
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Madelene Billow Karlsson 

 

 
Värdighet i arbetet 

 
- En komparativ analys mellan låg- och 

högstatusyrken 
 
 
 

Dignity at work 
 

- A comparative analysis between low- and high-status occupations 

 
 

Arbetsvetenskap 
C-uppsats 

 
 

 

 

 

 

Termin: VT-14 

Handledare: Helena Lundberg 



 
 

 
 

Förord 
 

Denna C-uppsats utgör den avslutande delen i min kandidatexamen i Arbetsvetenskap. Detta 

examensarbete behandlar fenomenet värdighet i arbetet och dess innebörd för anställda inom 

låg- respektive högstatusyrken. 

 

Jag vill tacka min handledare Helena Lundberg vid institutionen för Arbetsvetenskap vid 

Karlstads Universitet. Helena har under de senaste månaderna hjälpt och stöttat mig med 

inspirerande och givande vägledning till denna uppsats. Sist men inte minst vill jag självklart 

rikta ett stort tack till alla mina respondenter som tagit sig tid till att medverka i mina 

intervjuer. Utan er hade det inte varit möjligt för mig att slutföra denna C- uppsats. 

 

Denna uppsats har varit rolig och spännande att genomföra och jag har framförallt fått en 

större förståelse för fenomenet värdighet och dess omfattande betydelse för anställda. Jag 

hoppas att du som läser denna uppsats kommer få en trevlig och givande läsning. 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlstad maj 2014 

 

Madelene Billow Karlsson 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 

 
Värdighet har visat sig vara en viktig innebörd för människor i arbetslivet och är av betydelse 

för det mänskliga värdet. Det är därför viktigt att anställda ges rätten att bli behandlade som 

människor i sitt arbete och inte som endast ett brukbart medel (Bolton 2007:kap 1). Värdighet 

är sammanflätat med faktorer som bland annat lojalitet, tillfredsställelse, yrkesstolthet, socialt 

stöd, ansvarsfull autonomi och självkänsla. Om dessa betydande ingredienser för värdigheten 

begränsas eller elimineras leder det till att anställda på ett eller annat sätt försöker upprätthålla 

sin värdighet genom olika strategier. Fokus på vad som begränsar anställdas värdighet 

tenderar att rikta sig på dålig ledning, ett övermått av arbete och bristande arbetsvillkor 

(Bolton 2007:kap 1; Hodson 2001). Dessutom visar även tidigare forskning på att yrke och 

position har betydelse för upplevelsen av värdigheten i arbetet. Anställda inom lågstatusyrken 

eller anställda som befinner sig längre ner i den organisatoriska hierarkin upplever många 

gånger att de får ta emot mer ovärdig behandling än anställda inom högstatusyrken (Ulfsdotter 

Eriksson & Flisbäck 2011:25; Sayer 2007a). Vilket yrke eller vilken position anställda 

befinner sig i är på så vis nära relaterat till i vilken grad de får erfara värdighet och värdig 

behandling. 

 

Den här studien berör anställda inom låg- och högstatusyrken. De frågeställningar som har 

besvarats i studien är hur de upplever värdighet och om det förefaller några skillander. Den 

här undersökningen visar på att skillnader faktiskt förekommer och att de anställda upplever 

värdighet olika beroende på om de befinner sig inom låg- eller högstatusyrken. 

Respondenterna inom lågstatusyrkena upplever sin värdighet begränsad i fler avseenden än de 

som befinner sig inom högstatusyrkena. Skillanderna visar sig främst bero på dålig ledning 

och misskötsel av anställda inom lågstatusyrkena. Denna misskötsel och dåliga ledning 

innebär bland annat att de inte låter sina anställda vara delaktiga i vad som sker inom 

organisationerna, utevcklingsmöjligheterna för de anställda är få eller inga alls, konflikter som 

finns mellan de anställda tar ledningen aldrig tag i och att de anställda har svårare att göra sin 

röst hörd, vilket i sin tur indikerar brist på respekt från överordnade. Studien visar därmed att i 

vilken grad anställda upplever värdighet är nära relaterat till yrke och position.  

 

För att genomföra den här studien har en kvalitativ metod tillämpats i form av intervjuer. 

Totalt ingick sex stycken respondenter i undersökningen och fördelades lika mellan lågstatus 

och högstatus. Valet av vilka yrken som skulle ingå i den här undersökningen var baserad på 

tabellen om 100 yrken i rangordning som är upprättad genom Göteborgsstudien år 2001 

(Ulfsdotter Eriksson 2006:74f). Respondenterna är därmed utvalda efter de lägst och högst 

rankade yrken från tabellen. Den här studien handlar om värdighet och yrkesstatus ur ett 

jämförande perspektiv. 
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1. Inledning 
 

Filosofer har i årtusenden talat för och emot i olika frågor kring värdighet men tycks i många 

fall vara eniga om att värdighet är betydande för människor, den handlar således om 

människovärdet (Karlsson 2008:9). Bolton (2007:7) beskriver värdighet som en viktig kärna i 

människors sätt att vara, värdighet ska därför respekteras, vidmakthållas och ses som en 

mänsklig rättighet; 

 

It is overwhelmingly presented as meaning people are worth something as human beings, that it is 

something that should be respected and not taken advantage of and that the maintenance of human 

dignity is a core contributor to a stable moral order  (Bolton 2007:7). 

 

Att leva ett värdigt liv eller att få uppleva värdighet är något som de allra flesta eftersträvar i 

arbetslivet likväl som i privatlivet. Värdighet i arbetslivet har uppmärksammats och studerats 

av en mängd olika forskare genom åren och på så vis inte något nytt fenomen inom 

arbetslivsforskningen. Däremot betraktas brist på värdighet i arbetet som en orsakande faktor 

till det motstånd som förekommer inom organisationer. Forskning om motstånd och 

organisatorisk olydnad har därmed förekommit i större omfattning än forskning kring enbart 

värdighetens betydelse i arbetet. Värdighet är inte bara ett abstrakt fenomen utan handlar om 

det mänskliga värdet. Värdighet erkänns bland annat genom upplevelser av tillit, respekt och 

autonomi och är en förutsättning för den egna självuppfattningen och självrespekten (Sayer 

2007:kap 2). Värdighetens betydelse för arbetstagare borde vara på tapeten för alla 

arbetsgivare då erkännande av värdighet bidrar till ett hälsosammare arbetsklimat samt högre 

effektivitet och produktivitet i organisationerna (Hodson 2002). 

 

Enligt Hodson (2001: kap 1) är värdighet i arbetet en grundläggande del för att uppnå ett gott 

liv och förmågan att etablera en känsla av egenvärde, självrespekt och att erfara respekt från 

andra krävs för att uppnå mänsklig värdighet. Vidare menar Hodson att värdighet erkänns i 

dels den politiska sfären genom strävan mot demokrati och rättvisa, och dels i den 

ekonomiska sfären där värdighet erkänns genom efterfrågan på levnadslön och lika 

möjligheter. 

 

I vilken grad anställda får uppleva värdighet på sina arbetsplatser är nära relaterat till vilken 

position de har i organisationer eller inom vilket yrke de är verksamma. Anställda inom 

lågstatusyrken upplever ofta mindre värdighet i sina arbeten än de som arbetar i 

högstatusyrken. Lågstatusyrken klassificeras ofta som lågavlönade, dåliga arbetsvillkor, 

smutsiga och ovärdiga. Medan högstatusyrken klassificeras som högavlönade, bra 

arbetsvillkor och ger makt, inflytande och självbestämmande i arbetet (Ulfsdotter Eriksson & 

Flisbäck 2011). Lågstatus kan därmed reducera värdighet i arbetet medan högstatus kan 

aktivera värdighet.  
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      1.1    Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att förstå och förklara på vilket sätt värdighet upplevs för 

anställda inom låg- respektive högstatusyrken. Arbetet kring den här studien utgår ifrån 

följande frågeställningar: 

 

 Hur upplevs värdighet inom låg- respektive högstatusyrken? 

 

 

 Förefaller det några skillnader och i så fall vilka? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
Den här studien är främst avsedd för att behandla fenomenet värdighet i arbetet ur ett 

arbetstagarperspektiv. Jag har valt att inte djupare behandla de fenomen som uppstår vid 

förnekande eller brist av värdighet så som motstånd, motståndshandlingar och organisatorisk 

olydnad. Jag har istället valt att redogöra för olika strategier som anställda använder sig av vid 

brist på värdighet och där motstånd då är en av dessa strategier. Studien är även baserad på en 

komparativ analys mellan låg- respektive högstatusyrken, där jag endast behandlar fenomenet 

värdighet. Därför kommer inte könsaspekten gällande yrkesstatus behandlas men däremot 

nämnas kort. 

 

1.3 Disposition 
Den här studien inleds med relevant teori kring området i form av tidigare forskning. I teorin 

redogör jag bland annat för värdighet i arbetet, vad som motverkar värdighet i arbetet samt 

vilka strategier anställda vanligtvis använder sig av i sin strävan efter värdighet. 

Fortsättningsvis i teoridelen redogör jag för yrkesstatus och dess påverkan på anställdas 

värdighet i arbetet. I nästa kapitel följer metoddelen. Där redogör jag för hur jag har gått 

tillväga i mitt sätt att samla in material samt hur jag har bearbetat materialet. Jag kommer i 

metoddelen bland annat redogöra för valet att använda mig av kvalitativa intervjuer som 

metodform till denna studie, urvalet för intervjuerna, diskutera kring reliabiliteten och 

validiteten i materialet samt hur jag har behandlat de etiska aspekterna vid intervjuerna. 

Vidare följer resultat- och analysdelen där jag helt enkelt resonerar kring och behandlar 

studiens resultat. I resultat- och analysdelen integrerar jag teori och empiri i löpande text. Jag 

har även delat upp resultaten från låg- respektive högstatusyrkena i olika rubriker så att det 

blir lättare att följa med i texten. Avslutningsvis dras slutsatser av vad jag har kommit fram till 

och därmed besvarar jag även studiens syfte och frågeställningar. Här diskuterar jag även 

kring olika styrkor och svagheter med studien och ger också förslag på vidare forskning kring 

studiens område. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Eftersom mitt syfte med den här studien är att ta reda på hur värdighet upplevs i 

lågstatusyrken respektive högstatusyrken så kommer jag i följande text börja med att förklara 

fenomenet värdighet och dess innebörd i arbetet. Därefter kommer jag att förklara för och 

beskriva hur brist på värdighet i arbetet påverkar anställda samt även hur anställda på olika vis 

ständigt försöker sträva efter värdighet i arbetet och vilka strategier som de vanligtvis 

använder sig av. Vidare kommer jag att beskriva och förklara begreppet yrkesstatus eftersom 

det är relevant med tanke på den komparativa analys som jag gör mellan låg- och 

högstatusyrken. Slutligen behandlas yrkesstatus och värdighet tillsammans där jag redogör för 

yrkesstatusens påverkan på anställdas värdighet inom låg- respektive högstatusyrken. 

 

2.1 Värdighet 
Dignity som är den engelska benämningen på värdighet härleds från det latinska ordet 

dignitas som betyder värdig. Den svenska innebörden för värdig eller värdighet är synonymt 

med bland annat respektabel, självaktning, rang, titel, pondus, status och stolthet. Vidare 

tenderar uppfattningar om värdighet ha starkast samband med synonymen rang (Edlund et al. 

2013). Sätter man däremot begreppet mänsklig framför värdighet blir innebörden en annan. 

Betydelsen av mänsklig värdighet är enligt Edlund et al. (2013) att människor är värdefulla 

och värda att bemötas med respekt samt att inte bli tagen för givet.  

 

Nordenfeldt (2011) har tillsammans med filosofer från England och Polen utarbetat fyra 

värdighetsbegrepp som de anser motsvarar de flesta användningar eller motstridigheter av 

fenomenet värdighet. Dessa fyra typer av värdighet är människovärdet, meritvärdighet, den 

moraliska resningens värdighet och den personliga identitetens värdighet. Människovärdet 

handlar om den inneboende värdighet som man anser att alla människor besitter genom att 

bara vara människa. Meritvärdighet innebär att en person som har en given position eller en 

högre befattning tilldelas vissa speciella rättigheter, vilket ger dem en särskild form av 

värdighet. Sådana personer kan vara biskopar, kungar eller generaldirektörer och värdigheten 

är direkt knuten till deras position och försvinner i samma stund som positionen upphör. Den 

moraliska resningens värdighet handlar om olika föutsättningar för att kunna respektera sig 

själv. Om man kommer till insikt med att man ständigt begår skamliga och usla handlingar får 

man det svårt att finna självrespekt, vilket i sin tur betyder att man samtidigt förlorar 

omgivningens respekt. Värdigheten knyts därmed an till mänskligt handlande. Slutligen 

beskriver Nordenfeldt den personliga identitetens värdighet som är direkt knuten till en 

männsikas identitet som person. Centrala aspekter i denna term är integritet, autonomi samt 

fysisk och kulturell identitet. Dessa aspekter av värdighet kan skadas eller hotas av andra 

människors handlande. En annan människa kan exempelvis förödmjuka den andre genom att 

visa förakt mot hens yrkesroll. En människa i maktposition kan inskränka en annan persons 

autonomi genom att motverka denne i sitt arbete. 
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2.1.1 Vad innebär värdighet i arbetet? 
Värdighet befinner sig i hjärtat av studier om människan och arbete och har länge används 

inom bland annat sociologin och andra arbetslivsinfluerade ämnen för att beskriva och 

förklara olika aspekter och orosmoment av arbetslivet. Värdighet i arbetet är således knappast 

något nytt fenomen inom arbetslivsforskningen. Välkända sociologer som Marx, Durkheim 

och Weber granskade tidigt värdighetens betydelse i arbetet och hade olika synsätt på hur 

värdigheten kom till uttryck. Marx ansåg att kapitalisternas kontroll av arbetskraft och deras 

expolatering av arbetstagarna resulterade i utanförskap från ett meningsfullt arbete. Han 

uttryckte att försäljning av sin arbetskraft var det första skedet till vad som resulterade i 

utanförskap och förlust av värdighet då arbetstagarna ställs i en beroendeställning till 

arbetsgivarna. Durkheim ansåg däremot att organisationernas hårda strävan mot ekonomisk 

effektivitet kommer att leda till ett tillstånd av anomi (normlöshet). Han ansåg att 

fördelningen av sociala normer eller regler som styr relationerna på arbetsplatsen skapar 

utmaningar gällande värdighet för arbetstagare då de ofta befinner sig i underläge. För Weber 

var istället införandet av byråkratisk rationalitet i arbetslivet det som resulterade i förlust av 

arbetstagarnas värdighet, initiativförmåga och kreativitet i arbetet. Weber ansåg att 

byråkratisk rationalisering sätter organisationernas mål i första hand istället för individernas 

hälsa. Weber hävdade att detta leder till att individen kommer att fastna i en alltför byråkratisk 

rationalitet, vilket betyder att individer kommer att dehumaniseras (Bolton 2007:3, Hodson 

2001:22). Även om värdighet kommer till uttryck i forskningen långt tillbaka så är det först på 

senare år som värdighet börjat undersökas som ett uttalat begrepp. Det finns därför en mängd 

olika syn på vad värdighet är och hur den kommer till uttryck.  

 

Enligt Bolton (2007:6ff) är värdighet i arbetet svår definierat då det är ett fenomen som skiftar 

i många olika nyanser. Värdighet i arbetet är därför lättare att utforska om man ser det ur flera 

olika dimensioner. Tabellen nedan visar olika dimensioner av värdighet och belyser vad som 

innefattar värdighet i och på arbetet. Ett komplement till tabellen har gjorts i form av att de 

subjektiva och objektiva parenteserna är dit skrivna. 

 

           Tabell 1. Dimensioner av värdighet 

Värdighet i arbetet (Subjektiva) Värdighet på arbetet (Objektiva) 

 Autonomi 

 Arbetstillfredsställelse 

 Meningsfullt arbete 

 Respekt 

 Lärande & utveckling 

 Välmående 

 Belöning  

 Medbestämmanderätt 

 Trygghet 

 Lika möjligheter 

            (Källa: Bolton 2010:166, egen översättning) 

 

Bolton (2007:6ff) skiljer på objektiva och subjektiva faktorer som ett led för att beskriva och 

förstå olika dimensioner av värdighet i arbetet. De objektiva faktorerna innefattar trygghet, 

belöning, jämlikhet, möjlighet att göra sin röst hörd (medbestämmanderätt) och 

välbefinnande. De subjektiva faktorerna handlar istället om förmågan att förstå människors 

inneboende värdighet så som autonomi, meningsfullhet och respekt. Bolton anser att dessa 
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objektiva och subjektiva faktorer gör att det finns en betydande skillnad mellan värdighet i 

arbetet och värdighet på arbetet. Värdighet i arbetet förstås genom intressanta och 

meningsfulla arbetsuppgifter, vilket ökas genom ansvarsfull autonomi (frihet under ansvar), 

självkänsla och respekt i arbetet. Värdighet på arbetet uppnås av arbetstagare där 

organisationer skapar olika strukturer och rutiner som ger arbetstagare lika möjligheter, säkra 

och trygga anställningsförhållanden, förmåner och att arbetstagarna ska kunna göra sin röst 

hörd både kollektivt och individuellt. Värdighet i arbetet handlar om subjektiva faktorer och 

värdighet på arbetet förstås genom de objektiva faktorerna. Att tänka i termer av dimensioner, 

anser Bolton skapar och tillåter en mer detaljerad analys av värdighet i arbetet. 

Dimensionerna skapar en större helhet av många viktiga problem i arbetslivet och hur olika 

erfarenheter kan skilja sig. Med detta menas att arbetstagare kan till exempel uppleva 

värdighet i arbetet då de har någon form av autonomi och/eller mening i det typ av arbete som 

de utför. Däremot kan det vara så att de istället inte känner någon värdighet på arbetet i den 

bemärkelsen att de upplever sina anställningsförhållanden som bra eller upplever sina sociala 

relationer på arbetet som respektfulla. Bolton anser att bristande värdighet på arbetet kan bero 

på att många arbetstagare har vardagliga och monotona arbetsuppgifter men drar istället 

fördel av att de har en fysisk hälsosam arbetsmiljö samt trygga och säkra 

anställningsförhållanden (Bolton 2007: kap 1). Anställda kan således uppleva värdighet 

genom subjektiva faktorer men inte genom objektiva faktorer och vice versa eller båda två 

samtidigt beroende på vilket sorts arbete som de utövar och även vilket arbetsklimat som 

råder just där. Bolton (2010) hävdar att tabellen ovan ger möjlighet till en helhetsanalys av 

arbetet och fokuserar på länken mellan vilken policy som finns inom organisationer och hur 

den tillämpas i praktiken. Samtidigt visar även tabellen på hur fördelningen mellan värdighet i 

och på arbetet ser ut och var den förnekas eller aktiveras. Vidare menar Bolton (2007:4) att i 

tidigare studier har fokus länge riktats enbart på subjektiva element av värdighet i arbete så 

som självkänsla, autonomi och meningsfullt arbete. Numera menar Bolton att vi kan se allt 

fler aspekter som kan kopplas till värdighet i arbetet så som brist på eller motverkande av 

värdighet som utövas på arbetsplatser i syfte att skrämma och trycka ner anställda. Under 

sådana omständigheter hävdar Bolton att vi kan se att anställdas grundläggande rättigheter 

kommer i andra hand, vilket betyder att anställdas värdighet kommer i kläm. 

 

Flera författare behandlar även ett flertal andra aspekter som är av betydelse för värdigheten i 

arbetet så som bland annat tillit, självrespekt, respekt från andra, stolthet, meningsfullhet, 

tillfredsställelse och arbetsledning. Dessa aspekter hävdar de är av stor vikt för ett värdigt 

arbete och jag kommer att redogöra för dessa och vilka författare som förespråkar vad i 

följande text. 

 

Sayer (2007a) hävdar att grunden till ett värdigt arbete handlar om att respektera arbetstagarna 

som människor och inte som endast ett brukbart medel inom organisationerna.  Därmed anser 

Sayer att stötta anställdas autonomi, ge tillit och visa dem respekt är nyckeln till värdighet. 

Han menar att självrespekt och tillit är viktiga aspekter för värdighet i arbetet. Värdighet är en 

avgörande faktor för vår självrespekt och mest uppenbart handlar värdighet om självkontroll 

och autonomi. Vidare beskriver Sayer tillit som en förutsättning för autonomi. Om ledningen 

ger anställda tillit upplever de anställda självkontroll och autonomi. Tillit i form av att de är 
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kompetenta för sitt jobb, känner ansvar för sina arbetsuppgifter och utför sitt arbete väl. Tillit 

till de anställda ska därmed inte kräva någon ständig kontroll eller övervakning av de 

anställdas prestationer. Även Hodson (2001:92ff) anser att tillit mellan anställda och 

överordande är centralt för organisationer och dess produktivitet. Hodson hävdar därmed att 

tillit baseras på normer inom organisationer. Normer som  handlar om att överordande ska 

behandla anställda med värdighet och respekt samt tillgodose deras materiella behov, vilket i 

sin tur ger organisationer förutsättningar att upprätthålla en fungerande produktion och tillåter 

anställda att uppfylla deras krav på arbetet.  Kort sagt anser Hodson att tillit och produktivitet 

går hand i hand.  

 

Enligt Sayer (2007a) är värdighet en delvis medveten samt omedveten signal som strömmar 

genom kroppen och är en förutsättning för hur vi ser på oss själva. Värdighet kan enligt Sayer 

delas in i positiva eller negativa känslor eller olika förhållanden som påverkar individens egna 

upplevelser gällande värdighet i arbetet. Sayer beskriver integritet, respekt, stolthet, 

erkännande, värde och position eller status som positivt relaterade till värdighet. Vidare 

beskriver han skam, stigma, förödmjukelse, brist på erkännande, misstrogen och utnyttjad 

som klart negativt relaterade till värdighet. Värdighet handlar dock om hur vi blir behandlade 

och hur vi behandlar varandra anser Sayer. Individer kan bidra till eller underminimera någon 

annans värdighet beroende på hur de beter sig mot varandra. Människors beteenden har enligt 

Sayer stor betydelse för värdigheten och vidmakthållande av värdighet är långt ifrån vad man 

kan kalla ett litet bekymmer i det vardagliga livet och i arbetslivet.  

 

Hodson (2002) trycker istället på att värdighet i arbetet är centralt för att arbetet ska kännas 

meningsfullt och ge tillfredsställelse, vilket gäller oberoende av den arbetandes kön eller 

etniska tillhörighet. En av grunderna till värdighet i arbetet är arbetstillfredsställelse som 

enligt Hodson är ett begrepp som används för att beskriva anställdas acceptans, trivsel och 

glädje i sina arbeten. Vidare menar Hodson att arbetstillfredsställelse är en central indikator 

av ett meningsfullt arbete. Anställda kan gilla och ogilla olika aspekter av sitt arbete men 

faktum kvarstår att anställda har ett behov av att uppleva en känsla av engagemang, kreativitet 

och meningsfullhet i sitt arbete för att arbetet ska bidra till värdighet och självrespekt. Hodson 

påpekar också att ökad betydelse på arbetsplatsen upplevs delvis genom kreativa insatser och 

resulterar därmed i självrespekt och positiv identitet. Han hävdar att förmågan att känna 

stolthet i sitt arbete och sina prestationer utgör en central grund för ett meningsfullt arbete. 

Samtidigt menar Hodson att fridfulla, samarbetsvilliga och stödjande relationer mellan 

medarbetare är absolut nödvändiga för harmoni och värdighet bland anställda i arbetet samt 

för effektiviteten i organisationer. 

 

2.2 Brist på värdighet i arbetet 
Värdighet är enligt Hodson (2007:kap 7) ett komplext fenomen bestående av diverse aspekter. 

Organisatoriska etnografier är rikt på diskussioner om vilken roll värdighet har för motivation 

och meningsfullt arbete. Konflikter på arbetsplatser är en aspekt och är vanligt förekommande 

både vertikalt mellan anställda och ledning samt horisontellt bland kollegor, vilket motverkar 

värdighet i arbetet. Konflikter som sker vertikalt kan förväntas vara mer vanligt 
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förekommande i situationer då ledningen misslyckas med att respektera de anställda och deras 

behov. Några exempel på hur dessa konflikter kan uppstå kan vara när chefer skäller ut 

anställda framför deras kollegor, avskedar eller säger upp anställda utan någon förvarning 

eller att maskiner är trasiga och nya delar beställs aldrig hem så att arbetet kan fortsätta. 

Hodson menar att dåligt ledarskap beror till stor del på ledarens brist på kompetens och 

respekt till andra. Vidare anser Hodson (2001:97f) att det finns fyra olika aspekter som dåligt 

ledarskap utmärker sig genom och som identifierar var det dåliga ledarskapet ofta brister. 

Dessa är genom produktion, ledarskap, kommnikation och reparation. Misskötsel av att 

tillhandahålla en effektiv produktion är enligt Hodson den mest grundläggande delen i ett 

dåligt ledarskap. Ledarskap innebär att sätta upp mål för kvalité och identifiera effektiva sätt 

för att uppnå dessa mål. God kommunikation är avgörande för att hålla anställda informerade 

om mål, procedurer och förväntningar inom organisationen. Slutligen anser Hodson att det är 

viktigt att hålla utrustningen i gott skick för en effektiv produktion och för anställdas säkerhet 

i arbetet. Om överordnade misslyckas med dessa fyra aspekter kommer ett missnöje att 

infinna sig bland de anställda och deras värdighet motverkas. Hodson (2001:kap 2) anser att 

dåligt ledarskap är lika med motverkande av värdighet och motverkar även organisationens 

effektivitet. Hodson kallar detta för management incompetens och beskriver hur ledningens 

brist på kompetens och respekt för de anställda inte bara motverkar ett värdigt arbete utan 

motverkar även organisationens produktion och effektivitet. Anställda som inte involveras i 

organisationens mål, resultat och mening upplever en känsla av frustration och känner sig inte 

delaktiga i beslut som rör deras arbete, vilket skapar konflikter både vertikalt och horisontellt. 

Hodson menar att konflikter är en aspekt som motverkar anställdas värdighet och 

organisationernas framgång. 

 

Enligt Karlsson (2008:9f) finns det ett antal olika omständigheter som gör att de anställdas 

värdighet motverkas i arbetet. Dessa omständigheter är makt, ett övermått av arbete och 

inskränkning i de anställdas autonomi. Makt har att göra med den högre maktposition som 

ledningen har i förhållande till de anställda. Denna position kan ibland missbrukas i form av 

att utsätta anställda för förolämpning och föraktfull behandling, vilket gör det svårt för 

anställda att upprätthålla sin värdighet. Den typ av makt associeras med dålig ledning och 

vanstyre vilket i sin tur gör att arbetsvillkoren blir odrägliga. Ett övermått av arbete är vanligt 

idag då kraven på anställda accelererar i så högt tempo att det blir näst intill omöjligt att 

upprätthålla ett värdigt arbete. Hodson (2001:kap 1) beskriver ett övermått av arbete där 

psykiska påfrestningar, stress och ingen rörelsefrihet existerar. Ingen möjlighet till en kort 

paus eller att bara gå runt några steg. Det kan till exempel innebära att varje arbetstagare 

måste färdigställa sina arbetsuppgifter så snabbt och noggrant som möjligt för att inte andra 

ska stanna upp i sina arbetsuppgifter. Anställda måste ständigt arbeta mot klockan. I sådana 

ansträngande situationer med kronisk press och ett övermått av arbete anser Hodson leder till 

att anställda försöker överleva genom solidaritet och ömsesidigt stöd. Stöd från kollegor 

används i syfte att hantera krav från ledningen, förbättra produktionen eller helt enkelt göra 

livet på jobbet uthärdlig. Inskränkning i de anställdas autonomi är en tredje omständighet som 

Karlsson (2008:10f) förespråkar hotar värdigheten, att ledningen inte låter anställda ta eget 

ansvar över sitt arbete eller helt enkelt tar deras egen inflytande och kontroll över sitt arbete 

ifrån dem. Hodson (2001:kap 1) anser att autonomi är grunden för värdighet och mening i 
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arbetet och ska starkt varas mot alla angrepp, både från ledning och medarbetare. Kampen för 

självständighet är enligt Hodson viktig och kan relateras till alla arbetstagare.  

 

Huruvida anställda upplever mer eller mindre värdighet i arbetet är enligt Sayer (2007b) även 

starkt förknippat med den ojämlikhet som råder inom en del organisationer. Ojämlikheten är 

främst baserad på de interna makthierarkier som dessa organisationer består av. Enligt Sayer 

leder detta till att de anställda hamnar i en ekonomisk beroendeställning till dem, vilket 

således är kompatibelt med dominans. De anställdas handlingsutrymme begränsas eller 

aktiveras beroende på vilken position de har inom organisationen. Detta skapar en social 

ojämlikhet mellan individer och påverkar inte bara deras lön och villkor utan även andra 

omständigheter som är relevanta för välbefinnande, erkännande, respekt och självrespekt. 

Även om positioner inom den organisatoriska hierarkin reflekterar ojämlikheter av olika 

meriter, skapar det också möjligheter till att öka på sin egen personliga meritportfölj utanför 

företaget för de som befinner sig högre upp. Organisationer gör på så vis skillnad på lön och 

villkor mellan olika grupper av anställda inom organisationen. Vidare menar Sayer (2007c) att 

dessa ojämlikheter och relationer som existerar inom organisationer bevisar också att enskilda 

individers autonomi och självständighet är ojämlik. Vissa har på så vis det lättare att 

upprätthålla sin värdighet än andra. Hur vi behandlar oss själva har stor betydelse för hur vi 

uppnår respekt och värdighet men har även betydelse för sådant som vi själva inte kan 

kontrollera så som klass, kön och etnicitet. Vi föds in i positioner som vi inte kan styra över 

vilket i sin tur kan vara avgörande för hur vi behandlar oss själva, hur andra behandlar oss och 

hur vi därmed upplever värdighet. 

 

Sayer (2007a) anser att brist på värdighet är en effekt som i slutändan drabbar människors mer 

djupgående känslor som att tappa sin självrespekt. En människa som saknar autonomi, 

individualitet, särskiljningsförmåga, egen vilja eller enbart gör som andra säger saknar helt 

klart självrespekt och därmed också sin värdighet. Även bristande tillit, anser Sayer bidrar till 

negativa konsekvenser för värdigheten. Nekas anställda tillit i form av att ledningen 

organiserar arbetet utifrån idén om att de konstant måste övervakas och kontrolleras, tas deras 

autonomi ifrån dem. Brist på tillit reducerar anställdas vilja att prestera bra samt att man 

underskattar anställdas förmåga att handla ansvarstagande. När det gäller tillit och autonomi i 

arbetet anser Karlsson (2008:11) att det är viktigt att ta hänsyn till vad som sägs och hur det 

faktiskt upplevs i praktiken. Karlsson menar att om en arbetsgivare förespråkar en 

företagskultur som framhåller ansvar och inflytande men ändå övervakar och grundligt 

bedömer de anställdas prestationer, är det inte så beskaffat med tilliten och autonomin. Eller 

ett företag med mottot ”personalen är vår största resurs”, men ändå avskedar eller säger upp 

anställda. 

 

2.3 Strävan efter värdighet i arbetet 
Hodson (2001:kap 1) hävdar att trots att värdighet på många sätt förnekas på arbetsplatser, 

strävar ändå människor efter att göra sitt bästa, att vara stolta över sitt arbete och att försvara 

sig mot ovärdig behandling från arbetsgivare och i vissa fall från kollegor. Genom tekniska 

och organisatoriska förändringsprocesser skapas det hela tiden nya utmaningar för att 
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upprätthålla ett värdigt arbete. Hodson belyser problemet genom vad han kallar ”Four faces of 

working with dignity”. Hodson menar att anställda använder sig av vissa beteenden som är 

involverade i att värna om värdighet på arbetet. Dessa beteenden sker i minst fyra stora 

arenor; motstånd, lojalitet, strävan efter mening och sociala relationer i arbetslivet. Anställdas 

beteenden inkluderar agendor som till stor del kan gränsar till de viktigaste näringsgrenarna 

på arbetsplatsen. För det första menar Hodson att motstånd används av anställda för att värna 

om sin värdighet. Anställda kan därmed använda sig av  både aktivt och passivt motstånd mot 

övergrepp, övermått av arbete och exploatering. För det andra menar Hodson att det mesta 

motståndet på arbetsplatser är av mer subtil och dämpad karaktär. Med detta menas att 

anställda trots ovärdig behandling på arbetet ändå försöker utföra sina jobb på ett så 

framgångsrikt och effektivt sätt som möjligt. För det andra är lojalitet enligt Hodson då 

anställda använder sig av kreativa och målinriktade aktiviteter utöver organisatoriska krav och 

som är inriktade mot att hjälpa produktionen framgångsrikt. Strävan efter mening innebär att 

anställda deltar i en mängd olika meningsfulla aktiviteter under arbetsdagen utöver motstånd 

och lojalitet. Dessa meningsfulla aktiviteter är endast relaterade till lednings krav och 

organisatoriska policys. Sådana beteenden menar Hodson utgör betydande sidospel i arbetet 

vars syfte är att uppnå meningsfullt arbete. Trots att motstånd och lojalitet utgör viktiga källor 

till mening för arbetstagarna så är skapandet av personlig mening på jobbet också oerhört 

viktigt i det dagliga livet för en mängd anställda i ett stort antal organisationer och yrken. Sist 

men inte minst hävdar Hodson att de sociala aspekterna av arbetslivet som definieras av 

relationer med medarbetare måste införlivas helt i någon meningsfull analys av värdighet i 

arbetet. De sociala aspekterna av arbetet inkluderar sociala byten, vänskap och andra 

aktiviteter som syftar till att ge mening i en värld som alltför ofta ger för lite av det. 

Medarbetare utgör den sociala strukturen som ofta är avgörande för mening i arbetet. 

Medarbetare utgör också en betydande linje av både formellt och informellt försvar mot 

ledningens styre. Dessa fyra beteenden motstånd, lojalitet, strävan efter mening och sociala 

aspekter av arbetslivet utgör enligt Hodson grunden för att uppnå och försvara värdighet på 

arbetsplatsen. 

 

En annan syn på strävan efter värdighet är enligt Meyer och Parent 1992 (refererad i Hodson 

2001:4) att det finns två skilda meningar gällande idén om värdighet. Den ena är att 

människor har en viss inneboende värdighet som en konsekvens av att vara människa. Den 

andra är att människor förtjänar värdighet genom sina handlingar. Nordenfeldt (2011) kallar 

dessa idéer om värdighet för männsikovärdet och den moraliska resningens värdighet.  

Hodson (2001:kap 1) hävdar då att människor därmed intar specifika handlingar som värderas 

respektfullt som ett sätt att upprätthålla sin värdighet, vilket  innebär att anställda oavsett 

hinder eller motgångar försöker arbeta så effektivt som möjligt och uppnår på så vis värdighet 

i arbetet. Hodson menar att strävan efter värdighet medför både att försvara sin inneboende 

värdighet och inta handlingar som anses värdiga av sig själv och andra. Värdighet eftersträvas 

av alla anställda i arbetet för att uppnå någon meningsfullhet och själverkännande. En annan 

avgörande mening för arbetet är enligt Hodson när anställda upplever sin kompetens 

bekräftad till följd av genomförda uppgifter. Känslan av att känna sig kompetent stärker 

därmed människors självkänsla och självrespekt. Människor behöver således värdighet både i 

arbetet och i livet i stort.  
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Karlsson (2008:9f) hävdar att anställdas strävan efter värdighet hamnar ofrånkomligt i 

konflikt med arbetsgivarens ekonomiska krav på effektivitet, produktivitet och vinst. 

Organisationer är därmed uppdelade i två olika intressen, arbetsgivarens intressen och 

arbetstagarnas intressen. För arbetsgivare är det viktigare att de anställdas arbete bidrar till 

högre effektivitet och produktivitet som genererar vinst än att arbetet i sig är värdigt. 

Arbetsgivarens försök till att få de anställda att arbeta effektivt får därmed negativa 

konsekvenser för deras motivation till arbetet och deras behov.  

 

Värdighet i arbetet är nödvändigt, om inte livsviktigt för anställda för att uppleva 

meningsfullhet och arbetstillfredsställelse. Som tidigare nämnts strävar därför anställda 

ständigt efter värdighet i arbetet. Denna ständiga strävan gör att det finns vissa strategier som 

de anställda tar till för att uppnå värdighet. Några av dessa strategier kommer därför att 

redogöras för i följande text. 

 

2.3.1 Motstånd som strategi 
Enligt Karlsson (2008) strävar anställda på många olika vis efter värdighet och autonomi i 

arbetet om det förvägras dem finns en stark tendens till att de gör motstånd mot sina 

arbetsvillkor. Karlsson (2008:133) definierar motstånd som ”sådant som anställda gör, tänker 

och är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara och som medvetet riktar sig 

uppåt i den organisatoriska hierarkin”. Motstånd är ett svar från anställdas sida i relation till 

ledningens kontroll, vilket handlar om att upprätta och upprätthålla autonomi och värdighet. 

 

För att förstå olika typiska former av motstånd på arbetsplatser menar Ackroyd och 

Thompson (1999:kap 3) att man måste vara medveten om att de uppstår och skapas genom 

processer av självorganisering. Självorganisering beskriver de som att grupper tenderar att 

forma och etablera identiteter samt att utveckla autonomi grundad på dessa aktiviteter. Huzell 

(2005:39) förtydligar denna definition: ”Självorganisering är en övergripande term som ringar 

in kollekriva handlingar i syfte att anställda själva få styra över sitt arbete”. Grunden för 

självorganisering är att göra motstånd i syfte att upprätta och upprätthålla autonomi, vilket 

beskrivs som självständighet i arbetet. Om motstånd förekommer eller inte i en organisation 

är det ledningen som vanligtvis avgör, det är de som bestämmer om dåligt uppförande uppstår 

eller inte. Huzell (2005:35) beskriver även motstånd som ett sätt för anställda att uttrycka sitt 

missnöje över sin arbetssituation och kan ta sig en rad olika öppna eller dolda uttryck. 

Missnöjet beror ofta på hur de ekonomiska, sociala och politiska villkoren ser ut i 

organisationen. Vidare menar Huzell att motstånd också kan vara rena överlevnadsstrategier 

från de anställdas sida. Motstånd används då som ett verktyg för att upprätta och upprätthålla 

autonomi och värdighet i en annan ganska kontrollerad och styrd arbetsplats. Slutligen 

förknippas motstånd ofta med makt och kontroll och handlar då i första hand om ledningens 

makt och kontroll över de anställda. 
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2.3.2 Yrkesstolthet eller Distans till sitt yrke 
Enligt Hodson (1998) är begreppet yrkesstolthet nära relaterat till faktiska beteenden på 

arbetsplatsen och har visat sig ha en genomgående betydelse för anställda i arbetet. Vidare 

menar Hodson att beteenden på arbetsplatsen har mer eller mindre påverkan på anställdas 

arbetstillfredsställelse. Därmed är yrkesstolthet relaterat till beteenden som påverkas av 

tillfredsställelse och mening i arbetet. Tidigare teoretiker så som Marx, Veblen och 

Applebaum ansåg att de största källorna till meningsfullhet i arbetet är mening, kreativitet och 

stolthet (refererad i Hodson 1998:307).  Hodson (1998) hävdar att yrkesstolthet har fått 

relativt lite uppmärksamhet till skillnad från arbetstillfredsställelse, vilket han anser är mycket 

förvånande eftersom anställdas stolthet i utförandet av sina arbetsuppgifter har stor betydelse 

för värdigheten i arbetet. Stolthet både motiverar anställda i arbetet och kan även främja en 

positiv upplevelse genom att utföra arbetsuppgifter som kräver en viss skicklighet. Enligt 

Hodson uppstår negativa beteenden hos anställda när de känner skam för sitt arbete snarare än 

stolthet i sina insatser. Sådana negativa beteenden kännetecknas av lågt engagemang, lågt 

samarbete och olika typer av sabotage. Vidare hävdar Hodson att känslor så som skam och 

misslyckande påverkar i hög grad anställdas välbefinnande och därmed deras värdighet. 

Hodson (2001:110) anser även att värdighet hos anställda ska inkluderar deras möjlighet att 

känna stolthet i sitt arbete och de ska inte heller utsättas för orimliga vertikala och horisontella 

konflikter. Ledningen ska vara lika aktiva i försörjningen och upprätthållandet av 

organisationens produktion som att erkänna och främja de anställdas rättigheter och intressen. 

 

En markering för att tydliggöra sin yrkesstolthet kan vara att säga att man är sitt yrke påstår 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011:104). Med det menas att man förhåller sig till sin 

yrkestitel genom att till exempel svara ”jag är städerska” eller ”jag är civilekonom” när frågan 

om vad de arbetar med ställs. Att uttrycka sig så anser Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck blir 

ett ställningstagande i förhållande till omgivningens uppfattningar om yrket. För arbetstagare 

som arbetar inom lågstatusyrken kan det ibland förekomma att man byter ut titeln på ett yrke 

som en strategi för att öka dess status. Med detta menar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck att 

den fomella titeln för till exempel en städerska benämns som lokalvårdare. Valet av att 

använda sig av titeln lokalvårdare istället för städerska blir därmed en strategi för att öka 

värdet och statusen i yrket. Omskrivningen blir då från att göra rent till att vårda och valet av 

titeln lokalvårdare används även för att inte associeras med ”smuts” som förknippas med 

lågstatus och ovärdigt arbete som vi kommer att komma till senare (Ulfsdotter Eriksson & 

Flisbäck 2011:104; Ackroyd 2007: kap 3; Sayer 2007a: kap 2). 

 

De människor som måste utföra ovärdigt arbete försöker ofta distansera sig själva från sitt 

yrke i hopp om att upprätthålla sin värdighet gentemot andra utanför yrket. Vanligt 

förekommande bland människor som befinner sig i ovärdiga arbeten är att de ofta använder 

bland annat humorn som ett sätt för att distansera sig. Det kan vara att de gör narr av chefen 

eller skämtar om kunderna (Sayer 2007a). Bristen på respekt för ett visst yrke innebär inte 

bara ett förakt eller osynliggörande inför de arbetsuppgifter som utförs utan tenderar även att 

hota den enskildes värdighet. Det är alltså ytterst viktigt att yrkesutövaren själv upplever 
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egenvärde och respekt över sitt arbete för att inte känna sig mindre värd (Ulfsdotter Eriksson 

& Flisbäck 2011).  

 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011:180ff) har i sin studie visat på resultat som belyser det 

faktum att arbetstagare som är verksamma inom lågstatusyrken framhåller sin yrkesställning 

som ett medvetet val. Arbetstagarna är väl medvetna om hur samhället ser på deras yrken och 

att de betraktas som lågstatus men motiverar ändå sitt medvetna yrkesval med flera positiva 

aspekter som de anser påträffar inom yrket. Några av dessa positiva aspekter är enligt 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck att de inte har behövt studera på universitet eller högskola, 

vilket de anser är ekonomiskt ofördelaktigt av att man får en stor studieskuld men inte lika 

säkert att man får ett arbete efter studierna. En föreställning om akademiker är att utbildning 

inte skyddar mot arbetslöshet. En annan positiv aspekt som framhålls av det egna yrket är 

även att dess sysslor inte inkräktar på deras fritid. Med det menar de enligt Ulfsdotter 

Eriksson och Flisbäck att när de väl har slutat för dagen så behöver de inte längre tänka på 

jobbet och slipper den pressen, vilket de anser att anställda på kontor eller ledarställning inte 

kan på samma sätt. Vidare visar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck på att arbetstagare inom 

lågstatusyrken finner att ett yrke med regelbundna arbetstider tillfredsställer ett behov av 

kreativitet och frihet efter arbetsdagens slut. Ashforth och Kreiner (1999) beskriver hur 

anställda inom lågstatusyrken ofta försöker upprätthålla sin värdighet gentemot andras 

stereotypa föreställningar om deras yrke genom att påtala att deras yrken faktiskt är roliga och 

enkla. En strategi som används för att lyfta fram det positiva med yrket och används även för 

att framhålla att yrket är mer än bara tråkigt, smutsigt och lågt värderat. 

 

2.3.3 Socialt stöd som strategi 
Enligt Granberg (2011:655f) är begreppet socialt stöd knappast något nytt utan har länge 

används inom bland annat hälsoforskningen som en central psykologisk fråga. Det sociala 

stödet har exempelvis studerats i olika situationer på arbetsplatser och kan enligt Eriksson och 

Larsson (2009:143ff) vara av olika slag. De menar att man kan skilja mellan emotionellt, 

värderande och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet går ut på att en anställd känner sig 

uppskattad bland arbetskamrater och av ledning och upplever att de bryr sig om den anställdas 

välbefinnande i arbetet. Det värderande stödet går ut på att anställda får feedback från 

arbetskamrater och från ledningen, vilket betyder att den anställda får reda på om hen har 

gjort något bra eller dåligt. Slutligen menar Eriksson och Larsson att det instrumentella stödet 

innebär konkret samarbete. Då samarbetet sker både mellan arbetskamrater och med 

ledningen. Det instrumentella stödet beskrivs även av Granberg (2011:656) som ett mer 

handgripligt stöd, till exempel transporthjälp och hjälp med pappersarbete. Granberg hävdar 

att arbetskamrater utgör den viktigaste delen när det gäller att ge och få socialt stöd i arbetet. 

 

Enligt Sloan (2012) har arbetskamrater visat sig vara en betydande faktor för anställdas 

välmående och attityd till sitt arbete. Anställda som upplever ovärdig behandling på arbetet 

från till exempel ledning, kunder och övriga anställda söker ofta socialt stöd från sina 

arbetskamrater för att arbetet ska kännas någorlunda behagligt. Selznick 1969 (refererad i 

Hodson 2007:112) hävdar att relationer mellan arbetskamrater utgör en viktig del av det 
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sociala klimatet på arbetet. Attityder till arbetet och på vilket sätt anställda får uppleva 

mening, identitet och värdighet i arbetet utgörs till stor del av relationer mellan 

arbetskamrater. Inte alltför sällan hävdar Sloan (2012) att anställda inte bara pratar av sig om 

sitt arbete överlag till sina arbetskamrater utan pratar även om sitt privata liv. Enligt Sloan 

uttrycker anställda att de ofta vänder sig till sina arbetskamrater när arbetet känns tufft eller 

när något jobbigt har hänt. Ibland kan det till och med vara så menar Sloan att en del anställda 

anser att deras arbetskamrater är de som får dem att stanna kvar i arbetet och får dem att härda 

ut. Enligt Sloan visar det sig att socialt stöd från arbetskamrater är positivt relaterat till 

anställdas arbetstillfredsställelse, välmående och autonomi på arbetet. Arbetskamrater vara 

dels en källa till stöd och dels en stress i arbetet. Anställda med lågt socialt stöd från 

arbetskamrater upplever enligt Sloan det svårare att hantera höga krav och ovärdig behandling 

på arbetet. Sloan hävdar även att lågt socialt stöd och psykisk stress är nära relaterade till 

varandra då anställda inte har någon möjlighet att ”ventilera” av sig med andra som befinner 

sig i samma situation. Sloan poängterar dock ändå att ovärdig behandling på arbetsplatser 

reducerar anställdas välmående och värdighet, oavsett hur högt socialt stöd från 

arbetskamrater man än har. Däremot gör det sociala stödet det lättare att hantera den ovärdiga 

behandlingen. Även Pfeffer (1998) påtalar att det sociala stödet kan vara oerhört viktigt för 

anställda i situationer då kompetent och stöttande ledning är frånvarande, inkonsekvens eller 

bristande. Det blir således ett komplement till en ganska så icke stöttande ledning. Interna 

konflikter mellan arbetskamrater underminimerar värdighet i arbetet och kan även ge negativa 

effekter på produktionen (Hodson 2007:112).  

 

2.4 Yrkesstatus 
Eftersom den här studien baseras på en komparativ analys hur värdighet upplevs inom låg- 

respektive högstatusyrken kommer därför fenomenet yrkesstatus att behandlas i följande text 

samt dess koppling till värdighet.  

 

Yrkesrangordningar utifrån status är en relativt gammal sociologisk forskningstradition som 

inte bara används som ett sätt för att lista olika yrken utan används även som ett sätt att 

beskriva klassamhället och samhällets sociala skiktning. Framför allt görs yrkesstatusstudier 

för att mäta yrkens sociala status, vilket betyder att man vill mäta det anseende och den 

prestige som ett yrke har i det samtida samhället. Redan i början av 1900-talet genomfördes 

den första yrkesstatusstudien i England och la grunden för ett fortsatt forskarintresse över hela 

världen (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011:kap 1). 1947 genomfördes en av de första mer 

omfattande yrkesstatusstudierna i USA. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om 

yrkesstatus i sin helhet samt vilka bedömningsgrunder människor använder då de rangordnar 

olika yrken (Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009). 

 

Under 1950-talet utfördes den första svenska yrkesrangordningsstudien av sociologen Gösta 

Carlsson. Carlsson genomförde då en prestigestudie vars syfte var att undersöka huruvida 

uppfattningar om yrkesstatus i Sverige stämde överens med tidigare internationella mätningar. 

Han fann därmed att de internationella mätningarna kunde appliceras på svenska förhållanden 

(Ulfsdotter Eriksson 2006). Den första mer omfattande yrkesstatusstudien i Sverige 

genomfördes inte förrän år 2001 vid Göteborgs universitet där drygt 1800 personer bedömde 
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sammanlagt 100 yrken. Utifrån respondenternas svar beräknades ett medelvärde för varje 

yrke, och en svensk yrkesrangordning kunde slutligen upprättas (Ulfsdotter Eriksson & 

Flisbäck 2011:kap 1). 

 

Gemensamt med de yrkesrangordningar som har upprättats genom yrkesstatusforskning är att 

yrken delar vissa egenskaper som är desamma i olika samhällen som i sin tur ger upphov till 

överensstämmande yrkesrangordningar mellan länder. Sådana likheter som påträffas för ett 

givet yrke är makt, auktoritet, belöningar och krav på utbildningsnivå. Men det finns flera 

andra skäl som bringar status till ett yrke och vilka egenskaper det givna yrket har som kan 

påverka dess status. Christine E Bose genomförde 1985 den första yrkesstatusstudien där 

genusaspekten kom med och visade att man gärna skiljer på yrken och innehavaren av yrken, 

särskilt vad gäller kön. På så vis visar det sig att män i kvinnodominerade yrken och kvinnor i 

mansdominerade yrken ges lägre status. (Svensson & Ulfsdotter Eriksson 2009). En 

förklaring till detta menar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011:18) kan vara sättet som vi 

associerar med maskulinitet, vilket ofta är hög lön, makt och inflytande som i sin tur 

associeras med högstatusyrken.  

 

Ulfsdotter Eriksson redogör för en tabell av 100 yrken i rangordning. Här nedan syns en 

modifierad version som utgår från Ulfsdotter Erikssons tabell av 100 yrken (2006:74f). 

Modifieringen av tabellen nedan består av att 60 yrken är borttagna då dessa inte är av 

relevans för uppsatsen. Versionen nedan visar istället de 20 högst rankade och de 20 lägst 

rankade yrkena. De fetstilta yrkena är de som ingår i den här studien. 

 

Tabell 2: 100 yrken i rangordning samt andel kvinnor i procent  

Rang högstatusYrke        ♀  Rang lågstatusYrke ♀    

1 Ambassadör  16  1 Diskare   81  

2 Läkare   39  2 Gatuköksbiträde   

3 Domare   26  3 Städerska   92 

4 Professor   14  4 Sophämtare    

5 Advokat   17  5 Biljettkontrollant  45  

6 Pilot   12  6 Parkarbetare  26 

7 VD   9  7 Snabbköpskassörska  85 

8 Forskare   39  8 Hamnarbetare  1 

9 Civilingenjör  18  9 Vaktmästare  23 

10 Statsråd   47  10 Hemvårdsassistent  92 

11 Idrottsproffs   11 Servitör/Servitris  66 

12 Civilekonom  43  12 Postkassörska  95 

13 Veterinär   65  13 Affärsbiträde  73 

14 Datakonsult 24  14 Vårdbiträde  90 

15 Filmproducent  39  15 Personlig assistent  90 

16 Tandläkare  58  16 Taxi chaufför  16 

17 Aktiemäklare   17 Fiskare  1  

18 Riksdagsledamot  44  18 Matros   35 

19 Ingenjör   15  19 Fastighetsskötare 5 

20 Psykolog   80  20 Vägarbetare 1 

(Tabell hämtad från Ulfsdotter Eriksson 2006:74f). 

 



 
 

15 
 

Läkare, domare, advokat, högt uppsatta politiker, ingenjörer och civilekonomer är 

högstatusyrken som innebär att det är yrken som kräver lång utbildning vid universitet eller 

högskola och som ger relativt höga löner. Makt och inflytande är faktorer som även uppfattas 

som synonymt med högstatusyrken. Längst ner i yrkesrangordningen är yrken som 

klassificeras som lågstatus arbete och som ställer få eller inga krav alls på formell utbildning 

och arbetsuppgifterna blir klassade som okvalificerade, vilket i sin tur medför att lönerna 

vanligtvis är låga. Makt, hög lön, inflytande och lång utbildning är således vanliga 

indikationer på att ett yrke beskrivs som högstatus och är likaså faktorer som människor 

uppger när de tar ställning till och bedömer ett yrke. Yrken som hanterar smuts på olika sätt, 

är fysiskt ansträngande, har låga löner och med stor andel kvinnor tillskrivs lågstatus. Yrken 

med lägre status tenderar även att beskrivas på ett förminskande sätt med enklare språkbruk 

än yrken med högre status. (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011:kap 1).  Ulfsdotter Eriksson 

(2006) påtalar även att de som verkar inom yrken med låg status har i större utsträckning 

mindre förmåga att påverka sin egen arbetstid och har färre karriärmöjligheter. Dessutom 

menar Ulfsdotter Eriksson att det är betydligt färre som arbetar inom högstatusyrken än i 

lågstatusyrken. Arbetaryrken utgör därmed en större del av arbetsmarknaden än tjänsteyrken. 

 

2.4.1 Yrkesstatus och värdighet 
När man talar om olika yrken ger det ofta svar på individers levnadsvillkor, biografier och 

identiteter, och man använder gärna begreppet yrke för att kategorisera, klassificera och 

förklara vad någon sysslar med. Vi har våra föreställningar om att ett yrke säger mycket om 

en person, vilket i och för sig är sant då yrke ofta är nära knutet till utbildning, erfarenhet, 

levnadsvanor, villkor, samhällsklass, värderingar och identitet (Svensson & Ulfsdotter 

Eriksson 2009). Det är inte särskilt ovanligt att vi ofta försöker föreställa oss vem en person är 

genom att ta reda på vad hen arbetar med. Svensson (2009:201) hävdar att vilken 

yrkestillhörighet en person har är ofta förknippat med klasspositioner, vilket i sin tur beskriver 

en individs sociala ställning. Den typ av yrke som man utför kan sägas representera vem man 

är och vad man gör. Yrket är dels en roll som på många sätt påverkar individens ekonomi och 

sociala ställning i samhället samt individen själv och dennes identitet.  

 

Yrkesstatus har kommit att visa sig vara en betydande faktor till huruvida anställda upplever 

värdighet i sitt arbete. Oavsett om man befinner sig ett låg- eller högstatusyrke vill man ändå 

känna att insatserna i arbetet är betydelsefulla och att man har ett värde. Respekt och 

erkännande i varje yrke har stor betydelse för välbefinnandet. Det är tydligt att man får ta del 

av olika former av respekt och erkännande beroende på i vilket yrke man är verksam inom. 

Anställda inom de arbeten som klassas som lågstatusyrken upplever i vissa fall att de inte får 

den respekt som de som är verksamma inom högstatusyrken. Effekterna av yrkesstatus kan på 

så vis betraktas som en fråga om social ojämlikhet och fortsättningsvis även om 

människovärdet (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011:kap 1). Som Sayer (2007a) tidigare 

hävdat kan människovärdet förknippas med värdighet som i sin tur är centralt för upplevelsen 

av tillfredsställelse och respekt i arbetet.  
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Sayer (2007a) hävdar att värdighet och att bli behandlad på ett värdigt sätt tas oftare förgivet 

bland människor som befinner sig i högstatusyrken än vad det gör hos människor i 

lågstatusyrken eller hos dem som befinner sig längre ner i den organisatoriska hierarkin. 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011:24) anser att det är för att yrkesstatus handlar om 

starkt värderade uppfattningar om yrkens sociala ställning i samhället, dessa uppfattningar om 

olika yrken kan påverka hur utövare i olika yrken förhåller sig till sitt eget yrke. Vilken status 

ett yrke tillskrivs har betydelse för i vilken grad vi känner respekt och erkännande för yrket, 

vilket kan komma att påverka vår egen grad av självuppfattning. Vidare hävdar Sayer (2007a) 

att särskilda yrken klassas därmed antingen som värdiga eller ovärdiga beroende på i många 

fall om yrket i sig är ovärdigt att utföra, som att till exempel vara städerska då man städar bort 

någon annans smuts anses som en ovärdig handling eller att bara hantera smuts överlag. Med 

”smutsigt arbete” kopplas sådant arbete som är konkret, manuellt och kroppsnära och som 

man inom samhällsforskningen kommit att kalla för dirty work (Ulfsdotter Eriksson & 

Flisbäck 2011:125). Arbetsuppgifter som anses vara konkreta och manuella föreställs som 

fysiskt kroppsarbete. Kroppsarbete klassificeras enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 

”smutsigt” och något som de flesta i det västerländska samhället försöker undvika. Hughes 

(refererad i Ashforth & Kreiner 1999:1) hänvisar begreppet dirty work till arbetsuppgifter och 

yrken som uppfattas som motbjudande och förnedrande. Hughes observerade att samhället 

gärna sätter etikett på grupper som arbetar inom smutsiga yrken och att samhället då 

stigmatiserar och förnekar arbetets huvudsakliga uppdrag. Ackroyd (2007:kap 3) poängterar 

dock att många arbeten tenderar att vara just ”smutsiga” och är ofta manuella som å ena sidan 

involverar att flytta saker, forma och omvandla saker och skapa användbara produkter å andra 

sidan hantera smuts, damm och slam. Han hävdar att, om smuts är ovärdigt så kan man mer 

eller mindre säga att de flesta yrken är ovärdiga. Idag är uppfattningen att arbeten ska vara 

rena och fria från förorening och givande för att det ska vara värdigt och meningsfullt. 

Smutsiga arbeten klassificeras idag som ovärdiga och omeningsfulla.    

 

Sayer (2007a) beskriver skillnader mellan ovärdigt och värdigt arbete. Han hävdar att 

kvalificerade yrken har i regel mer krävande arbetsuppgifter och kräver en särskild typ av 

kompetens eller färdighet, vilket betyder att inte vem som helst kan utföra den sortens arbete 

och anses därmed mer värdigt. Kvalificerade yrken tilldelas också ett högre mått av respekt 

och självrespekt i arbetet. Vidare anser Sayer att fördelningen av ovärdigt och värdigt arbete 

varierar starkt beroende på klass, kön och etnisk tillhörighet som i sin tur tenderar att bekräfta 

människors status och sociala ställning. Fördelningen sker även i samband med i vilken 

utsträckning arbetet är utbytbart eller kräver specialist kompetens. En städerskas arbete anses 

vara utbytbart och kan därmed utövas av vem som helst medan en rörmokares arbete kräver 

en viss kvalifikation för den sortens arbete och värderas därmed högre. Det är således stor 

skillnad på ifall man utför ett yrke åt någon som inte själv klarar av att utföra uppgiften. 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011:126) påtalar samma sak och menar att eftersom 

anställda inom lågstatusyrken ofta har låg utbildning och låg lön förutsätts de vara 

ersättningsbara. Vem som helst antas kunna utföra deras arbetsuppgifter. Skillnaden mellan 

städerskan och rörmokaren som båda befinner sig i ett ovärdigt arbete är enligt Sayer (2007a) 

deras sätt att uppleva stolthet och självrespekt i arbetet. Städerskan finner mer stolthet och 

självrespekt i att utföra sitt arbete noggrant och bra medan rörmokaren finner detta i 
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vetskapen om att hen har en viss kvalifikation för att överhuvudtaget ha möjlighet att utföra 

arbetet.   

 

På liknande sätt som Sayer skildrar ovärdigt och värdigt arbete redogör Grugulis (2007: kap 

4) för kvalificerat och okvalificerat arbete. Grugulis hävdar att på vilket sätt och hur arbetet är 

utformat samt vilken relation anställda har till sina arbetsgivare, kollegor och kunder är högst 

relaterat till huruvida anställda upplever värdighet och respekt. Det handlar om ifall deras 

löner eller arbetsvillkor är anständiga samt i vilken utsträckning de anställda kan göra sin röst 

hörd i arbetsplatsproblematik. Centralt i detta ligger kunskap och färdighet. Kunskap och 

färdighet kan erbjuda anställda individuella möjligheter till mer intresseväckande och högre 

belönade arbeten som i sin tur skapar kollektiva grupper med högre förhandlingsstyrka, status 

och inflytande i beslut som fattas på arbetsplatsen. Traditionellt sätt har färdighet krävt någon 

form av tankeväckande eller kompetent ingång för anställda. Färdighet förknippas vanligen 

med att vara en införlivad kunskap och expertis såväl som en form av beslutande makt. 

Kvalificerade yrken antas därmed involverar anställda på ett eller annat vis och ger dem en 

högre känsla av autonomi och tillfredställelse i arbetet. Grugulis hävdar dock att om vi bara 

fokuserar på dessa aspekter av arbetet riskerar vi att missa andra viktiga aspekter. Kvaliteten 

på ett arbete kan inte bara bedömas på de kunskaper eller färdigheter som arbetstagaren har. 

Det finns andra omständigheter som vissa arbetstagare värderar högre så som arbetskamrater, 

trygghet eller ansvarstagande. Vidare menar Grugulis (2007) att anställda inom okvalificerade 

yrken oftare tenderar att finna meningen med arbetet genom sina kollegor, att vänskapen är 

viktigare än arbetet. Hon poängterar dock ändå att detta sociala faktum inte väger upp mot ett 

arbete som inte är meningsfullt eller värdigt. Värdighet, autonomi och ett meningsfullt arbete 

ska införlivas både i okvalificerade som kvalificerade yrken.   

 

Bolton (2007:4) anser att det i dag finns värdefull kritik som framhäver de ojämlikheter i 

tillgången till välbetalt arbete, trygga och säkra arbetsförhållanden samt värdighet i arbetet. 

Dessa ojämlikheter är särskilt påtagliga för att uppnå värdighet på arbetsplatsen. Den brittiske 

journalisten och författaren Polly Toynbee har genomfört en populär studie om arbetets dåliga 

spännvidd över 30 år. Hon belyser hur strukturella ojämlikheter knappt har förändrats under 

den perioden och hur människor som arbetar i vissa fall för mindre än minimilönen och utför 

arbete som borde vara socialt värderat men inte är det (Bolton 2007:4f). Idag förväntas 

lågstatusyrken eftersträva höstatusyrkens kriterier men utan att grupperna inom 

högstatusyrkena förlorar sina maktresurser. Vi befinner oss i en statusstress då vi hela tiden 

påminns om, eller själva uppfattar att vi inte är tillräckligt framgångsrika och kan då innebära 

att vi upplever ett hot mot vår värdighet och respekt (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011).  

Sayer (2007:kap 2) anser just att yrkets status är en del i skapandet och upprätthållandet av 

värdighet i arbetet. 
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3. Metod 
 

Den här undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer. Valet av en kvalitativ undersökning 

berodde på att värdighet i mångt och mycket består av människors känslor och upplevelser, 

vilket gjorde att det fall sig naturligt för mig att använda intervjuer till den här studien. Syftet 

med den här studien var helt enkelt att jag ville få en djupare förståelse och inblick i mina 

respondenters känslor, upplevelser och tankar gällande värdighet inom deras olika yrken. 

Syftet med studien är inte att generalisera resultat utan att söka en förståelse av fenomenet och 

vilka trender, mönster eller motstridigheter som detta fenomen uppvisar i relation till sin 

kontext. Detta är det vanligaste sättet vid en kvalitativ analys menar Patel och Davison 

(2011:109) då det är sällan man gör systematiska urval av försökspersoner vid intervjuer.  

 

Min studie består av en deskriptiv undersökning, vilket innebär att det redan finns en viss 

mängd kunskap inom ett problemområde. Deskriptiva undersökningar är ofta beskrivningar 

som rör förhållanden av dåtid eller förhållanden som existerar just nu. Dessutom begränsar 

man sig till att undersöka några aspekter av de fenomen som man är intresserad av och man 

använder sig ofta av endast en teknik för att samla information till användning vid deskriptiva 

studier (Patel & Davidson 2011:12f). Att min studie avser vara deskriptiv grundas dels på den 

omfattande tidigare forskning som gjorts inom området och dels på det urval av aspekter som 

jag valt att undersöka. De aspekter som jag valt att undersöka förstås av mina frågeställningar 

”Hur upplevs värdighet inom låg- respektive högstatusyrken?” och ”Förefaller det några 

skillnader och i så fall vilka?”  

 

3.1 Kvalitativa intervjuer 
Jag kommer i följande text att beskriva mitt urval och genomförande av intervjuerna. Sedan 

kommer jag att beskriva hur databearbetningen gått till. Därefter kommer jag att diskutera 

kring reliabiliteten och validiteten vid intervjuerna. Slutligen kommer jag ta upp och beskriva 

hur jag gått tillväga med de etiska aspekterna innan intervjuerna.  

 

3.1.1 Urval för intervjuer 
I de kvalitativa intervjuerna ingick totalt sex personer från fem olika yrken. Två av yrkena var 

lågstatusyrken och de andra tre var högstatusyrken. Föremål för lågstatusyrkena var ett 

affärsbiträde (kassapersonal) och två städerskor. Föremål för högstatusyrkena var en domare, 

en civilekonom och en civilingenjör. Dessa yrkeskategorier från både låg- och högstatus 

valdes på grund av ett bekvämlighetsurval då jag känner personer som arbetar inom 

respektive yrke. Valet av respektive yrkeskategori baserades på, samt bekräftades av tabellen 

om hundra rankade yrken i Sverige (se tabell 2). Tabellen använde jag  för att dels bekräfta att 

de lågstatusyrken jag tänkt använda mig av är lågt rankade, dels för att välja ut vilka 

högstatusyrken som kan komma att bli föremål för min studie, då detta inte var helt klart från 

början. Syftet med studien har aldrig varit att önska se variationer eller likheter mellan ålder 

och kön. Min önskan var istället att urvalet skulle ske av variation mellan ålder och kön, men 

inget som jag medvetet valt. Därför blev urvalet av mina respondenter både män och kvinnor i 

olika åldrar. 
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3.1.2 Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna hade jag telefonkontakt med respondenterna. De fick då möjlighet att 

själva välja tid och plats för intervjun. Genomförandet av intervjuerna skedde därför på olika 

platser. En del hemma hos dem själva och andra hos mig själv. Enligt Lantz (2007:72) är det 

viktigt att se till att det finns tillräckligt med tid avsatt för intervjun. Detta för att både 

intervjuaren och respondenten kan känna sig fria till eftertanke och stanna upp under 

intervjun. Innan intervjuerna förklarade jag att om det fanns några eventuella oklarheter med 

någon fråga så kunde de bara fråga mig. Samtliga intervjuer genomfördes utanför 

respondenternas arbetstid, vilket betyder att intervjuerna avsattes på deras fritid och gott om 

tid fanns då tillgänglig. En fördel med att utföra intervjun på respondenternas fritid var att 

arbetsgivaren inte fick möjlighet att eventuellt vara med och styra intervjuns tid, plats eller 

vem som skulle intervjuas. Jag kände även att det föll sig naturligt att kontakta respondenterna 

utanför arbetet och inte via arbetsgivaren då mitt syfte med undersökningen var att studera 

fenomenet värdighet och hur det upplevs av anställda. Ett problem där kunde vara att 

arbetsgivaren möjligtvis inte vill att hens anställda ska uttrycka eventuellt missnöje, bristande 

värdighet eller dålig ledning. Fortsättningsvis gick vi noggrant igenom och diskuterade kring 

upplägget av intervjun innan vi började. En tydlig ram för intervjun menar Lantz (2007:69) 

inger respondenten en känsla av tillit och ansvar.  Förtroende skapas och intervjun blir 

förutsägbar vilket minskar anspänning. 

 

Intervjuguiden använde jag på alla mina respondenter. Detta gjorde jag för att på ett 

överskådligt sätt jämföra eventuella skillnader eller likheter i svaren som gavs från 

respondenterna från de olika yrkeskategorierna. Vid utformningen av mina frågor till 

intervjuguiden använde jag mig av relevant litteratur för att på ett så bra sätt som möjligt få 

fram de frågor som behövs för att belysa mitt forskningsområde. Lantz (2007:56) hävdar att 

det är positivt att använda sig av litteratur för att få hjälp med att formulera sina frågor och för 

att undvika att ställa fel frågor. En nackdel med att använda samma intervjuguide på både 

yrkeskategorierna skulle kunna vara att vissa frågor inte riktigt passade in på tex 

högstatusyrkena. En sådan fråga var till exempel om de upplevde sina yrken som självvalda. 

Den frågan kan tyckas vara ganska självklar men med närmare eftertanke tyckte jag att frågan 

var bra att ha med för att jämföra med de övriga respondenternas svar. Trost (2005:51f) anser 

att intervjuguiden inte nödvändigtvis måste se likadan ut för varje intervju. Han menar att det 

kan många gånger vara klokt att se över guiden efter första intervju tillfället för att upptäcka 

eventuella brister. Jag var dock nöjd med de svaren som jag fick efter första intervju tillfället 

och jag ansåg inte att min guide behövde ändras till nästa tillfälle. Jag valde istället att 

använda mig av följdfrågor som skulle komma att bli det unika för varje intervju. Trost 

(2005:57) hävdar att följdfrågor är avgörande för att förstå hur den intervjuade tänker i vidare 

banor. 

 

Frågorna i intervjuguiden är formulerade på ett sådant sätt att inga otydligheter uppstår under 

intervjun. Jag valde att bryta ner frågorna i mindre specifika frågor som skulle vara lätta att 

förstå. Att fråga en person om denne upplever värdighet i sitt arbete är självklart ganska svårt 

att svara på då värdighet består av så många olika komponenter. Därför valde jag att bryta ner 

och formulera mina frågor i olika delfrågor baserade på mina teman för studien. Några av 
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dessa frågor handlade bland annat tillit, krav och självbestämmande. Se mer i (bilaga 1).  

Intervjuguiden bestod av 24 frågor som började med enkla bakgrundsfrågor som antal år inom 

yrket, ålder och utbildning för att sedan gå över till de djupare frågorna. Avslutningsvis 

frågade jag om det fanns något som respondenten kommit att tänka på under intervjun som 

jag inte redan hade frågat. Varje intervju varade runt 30 minuter, vilket jag även informerade 

mina respondenter om innan så att de skulle ha en klar uppfattning om hur lång tid den skulle 

vara. Dessa 30 minuter anser jag var lagom då jag fick med allt som jag ansåg var relevant för 

mitt forskningsområde. Vid intervjuerna använde jag mig av en teknik som kallas för ”tratt-

teknik”. Tratt-tekniken innebär att jag började med stora öppna frågor för att sedan gå över till 

mer specifika frågor. Denna teknik anser Patel och Davidson (2011:78) är mer aktiverande 

och motiverande för respondenten då intervjuaren hinner vinna tillit och förtroende innan man 

ger sig på de större frågorna.  

 

Samtliga intervjuer är vad man kallar för semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer 

innebär enligt Patel och Davidson (2011:82) att man som forskare gör en lista över specifika 

teman som skall beröras, men respondenten har själv en stor frihet att utforma svaren. 

Frågorna i den semistrukturerade intervjun kan komma antingen i en bestämd eller obestämd 

ordning. Detta sätt att strukturera intervjun på kan förstås av min intervjuguide (se bilaga 1) 

där jag delade upp frågorna i tre huvud rubriker som berör olika aspekter så som 

bakgrundsfrågor, värdighet och yrkesstatus. Att mina intervjuer är semistrukturerade har jag 

medvetet valt eftersom jag ville styra frågorna men så lite som möjligt påverka 

respondenternas svar. Då syftet med studien var att ta reda på om det förefaller några 

skillnader eller liknelser i hur värdighet upplevs inom låg- respektive högstatusyrken. Att 

använda sig av en delvis ostrukturerad intervju kan även kallas för en öppen intervjuform 

menar Lantz (2007:72). Mina intervjuer kan således knytas an till att vara både 

semistrukturerade och öppna. En annan anledning till varför jag valde just dessa sätt att 

strukturera min intervju på berodde även på att jag ville att mina respondenter skulle berätta 

vad som föll sig naturligt för hen att beskriva. Ett sådant sätt kan vara hur de ansåg sig få tillit 

i sitt arbete och hur de konkret kunde beskriva en situation i deras arbete där de upplevde 

tillit. Svaren skiljer sig därmed utifrån arbetsplats och erfarenheter.  

 

Alla intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning, vilket jag även informerade 

mina respondenter om innan och fick deras samtycke. Att jag använde mig av ljudupptagning 

var för att jag skulle kunna lyssna och ställa frågor samtidigt under intervjun , att vara 

närvarande helt enkelt. Att lyssna, ställa frågor och anteckna samtidigt är inte lätt menar Lantz 

(2007:106). Hon menar att det ofta innebär att data reduceras på ett osystematiskt sätt 

eftersom den som intervjuar inte skriver ner allt som sägs. Detta på grund av att intervjuaren 

inte hinner och att man mer eller mindre medvetet filtrerar det som sägs. En annan viktig 

fördel jag såg med att använda mig av ljudupptagning istället för anteckningar var att jag 

lättare kunde iaktta respondenternas kroppsspråk under intervjun. Jag kunde då se 

ansiktsuttryck eller gester och därmed lättare avgöra om de eventuellt inte förstått frågan eller 

kanske upplevt den som känslomässigt ”jobbig”.  
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Efter varje intervju transkriberade jag ljudupptagningen. Detta för att det blev lättare att 

bearbeta och analysera materialet när det var utskrivet i text. Jag fick en mer överskådlig bild 

över materialet samt att jag då upptäckte brister i mitt sätt att hantera intervjun när jag 

lyssnade på inspelningen efteråt. De brister jag upptäckte var att jag kunde bland annat ställt 

fler följd frågor eller bett respondenten att utveckla sina svar lite mer. Detta tog jag till mig 

och försökte vid nästa intervju vara mer uppmärksam. Dessutom upptäckte jag att jag hade en 

förmåga att avbryta respondenten under intervjun. Trost (2005:65) menar att man aldrig ska 

avbryta den som man intervjuar utan ge denne tid att tänka och möjlighet till en paus. Detta 

tog jag fasta på genom att jag vid nästa intervju tillät mer tystnad under intervjun, vilket även 

visade sig att den intervjuade inte alltid var klar med sitt svar. Valet av att använda mig av 

ljudupptagning var även för att lättare kunna analysera och bearbeta data efter intervjuerna.  

 

3.1.3 Databearbetning av intervjuerna 
Efter transkriberingen skrev jag ut alla papper så att jag fick materialet i pappersfrom och mer 

överskådligt kunde börja med databearbetningen. Jag började därefter reducera bort 

datamängden till det som skulle vara med i min fortsatta analys. Denna datareduktion gjorde 

jag för att välja och även för att välja bort information så att det skulle bli enklare för mig i 

nästa steg av bearbetningen. Bortvald information var till exempel sådana svar som inte gav 

något eller som inte kändes användbara. Jag valde även bort sådan information som jag 

upptäckte efteråt inte besvarade studiens frågeställningar. Lantz (2007:107) menar att 

datareduktionen är ett viktigt led i analysen. Det är därför relevant att ta bort sådan 

information som inte besvarar på studiens syfte. Därefter började jag med att koda materialet. 

Jag gick igenom mening för mening och skapade dimensioner och kategorier för varje 

mening. Detta gjorde jag för att kunna tolka och förstå innehållet i materialet och för att på ett 

mer överskådligt sätt hitta ord eller meningar som besvarar syftet med studien. Det här sättet 

att hantera materialet på hjälpte mig att spegla innehållet i svaren, vilket även Lantz 

(2007:111) menar är ett bra sätt att använda sig på vid kvalitativa undersökningar. En annan 

fördel med att koda materialet på detta sätt var att jag kunde hitta likheter i svar på olika 

frågor som jag sedan kunde ha med i analysen. En nackdel var dock att vissa dimensioner och 

kategorier tenderade att bli ganska lika och jag fick börja om för att hitta nya tankar och 

tolkningar kring texten. Efter kodningen försökte jag hitta olika mönster, motstridigheter eller 

liknelser i svaren. Detta menar Lantz (2007:118) fördjupar förståelsen av detaljerna och kallas 

för metakodning. Slutligen skrev jag ner memos i ett anteckningsblock på sådant som jag 

kommit att tänka på under kodningen. Till exempel olika funderingar eller tankar kring svaren 

som jag kunde ha med i min analys och i mitt resultatkapitel. Att skriva ner memos direkt 

efter kodningen av materialet hjälpte mig att komma ihåg sådant som jag funderat över. Det är 

annars lätt att man glömmer bort och sen får man kanske inte med eventuella viktiga tankar 

eller funderingar som man haft. Kodningen och minnesanteckningarna var till stor nytta vid 

analysen och arbetet underlättades när det var dags att börja analysera resultaten och dra egna 

slutsatser.  

 

3.1.4 Förförståelse vid intervjuerna 
Eftersom jag tidigare har arbetat och fortfarande arbetar inom ett av de utvalda 

lågstatusyrkena gör att jag redan innan intervjuerna hade en förförstålse för respondenternas 
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arbete och situation i arbetet. Jag tror också att detta gjorde att respondenterna lättare kunde 

öppna upp sig vid intervjuerna och vara mer ärliga vid deras svar vilket jag ser som positivt. 

Detta dels för att vi kände varandra sedan tidigare och har arbetat ihop och dels för att vi delar 

samma förkunskap om arbetet. Enligt Patel och Davidson (2011:83) är det troligen en fördel 

om intervjuaren har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras. Någon 

förkunskap hade jag dock inte gällande högstatusyrkena men jag var väl förberedd genom att 

jag studerat tidigare forskning inom området. Vilket enligt Patel och Davidson är ett annat sätt 

att tillägna sig en teoretisk färgad kunskap eller en uppsättning centrala aspekter som är av 

vikt för studien. Att jag även kände de personer som var föremål för mina högstatusyrken tror 

jag gjorde att de kunde svara öppet och ärligt på mina frågor. Vilket jag även där ser som 

positivt. Att jag redan tidigare har arbetat och fortfarande arbetar inom de utvalda 

lågstatusyrkena kan medföra som jag ser det vissa nackdelar. En nackdel kan vara att jag inte 

ställde lika många följdfrågor på lågstatus intervjuerna som jag gjorde med högstatus. Detta 

för att min egen förförståelse och mina egna uppfattningar bekräftades av de svaren jag fick 

och därmed var jag nöjd med det. Medan med högstatus intervjuerna ställde jag mer 

följdfrågor på grund av nyfikenhet och brist på egen erfarenhet inom yrket. Detta hade jag 

förmodligen gjort med lågstatus också om det inte vore så att jag hade den erfarenheten av 

yrket som jag hade. Trost (2005:88) anser att det är farligt att vid intervjuer tro att man förstår 

någons situation eller tankesätt. Han menar att det kan resultera i att man missar viktig 

information eller totalt har missuppfattat den intervjuade. Jag anser dock inte att jag skulle ha 

missuppfattat vad den intervjuade menade men kan eventuellt gått miste om information. 

 

3.1.5 Reliabilitet och validitet vid intervjuerna 
Patel och Davidson (2011:102ff) hävdar att det är viktigt att man verkligen undersöker det 

som man avser och säger att man ska undersöka. Det man undersöker är abstrakta fenomen så 

som människors upplevelser, inställningar, kunskap och liknande. Vidare menar de att det är 

viktigt att undersökningen har god reliabilitet och validitet. Patel och Davidson beskriver att 

reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet. Forskare granskar om undersökningen har hög 

eller låg reliabilitet vilket innebär att det man undersöker är korrekt gjort och att 

tillförlitligheten är hög. Lantz (2007:100f) menar att tillförlitligheten beror på intervjuarens 

förmåga att betrakta fenomenet ur respondentens synvinkel och fånga den mening som 

respondenten ger fenomenet. Att det som sägs stämmer överens med vad som är sant som i 

sin tur bekräftar att intervjun är tillförlitlig helt enkelt. Detta har jag tagit fasta på när det avser 

lågstatusyrkena. Eftersom jag själv, som ovan nämnt har arbetat inom dessa yrken kan jag på 

ett annat sätt förstå och betrakta respondenternas perspektiv samstämmigt. Intervjuerna inom 

högstatusyrkena upplevde jag som äkta. De svar jag fick kändes ärliga och jag hade ingen 

misstanke att tro att de skulle förvränga svaren eller ljuga. Samtliga intervjuer kändes därför 

tillförlitliga. Lantz (2007:13) menar att man vet om respondenten talar sanning om 

respondentens utsagor speglar eller stämmer överens med, något iakttagbart. Som tidigare 

nämnts var det lättare för mig att iaktta respondenternas kroppsspråk när jag använde mig av 

ljudupptagning vid intervjuerna. För att uppmärksamma att det som sägs stämmer överens 

med deras kroppsspråk och uttryck, Vilket således stärker tillförlitligheten. Lantz (2007:87) 

hävdar att samspelet under intervjun påverkar i mångt och mycket resultatens tillförlitlighet. 

Hon menar att samspelet påverkar samtalens innehåll och process och att det underlättar för 
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den som intervjuar att styra samtalet i önskad riktning. Beteendet påverkar det som sker i 

samspelet och påverkas därmed av det som sker. Vidare menar Lantz att vara tyst eller 

undvika ögonkontakt är också en form av kommunikation. Denna typ av kommunikation är 

givetvis något som i sin tur minimerar tillförlitligheten. Under varje intervju försökte jag hålla 

ett bra samspel där jag höll ögonkontakt och ställde relevanta följdfrågor. Jag såg även till att 

inte lägga till mina egna värderingar genom att till exempel instämma eller att icke instämma. 

Eftersom jag inte ville att det skulle färga av sig på mina respondenter. Balansen mellan 

samtalen och samspelet under intervjuerna upplevde jag som mycket bra. Jag kände att det 

fanns ett bra flyt i samtalen. 

 

Enligt Fangen (2005:256) använder man sig vanligtvis av deltagande observation som en 

kompleterande metod för att stärka validiteten i undersökningen. Detta för att bedöma 

sanningshalten i respondenternas utsagor. För den här undersökningen har jag valt att endast 

använda mig av intervjuer då tiden inte varit tillräcklig till att utföra observation. Trots att 

inga observationer gjorts till den här undersökningen upplever jag ändå att sanningshalten i 

intervjuerna är hög. Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller enligt Patel och Davidson 

(2011:105) hela forskningsprocessen och ambitionen är att upptäcka företeelser, tolka och 

förstå innebörden av livsvärlden eller att beskriva uppfattningar. Vidare menar Patel och 

Davidson att en kvalitativ studie har god validitet om forskaren förmår skaffa underlag för att 

göra en trovärdig tolkning av respondentens livsvärld. Validitet innebär helt enkelt att man 

undersöker det som man avser att undersöka och ingenting annat. I mitt fall är avsikten att 

undersöka värdighet i arbetet. Detta har jag gjort genom att ställa frågor som berör det 

aktuella fenomenet och sedan fått svar som gav mig en trovärdig och tydlig bild av 

respondenternas uppfattningar. Vilket stärker såväl validitet som reliabilitet. Vid intervjuerna 

har jag försökt att vara så tydlig som möjligt när jag ställt mina frågor. Detta för att 

respondenterna ska förstå och tolka frågorna lika så att svaren går att jämföra med varandra, 

vilket stärker validiteten vid intervjuerna. Att mina intervjuer även har låg grad av 

standardisering stärker också validiteten. Detta eftersom jag genom mina helt ostrukturerade 

följdfrågor försökt att fånga det unika i varje intervju för att förstå och få veta respondentens 

unika upplevelser, tankar och uppfattningar kring mitt forskningsområde. Det är just detta 

som Trost (2005:113) anser stärker trovärdigheten i undersökningen och därmed validiteten. 

Under mina intervjuer har jag inte lagt in mina egna åsikter eller tankar kring respondenternas 

svar, vilket också stärker trovärdigheten och validiteten. Trost (2005:114) anser att det är 

ytterst viktigt att inte lägga in sina egna åsikter under intervjun eftersom det är den 

intervjuades föreställningar man vill få fram och förstå. Det är således bra att vara objektiv 

under intervjun, vilket jag i största möjliga mån har varit. 

 

3.1.6 Etiska aspekter vid intervjuerna 
Patel och Davidson (2011:63) hävdar att de flesta undersökningar innebär att individerna 

lämnar information till oss genom att de svarar på frågor. Vilket betyder att man som forskare 

måste värna om de enskilda individernas integritet. Alla uppgifter som man får ta del av, från 

och om individerna måste behandlas konfidentiellt. Att behandla information konfidentiellt 

innebär enligt Patel och Davidson dels att man inte får lämna uppgifter till utomstående, dels 

att det inte får vara möjligt att identifiera en enskild individ när man presenterar resultatet. 
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Vidare menar de även att studiens syfte samt vad respondenternas medverkan kommer att 

innebära måste informeras till de enskilda individerna innan de lämnar någon information.  

 

Patel och Davidson (2011:63) har radat upp fyra punkter som de kallar för ”de fyra 

huvudkraven” vilka jag har använt mig av i den här undersökningen. Gällande 

Informationskravet som är det första kravet så informerade jag först mina respondenter om 

studiens forskningsområde, handling och syfte. Jag gjorde även en kort beskrivning av 

begreppet värdighet för att stärka respondenternas förståelse kring ämnet. Sedan använde jag 

mig av samtyckeskravet då alla respondenter som jag först valde ut och som blev tillfrågade 

av mig blev tydligt informerade om att de självklart kunde tacka nej till att medverka i min 

undersökning. Ingen tackade nej, och tyckte istället att det skulle bli kul. Det kanske 

viktigaste kravet är därefter konfidentalitetskravet. Jag har i min studie därför valt att använda 

mig av fiktiva namn vid de tillfällen då jag har använt mig av namn i studien. Jag har även 

bytt ut företagens namn som de arbetar på till fiktiva namn. Dessa fiktiva namn har jag även 

använt mig av när jag transkriberat. Ljudfiler och anteckningar från intervjuerna har förvarats 

på ett säkert ställe i mitt hem där ingen annan kommer åt dem. Innan jag spelade in intervjun 

frågade jag självklart om deras samtycke. Nyttjandekravet är den sista punkten och de 

uppgifter och den information som jag har samlat in av mina respondenter har endast använts 

i studiesyfte och ingenting annat. Detta informerade jag även mina respondenter om innan 

intervjun. 
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4. Resultat och analys 
 

I vilken grad anställda upplever värdighet är många gånger sammanflätat med vilket yrke de 

är verksamma inom eller vilken position de besitter (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011; 

Sayer 2007a). Därför tyckte jag att det vore intressant att undersöka hur anställda inom låg- 

respektive högstatusyrken upplever värdighet i sitt arbete och vad de anser är värdigt för dem. 

Jag kommer i detta kapitel koppla samman studiens teoretiska och empiriska material samt 

behandla syftet med studien. Syftet är att beskriva på vilket sätt värdighet upplevs för 

anställda inom låg- respektive högstatusyrken. För att det ska bli lätt att förstå och följa med i 

texten har jag valt att dela upp låg- och högstatusyrken i två olika huvudrubriker. Därefter 

kommer varje huvudrubrik delas upp i underrubriker som behandlar de aspekter som är av 

betydelse för värdighet i arbetet. Aspekter som framkommit i tidigare forskning, som bland 

annat socialt stöd, ett övermått av arbete och ledarskap har visat sig tydligast i mina 

intervjuer. 

 

Bolton (2007: kap 1) beskriver skillnaden mellan värdighet i arbetet och värdighet på arbetet 

som utgörs av subjektiva och objektiva faktorer (se tabell 1). De subjektiva faktorerna förstås 

genom intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter, vilket ökas genom ansvarsfull autonomi 

(frihet under ansvar), självkänsla och respekt i arbetet. De subjektiva faktorerna upplevs 

därmed av värdighet i arbetet. De objektiva faktorerna utgörs av värdighet på arbetet och som 

uppnås av anställda där organisationer skapar strukturer och rutiner som ger dem lika 

möjligheter, trygga och säkra arbetsförhållanden, förmåner och möjlighet att göra sin röst 

hörd i arbetet. Dessa faktorer kommer jag att använda mig av för att fastställa hur de anställda 

upplever värdighet i arbetet som en sammanfattande del i slutet av varje huvudrubrik.  

 

4.1 Lågstatusyrken 
Hur andra uppfattar ett yrke är nära relaterat till vilken status yrket tillskrivs och kan i sin tur 

komma att påverka den egna självbilden (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011). 

Lågstatusyrken associeras ofta med låga löner, få eller inga krav på utbildning och manuellt 

kroppsarbete, vilket i sin tur värderas lågt av samhället. Städerskorna uttryckte det som att 

andras uppfattningar om deras yrke var negativ och de antog att andra förmodligen såg ner på 

deras yrke, vilket följande två citat belyser: 

 

Ja det är väl lägst i stegen, så de tänker nog att det är skit. Nej men att man städar, att man städar 

toaletter, att det är ofräscht och att man tjänar dåligt med pengar. Det är ju lågstatusjobb. Ja så 

andra har nog inte så höga tankar om det. Ja att man ser ner på det helt enkelt (Städerska 1). 

 

Jag tror att de flesta tror att det är tråkigt. För att man ska gå och städa andras skit. Jag tror att 

många upplever det som tråkigt att städa. Så tror jag i alla fall (Städerska 2). 

 

Att man städar någon annans smuts eller att hantera smuts överlag anses ofta av samhället 

som en ovärdig handling och yrket tillskrivs därmed ett lägre värde menar Sayer (2007a). Av 

citaten framgår att respondenterna upplever att andra föknippar deras yrken med smuts och att 

det är ett arbete med låga förväntningar. Städerska 1 är inte bara medveten om att andra 
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sannolikt uppfattar hennes yrke som ”smutsigt” utan är även medveten om vilken status 

hennes yrke har. Hon poängterar att det är ett lågstatusyrke och att det ungefär skulle tala för 

sig självt. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011:140) poängterar att människors 

uppfattningar om andra personer och deras yrken baseras nästan aldrig på egna erfarenheter 

utan baseras istället många gånger på samhällets gemensamma föreställningar.  Affärsbiträdet 

uttryckte däremot inget om att andra skulle förknippa hennes yrke med ”smuts”, utan att det 

skulle vara ett enkelt och trevligt yrke, vilket förstås av följande citat: 

 

Jag tror att många uppfattar det som att det är ett lätt yrke som aldrig har varit inom handel. Att det 

är ett väldigt trevligt yrke på något vis, fast egentligen så är det inte det utan det är ju ett 

tungjobbat arbete som man har fast det är inte många som ser det (Affärsbiträde). 

  

Affärsbiträdet ger uttryck för att andra skulle uppfatta hennes yrke som ett ganska ”slappt” 

arbete. Ett arbete som inte kräver särskilt mycket och som mer eller mindre skulle gå ut på att 

bara vara social och trevlig gentemot kunder. När det i själva verket innebär väldigt mycket 

tunga lyft av att plocka upp varor till hela butiken, det är stressigt och kräver att man är skärpt 

i många lägen. Affärsbiträdet upplever det som nedvärderande att andra inte förstår eller ser 

det arbete som hon egentligen utför. Vi vill ju trots allt att våra insatser i arbetet ska vara 

betydelsefulla oavsett inom vilket yrke vi är verksamma och vilka arbetsuppgifter vi utför 

(Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 2011). Sliter man på sitt arbete och utför ett ganska 

”tungjobbat” arbete vill man inte att andra ska tro att arbetet är raka motsatsen. På ett sådant 

sätt uttrycker affärsbiträdet en stolthet i sitt tunga arbete. En stolthet som också kan vara ett 

strategi för att öka yrkets status och värde samt ett sätt för att bekräfta sin egen insats i arbetet. 

Enligt Hodson (1998 har anställdas stolthet i utförandet av sina arbetsuppgifter stor betydelse 

för värdigheten i arbetet. 

 

De stereotypa bilder som tillskrivs deras yrken vill de inte bekräfta. Tvärtom uppfattar de 

själva sina yrken som roliga och att de får träffa många olika människor i arbetet, vilket de ser 

som väldigt positivt. Affärsbiträdet uppfattar sitt yrke som omväxlande och att den ena dagen 

sällan är den andra lik. Städerskorna som båda arbetar inom samma företag uttrycker en 

gemensam uppfattning om att deras yrken ger dem möjlighet till att träffa väldigt mycket 

människor varje dag och att det ger dem en positiv bild av yrket. Ashforth och Kreiner (1999) 

menar att en strategi som är vanlig inom lågstatusyrken är just att man trots omgivningens 

stigmatiserade föreställningar ändå vill hävda att sitt yrke är bland annat roligt och enkelt. 

Respondenterna menar dock ändå att det självklart finns tråkiga arbetsuppgifter av deras yrke 

men att det i det stora hela inte påverkar de positiva faktorerna som de ser med sitt yrke. 

Arbetsuppgifterna i sig är inget som de anser väger upp arbetet utan det är snarare andra 

omständigheter runt omkring arbetsuppgifterna som är mest betydelsefulla.  

 

Studiens resultat visar på att omgivningens negativa uppfattningar om de lågstatusanställda 

inte överensstämmer med deras egna uppfattningar av yrket. Av resultatet framgår även att de 

intervjuade uppfattar sitt yrke som mer positivt än negativt, men att de är väl medvetna om de 

stigmatiserade föreställningar som finns om deras yrke. Andras uppfattningar om 

lågstatusanställda är dock inget som påverkar deras egen självbild och egenvärde, vilket 
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därmed betyder att deras värdighet inte påverkas av hur andra uppfattar eller ser på deras 

arbete. 

 

4.1.1. Passiv ledning och missnöjda anställda 
Arbetsvillkor kan både ge värdighet och motverka värdighet för de anställda. Enligt Karlsson 

(2008:9f) finns det ett antal olika omständigheter som kan motverka värdigt arbete för de 

anställda. En sådan är dålig ledning och vanstyre som gör arbetsvillkoren minst sagt 

ansträngande. Hodson (2001) kallar det för management incompetence som innebär att 

ledningen inte har någon respekt för de anställda och deras behov samt bristande kompetens. 

Av den här uppsatsens resultat framgår att de intervjuade är starkt missnöjda med sin ledning 

och sina arbetsvillkor. På företag A där städerskorna arbetar är ledningen inte bara dålig utan 

många gånger helt frånvarande. Städerska 1 berättar: 

 

Ja, jag tycker ju att den är kass just nu. Dom har ingen bra kommunikation alls, man får ingen 

respons, man kan ringa och de tar aldrig tag i saker, man ber om saker som man aldrig får. Ja de 

lyssnar inte alls bra (Städerska 1). 

 

Städerska 2 berättar: 

 

Jag tycker att våran ledning är rätt så kass. Bara för att de är ägare utav företaget så får de göra 

som de vill. Det finns ingen koll och då slappar allt. Det är nackdelen för mig att ha en ägare som 

chef. För han kan inte bli av med jobbet. Det är skit måste jag ju säga. Jag vet att 

kommunikationen på jobbet är skit. Både uppåt, nedåt, åt sidorna och allt vart man kan komma 

(Städerska 2). 

 

Båda två beskriver ledningen enligt dem själva som ”kass” och att kommunikationen inte alls 

är bra. Bristande kommunikation inom ett företag kan få anställda att känna sig utanför och 

inte delaktiga i beslut som fattats eller att de inte får ta del av förändringar som sker inom 

organisationen. Huzell (2005:193) menar att det har blivit allt viktigare för ledningen att göra 

anställda mer personligt ansvariga för att på så vis ta ett större ansvar för helheten genom 

delaktighet och engagemang. Städerska 1 berättade även för mig att cheferna på 

huvudkontoret hade bestämt sig för att skära ner på (vad de ansåg) onödiga utgifter i 

företaget. En av dessa var att ta bort fruktleveransen som kom en gång i veckan till alla 

servicekontor där städerskorna arbetar. Ett rykte hade tidigare florerat runt personalen att detta 

eventuellt skulle ske men ingen från varken huvudkontoret eller någon mellanchef hade 

påtalat detta. En måndag kom mycket riktigt ingen fruktleverans och städerska 1 tänkte att 

hon skulle spela helt oförstående och ringde då sin närmsta chef som påtalade att hon inte 

hade den blekaste aning om varför frukten inte hade levererats. Hon skulle ta reda på detta sa 

hon och skulle därefter kontakta städerska 1, vilket hon aldrig gjorde. Detta tycker jag visar på 

ett mycket större problem inom företaget än vad det först kan verkas vara. En fruktleverans 

kanske man inte anser som någon direkt stor förändring inom företaget. Vad man däremot kan 

tycka är att om de misslyckas att informera sina anställda om en så liten förändring. Hur 

hanterar de då de större förändringarna inom företaget? Större förändringar skulle kunna vara 

nya arbetsuppgifter som inte förmedlas på ett begripligt sätt, att deras städutrustning ska 

minskas eller förändras eller att företagsbilarna ska bli färre et cetera. De anställda påverkas i 
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hög grad av sådana förändringar och det påverkar deras arbetssätt samt även arbetsvillkor. 

När ledningen misslyckas med att informera sin personal om relevant information uppstår ett 

missnöje från de anställdas sida och deras förtroende till ledningen sjunker. Huzell (2005:145) 

visar på att förtroende och muntlig kommunikation betonas som avgörande faktorer för att 

arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt. 

 

Affärsbiträdet bevittnar i stort sett samma sak på sin arbetsplats. Hon påtalar att informationen 

brister samt att en del anställda får ta del av viss information medan andra endast får höra det 

på annat håll: 

 

Just på vårt arbete är relationen mellan cheferna och de anställda skit. Dels kan det uppfattas som 

att en del får göra mer än vad andra får. En del får mer information än vad andra får, så egentligen  

är de lite orättvisa på så sätt (Affärsbiträde, 53 år). 

 

Resultatet visar på att brist på information och kommunikation är enligt samtliga ett klart 

problem i deras arbete. De upplever att de inte får ta del av eventuell viktig information och 

blir då inte heller inkluderade i företagets beslut samt tankar och idéer kring arbetet. Det blir 

nästan lite vi och dem känsla i företagen. Ändå är det viktigt att anställda och ledning arbetar 

för samma mål och vision och att man har en gemensam uppfattning om företaget Så blir inte 

fallet riktigt om det hela tiden handlar om vi och dem. Ser man det ur ledningens synvinkel 

kan man tycka att det ligger i deras intresse att skapa en oss känsla i företaget. Enligt Börnfelt 

(2009:100) ska utgångspunkten för mål- och resultatstyrning vara att anställdas och 

ledningens intressen sammanfaller samt att anställda ges möjlighet att ta ansvar och utöva 

självkontroll. En annan syn som jag ser det med att bilda en oss känsla i företagen är att, om 

alla sitter i samma båt och styr mot samma mål löser det oftast en hel del mindre onödiga 

problem också. Därmed kan de istället koncentrera sig på viktigare saker än att ständigt svara 

på samtal från missnöjda anställda. Som städerska 1 berättade så får hon ett flertal gånger 

ringa och ”störa” både sin närmsta chef och ibland även personalchefen då hon inte får det 

material hon ber om för att överhuvudtaget kunna utföra sitt arbete. Båda städerskorna 

försvarar även ledningen i viss mån genom att förklara att de säkerligen har för mycket att 

göra, att de inte har tid och så vidare. Själv anser jag att detta inte skapar någon acceptans för 

att ledningen gång på gång ignorerar sina anställdas behov. Skulle städerskornas arbete inte 

vara lika viktigt som deras? Trots allt är det städerskorna som är grunden till att de ens har ett 

företag som går runt och skulle vissa anställda vara mer berättigade till att få viss information 

än andra på affärsbiträdets arbetsplats? Samtliga berättar att deras ledning eller chefer är som 

de uttrycker det ”skit” eller ”kass”. Sådana ordval kan uppfattas som relativt starka uttryck 

och förmedlar en känsla av att missnöjet är stort bland de anställda, i alla fall när det gäller 

bristen på kommunikation och information i företagen.  

 

De anställdas kollektiva och individuella talan inom företagen är inte särskilt uppmuntrad från 

ledningens sida. De verkar inte ta hänsyn till sina anställdas behov och synpunkter gällande 

deras arbete, vilket på så vis kan tolkas som bristande respekt för de anställda. En konsekvens 

av att inte erfara respekt från andra och i det här fallet från ledningen, kan vara att arbetet och 

arbetsuppgifterna inte längre känns lika meningsfulla och att arbetsvillkoren blir som 
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Karlsson (2008) tidigare nämnt, minst sagt outhärdliga. Respekt och respektfullt beteende är 

nära relaterat till värdighet och välbefinnande likväl i arbetet som privat (Sayer 2007a). 

 

4.1.2 Hög tillit och autonomi bland lågstatusanställda 
Karlsson (2008:10) hävdar att centralt för värdigheten står autonomi. Anställda önskar mer 

autonomi och inflytande i sitt arbete för att uppnå värdighet. Vidare menar Sayer (2007a) att 

tillit från ledning och chefer är en viktig del i att ha autonomi. Tillit i form av att de är 

kompetenta för sitt arbete, tar ansvar för sina arbetsuppgifter och utför sitt arbete väl. Genom 

tillit får de således autonomi och därmed värdighet i sitt arbete. Hodson (2001) påtalar även 

att tillit och autonomi ger utlopp för anställdas kreativitet i arbetet vilket bidrar till bland annat 

självrespekt och positiv identitet.  

 

Av intervjuerna framgår att respondenterna har tillit i sitt arbete. Det råder ingen hög 

övervakning eller kontroll över de anställda och de får mer eller mindre sköta sitt arbete 

själva. Gällande självbestämmande och autonomi i arbetet upplever ingen att detta skulle vara 

begränsat. De får i mycket hög grad själva bestämma över sitt arbete och får självständigt 

ansvara för att deras arbetsuppgifter slutförs. De blir litade på att de sköter sitt arbete och det 

förekommer även att de blir frågade om råd hur arbetet ska planeras i vissa avseenden. Av 

städerska 1 framkommer även att hon själv ansvarar över sina arbetstider och kan bestämma 

väldigt mycket själv hur hon ska arbeta, vilket följande citat belyser: 

 

Jag kan styra mina arbetstider, jag kan börja tidigare, sluta tidigare eller åka ifrån. Jag har inget 

specifikt att jag måste vara där vissa tider medan andra har ju så att dom måste vara på ett ställe 

vissa tider. Jag ser mitt arbete som positivt. Speciellt nu när man har barn också. Jag tycker att det 

är viktigt att kunna bestämma själv och att kunna styra sitt egna arbete. Det tycker jag är toppen. 

Det är nog det skälet till att jag fortfarande jobbar kvar där, att man styr så mycket själv (Städerska 

1). 

 

Av citatet framgår även att det fria ansvaret är den största anledningen till att hon fortfarande 

arbetar kvar. Vidare berättar hon att det mest positiva med hennes arbete är friheten att själv 

anpassa sina arbetstider. Hon upplever sig ha autonomi i sitt arbete och tilliten till att hon 

sköter sitt arbete är hög. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) menar att många gånger 

beskriver personer inom lågstatusyrken deras yrkessituationer som medvetna val och att de är 

kvar på grund av att det inte inskränker i deras lediga tid efter arbetet. Vanligt förekommande 

är också att anställda inom lågt värderade grupper tenderar att framhäva de positiva 

aspekterna i sitt arbete och att detta är en anledning till att de medvetet stannar kvar. Av 

resultatet framgår därför att Städerska 1 gärna framhåller det som är positivt och att hennes 

arbete underlättar hennes privata liv. 

 

Resultatet visar även på att det fria ansvaret inte alltid är något som upplevs som positivt. 

Städerska 1 upplever att ledningen har så lite koll att de egentligen inte har en aning om vad 

hon gör på dagarna. Hon menar att hon lika gärna skulle kunna strunta i att sköta sitt arbete 

och de skulle aldrig märka det. Hon uttrycker ett missnöje över att situationen ser ut som den 

gör och skulle önska att hon fick mer respons och feedback från ledningen, vilket citatet 

nedan belyser: 
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Jag tycker inte att jag får någon respons eller respekt från chefer. De är sällan ute och de vet 

knappt vad vi gör och vad (…) nej, men man får aldrig någon positiv respons så det tycker jag inte. 

Ja vi har inte så bra ledning just nu och man får inte så mycket tillbaka (Städerska 1). 

 

Av resultatet framgår också att tillit och autonomi inte alltid är förenat med bra ledning. 

Ledningens brist på respekt och intresse till sina anställda upplevs istället som ett passivt 

ledarskap. Ingen vet om de sköter sig men litar ändå på att de gör det. Städerska 1 påtalar att 

hon är arbetslojal och att hon sköter sitt arbete ändå och att hon får respons från sina kunder 

vilket ger henne den respons hon behöver. Resultaten som framgår av citaten är att hon 

upplever tilliten och det egna självbestämmandet som hög men upplever trots det att 

ledningens kontroll brister. Däremot vill hon inte att de ska kontrollera och nitiskt granska 

hennes arbete utan ge respons och feedback på det hon gör. Eriksson och Larsson (2009:146) 

beskriver detta som det värderande stödet som innebär att få feedback från bland annat 

ledningen. Att få respons på det man har utför, bra eller dåligt. 

 

Sammanfattningsvis upplever respondenterna tilliten hög och kontrollen låg. De upplever sig 

ha autonomi i sitt arbete och därmed värdighet i det avseendet. På vilket sätt respondenterna 

upplever sig ha tillit skiljer sig en del. För affärsbiträdet är tillit då hon får ansvara över olika 

saker när exempelvis cheferna är bortresta samt att hon får planera sina arbetsuppgifter 

relativt fritt. För städerska 2 är tillit då hon blir litad på att ta ansvar och planera arbeten ute på 

olika ställen och att hennes kompetens och erfarenhet blir värderad högt av både ledning och 

bland medarbetare. Städerska 1 upplever tilliten genom det egna självbestämmandet som hon 

har över sitt arbete. Även det ansvaret som hon har är för henne ett kvitto på att de litar på att 

hon sköter sitt arbete väl. 

 

4.1.3 Konflikter och lågt Socialt stöd från arbetskamrater 
Socialt stöd från arbetskamrater framhålls många gånger som det absolut bästa med arbetet 

hävdar Sloan (2012). Ibland kan det till och med vara så att det är det enda som får dem att 

”stå ut” med sitt arbete, när exempelvis dålig ledning eller maktmissbruk förekommer på 

arbetsplatsen. En god sammanhållning arbetskamrater emellan kan få det mest tråkigaste 

arbete att bli roligt. Hodson (2001:kap 1) anser att de sociala aspekterna utgör en viktig del av 

arbetslivet. De sociala aspekterna av arbetet inkluderar sociala byten, vänskap och andra 

aktiviteter som syftar till att ge mening i arbetet. På Företag A som städerskorna arbetar på 

berättar de att det sociala stödet inom företaget inte är som det en gång har varit:  

 

Ja vi hade ju bättre trivsel förut. Då träffades vi privat också och gjorde saker och vi gillade att 

jobba med varandra. Men sen har det blivit (…) Ja vi är ju ungefär 95 % tjejer i vårt företag så det 

blir ju mycket skitsnack, prat bakom ryggen och lite ”backstabbing” (Städerska 1). 

 

Av citatet framgår att trivsel och att umgås privat utanför arbetet förekommer inte i lika stor 

utsträckning bland de anställda. Det förekommer en del konflikter och de anställda tenderar 

att prata illa om varandra inom företaget. Sammanhållningen är därmed inte bra och städerska 

1 berättar att hon tycker det är skönt att hon för det mesta arbetar ensam och har sitt eget 

ställe. Då behöver hon inte lyssna på vad alla säger och hon blir inte drabbad av någon 

negativ energi på arbetet.  
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Städerska 2 som arbetar inom samma företag men har för ett tag sedan bytt ort och jobbar nu 

med nya arbetskamrater berättar:  

 
Men ändå så tycker jag ju om vissa människor men ibland finns det vissa som inte ens hälsar helt 

plötsligt. För då har någon människa sagt till någon annan att inte den tycker om mig och den här 

människan går till mig och säger detta! Vilket jag inte heller tycker att man gör. För jag menar jag 

måste ju kunna få reta på mig någon och få säga det och sen är det bra. Jag ska ju inte behöva 

riskera att den går till den drabbade och det vet ju inte den här människan om att dom har sagt 

detta till mig. Men jag känner ju det då när jag träffar henne (städerska 2). 

 
Konflikter horisontellt mellan arbetskamrater är enligt Hodson (2007:111) vanligt 

förekommande på arbetsplatser. Att studera konflikter på arbetsplatsen är lika viktigt som att 

studera värdighet i arbetet menar Hodson då dessa kan kopplas till varandra. På företag A där 

städerskorna arbetar visar resultatet att värdigheten i arbetet påverkas negativt av de 

förekommande konflikterna som ständigt pågår inom företaget. Små intriger förekommer ofta 

och de upplever sig inte ha förtroende till sina arbetskamrater. Trots det faktum att det tydligt 

påträffas konflikter vill ändå båda hävda att det är en ganska så hyffsad stämning bland de  

anställda. Städerska 1 berättar att då det anordnas julfester och arbetsplatsträffar är det trevligt 

och alla verkar ha kul. Städerska 2 menar att situationen ändå har blivit till det bättre. Innan 

hälsade hennes arbetskamrater inte alls och gick bara in på morgonen, hämtade sina nycklar 

och begav sig till sina respektive jobb. Numera hälsar de och hon känner att de ändå håller 

ihop trots lite ”småtjafs”.  Kanske är det så, att när man jämför med något som är sämre, blir 

allt annat så mycket bättre. Man finner situationen som positiv även om den kanske inte alls är 

så bra. En arbetsplats ska vara harmonisk och tillfredsställande utan några horisontella 

konflikter och som Hodson nämnde (2007:112) är det inte alls ovanligt att konflikter 

förekommer mellan anställda. Trost det faktum att konflikter är vanligt förekommande, 

rättfärdigar inte detta det faktum att det faktiskt förekommer. Det underminerar värdigheten 

och i värsta fall kan det orsaka stress hos individer. En orsak till att det förekommer ganska 

mycket konflikter bland de anställda på företag A kan bero på det starka missnöje som finns 

gentemot ledningen. Ingen från varken ledningen eller från mellancheferna tar sig tid till att 

lyssna och ge respons till sina anställda. Ett misslyckande som kan skapa irritation och 

frustration bland de anställda. 

 

Affärsbiträdet påtalar att det förekommer en hel del grupperingar på hennes arbetsplats och att 

de finns några som inte ens pratar med andra anställda: 

 
Grupperingar är det på våran arbetsplats, det är olika som håller ihop och tittar snett på andra och 

sen finns det andra som bara vill umgås med några och inte vill prata med andra (Affärsbiträde). 

 

Butiken som hon arbetar i är ganska liten med ungefär 15 anställda. På en sådan arbetsplats 

arbetar man ganska nära varandra och det krävs att man kan kommunicera. Dels för att arbetet 

ska underlättas för alla då de arbetar i stort sett i team och dels för att göra kunder nöjda. 

Affärsbiträdet menar att detta till viss del påverkar det egna arbetet och att gemenskapen på 

arbetet har klart blivit sämre. Vidare berättar hon att det finns en del som inte ens säger hej till 

varandra och att stämningen kan bli en aning tryckt. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 
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(2011:136) menar att då människor inte hälsar på varandra eller undviker ögonkontakt kan 

vara ett sätt att förminska en annan människa. Asplund (1987) hävdar att ett sådant sätt att 

ignorera en annan människa på är en form av ”mikromakt”. Asplund skriver mycket om just 

”mikromakt” och menar att det är den mest elementära formen av dominans. Att använda sig 

av sådana maktspel i arbetet är klart ett problem och är inte hälsosamt vare sig för de berörda 

parterna eller för företaget. Resultatet av intervjuerna visar att problemet på arbetsplatsen är 

klart synligt och alla på arbetet är väl medvetna vad som pågår men ingenting händer. 

Affärsbiträdet berättar att cheferna inte vågar ta tag i problemet då de är rädda för att det bara 

ska bli värre. Istället hoppas de på att problemet ska rinna ut i sanden och att det ska lösa sig 

självt. Ett resultat av ett sådant sätt att hantera problem på leder till att de anställda blir 

lidande, arbetet ineffektiviseras och en hård fasad sätts upp bland de anställda. Affärsbiträdet 

menar att det är chefernas sak att hantera sådana problem och att det istället har blivit att de 

anställda själva får försöka reda ut problemen. Hon menar dock att det inte blir så och man 

rycker bara på axlarna och struntar i det i hopp om att det inte blir värre. Onödiga insatser 

måste även läggas ner på att försöka pussla ihop allt så att de ”slipper” ha med varandra att 

göra på arbetet. Scheman måste organiseras så att rasterna fördelas olika och att de inte 

arbetar kväll eller samma helg tillsammans. En ständig process av ett evigt pusslande, bara för 

att slippa hantera konflikten. 

 

Det finns inget direkt socialt stöd på vare sig städerskornas och affärsbiträdens arbetsplatser. 

Relationen mellan arbetskamraterna på respektive arbetsplats är tämligen bristfällig och 

varken chefer eller ledning tycks intressera sig för den dåliga relationen. Varför kan man fråga 

sig? Är det brist på kunskap inom området, att de inte vet hur de ska hantera konflikter eller är 

de helt enkelt inte medvetna om att det förekommer i den utsträckningen som det gör? Här 

brister ledarskapet och Hodson (2007:kap 7) anser att dåligt ledarskap många gånger beror till 

stor del på brist på kompetens och respekt till andra. Kanske är det brist på kompetens i det 

här fallet eller brist på respekt, eller kanske båda delar. Ett resultat av detta kan antas vara att 

det är viktigare att försäljningen rullar och att företaget går med vinst än att personalen mår 

bra. Jag tror att så länge personalens behov inte stör arbetsgivarens intressen finns det ingen 

anledning för dem att behöva ta tag i problemen. Bristen på det sociala stödet och de ständiga 

konflikterna på deras arbeten resulterar i att värdigheten reduceras. Resultatet från 

intervjuerna visar på att värdigheten i det här avseendet motverkas och arbetstillfredställelsen 

är låg. Hodson (2001: kap 1) menar att arbetstillfredsställelsen är viktig för trivsel, glädje och 

acceptans i arbetet. Dessa aspekter förekommer inte bland respondenterna.  

 

4.1.4 Lågt övermått av arbete bland lågstatusanställda 
En av många orsaker till bristande värdighet i arbetet är när anställda har så mycket att göra 

att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under dagen. Hodson (2001:8f) kallar detta för ett 

övermått av arbete. Enligt Hodson är detta bland annat en bidragande faktor till stress hos 

många anställda. Att känna sig stressad är psykiskt påfrestande och tillslut upplever man inte 

längre någon mening med arbetet och värdigheten reduceras. Det är således viktigt att arbetet 

organiseras utefter varje anställds förutsättningar och att de upplever att de hinner med sitt 

arbete. Ingen av respondenterna upplevde ett övermått av arbete inom sina yrken. Samtliga 

menade att det går bra att ta det som man eventuellt inte skulle hinna med till dagen efter och 
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om man någon gång skulle vara tvungen att jobba över var detta inget problem. Att jobba över 

var heller inget som hände alltför ofta.  

 

Städerska 1 beskriver dock hur andra av hennes kollegor inte gör det som de ska och struntar i 

att städa på vissa ställen. Detta framförallt när de har varit på hennes ställe när hon har varit 

sjuk eller ledig. Då hon kommer tillbaka upptäcker hon ofta en mängd slarv och hon får då 

göra dubbeljobb genom att först rätta till det som de mer eller mindre har struntat i att göra. 

Under sådana perioder upplever hon ett övermått av arbete och hon har flera gånger påpekat 

slarvet för sin närmsta chef som inte lyssnar. Hon beskriver en känsla av ångest och oro när 

hon måste vara hemma från jobbet. Hon vet att när hon kommer tillbaka måste hon börja om 

från början. Det stället som hon städar på är en industri, vilket innebär att man måste dagligen 

underhålla städningen för att inte det ska bli alldeles för smutsigt. Hon menar att bara efter 

några dagar utan städ blir det smutsigt och det tar väldigt lång tid att få det rent igen. Hon 

påpekar att när hon ska ha semester kan hon inte gå hem och njuta, eftersom hon vet vad hon 

kommer få ta i tu med när hon kommer tillbaka. Ett resultat av detta är att respekten till andra 

är liten, både från ledning och bland kollegor. Istället för att hjälpa varandra motarbetar man 

varandra och ingen verkar ta någon hänsyn till den som får hantera arbetet senare. Arbetet 

känns därmed inte heller värdigt för de anställda. 

 

Städerska 2 arbetade tidigare under flera år som serviceledare, vilket även kan kallas för 

mellanchef. Hon gick tillbaka som städerska för något år sedan och menade att hennes 

tidigare tjänst innebar alldeles för mycket arbete och för lite stöttning: 

 

Ja då var jag chef förut men jag orkade inte det och mina arbetare orkade inte med mig (haha). 

Men det var nog ett bra beslut att sluta. Jag tror att jag var rätt så slut faktiskt. Jag orkade inte, det 

var för mycket att göra och jag orkade inte med (Städerska 2). 

 

Vidare berättar hon att lönen inte motsvarade det arbete som hon utförde och att det enda hon 

fick ta emot var klagomål från både ledningen och de anställda. Hon upplevde helt klart ett 

övermått av arbetet, vilket resulterade i att hon valde att träda bort från sin chefsposition inom 

företaget. Många gånger är det så att de som sitter på en chefsposition eller har något typ av 

ansvar sitter där för att de vill och för att de är drivna medarbetare. Att sedan uppleva att man 

inte klarar av det ansvar man blivit tilldelad och som man från början kanske trivdes bra med, 

kan vara ett hårt slag mot den egna självkänslan och värdigheten. I städerska 2 fall var det 

dålig backup från ledningen som sedan resulterade att hennes anställda blev missnöjda med 

henne som ledare. Det huvudsakliga ansvaret här anser jag ligger på ledningen. De ska stötta 

henne till att bli en bra ledare och utvärdera vad som eventuellt har gått snett. I det fallet hade 

de säkert upptäckt att hon hade ett övermått av arbete som hon egentligen inte klarade av och 

att något behövde göras.  

 

Ledningens passivitet är ett återkommande problem och resultatet visar på ett återkommande 

missnöje från de anställdas sida. Ett övermått av arbete är inget problem så länge som man 

inte siktar högre. De med ansvar får ingen stöttning och antas arbeta som maskiner utan att 
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klaga. Ledningen kan även sägas passivt motarbeta personalen genom att inte göra någonting 

alls.  

 

4.1.5 Få eller inga Utvecklingsmöjligheter 
För vissa kan det ibland vara viktigt att veta att det finns tydliga karriärstegar att klättra i eller 

goda framtidsutsikter inom den verksamhet som de verkar. Detta kan vara viktigt för att 

uppleva en känsla av stimulans, utveckling och meningsfullhet i arbetet. Andra faktorer kan 

vara att man blir tilldelad nya arbetsuppgifter eller får något ansvarsområde. En del är nöjda 

med sin arbetssituation som den är och andra kan uppleva arbetet trist och otillfredsställande 

om ingenting nytt händer. Hodson (2001: kap 1) Beskriver anställdas skapande av personlig 

mening i arbetet som en viktig del av tillfredsställelsen och därmed värdigheten. 

 

På företag A är karriärutsikterna eller utvecklingsmöjligheterna nästan helst stängda. Det enda 

steget någon någonsin har tagit inom företaget är från att vara städerska till serviceledare. En 

serviceledare ansvarar över arbetet, kunderna och personalen på lokalt kontor. Sen är det 

stopp menar de. Ingen har någonsin tagit sig högre och allt annat ansvar tilldelas ägarna av 

företaget och dess medarbetare på huvudkontoret. Nya tjänster som kräver lite mer ansvar 

rekryteras externt. Städerska 1 berättar om sina utvecklingsmöjligheter inom företaget: 

 

I början tyckte jag ju det för att först städade jag bara sen blev jag teamledare. Då både städar jag 

och har lite mer ansvar. Men någon gång vill man ju komma vidare, nu har jag haft det här ett tag 

och nu kanske man vill ha lite mer ansvar. Det är det väldigt svårt att få, man kommer liksom 

aldrig fram. Nu står jag bara här och trampar och jag skulle säkert kunna stå här och trampa tills 

jag blev 100 år känns det som. Man får ingen bekräftelse eller att man kan bli något mer inom 

företaget (Städerska). 

 

Känslor och upplevelser av att inte bli sedd för de insatser som man gör i sitt arbete kan 

resultera i känslor av hopplöshet, meningslöshet, irritation och så vidare. Som städerska 1 

beskriver så känns det för henne som att hon bara står och trampar på samma ställe utan att 

komma någon vart. Av citatet framgår att hon gärna vill komma vidare och göra någonting 

annat men utan resultat. Förmodligen kommer hon heller aldrig få möjlighet till andra 

arbetsuppgifter i alla fall inte inom en snar framtid. Konsekvensen av ett sådant missnöje kan 

leda till att man inte utför sitt arbete så bra som man en gång gjorde eller utför det med glädje. 

Andra betydande konsekvenser kan vara att man inte längre upplever sitt arbete som värdigt 

eller meningsfullt. Man har inte längre något att se fram emot och arbetsplatsen blir en 

omänsklig arena dit man går för att göra det man ska och ingenting mer. Man står endast och 

trampar som städerska 1 beskrev. 

 

Affärsbiträdet upplever att arbetet ibland är utvecklande och ibland inte. Oftast menar hon att 

man går i sitt vanliga vardagshjul och det händer inte så mycket. Vissa dagar kan det ske lite 

förändringar som hon anser ger henne ett lyft och arbetet upplevs mer utvecklande. I övrigt 

anser både affärsbiträdet och städerska 1 att det är viktigt med utvecklingsmöjligheter inom 

arbetet och att det behövs för att uppnå en personligutveckling samt för att arbetet känns mer 

stimulerande och meningsfullt. Städerska 2 upplever däremot inte detta lika viktigt längre som 

hon tyckte när hon var yngre. Däremot förstår hon att de yngre har en högre ambition och att 
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företaget borde bli bättre med att uppmärksamma sina anställda som vill mer. Hodson 

(2001:kap 1) förklarar att anställda kan gilla eller ogilla olika aspekter av sitt arbete men 

faktum kvarstår att de har ett behov av att uppleva en känsla av engagemang, kreativitet och 

meningsfullhet. För respondenterna är känslan av dessa faktorer begränsad genom alldeles för 

få utvecklingsmöjligheter i arbetet. Anställdas möjligheter och villkor inom företagen är inte 

heller särskilt lika. De värderas olika och får inte samma möjligheter som andra. 

 

4.1.6 Boltons värdighet i och på arbetet bland lågstatusanställda 
Respondenterna upplever inte fullt ut värdighet i eller på arbetet. Värdighet i arbetet upplever 

de endast genom ansvarsfull autonomi då de har stor möjlighet att själva bestämma och 

planera sitt arbete samt upplever hög grad av tillit. Däremot upplever de inte respekt i arbetet, 

vilket är en faktor som Bolton (2007:kap 1) anser är viktig för att uppleva värdighet i arbetet. 

Brist på respekt i arbetet motverkas dels från kollegor men mest avgörande från överordnade. 

Slutligen är intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter faktorer som omfattar värdighet i 

arbetet och är mycket lågt hos respondenterna. De uplever inte arbetsuppgifterna i sig som 

avgörande för deras val av yrke utan andra omständigheter runt omkring arbetet. Dessutom 

påstår ingen av respondenterna att deras arbetsuppgifter skulle vara intressanta eller 

meningsfulla. Respondenterna upplever därmed värdighet i arbetet genom endast ansvarsfull 

autonomi. Respondenterna upplever inte heller någon hög grad av värdighet på arbetet. De 

upplever inte att de har lika möjligheter inom deras arbeten. Vissa får information och andra 

inte. En del får ansvar och andra inte samt att överordnade gör skillnad på anställda beroende 

på position i företagen. Strukturer och rutiner som ger anställda lika möjligheter i arbetet är på 

många sätt begränsade. Sayer (2007b) menar att ojämlikheter i arbetet är främst baserad på de 

makthierarkier som en del organisationer består av och gör också skillnad på olika grupper av 

anställda inom organisationen. Respondenterna upplever inte heller att de har möjlighet att 

göra sin röst hörd inom företagen då deras åsikter och behov ständigt ignoreras av ledning och 

chefer. Det finns få eller inga möjligheter att ta sig vidare inom deras arbeten och deras 

möjlighet till utveckling är på så vis starkt begränsad. Deras arbetsförhållanden är både bra 

och dåliga beroende på i vilket avseende man tittar på. Förhållandena är bra genom att de 

själva bestämmer mycket över sitt arbete och att de har tillit. Dessutom har alla fasta 

anställningar och har på så vis en trygghet i sitt arbete. Den passiva ledarstilen inom företagen 

gör istället att arbetsförhållandena på många sätt blir dåliga. Respondenterna upplever 

värdighet på arbetet genom i viss mån trygga och säkra arbetsförhållanden. 

 

4.2 Högstatusyrken 
Högstatusyrken associeras vanligen med hög lön, makt, inflytande, lång utbildning och 

därmed hög status (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck 2011:18). Respondenterna för 

högstatusyrkena är domare, civilingenjör och civilekonom och har alla lång utbildning vid 

universitet eller högskola, vilket enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck är en av 

indikationerna på hög status. Samtliga av respondenterna upplever att andra bemöter dem med 

ett intresse när de berättar vad de arbetar med och att de ställer nyfikna frågor gällande deras 

yrke. Många vill veta mer om vad de sysslar med på dagarna och andra är intresserade av den 
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verksamhet som de befinner sig i. Oavsett vad, är intresset många gånger högt och en form av 

okunskap kring deras yrke skapar en nyfikenhet.  

 

Hur de själva uppfattar sina yrken och den yrkesroll som de har skiljer sig en del från hur de 

upplever att andra uppfattar deras yrken: 

 

Ja det är ett ganska tufft jobb och ett ganska så hårt jobb. Det innefattar mycket ansvar men 

innebär också väldigt, väldigt mycket slit göra. Jag håller inte riktigt med om dom reaktioner som 

jag oftast får utan jag kan mer känna som att det är ett ganska (…) det är inget högstatus jobb inom 

organisationerna även om det kanske kan låta så utåt (Civilekonom). 

 

Som en perfekt blandning av att jag faktiskt ibland får hålla i en skruvmejsel men ändå att jag får 

vara med på lite högre nivå och i beslutsfattandet. Så väldigt varierande (Civilingenjör) 

 

Deras egna uppfattningar skiljer sig i viss mån från omgivningens och de upplever sina yrken 

som varierande men ändå påfrestande i vissa lägen. Civilekonomen upplever inte sitt yrke 

som ett högstatusyrke och upplever istället att hennes arbete kräver väldigt mycket ansvar och 

slitgöra, vilket kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Däremot indikerar inte 

högstatusyrken att vara lätta eller slappa yrken men det kan infinnas en viss glamorös bild av 

deras yrken. Att det mesta handlar om kontor, gratis kaffe, trevliga konferenser med god mat 

och dryck och flexibla arbetstider. Deras arbeten handlar dock om så mycket mer och kräver 

ganska mycket av dem. Civilingenjören upplever sitt yrke som en perfekt kombination av 

praktiskt manuellt arbete och teoretisk kunskap. Även där kan bilden av yrket skilja sig något 

från omgivningens. Att yrket ibland även kräver manuellt handfast arbete är det säkerligen 

några som förundras över.  

 

4.2.1. Stöttande ledning och chefer 
För arbetstagare som befinner sig högre upp i hierarkin är glappet mellan ledningen och dem 

själva sällan stort. Både civilekonomen och civilingenjören är själva chefer över en avdelning 

eller ett område och ligger bara två steg under ledningen. Domaren ligger direkt under 

verksamhetschefen och steget där är litet. Man borde därför kunna anta att relationen mellan 

dem är mycket god i förhållande till övriga anställda inom respektive organisation.  

 

Ja vi har ju en ganska liten organisation så vi har en väldigt trevlig och kamratlig relation mellan 

alla oavsett om man sitter i ledningen eller var man sitter. Men när det ska fattas beslut och när det 

ska styras då är det en väldigt hierarkisk organisation och ganska byråkratisk, vilket gör att då blir 

det helt plötsligt väldiga glapp mellan personalen och ledningen. Besluten sker i flera olika led, 

och ärenden ska beredas på ett visst sätt och det är väldigt byråkratiskt.  Då genast märker man hur 

folk börjar dra ifrån varandra (Civilekonom). 

 

Relationen mellan ledning och de övriga anställda uppfattas som god av civilekonomen och 

hon menar att med tanke på att organisationen är relativt liten blir kamratandan trevligare. 

Däremot blir organisationen väldigt hierarkisk då till exempel viktiga beslut ska fattas och en 

ganska byråkratisk process tar form inom organisationen. Detta menar hon gör att det blir 

glapp mellan ledningen och de övriga anställda och hon berättar vidare att ett visst missnöje 

kan i bland infinna sig då beslut fattats av ledningen som de anställda inte haft möjlighet att 
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styra eller påverka. Hon menar att personalen är experter inom sitt område och ibland vet de 

mer eller kan mer om något som ledningen fattat beslut om och som de anser inte är 

tillräckligt underbyggda. Civilingenjören upplever det som att de flesta anställda i hans arbete 

har en ganska stor respekt till ledningen och att de flesta som arbetar inom företaget nästan 

aldrig slutar, åtminstone inte frivilligt. Den som har arbetat kortast tid är han själv som bara 

arbetat på sin nuvarande arbetsplats ett par månader och den som kommer efter honom i 

samma grupp har arbetat där i 11 år. I snitt menar han att de anställda på hans arbete har 25 

års erfarenhet. Personligen tycker jag att det säger mycket om ett företag. Det visar på att 

människor trivs och tycker om att gå till sitt arbete. Mycket utav den positiva inställningen är  

ledningen en bidragande faktor till. Något större missnöje över ledningen finns inte på någon 

av respondenternas arbetsplats. 

 

Däremot berättar civilekonomen att det har förekommit en hel del mobbing och kränkningar 

på hennes arbetsplats. Detta var under den föregående VD:s styre och mellanchefer utövade 

obehagliga maktspel gentemot sina underordnade. När den nuvarande VD:n tog över såg han 

ganska tidigt att det fanns stora problem på vissa avdelningar och han påbörjade väldigt stora 

förändringar i organisationen. Några chefer blev utköpta för att de skulle försvinna och några 

blev av med allt personalansvar och skickades längre ner i organisationen, civilekonomen 

berättar: 

 

Jag tror att det var väldigt synligt för att på ställen där det är så,  är ju folk väldigt kuvade och 

fattar inga egna beslut och kryper längs väggarna och det var nog ganska mycket så. Det har varit 

en väldigt lång resa under de här tre åren. Att få folk att känna sig trygga och ta egna initiativ 

(Civilekonom). 

 

Hon berättar att personalen har haft det väldigt tufft innan. Det systematiska maktutövandet 

som tidigare fanns i organisationen gjorde att personalen inte arbetade effektivt genom att de 

inte vågade fatta några som helst egna beslut, tog inget eget initiativ och kände sig allmänt 

otrygga på arbetet. Här kan man konstatera att de anställda tidigare inte upplevde att det hade 

ett värdigt arbete, kände sig respekterade eller upplevde sitt arbete som meningsfullt. 

Civilekonomen bevittnar att det har varit en lång resa till att få de anställda att uppleva 

värdighet igen och känna sig trygga. Den nya VD:n menar hon har en helt annan ledarstil 

vilket hon tycker är mycket bättre och numera trivs alla på arbetet igen och stämningen är 

trevlig. 

 

Resultatet visar på att samtliga respondenter inte har några problem i nuläget med ledning 

eller chefer och relationerna mellan de övriga anställda och ledningen är god. En anledning 

till att de uppfattar relationen till ledningen som positiv är att de har mycket eget ansvar och 

får den uppbackning och det stöd som de behöver vid eventuella problem. De styr ganska 

mycket själva över sitt arbete och är med i beslutsfattanden, vilket gör att de upplever sig 

delaktiga och kan ta del av viktig information. En annan anledning visar på att ledningen har 

god kompetens och även respekt till andra. De är professionella och kompetenta helt enkelt. 

Enligt Hodson (2007:kap 7) utmärker kompetens och respekt det faktum ifall ledningen är bra 

eller inte. 
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4.2.2 Tillit och autonomi – en självklarhet för högstatusanställda 
Som tidigare nämnts är tilliten och autonomin centralt för värdigheten. Att bli litad på gör att 

anställda tar mer eget initiativ, är kreativa och upplever tillfredsställelse i arbetet. 

Respondenterna inom högstatusyrkena upplever sig ha mycket hög tillit från ledning och 

chefer samt att det egna självbestämmandet är nästan självklart, vilket följande tre citat 

framhåller: 

 

Domare är ett lite speciellt yrke. Man måste värna om varje domares självständighet och chefer får 

inte gå och blanda sig i vad vi gör med våra mål. Däremot hur man lägger upp verksamheten får de 

bestämma över men inte över oss och vilka beslut som vi fattar och så vidare. Det är en lite 

speciell relation där. Jag ser chefen som mer en som organiserar verksamheten än någon som 

bestämmer så jätte mycket över just mig (Domare). 

 

Ja det är jätte viktigt med tillit, för att det är ju det som skapar möjligheter. Om de inte litade på 

mig så skulle jag ha dem i häcken hela tiden och då skulle jag aldrig få göra någonting själv och då 

orkar man inte. Det går liksom inte det är jätte viktigt att skapa det (…) det är ett förtroende 

byggande och det tog ju sin lilla tid innan de kunde lita helt och visste vad jag höll på med. Det är 

väldigt skönt när man kommer till den punkten (Civilekonom). 

 

Ja men det tycker jag. Min chef talar ju inte om för mig hur jag ska jobba. Det märker man tycker 

jag på vilken typ av ansvar man får, om man tänker från ledningen så märker jag hur jag får stora 

ansvarsfrågor som de tycker att ”jo men det där kan du själv besluta om” det är inte så att de vill 

vara med och detaljkontrollera det utan de släpper ju över stora beslut till mig och förväntar sig 

också att jag ska ta tag i och besluta om saker. Ja de låter mig hantera det som finns inom mitt 

område (Civilingenjör). 

 

Att ha tillit och autonomi beskriver de som två sammanflätade aspekter och som två viktiga 

delar av deras arbete. Utan det skulle det inte vara möjligt för dem att utföra sitt arbete på ett 

bra och effektivt sätt och det skulle bli väldigt påfrestande tillslut. De beskriver även tilliten 

och det egna självbestämmandet som en viktig kärna i deras arbete och som utgör en del av 

vad deras arbetsuppgifter går ut på. Det är meningen att de ska ta eget ansvar, egna initiativ 

och fatta viktiga beslut i arbetet. Respondenterna upplever till och med att de har fullständig 

tillit från ledning och chefer. Däremot kan det fria ansvaret vara ganska påfrestande och tufft. 

Höga krav ställs och de förväntas prestera på ibland ganska hög nivå. Domaren berättar att 

inom hennes yrke måste det ställas höga krav på de som arbetar inom verksamheten och att 

det ligger mycket inbäddat i antagningarna till yrket. Vidare berättar hon att man inte kommer 

vidare inom hennes yrke om man inte är en tillräckligt god jurist och man bedöms utefter hur 

mycket arbetskapacitet man har tills man får sin fasta tjänst. För att ens få en fast tjänst så har 

man blivit kontrollerad i ganska många år innan. Hon poängterar dock att det är ett bra system 

för att få bort sådant folk som inte skulle vara lämpliga för yrket, vilket hon ser som positivt. 

Det är dock sällan det hamnar ansvarslöst och dåligt folk i verksamheten men om det skulle 

göra det så skulle detta upptäckas menar hon. Hon berättar även att nu när hon arbetar som 

domare får inte chefer lägga sig i hennes arbete eller de beslut som hon fattar. Man måste 

värna om varje domares självständighet upplyser hon. Cheferna på hennes arbete beslutar och 

bestämmer om verksamheten men inte över henne på det viset. Civilekonomen berättar i 

ovanstående citat att det tog ett tag innan hon fick deras förtroende. Hon menar dock att det är 

bra att det är så i början. Då vet man sen att man har lyckats och att de känner tillit, vilket 
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stärker den egna självkänslan. Civilingenjören upplever sig ha fullt förtroende och hans chefer 

är oftast inte med och detaljkontrollerar utan han får ta ansvar och fatta stora beslut på egen 

hand. 

 

Resultatet visar på att de har ett värdigt arbete gällande tillit och autonomi samt att de blir 

respekterade som kompetenta ansvarstagande individer. Trots mycket ansvar och frihet 

upplever de det som en del av deras yrke och som medvetna val. De trivs med sin tillvaro i 

arbetet och finner tillfredsställelse i sina arbetsuppgifter och ledningen stöttar dem om de 

behöver hjälp med något. De har stor frihet att själva disponera över sitt arbete och deras 

arbetstider.  

 

4.2.3 Högt socialt stöd bland högstatusanställda 
Det sociala stödet från arbetskamrater främjar ett värdigt arbete. Den sociala strukturen är 

enligt Hodson (2001:kap 1) en avgörande del i vilken grad anställda upplever meningsfullhet 

och tillfredsställelse i sitt arbete, och därmed värdighet. Relationerna mellan arbetskamraterna 

upplever respondenterna som mycket god. De har en trevlig och kamratlig relation och de 

flesta verkar trivas. Däremot förekommer det en del grupperingar bland personalen på några 

av respondenternas arbetsplatser. Några av respondenterna beskriver relationerna på deras 

arbete så här: 

 

Det är mycket grupperingar mellan personalkategorier. Domare är rätt mycket för sig, notarie för 

sig och sekreterare för sig så det är väldigt uppdelat mellan sekreterare och jurister. Bland 

juristerna är det också ganska uppdelat utifrån personalkategori. Jag tror att det är för att det är en 

ganska så gammal kvarleva för att det har som sagt varit en ganska hierarkisk värld (Domare). 

 

Ja jag tycker att det verkar vara en väldigt bra gemenskap på [företagets namn] generellt. Det är 

väldigt många som jobbar på X och som inte lämnar X och de allra flesta har jobbat här hela livet 

och jobbat sig uppåt (Civilingenjör). 

 

Hierarki inom organisationer är ett vanligt förekommande fenomen. Domaren bevittnar att 

hierarki även förekommer på hennes arbete och att de anställda är uppdelade i olika 

personalkategorier. Till exempel jurister för sig, sekreterare för sig och notarie för sig, vilket 

hon menar pekar på att hennes yrke består av en ganska så hierarkisk värld som finns av 

tradition. Dock upplever hon inte detta som något som skulle påverka hennes arbete och hon 

menar att det arbetas på att försöka få bort glappet mellan de olika grupperna. Inom hennes 

”kategori” är kamratandan trevlig och trivsam och hon upplever inte att det skulle vara några 

osämjor eller dylikt mellan arbetskamraterna. Vidare upplever hon att hon får bra stöd från 

både sina kollegor och chefer och att hon kan vända sig till dem om hon skulle behöva prata 

av sig eller om hon har något problem. Civilekonomen upplever även hon att det är bra trivsel 

och trevlig kamratanda på hennes arbete. Hon berättar också att hon mycket väl kan vända sig 

till både kollegor eller chefer när hon behöver stöd. Däremot om hon upplever sig ha problem 

med något vänder hon sig alltid till sin närmsta chef, där blir hon alltid bemött med respekt 

och det går väldigt bra att prata. 
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Civilingenjören upplevde däremot att det kunde vara svårare att vinna respekt och förtroende 

av andra anställda när han började sitt yrke. Han är yngre än de andra och de hade mycket mer 

erfarenhet än honom. Han menar att det kunde vara svårt att komma in och vara chef åt andra 

som var mycket äldre och mer erfarna än han själv och det tog lång tid för honom innan han 

upplevde att han inte längre blev bemött på det viset av andra. Däremot påpekar han att när de 

väl hade fått en arbetsrelation så upplevde han inte det längre. 

 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna på att samtliga respondenter upplever sig ha en god 

gemenskap på sina arbetsplatser samt att de anser att det är viktigt att ha ett socialt stöd i 

arbetet. Oavsett om man behöver prata arbetsrelaterade problem eller privata så är det sociala 

stödet en viktig del i arbetet menar de.  

 

4.2.4 Stort ansvar kan ibland innebära ett övermått av arbete 
Med mycket ansvar kommer ibland även mycket arbete eller som civilekonomen berättade så 

brukar man ibland skämta med varandra och säga att är man mellanchef så har man allt ansvar 

men inget mandat. Det ligger säkerligen någonting i det också, nu beskriver civilekonomen 

ändå att hon har mycket mandat men har ofta väldigt mycket att göra. Hon upplever inte att 

hon hinner med det hon ska göra under en dag och får ofta jobba mer än vad hon egentligen 

ska. Hon beskriver sin roll som mellanchef som att man har väldigt mycket mer ansvar än vad 

man har mandat och det gör att man får mycket att göra. Vidare menar hon att man får väldigt 

mycket som delegeras ner till en uppifrån men som man inte alltid kan delegera vidare, vilket 

resulterar i mycket arbete. Citatet nedan beskriver civilekonomens situation i arbetet: 

 

Jag jobbar alldeles för mycket. Jag önskar att jag kunde jobba(…) ja du vet så där vanligt liksom. 

Jag jobbar ju den tiden jag ska jobba och sen  jobbar jag  massa mer, men jag har ingen övertid jag 

är ju övertidslös. Jag får ju inget betalt för det men det är ändå en tid över den vanliga tiden 

(Civilekonom). 

 

Hon beskriver trots sitt övermått av arbete sin arbetssituation som bra. Hon är medveten om 

att hennes arbete kräver väldigt mycket arbete och hon är också bekväm med det. Hon menar 

även att för varje sak hon eventuellt skulle skjuta upp kommer också konsekvenser, 

konsekvenser som hon inte är beredd att ta. Generellt upplever hon att hon har möjlighet att 

påverka en hel del av det arbete som delegeras till henne. 

 

Vad gäller de andra respondenterna anser de att de inte har mer arbete än vad de åtar sig. De 

disponerar väldigt mycket själva över sina arbetsuppgifter och dessutom över sina arbetstider. 

Domaren berättar att hon i viss mån även kan påverka vilka förhandlingar som hon ska ha 

hand om men även då hon inte kan det blir de aldrig fler än vad hon hinner med.  

 

Resultatet av intervjuerna visar på att de överlag upplever sina arbeten som harmoniska och 

upplever inte att de har för mycket att göra. Ett övermått av arbetet hävdar (Hodson 2001:kap 

1) kan bland annat vara en orsakande faktor till både fysisk och psykisk stress, vilket i sin tur 

gör att arbetet kan upplevas ovärdigt. Detta är dock inget som respondenterna upplever utan 

tycker själva att de kan hantera kraven, ansvaren och arbetsuppgifterna som deras arbeten 

innebär. 
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4.2.5 Stora utvecklingsmöjligheter bland högstatusanställda 
Studiens resultat visar att respondenternas utvecklingsmöjligheter inom sina respektive yrken 

är höga. De upplever framför allt att deras arbeten är omväxlande och stimulerande, vilket 

även gör att det upplevs utvecklande.  

 

Ja det tycker jag på flera sätt, dels intellektuellt och sen blir det svåra frågor som man måste ta 

ställning till och utreda och fatta beslut om osv. Det kan vara komplicerade juridiska frågor men 

sen är det också att hantera människor väldigt mycket i en stor del av jobbet och mycket att lösa i 

olika situationer som uppstår vid förhandlingar och annat (Domare). 

 

Absolut det gör jag, det är fritt och det är brett. Ja och sen har jag ju flera chefsled vidare uppåt 

som jag skulle kunna ta mig vidare till också. Så att det finns absolut möjligheter och fortsätta 

vidare (Civilingenjör). 

 

Ja definitivt det finns jätte mycket annat som jag skulle kunna göra för att utvecklas men inom min 

organisation finns det inte så många tjänster som passar just mig. Det kanske inte finns så mycket 

annat för mig inom den här organisationen men jag kan fortfarande gå någon annanstans, definitivt 

(Civilekonom). 

 

Respondenterna upplever absolut att deras arbeten är utvecklande, stimulerande och 

meningsfulla. Vissa dagar rullar vardagen på som vanligt som för de allra flesta i sina arbeten 

men för det mesta upplever de sina arbeten och arbetsuppgifter som bland annat varierande, 

fria, breda, sociala och intellektuella. Inom deras respektive yrken finns även möjligheter att 

ta sig vidare och göra något annat både inom deras nuvarande organisationer eller i någon 

annan organisation. Den personliga utvecklingen kommer aldrig stå still så länge som de 

själva inte vill. Med den utbildning som de har gör att de kan arbeta med så mycket olika 

saker och möjliggör därmed en större utvecklingspotential för dem. Civilingenjören berättade 

även att det var just därför han slutade på sitt förra arbete, han trivdes med arbetet och sina 

kollegor men kände att han inte längre kom någonstans. Han valde därför att söka sig till sitt 

nuvarande arbete för att testa på någonting nytt och utvecklande. Intervjuerna visar att 

respondenterna inom högstatusyrkena har stora möjligheter att utvecklas inom sina yrken. De 

upplever sina arbeten som meningsfulla både personligt men även att de upplever sig själva 

som en tillgång åt verksamheterna de arbetar för.   

 

4.2.6 Boltons värdighet i och på arbetet bland högstatusanställda 
Studiens material visar att respondenterna inom högstatusyrkena både upplever värdighet i 

och på arbetet. Subjektiva faktorer så som meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, 

ansvarsfull autonomi, självkänsla och respekt i arbetet är helt klart uppfyllda inom 

respondenternas yrken. De upplever därmed värdighet i arbetet. De disponerar nästan helt 

själva över sitt arbete och sina arbetstider, vilket medföljer att de tilldelas hög grad av tillit 

och autonomi. Dessutom upplever de sig respekterade av både överordnade och kollegor och 

stärker därmed den egna självrespekten och självkänslan. Samtliga respondenter upplever sitt 

arbete meningsfullt och utvecklande, vilket enligt Bolton (2007:8) ökas genom självkänsla, 

autonomi och respekt i arbetet. Vad gäller värdighet på arbetet upplever respondenterna 

värdighet även där. De upplever att deras åsikter och behov respekteras och värderas i deras 

arbete. De har därmed stor möjlighet att göra sin röst hörd och den tas på allvar av både 
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överordnade och arbetskamrater. De har rätt till lika möjligheter inom sitt arbete och upplever 

därför ingen särbehandling mellan de anställda. Den goda relationen mellan både ledning och 

arbetskamrater skapar goda arbetsförhållanden, vilket gör arbetet tillfredsställande, 

meningsfullt, utvecklande och värdigt. Ingen otrygghet eller missnöje råder på 

respondenternas arbetsplatser och de upplever värdighet i och på arbetet. 
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5. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel ämnar jag besvara studiens frågeställningar. Frågeställningarna som besvaras är 

”Hur upplevs värdighet i låg-respektive högstatusyrken?” och ”Förefaller det några skillnader 

och i så fall vilka?”. Därefter kommer jag att diskutera slutsatserna som dragits samt allmänna 

reflektioner kring hur skrivandeprocessen har varit. 

 

5.1 Slutsatser 
 

 Hur upplevs värdighet inom låg- respektive högstatusyrken? 
Hur de lågstatusanställda som ingår i den här undersökningen upplever värdighet är skiftande. 

Å ena sidan upplever de värdighet genom att de har trygga och säkra arbetsvillkor samt en del 

frihet i sitt arbete. De har bland annat stora möjligheter att själva disponera över sitt arbete 

utan att detta noggrant ska kontrolleras eller övervakas av ledning/chefer. Den ansvarsfulla 

autonomin är  hög och de upplever att deras möjlighet att själva organisera sina 

arbetsuppgifter ger dem en känsla av tillit från överordnade. Tilliten upplever de i form av det 

ansvar som de tilldelas i sitt arbete. Det kan vara ansvar som är tillfälliga under dagen eller 

mer långvariga/permanenta ansvarsuppgifter. Tilliten och den ansvarfulla autonomin ger dem 

således värdighet i arbetet (Bolton 2007:kap 1). Å andra sidan motverkas deras värdighet i 

ganska hög grad från överordnade och i viss mån från arbetskamrater. Ledningen uppfattas 

som passiv i många lägen och de anställdas förtroendet för ledningen är lågt. Ledningen 

upplevs inte visa någon respekt för de anställda och deras behov. Detta gör att de anställda 

ifrågasätter ledningens kompetens. Respondenterna upplever att deras värdighet ständigt 

motverkas av sina överordnade. Det sociala stödet från arbetskamrater är även det begränsat 

och respondenterna upplever att det förekommer en hel del konflikter i arbetet. Mycket 

grupperingar bland personalen förekommer på både städerskornas och affärsbiträdets 

arbetsplats. Dessa grupperingar och konflikter har gjort att de anställda pratar illa om varandra 

eller inte pratar alls med varandra. Värdigheten för de lågstatusanställda begränsas som en 

effekt av det bristande sociala stödet från arbetskamrater och överordnade. Vidare har de få 

eller inga utvecklingsmöjligheter i arbetet som även där resulterar i motverkande av värdighet 

för de som vill ta sig vidare.  

 

Deras värdighet i arbetet skiftar på så vis att värdigheten både aktiveras och motverkas. 

Värdigheten motverkas dock i större utsträckning än den aktiveras. Värdigheten motverkas 

både av överordnade i form av att de är passiva, utövar ett dåligt ledarskap, har bristande 

kompetens och respekt samt av dåligt socialt stöd från arbetskamrater och genom få eller inga 

utvecklingsmöjligheter. Tillit, ansvarsfull autonomi samt trygga säkra anställningsvillkor är 

de aspekter som aktiverar deras värdighet. 

 

De högstatusanställda som varit föremål för min undersökning, upplever värdighet genom 

tillit, ansvarsfull autonomi, socialt stöd från arbetskamrater, arbetstillfredsställelse och 

meningsfullhet samt goda utvecklingsmöjligheter i arbetet. Tilliten ser de som en självklarhet 

och hävdar därmed att deras arbete inte skulle vara möjligt att genomföra om de inte fick 

förtroende uppifrån. Tilliten medför därmed autonomi och de upplever att de har stora 
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möjligheter att själva disponera över sina arbetsuppgifter och arbetstider. Deras arbeten kan 

ses som förtroendearbeten. Ingen övervakar eller kollar av dem så att de sköter sitt arbete utan 

de får själva se till att deras uppgifter blir utförda inom utsatt tid. Det sociala stödet från 

arbetskamrater upplever de som trivsamt och bra. Däremot förekommer det hierarki inom 

deras arbetsplatser i mer eller mindre utsträckning, vilket kan medföra ett visst missnöje från 

de övriga anställda men är inget som påverkar respondenternas arbete och värdighet. Vidare 

upplever de i hög grad arbetstillfredsställelse och meningsfullhet i sitt arbete. Dels genom 

arbetet i sig och genom de arbetsuppgifter som de utför och dels genom möjligheterna till 

utveckling och stimulans i arbetet. Sammanfattningsvis har de trygga och säkra arbetsvillkor 

och de upplever på många sätt att deras arbete är värdigt. Däremot upplever de att de har 

väldigt mycket ansvar, vilket innebär att det finns höga krav på dem att de ska prestera bra 

och fatta ”rätt” beslut i svåra frågor. En och annan upplever även ett övermått av arbete som 

anses motverkar värdigheten i arbetet. Detta upplevs dock inte som ett problem och bristande 

värdighet uppstår därmed inte heller då de istället upplever värdighet genom en mängd andra 

aspekter.  

 

 Förefaller det några skillnader och i såfall vilka? 
Min undersökning visar att det förefaller en hel del skillnader vad gäller värdighet i arbetet 

mellan låg- respektive högstatusyrken. Överordnades bristande kompetens och dåliga ledarstil 

förekommer i mycket större utsträckning inom lågstatusyrken än inom högstatusyrken. De 

överordnade inom lågstatusyrkena underminerar de anställda och ger dem mycket lite 

delaktighet i vad som sker inom organisationen som i sin tur skapar en distans mellan de 

anställda och överodnade. Inom högstatusyrkena är tilliten och respekten för de anställda 

mycket högre och överordnade samarbetar mer samt gör sina anställda mer delaktiga i arbetet. 

Missnöjet över ledning och chefer från de anställda inom lågstatusyrkena förekommer mycket 

mer än inom högstatusyrkena. Missnöjet baseras främst på dålig ledning, vilket inte de inom 

högstatusyrkena alls upplever i sitt arbete. Ett stort missnöje finns även när det gäller de 

begränsade utvecklingsmöjligheter som finns inom lågstatusyrkena. De upplever att de inte 

kan ta sig vidare inom organisationen eller att de får möjlighet att ta mer ansvar eller tilldelas 

nya ansvarsuppgifter. Inom högstatusyrkena ser detta helt annorlunda ut, de upplever 

definitivt att deras utvecklingsmöjligheter kommer att fortsätta och om deras nuvarande 

arbetsgivare inte längre kan ge dem den möjligheten kan de likväl vända sig till en annan 

arbetsplats som ger dem den möjligheten. Anställda inom högstatusyrkena kan därmed i större 

utsträckning ta sig vidare och bli någonting mer inom sitt yrke än de inom lågstatusyrkena. 

Tillit och autonomi upplever samtliga respondenter men de inom högstatusyrkena upplever 

den mer som en självklarhet och är en förutsättning för att deras arbete ska fungera. Skulle de 

inte ha den tilliten och autonomin i sitt arbete skulle de med all säkerhet vända sig till en 

annan arbetsgivare. De inom lågstatusyrkena ser tilliten mer som en bonus i sitt arbete och ger 

dem en bättre arbetstillfredsställelse och bättre arbetsvillkor. Konflikter mellan anställda inom 

lågstatusyrkena förekommer mycket mer än inom högstatusyrkena och det sociala stödet från 

arbetskamrater är mer begränsat inom lågstatusyrkena. Vidare upplever de inom 

högstatusyrkena att de har mycket mer arbete. De arbetar oftare över och har vissa dagar ett 

mycket pressat schema. Detta upplever respondenterna inom lågstausyrkena inte alls. De 
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väljer själva om de vill arbeta över och det som de inte hinner med kan de lika gärna ta nästa 

dag. Min undersökning visar att skillnaderna mellan låg- respektive högstatusyrkena är att 

värdigheten hos de anställda inom lågstausyrkena motverkas i allt större utsträckning än inom 

högstatusyrkena. Delaktighet, det egna inflytandet över sitt arbete och det sociala stödet från 

arbetskamrater brister inom lågstatusyrkena och därmed reduceras deras värdighet. 

Värdigheten inom högstatusyrkena upplevs inte reducerad när det gäller de aspekter som min 

undersökning belyser. 

 

5.2 Diskussion 
Att studera fenomenet värdighet i arbetet och hur anställda upplever värdighet har för mig 

varit intressant och samtidigt väckt mycket tankar och funderingar. En tanke som jag funderat 

mycket över under den här studien är hur det kommer sig att ledningen i lågstatusyrkena inte 

riktigt värderar sina anställda lika högt som i högstatusyrkena. Jag personligen anser att det 

har att göra med att anställda inom lågstatusyrken inte har tillräcklig kunskap och kompetens 

om hur ett värdigt arbete ska vara och vilka krav som kan ställas på ledningen. Sen tror jag att 

ledningen inte tar sina anställda på allvar då de ställer krav och uttrycker sitt missnöje och 

samtidigt tror jag även att ledningen själva inte har tillräcklig kunskap om hur ett bra 

ledarskap ska vara och vilka konsekvenser deras dåliga sätt att hantera personalen får. En 

annan anledning tror jag kan vara att det handlar om en viss statusskillnad mellan ledningen 

och de anställda. Att ledningen slår bort de anställdas krav på dem och antar att de anställda 

inte vet vad som är bra och inte bra för företaget då de befinner sig längre ner i hierarkin. 

Inom högstatusyrkena är ledningen mycket mer tillmötesgående när det gäller sina anställdas 

krav och åsikter. De behandlas med större respekt och bemöts på ett professionellt sätt. Deras 

åsikter värderas och deras kompetens blir därmed värderad.  

 

Bolton och Wibberley (2007:135) hävdar att den naturliga länken mellan på vilket sätt 

människor hanteras, hur arbetsproduktiviteten är samt hur väl organisationen presterar och på 

vilket sätt dessa sammankopplas med den praktiska arbetsledningen och kvaliteten på 

människors arbetsliv. En viktig förutsättning för hög produktivitet, och organisatorisk 

prestanda visar sig vara hur bra och värdigt arbetet är. Samtidigt hävdar Hodson (2001:110) 

att organisationer befinner sig idag i allt mer konkurrenskraftiga miljöer och värdighet bland 

anställda i arbetet ger viktiga fördelar för organisationer, därför bör värdighetsaspekten i 

arbetet vara en central fråga för ledningen i organisationer. Detta tycker jag är mycket 

relevant för den här diskussionen och jag anser därmed att ledningen inom lågstatusyrkena 

behöver ta sig en tankeställare när det gäller hur de hanterar sin personal eftersom det i 

slutändan ger dem fördelar i organisationen. Dessa fördelar är bland annat bättre effektivitet 

och produktivitet i organisationer. En anställd som inte upplever värdighet i sitt arbete 

kommer med all säkerhet inte prestera sitt yttersta för företaget (Hodson 2001:kap 1). 

Arbetsgivare ska behandla sina anställda med respekt och ta dem på allvar när det är 

missnöjda eller nöjda med något.  

 

Eventuella svårigheter som jag ser det med den här studien var att det inte var så lätt att hitta 

relevant litteratur eller forskning gällande värdighet för anställda inom högstatusyrken. 
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Värdighet och hur den påverkar anställda inom lågstatusyrken förekommer i större 

utsträckning inom arbetslivsforskningen då de förväntas vara mer sårbara. Att det just finns 

mycket omfattande forskning kring värdighet och dess innbörd för anställda inom 

lågstatusyrken har därför underlättat mitt arbete i det avseendet. Kända och mycket 

produktiva forskare inom området har gjort mycket tillförlitliga studier samt studerat 

värdighet ur en mängd olika dimensioner.  

 

Förslag på eventuell fortsatt forskning kan vara hur anställda inom högstatusyrken upplever 

värdighet. De aspekter som påverkar värdigheten för anställda inom lågstatusyrken kan inte 

helt appliceras på högstatusyrken då de oftast i allt högre utsträckning bestämmer själva över 

sitt arbete och om inte så kan de lättare välja att arbeta någon annanstans då deras kompetens 

är mer eftertraktad. Även om andra aspekter så som socialt stöd och dålig ledning skulle 

påverka deras värdighet negativt kan högstatusanställda lättare förflytta sig till en annan 

arbetsgivare.  
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Intervjuguide     Bilaga 1 

 
1. Bakgrundsfrågor och allmänt 

Antal år i yrket 

Utbildning 

Ålder 

 

2. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

3. Hur kommer det sig att du arbetar här? 

 

4. Vem är en typisk anställd på ditt arbete? Kön, ålder, etnicitet, bakgrund 

 

6. Upplever du ditt yrke som självvalt?  

 

7. Var befinner du dig om 10 år? 

 

Yrkesstatus 

5. Om någon frågar dig vad du har för yrke vad svarar du oftast då?  

 

8. Hur tror du andra uppfattar ditt yrke?  

 

9. Hur uppfattar du själv ditt yrke? 

 

10. Hur blir du vanligtvis bemött av andra inom ditt arbete (t.ex kunder)?  

 

11. Hur blir du vanligtvis bemött av andra utanför ditt arbete?  

 

20. Upplever du dig respekterad i ditt arbete. Från dina kollegor och från ledningen?  

 

12. Tycker du att din lön överensstämmer med det arbete som du utför?  

 

Värdighet och autonomi 

13. Hur skulle du vilja beskriva relationen mellan ledningen och de anställda? 

 

14. Hur skulle du vilja beskriva relationerna mellan de anställda? Och mellan dig och dina 

kollegor? Bra gemenskap? Grupperingar? Trivsel, osämja? 

 

15. Upplever du dig ha eget inflytande och självbestämmande i ditt arbete? Om inte utveckla! 

 

16. Upplever du dig ha tillit i ditt arbete? Att du utför dina arbetsuppgifter bra, att du blir litad 

på att du sköter ditt arbete, att du kan ta ansvar för ditt arbete?  

 

17. Upplever du att du har mycket egen kontroll i ditt arbete? 

 

18. Hur tycker du att dina arbetstider är? Bra dåligt, varför. utveckla! 

Upplever du att du har så mycket att göra på arbetet att du inte hinner med dina uppgifter 

under dagen? 

 

19. Är det höga krav på att ditt arbete måste utföras noggrant? 
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20. Upplever du ditt arbete utvecklande och stimulerande? 

 

 

21. Om inte. Utveckla! 

 

 

22. Om du har problem vart vänder dig du då? Kollegor, närmsta chef, någon i ledningen? 

 

23. Hur är den responsen i så fall? Får du hjälp? 

 

Övrigt. 

 

24. Något i sammanhanget du vill berätta, tillägga? Något du kommit att tänka på 

under intervjun som vi inte pratat om? 

 


