen, flyttar informanterna 

väsentligheten till något som kan förknippas med ett större omfång av branscher. Josefin betonar 

att man måste vara väldigt öppen för alla omständigheter och bemöta kunderna på alla villkor, 

vilket i sig påvisar att hon som begravningsentreprenör heller inte vill bli begränsad till enbart en 

kategori inom kundbetjäningsbranschen. Kundbetjäning i sig kan kanske i dagens karriärsamhälle 

uppfattas som en lägre klassad sysselsättning, men liksom Kreiner (2017) betonar handlar 

omfokusering helt enkelt om att flytta fokus från något stigmatiserat till något mindre 

stigmatiserat snarare än att försöka förändra åsikter. I och med detta förstärks uppfattningen av 

att informanterna vill lyfta fram utmaningarna som begravningsentreprenörerna möter i sitt yrke, 

och därmed betona de ansträngningar och prövningar som ger yrket dess anseende ur 

informanternas perspektiv sett. 

Vad gäller krematorieskötarna märks omfokuseringen i pratet om tekniskt kunnande och typiskt 

vaktmästararbete. Rollen som den stereotypiska vaktmästaren fäster uppmärksamhet på typiska 

vedertagna arbetsuppgifter, och flyttar således uppmärksamheten från den iögonfallande döden. 

Tabo framhåller att titeln ”vaktmästare” innebär mera frihet för att själv definiera sig. På detta 

sätt förstärks även yrkesrollens funktion som ett gränsobjekt inom identitetskonstruktionen 

(Simpson & Carroll, 2008). För Hulda framkommer omfokuseringen tydligt i och med att hon 

märkbart strävar efter att upprätthålla funktionalitet, effektivitet och ett gott rykte: Hulda 

koncentrerar fokus på den chefsposition hon utövar inom ifrågavarande församling, och samtidigt 

som denna roll även kunde ses som ett sätt att omformulera yrkets mening tolkar jag det snarare 

som ett sätt att rikta utomståendes uppfattningar om att Hulda inte är en smutsig 

krematorieskötare utan snarare en ledare. På samma sätt som Ashforth och Kreiners (1999) 

försvarsadvokater kan man här förstå hur krematorieskötarna är mera benägna att uppleva 

kontroll över sin egen situation som yrkesutövare. När yrkesinnehållet fylls med beaktansvärda 

egenskaper framhålls yrkesutövaren som en individ av god karaktär (Dutton et al., 2010), och 

identitetskonstruktionen ges därför en positiv stimulans. 
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Genom rollen som den professionella fackmannen uppmärksammar obducenterna i min studie 

värdigheten och det auktoritära i att ha en bakgrund inom vård och medicin. När Leopold 

beskriver det praktiska arbetet och de egenskaper han tycker är viktiga för yrkesutövaren 

(intelligens, bra minne, associationsförmåga osv.) märker man hur han försöker sätta ett högt 

värde på obducentens arbete och på så sätt betona den respektabla rollen i världen av medicin 

som obducenterna fyller. Även Jenni försöker skapa respekt för yrket när hon berättar om den 

långa inskolningstiden och hur otroligt viktigt det är att man alltid gör rätt. Dessa självupphöjande 

metoder bör ses ur yrkets perspektiv som ett kollektiv för att skapa förståelse för hur yrkets 

innebörd omfokuseras: att centrera respektfullheten och den stora uppoffringen som krävs av 

individen själv vid inlärningen till yrket förminskar det faktum att yrket faktiskt hanterar 

smutsiga kroppar. Istället uppfylls Ashforth och Kreiners (1999) kriterier på att betona icke-

stigmatiserade aspekter, och informanterna beskriver snarare yrket genom hänvisning till 

medicin än till död. Den huvudsakliga omfokuseringen framträder i och med att samtliga 

obducenter gång på gång betonar hur betydelsefullt och väsentligt deras arbete är för den stora 

massan. Genom att uppmärksamma obducenternas bidrag till forskning och utveckling av 

medicinering främjas det generella hälsotillståndet, och avsaknaden av patientkontakten gör 

paradoxalt att mera tid kan läggas på att bidra till hälsofrämjande. Att på så sätt fokusera på 

professionaliteten och vara noggrann, att göra rätt, är därmed en form av meningsskapande och 

samtidigt ett väldigt effektivt medel för att finna en socialt accepterad innebörd i det yrke man 

utövar. 

 5.2.4 Omvärdering 

Jag har valt att komplettera Ashforth och Kreiners (1999) indelning i tre yrkesideologier med ett 

fjärde begrepp som visar på vilket sätt informanterna omvärderar yrkets innebörd med fokus på 

humor. Genom att omsluta och parodiera stigmat som fästs vid yrkena driver informanterna med 

den generella föreställningen om yrket, och på så sätt visar de samtidigt att de inte delar de 

generella uppfattningarna om smuts och disidentifikation med de smutsiga aspekterna. På detta 

sätt skiljer sig omvärdering från de övriga ideologierna: omformulering, omkalibrering och 

omfokusering handlar om att ta avstånd från stigmatiseringen och att förändra den ”smutsiga” 

innebörden, medan omvärdering istället syftar till hur informanterna med glimten i ögat 

involverar smutsen i sin presentation av yrkesjaget, och använder den för att dra gränsen mellan 

vem de tros vara och vem de faktiskt är som yrkespersoner. Omvärdering genom att förlöjliga och 

förvränga innebörden märks tydligast genom de namn som informanterna har valt till sig själva. 

Namnet Toker anknyter till att informanten uttrycker att man till viss del måste vara lite tokig och 

pervers för att jobba med det han gör. ”Dödgrävaren” å andra sidan kommer från att halvbekanta 

har hört att han är begravningsentreprenör, tyckt att det verkar vara en udda och lite intressant 
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sysselsättning, men kanske ändå inte vill visa sin fascination och sitt intresse för att höra mera. 

Monttu-poliisi fick sitt namn från en bekant som tyckte att det var ett passande namn för honom 

som gravgrävare, och det är ett namn han valde till sig själv med ett stort leende på läpparna.  

Huldas namn har i sig ingen humoristisk klang, men stamformen ”huld” är synonymt med att vara 

barmhärtig, trofast och kärleksfull, dvs. raka motsatsen till den allmänna stigmatiserade 

uppfattningen av yrkesutövaren. Namnet Tabo kommer från tillverkningsmärket på 

krematorieugnarna, vilket tyder på att Tabo som yrkesperson kanske ville markera att han är en 

som jobbar med kremeringar, men att han på inga vis vill förknippas med den oförskräckta 

personen som kör kropparna till elden.  

Det faktum att informanterna i studien genom namn hanterar stigmat kan anses utgöra en form 

av projektiv identifikation (Svedberg, 2012). Författaren framhåller att den som utsätts för 

projektionen vidtar någon form av försvarsmekanism, exempelvis humor eller förnekelse, för att 

hantera utpekningen, medan identifikationen med projektionen handlar om att individen börjar 

handla i enlighet med den. Liksom Soria Batista och Codo (2018) poängterar är humor en effektiv 

teknik för att hantera moraliska frågeställningar och man kan anta att informanterna med hjälp 

av omvärderingen vill förstärka det som framkommit genom omformuleringen, omkalibreringen 

och omfokuseringen ovan: de utför inte arbetet för att det är ”smutsigt” eller för att de dras till att 

hantera de döda, utan snarare för att de upplever sitt yrke genom de mera tillfredsställande 

aspekterna. Ashforth och Kreiner (1999) anser att individer kan engagera sig i normaliserande 

metoder och processer, som gör att de störande och problematiska delarna av jobbet verkar 

banala, men att försvarsmekanismer, som exempelvis galghumor, ger individerna möjligheten att 

aktivt motverka stigmatiseringen och göra den mindre uppmärksammad. Eftersom yrkesrollerna 

som presenterades i det föregående kapitlet inte är informanternas egna ordagranna 

kategorisering kan den galghumor som framkommer genom deras tillvalda namn anses vara den 

aktiva form av stigmahantering som yrkesutövarna medvetet vidtar.  

5.3 Gränsobjekt och rollövergångar 

Samtidigt som det ovan beskrivna bevisar hur yrkesroller fungerar för att hantera 

stigmatiseringen och presentera respektive yrke i annat ljus, fungerar yrkesrollerna även som 

gränsobjekt enligt Simpson och Carrolls (2008) samt Miscenko och Days (2016) teorier. Simpson 

och Carroll (2008) har åberopat potentialen för en dynamisk identitetskonstruktion i och med 

individens val av rollnärvaro, men att placeringen som gränsobjekt vid sociala situationer skulle 

göra att rollerna aldrig utvecklas till egentliga identiteter. Rollerna som presenterats för 

respektive yrkeskategori i föregående kapitel kan ses uppfylla definitionen för gränsobjekt i och 

med att de tydligt är kontextspecifika. Rollerna som den rakryggade kyrkans man, den 
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hårdskinnade hemlighetsmakaren och den självuppoffrande obducenten är tydligt påverkade av 

externa åsikter och samtidigt de enda rollerna som inte enbart baseras på informantens egen 

självuppfattning. Dessa tre gestaltningar beskriver hur informanterna uppfattar och framställer 

sig utgående från den traditionellt stigmatiserade uppfattningen, och utgör således ett 

gränsobjekt mellan detta och hur yrkesutövaren i verkligheten lever upp till stigmat i sådana 

situationer som kräver förklaringar till ”hur kan du jobba med det där”. De övriga rollerna, som 

exempelvis räddaren i nöden, den tröstande ryggraden och den professionella fackmannen, är 

likaså kontextbundna i och med att de beskriver hur yrkesutövaren fungerar i väsentliga 

arbetssituationer. Det faktum att yrket omfattar flera yrkesroller innebär enligt Simpson och 

Carroll (2008) potential för en dynamisk identitetskonstruktion, genom att individer väljer i 

vilken utsträckning de omfamnar eller avstår från dessa roller vid olika tillfällen. I och med detta 

har yrkesrollerna, som gränsobjekt, både en medlande och förlikande inverkan på 

meningsskapandet inom identitetskonstruktionen, vilket därmed kan ses som en direkt koppling 

till den egentliga yrkesidentiteten. Identitetskonstruktionen kan enligt Alvesson, Ashcraft och 

Thomas (2008) betraktas som en intern psykologisk process av fortlöpande mentala aktiviteter, 

som en individ åtar sig för att skapa och tolka självet. 

Det faktum att alla yrkesroller som informanterna beskrivit inte alltid är överensstämmande och 

samtida gör att Miscenko och Days (2016) hypotes om rollövergångar även kan anpassas på det 

empiriska materialet i denna studie. Även om samma kundsituation på begravningsbyrån kan 

kräva att entreprenören både är en behärskad försäljare och en självutnämnd psykolog, är det 

också sannolikt att den ena rollen utesluter den andra. Betydelserna bakom de olika rollerna är 

således inte stabila eller definitiva, men tillsammans utvecklas de med och till identiteter 

samtidigt som de gestaltar identitetskonstruktionen (Järventie-Thesleff & Tienari, 2016). När 

yrkesutövaren således byter mellan roller, eller också involverar flera roller i samma funktion, är 

individen tvungen att utföra rollövergångar för att maximera sin involvering och förhållning till 

personen i kundposition. Rollövergångarna beskriver Miscenko och Day (2016) som en 

förhandling där resultatet utgör en rationell uppsättning av beteendemönster, och denna 

skildring bevisar på vilket sätt en uppsättning av generella roller kan beskriva en individs 

uppfattade yrkesidentitet. På samma sätt som Grandy och Mavin (2012) kunnat urskilja de 

exotiska dansarnas strävan till en mer framstående yrkesidentitet kan man även i fallet med 

begravningsentreprenörerna, obducenterna och krematorieskötarna utläsa yrkesrollernas 

självupphöjande verkan för att konstruera en självupphöjande (Tajfel & Tuner, 2004) och positiv 

(Brown, 2015) yrkesidentitet som skapar mening (Cassell och Bishop, 2014).
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6 Sammanfattning och slutsatser 

Liksom Schafer (2012) avser har ritualerna kring döden utvecklats från religiösa seder till mera 

personliga traditioner. På samma sätt ser man att informanterna i beskrivningen av sig själva och 

sitt yrke lägger mest vikt på personligheten och den personligt inriktade servicen som yrket 

innebär och de personlighetskrav detta ställer på yrkesutövaren. Även om informanterna ibland 

registrerar stigmatiserade åsikter från samhället och även påvisar en förståelse för varifrån dessa 

åsikter kommer är min uppfattning att begravningsentreprenörerna, krematorieskötarna och 

obducenterna inte själva anser att de utför ett ”smutsigt arbete”. Enligt den teoretiska definitionen 

uppfyller de tre yrkeskategorierna dock kriterierna för fysisk, social, moralisk och emotionell 

smutsighet, och utgående från de empiriska resultaten är det tydligt att smutsen är en social 

konstruktion. Liksom Vacchani (2012) framhåller låter även informanterna betona att de 

smutsiga aspekterna däremot är en intim del av själva arbetet, vilket ger yrket dess karisma. 

Identitetskonstruktionen som kan urskiljas visar hur informanterna jobbar runt omkring stigmat 

och sociala påverkningar och istället förhöjer sig själva genom att omformulera, omkalibrera, 

omfokusera och omvärdera innebörden av respektive yrke. Den enes död är därför inte den 

andres bröd. Den yrkesidentitet man kan urskilja utgående från avhandlingens empiriska 

material påvisar att informanterna låter självständiga åsikter och värderingar ta plats, men att de 

samhälleliga åsikternas närvaro ändå har en inverkan, såväl direkt som indirekt, på vad som är en 

socialt accepterad aspekt av yrket och på så sätt vad som är accepterat att visa utåt vad man gör. 

Det som däremot överraskade var att flera av informanterna förklarar att nyfikenheten kring 

yrket till och med kan beskrivas med en ton av fascination. De uppger att utomstående frågar för 

att de verkligen vill veta mera och dela spänningen med yrkesutövaren. Detta gör att jag vill 

ifrågasätta användandet av smutsigt arbete som kategoriserande begrepp, och istället överväga 

om man borde modernisera indelningen av udda yrken. Om det moderna samhället upplever 

närheten till döden som spännande framom att vara en grund för avståndstagande har troligen 

benämningen som smutsigt en missvisande effekt. Å andra sidan, och liksom redan framhållits i 

avhandlingens inledning, är omfattningen av kategorin smutsigt arbete väldigt omfattande. Bland 

de distinkta kriterierna finns att yrket i fråga inte utgör modernt mervärdesarbete eller helt enkelt 

representerar något häpnadsväckande, vilket ju inte alls i alla sammanhang medför den negativa 

klang som smutsighet innebär. Dock kunde man överväga huruvida dödsarbete skulle vara en 

mera passande beskrivning för de yrken som ingår i denna avhandling: samtliga yrkeskategorier 

har i enlighet med Chan och Tins (2012) beskrivning en stödjande, terapeutisk eller assisterande 

funktion vid dödsfall samtidigt som de på alla sätt och vis hanterar frågor som berör döden. 

Begreppet uppvisar också enligt mig en större flexibilitet vad gäller utrymmet för omgivningens 

upplevda känslor i samband med begreppskontakten. Medan benämningen smutsig genast drar 
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till sig negativa associationer finns genom dödsarbete även utrymme för fantasi, fascination och 

spänning. 

Vad gäller Soria Batista och Codos (2018) kritiska förhållande till Ashforth och Kreiners (1999) 

utformande och definition av yrkesideologierna anser jag att ingendera ideologin är starkare än 

eller en förutsättning för en annan: processerna av omformulering, omkalibrering, omfokusering 

och omvärdering är liksom yrkesidentiteterna beroende av den sociala situationen och kan 

således vidtas ensamma eller i kombination med en annan ideologi. Jag anser således inte att det 

finns något som styrker Soria Batistas och Codos (2018) påstående om att omfokusering endast 

skulle vara en kompletterande process som är mest effektiv när omformulering och omkalibrering 

inte är möjliga. Däremot bör ideologiernas potential och funktion lyftas fram och betonas som en 

modell för att få en förklaring till varför någon handlar på ett visst sätt. På samma sätt som 

psykologins allmänna försvarsmekanismer fyller dessa ideologier en accepterande funktion, och 

det blir med hjälp av dessa lättare att fortsätta fungera och motivera sig själv. Albert och Whetten 

(2004) poängterar att yrkesidentiteten måste representera ett sådant uttryck som särskiljer 

målobjektet från andra med utgångspunkt i det som är viktigt, vilket kan nås genom tillämpningen 

av ideologierna efter behov.  

Karaktäristiskt för identitetskonstruktionen inom samtliga yrken kan anses vara att strävar mot 

professionalisering. Professionalismen skiljer sig däremot åt mellan de olika yrkena: medan 

begravningsentreprenörerna strävar mot kundserviceperspektivet går obducenterna mera mot 

medicinalvetenskapens område. Krematorieskötarna i denna studie är å andra sidan inte lika 

generaliserbara utan verkar alla tre vilja framhäva olika kompetenser som sitt främsta trumfkort: 

Huldas ledarskap, Monttu-poliisis tekniska kunnande och Tabos humana bemötande. Utgående 

från detta kan man dra slutsatsen att en yrkesidentitet visserligen är yrkesutövarens egen 

presentation av sig själv, men att de socialt tillskrivna etiketterna och förväntningarna 

framkommer i och med att resultaten är generaliserbara för åtminstone två av tre 

yrkeskategorier. 

Ett av studiens kanske tydligaste resultat är att informanternas yrkesidentiteter är dynamiska och 

kontextbundna, och att dynamiken här uppstår som en följd av de många roller som 

yrkesutövaren kan utöva i yrkessammanhanget. Genom att beskriva yrkesrollerna som 

gränsobjekt och rollövergångar som en process i identitetskonstruktionen, ges utrymme för 

mångfald och rörlighet, variation och ständig utveckling av det som uppfattas och förmedlas som 

en identitet. Yrkesutövaren kan medvetet välja vilken yrkesroll hen skulle vilja representera, men 

däremot bör man ifrågasätta i vilken utsträckning rollövergångarna, och därmed även 

identitetskonstruktionen, sker på ett medvetet plan? I takt med att det sociala sammanhanget 
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fortskrider formas även individen, och övergången från en roll till en annan sker troligtvis per 

automatik för den vana yrkesutövaren: identiteten som ett gränsobjekt mellan den yttre sociala 

domänen och den interna yrkeskontexten uppstår därmed som en följd av ett på förhand 

odefinierat behov. Å andra sidan kan man samtidigt se rollövergångarna som yrkesutövarens 

medvetna val för att uppfylla de sociala förväntningarna, och individen kan medvetet förändra sig 

genom att justera sitt förhållningssätt till och bemötande av omgivningen. Även om identiteter, 

och framför allt yrkesidentiteter, är improviserade och konstruerade genom målinriktade och 

känsloladdade sociala processer (Brown, 2015) är det troligtvis sammanhanget som avgör 

huruvida rollövergångar och identitetskonstruktionen är en medveten process eller inte. 

Ett enkelt svar på frågan ”hur kan du jobba med det där?” existerar troligen inte, men  

sammanfattningsvis lyckas informanterna i denna studie skildra sådana indirekta förklaringar 

som förser observatören med förståelsen att motivationen inte alls behöver vara den samma varje 

dag. Informanternas gemensamma budskap kan formuleras som att alla är olika och att olika 

behövs, och att man varje dag ska göra det som skapar mening och bringar glädje. Från många håll 

i samhället kommer uppmaningar om att man inte ska ge andras åsikter någon nämnvärd 

uppmärksamhet, utan istället ha tilltro till sina egna värderingar. Även om social tillhörighet är en 

av de främsta drivande faktorerna i mänskligt handlande är det sist och slutligen individen själv 

som avgör vad som är accepterat, smutsigt eller en god grund för självdefinitionen. 
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Bilaga 1 Intervjuerna 
 

Yrke Namn Datum Längd 

    

Begravningsentreprenör Dödgrävaren 4.11.2018 1t 19min 

Begravningsentreprenör Josefin 4.11.2018 1t 8min 

Begravningsentreprenör Immo 26.11.2018 1t 36min 

    

Obducent Leopold 4.12.2018 1t 24min 

Obducent Toker 2.11.2018 1t 9min 

Obducent Jenni 2.11.2018 50min 

    

Krematorieskötare Hulda 20.11.2018 56min 

Krematorieskötare Monttu-poliisi 20.11.2018 50min 

Krematorieskötare Tabo 6.11.2018 1t 4min 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Frågor med enkel stil är gemensamma för alla yrkesgrupper. Frågor som enbart riktats till 

krematorieskötarna har utmärkts med orange. Frågor som enbart riktats till obducenterna är 

understrukna. Frågor som enbart ställts i intervjuerna med begravningsentreprenörerna är 

märkta med fet stil. 

 

Bakgrundsinfo 

 Berätta om dig själv och ditt arbete 
Vad är din titel? 

Hur blev du obducent/krematorieskötare/begravningsentreprenör? 

Varför valde du just detta yrke? 

Berätta om er verksamhet. 

Hurdan utbildning har du? 

Varför profilerade du dig till att bli obducent? 

Hur länge har du jobbat som obducent/krematorieskötare/begravningsentreprenör? 

Beskriv en vanlig arbetsdag. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

Vad var din uppfattning om obducenter/krematorieskötare/begravningsentreprenörer innan du 

själv blev en? 

Vad har du jobbat med tidigare? 

Hurdan handledning och introduktion till yrket fick du när du började? 

Vad är viktigt att tänka på i ditt yrke, finns det några outtalade regler att följa? 

 

Yrkesidentitet som en del av personen 

 Hur du uppfattar dig själv och ser arbetet som en del av dig 

Vilka egenskaper krävs av en person inom ditt yrke? 

Känner du att du kunde vara bättre på något eller ha andra egenskaper som skulle gynna dig i 

ditt arbete? 

Har kraven på egenskaper ändrats över tid? 

Tror du kraven kommer att vara annorlunda i framtiden? 

Hur påverkas du av att jobba så nära döden? 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Vad anser du vara värdefullt? 

Vilka faktorer gör att du trivs med ditt jobb? 

Hur beskriver du själv din yrkesroll? Är det någon del av arbetet som väger tyngre? 

Vad upplever du vara syftet med ditt jobb och vad är din främsta uppgift? 

Vad tycker du är speciellt utmanande i ditt yrke? 
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Hurdana situationer är svårast och jobbigast i din arbetsvardag? 

Kan du berätta om något arbetsfall som påverkade dig på ett speciellt sätt, som utmärkte sig från 

mängden? 

Hur gör du för att bearbeta jobbiga händelser? 

Vilken händelse i din karriär har haft störst inverkan på din syn på arbetet idag? 

Finns det en tydlig skiljelinje mellan vem du är på jobbet och fritiden, eller flyter de in i 

varandra? 

På vilket sätt skulle du säga att ditt yrke förhindrar dig på din fritid? Finns någon aspekt som du 

alltid måste tänka på? 

Kan du ta avstånd från det du varit med om under arbetsdagen och koppla av när du kommer 

hem, eller tar du med dig jobbet hem? 

Hur har ditt val av yrke påverkat din personlighet eller dina privata värderingar? 

På vilket sätt har ditt yrke påverkat din livsstil? 

 

Yrkesidentitet och omgivningens förväntningar 

 Andras åsikter om ditt yrke och reaktioner på yrkesval 

Vad anser personer i din närhet om ditt yrke? Hur reagerade t.ex. din familj på ditt val av yrke? 

Hurdana är utomståendes förväntningar på hur en 

obducent/krematorieskötare/begravningsentreprenör borde vara och bete sig? 

Hur skulle du säga att kraven på en obducent skiljer sig från kraven på andra läkare? 

Hur tycker du att ditt yrke skilje sig från vanliga gravgårdsvaktmästare? 

Hur skiljer sig kraven för en begravningsentreprenör från företagare i andra personliga 

servicebranscher? 

Om du skulle anställa en medarbetare, vilka krav och förväntningar skulle du ställa på 

ansökanden? 

Hur presenterar du dig för en främmande människa? 

Hur upplever du andras reaktioner när du berättar om ditt yrke? 

Hur reagerar du om någon har en förutfattad mening om ditt jobb? 

Har du någonsin varit tvungen att försvara ditt yrkesval? 

Vad tror du det är som lockar personer att bli 

obducenter/krematorieskötare/begravningsentreprenörer? Vad är det med yrket som är 

motiverande? 

 

Yrkesidentitet i relationer 

 Relationer till kunder och medarbetare 
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På vilket sätt framgår professionalitet i ditt arbete? 

Har du i din arbetsvardag varit med om något fall som inte alls gick som planerat? 

På vilket sätt känner du att det du gör har en viktig mening? 

Hur känns det att varje dag komma i kontakt med döden och avlidna? 

Hur känns det att bygga sin karriär på döden? 

Hur har ditt yrke inverkat på vilka som ingår i din närmaste umgängeskrets? 

Hurdana är relationerna till de anhöriga som kommer in? Vem är det som styr och bestämmer? 

Vad är mest krävande när det gäller kundkontakterna? 

Hur tror du att kundkontakterna påverkas av att byrån finns på en ganska liten ort och att du 

därför alltid är synlig? 

Vilka är dina närmaste medarbetare? 

Hur är relationerna till dina medarbetare? 

Vad förväntar du dig av dina kollegor? 

Hur är relationerna till dina chefer? 

Vilka är dina närmaste yrkeskontakter utanför begravningsbyrån? 

Hur skulle du beskriva stämningen på din arbetsplats en vanlig dag? 

Hur gör ni för att upprätthålla ett bra arbetsklimat? 

Hurdana andra kontakter har du i ditt jobb?  

Hurdant ansvar känner du i ditt yrke? 

Hurdan syn på döden råder på arbetsplatsen? Hur pratar ni om döden? 

Hur visar och bearbetar du känslor på jobbet? 

Hur skulle du beskriva skillnaden mellan dig som yrkesutövare och dig som kollega? 

På vilket sätt känns ditt yrke engagerande? 

På vilket sätt känner du att ditt arbete bidrar med mervärde? 

På vilket sätt har ditt yrke påverkat din syn på döden? 

Ser du döden som subjektiv eller objektiv? 

Hur kan du påverka människors syn på döden genom ditt yrke? 

Känner du att du får bekräftelse för ditt arbete av kollegor och utomstående? 

 

Yrkesidentiteten formas på arbetsplatsen 

Får du någon speciell känsla av din arbetsplats eller när du sätter dig för att köra likbilen? 

Är det något särskilt med arbetsplatsens utformning och dekor som påverkar hur du 

uppfattar dig själv som yrkesutövare? 

Hur tycker du att kläderna du har på dig formar din yrkesroll? 
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Avrundande frågor 

Vad har ditt yrke lärt dig? 

Hurdana möjligheter har du att utveckla din karriär? 

Hur ser framtiden ut för ditt yrke? 

 

 

 


