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Abstract 

 

This is a qualitative study of six occupational profiles available on Arbetsförmedlingen´s 

website. The material has been analyzed with multimodal critical discourse analysis as a 

method and with the purpose to demonstrate how various occupations are represented and 

whether their representation contributes or challenge the prevailing conceptions about the 

status of different professions. Our results show that occupations that are perceived as having 

high status are represented as exclusive and elusive while employees in jobs with low status 

welcomes the recipient to join the profession. Practitioners in jobs with high status is 

portrayed as active, responsible, competent and independent while people working in 

occupations that are perceived as having low status are portrayed as passive, low performing 

and in a position of dependence on their employers and superiors. That the various 

professions are represented in different ways depending on whether they are perceived as 

having high or low status may enhance the importance of social classes. The result revealed a 

conservative ideology which may reinforce the social hierarchy where people are valued and 

categorized for their career choices.  

 

Keywords: Arbetsförmedlingen, critical discourse analysis, discourse, ideology, occupations, 

status, power and representation.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ..................................................................................................................... 2 

1.2 Bakgrund ........................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Arbetsförmedlingen ........................................................................................................................ 2 

1.2.2 Klassamhället i Sverige .................................................................................................................. 3 

1.3 Uppsatsens avgränsning .................................................................................................................... 4 

1.4 Uppsatsens disposition ...................................................................................................................... 5 

2. Tidigare forskning ............................................................................................................................... 5 

3. Teoretiska utgångspunkter................................................................................................................... 9 

3.1 Kritisk diskursanalys teori ................................................................................................................. 9 

3.2 Foucaults maktteori ......................................................................................................................... 13 

3.3 Bourdieus kapitalteori ..................................................................................................................... 14 

3.4 Organisationskommunikativ teori ................................................................................................... 16 

4. Metod och Material ........................................................................................................................... 17 

4.1 Urval och material ........................................................................................................................... 17 

4.2 Metod .............................................................................................................................................. 19 

4.3 Metodproblem ................................................................................................................................. 20 

5. Resultat och analys ............................................................................................................................ 22 

5.1 Agent, mottagare eller förmånstagare ............................................................................................. 22 

5.2 Konstatera eller förmoda ................................................................................................................. 26 

5.3 Överordnad – underordnad .............................................................................................................. 27 

5.4 Stolthet och fördom(ar) ................................................................................................................... 28 

5.5 Beroende eller självständig.............................................................................................................. 29 

5.6 Utbildning och kulturellt kapital ..................................................................................................... 32 

5.7 Kollegial gemenskap – kåranda....................................................................................................... 35 

5.8 Smal eller bred kod .......................................................................................................................... 36 

5.9 Attribut och visuell framställning .................................................................................................... 38 

5.10 Habitus och sociala positioner i samhället .................................................................................... 41 

6. Diskussion ......................................................................................................................................... 42 

6.1 Vetenskaplig diskussion .................................................................................................................. 43 

6.2 Sociala konsekvenser ...................................................................................................................... 45 

6.3 Framtida forskning .......................................................................................................................... 49 

7. Slutsatser ........................................................................................................................................... 49 



 
 

8. Sammanfattning................................................................................................................................. 51 

9. Käll- och litteraturförteckning ......................................................................................................... 523 

 

 

Bilaga I – Yrkesbeskrivningar 

Bilaga II – Denotativa beskrivningar av videoklippen



 
 

1 
 

1. Inledning 

 

För tre veckor sedan fann vaktmästaren Peter en inbjudan till en klassåterträff i sin postlåda. 

Peter hade aldrig varit på någon klassträff tidigare men han hade ändå en uppfattning om hur 

sådana tillställningar brukade gå till. Peter diskuterade fram och tillbaka med sig själv om han 

skulle gå och inte förrän sista anmälningsdagen meddelade han att han planerade att närvara 

på återträffen. Han misstänkte att festligheterna skulle bli ännu ett av dessa evenemang för 

inbördes beundran och han undrade vad han själv skulle tillföra i ett sådant sammanhang?  

Skulle han berätta att han fortfarande var kvar på sin gamla skola och att han tagit över gamle 

vaktmästare Perssons kontor, att han inte hade någon vidareutbildning och att han inte 

planerade att skaffa sig någon heller? Visserligen var han lyckligt gift och hade tillräckligt 

med upplevelser för att kunna skriva en hel roman men vad var det värt i det här 

sammanhanget? Han hade ju varit duktig i skolan och borde sett till att bli något, något 

viktigt, något av betydelse. 

  

Man kan se på sitt arbete som något man gör för att betala hyran men för många betyder det 

mycket mer än så. Man identifierar sig med sin yrkesroll och påverkas av vad andra tycker om 

det. Trots att de flesta drivs av personliga preferenser när de ska välja yrke finns det ändå 

normaliserade föreställningar om vilka yrken som tyder på status, framgång och makt. 

Forskning om klassamhällen och yrkesstatus visar att de flesta svenskar idag anser att vi 

fortfarande lever och kategoriseras i olika sociala klasser (Karlsson 2005, Svensson & 

Ulfsdotter 2009). Andra studier visar att det finns en normaliserad överenskommelse om vad 

som klassas som hög- respektive lågstatusyrken (Tracy & Scott 2006). Att olika yrken 

uppfattas besitta olika mycket status blir ett problem i samhället då detta indirekt påverkar 

utövarna av yrket. Forskning har visat att en persons yrkesroll är nära relaterad till personens 

sociala status och maktposition i samhället. Problemet är alltså att vi lever i ett samhälle där 

olika grupper i samhället har olika mycket makt och samhällsinflytande och att denna 

uppdelning till viss del beror på vilket yrke en person valt att ägna sig åt (ibid). Det känns 

orimligt att ungdomar ska välja sin framtida samhällsposition redan vid femton års ålder när 

de söker till gymnasiet och om alla vi människor utbildar oss till läkare, vem ska då ta hand 

om våra barn när vi arbetar jour? Vem ska ta hand om samhällets avfall och vem ska se till att 

det finns mat i butiken efter en lång arbetsdag? Ett modernt samhälle behöver både 

entreprenörer, bönder, brandmän, läkare, renhållningsarbetare och elektriker för att fungera. 
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Alla yrkeskategorier kan ses som länkar i en kedja där alla behövs och är beroende av 

varandra för att vi ska kunna leva som vi gör idag. Så varför ska läkaren bemötas av respekt 

och städaren av fördomar? Flera studier inom området menar att människors homogena 

inställning till yrkesstatus till stor del beror på vilken bild medier ger av olika yrkesgrupper 

(Alhamdan mfl. 2014, Svensson & Ulfsdotter 2009, Morley 2009). Det finns dock inte 

speciellt mycket forskning på medierepresentation av olika yrken och där vill vi bidra genom 

att studera och jämföra hur olika yrken framställs i yrkesbeskrivningarna på 

Arbetsförmedlingens hemsida.  

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att visa hur olika yrken blir representerade i de yrkesbeskrivningar som återfinns på 

Arbetsförmedlingens hemsida och studera om dessa texter bidrar till att reproducera eller 

utmana rådande föreställningar om yrkens status. För att hjälpa oss uppnå vårt syfte ska vi 

besvara följande frågor:  

 

Hur representeras olika yrken? 

Vilka egenskaper tillskrivs olika yrken?  

Skiljer sig framställningen av hög- respektive lågstatusyrken och i sådana fall hur?  

Vilka ideologier återfinns i de olika yrkesbeskrivningarna? 

Vilken/vilka människor riktar sig texterna till?  

 

1.2 Bakgrund 

 

Nedan redogör vi övergripande för Arbetsförmedlingens syfte och organisationsstruktur samt 

ger en kort beskrivning av hur man historiskt sett, men även idag, kategoriserar och 

klassificerar människor i olika sociala klasser beroende på ekonomiska och sociala faktorer.   

1.2.1 Arbetsförmedlingen 

 

På 320 platser i Sverige finns det idag ett kontor vars uppdrag är att förmedla arbete och 

sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Att vara en neutral mötesplats är en avsikt 
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Arbetsförmedlingen hållit fast vid sedan 1902 då det första arbetskontoret öppnade i 

Helsingborg. Sedan dess har Arbetsförmedlingen successivt förstatligats och är idag en 

nationell myndighet.  

Arbetsförmedlingen jobbar på uppdrag av riksdag och regering och leds av generaldirektören 

som utses av regeringen, för närvarande Mikael Sjöberg. Arbetsförmedlingens styrelse fattar 

beslut i övergripande frågor och frågor som är av strategisk betydelse för verksamheten. 

Styrelsen använder sig även av internrevisionen som stödjer granskningen för att förbättra 

myndighetens verksamhet (Arbetsförmedlingen 2014).    

Styrelsen är Arbetsförmedlingens högsta beslutande organ. Det är lagar, förordningar och 

föreskrifter som styr Arbetsförmedlingen men organisationen är målstyrd och jobbar utifrån 

uppsatta mål. Övergripande mål och prioriteringar för det kommande året utfärdas av 

regeringen i slutet av året i ett regleringsbrev och varje nivå i verksamheten formulerar sedan 

egna mål utifrån organisationsmålen.  

Arbetsförmedlingen utger sig för att vara Sveriges största förmedlare av arbeten och menar 

själva att deras viktigaste uppdrag är matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. De 

lägger stor vikt vid att båda parter är nöjda och samarbetar med företag och organisationer för 

att hjälpa bland annat ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända att komma i arbete 

(Arbetsförmedlingen 2014).  

I Sverige har vi fyra grundlagar och den som anses mest grundläggande är Regeringsformen. 

Regeringsformen innehåller bland annat regler för hur myndigheter ska arbeta och vilken 

kompetens de ska besitta. Första kapitlet, paragraf 9 redogör för objektivitetsprincipen och där 

står det att förvaltningsmyndigheter och andra som utför offentliga förvaltningsuppgifter ska 

förhålla sig objektiva och se alla som lika. Det är med andra ord förbjudet att utöva makt på 

ett sätt som kan gynna eller missgynna någon och beslut får enbart grundas på omständigheter 

som enligt gällande situation ska beaktas (Regeringsformen SFS 2010:1408 1 kap §9). 

1.2.2 Klassamhället i Sverige 

 

Sociala skillnader har alltid funnits mellan människor. Däremot har vad som värderas högt i 

samhället förändrats. Ett exempel på det är hur kyrkans, religionens och prästens makt och 

status kraftigt har minskat i Sverige. Även om vi inte längre lever i ett ståndsamhälle 

bestående av bönder, borgare, präster och adel lever klasskillnaderna fortfarande kvar. 
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Forskning visar att vilket yrke man ägnar sig åt har stor betydelse för vilken samhällsklass 

man uppfattas tillhöra och att detta i sin tur påverkar hur pass mycket makt och inflytande 

man har i samhället (Karlsson 2005, Kelsey 1954).  I tidningen ”Arbetarhistoria” skriver 

Holgersson en artikel om klassbegreppet och hur det använts historiskt men också om hur det 

används idag. Hon menar att människor tillskriver sig själva egenskaper eller blir tillskrivna 

egenskaper av andra beroende på klasstillhörighet, vilket leder till att människor har olika 

möjligheter att beviljas tillträde till olika positioner och platser i samhället. Holgersson menar 

att vi kan finna svaret på hur makt strukturerar vår tillvaro genom att studera i vilka fack 

människor placerar sig själva i eller blir placerade i av andra (Holgersson 2008:9). Att 

människor blir placerade i olika sociala klasser baseras inte enbart på ekonomiska faktorer 

utan ofta också på sociala förhållanden (ibid). Forskning om klasstillhörighet i det moderna 

samhället visar att klassindelningen ofta baseras på subjektiva faktorer som exempelvis en 

persons yrkesroll, fritidsintresse, språkbruk och sociala kontakter (Karlsson 2005). Även 

denna subjektiva indelning har betydelse för att på ett objektivt sätt kunna förklara 

indelningen av människor i sociala klasser.  

 

1.3 Uppsatsens avgränsning 

 

Uppsatsen är begränsad till att studera de yrkesbeskrivningar som återfinns på 

Arbetsförmedlingens hemsida. Vi har valt Arbetsförmedlingen framför andra hemsidor med 

yrkesbeskrivningar då Arbetsförmedlingen är Sveriges enda statliga myndighet vars uppgift är 

att hjälpa människor att hitta arbete. Vi har begränsat materialet till de yrkesbeskrivningar 

som finns på hemsidan framför de som finns i tryckt form då materialet som finns på 

hemsidan når en stor mängd människor varje dag och ser likadant ut oavsett mottagarens 

geografiska position. Eftersom vårt syfte är att studera om dessa texter reproducerar eller 

utmanar de dominerande uppfattningarna om yrkens status har vi enbart valt att fokusera på 

de yrken som tidigare forskning visar uppfattas besitta lägst respektive högst status (Svensson 

& Ulfsdotter 2009). Då vi är intresserade av att studera yrken ur ett makt- och 

statusperspektiv har vi valt att lämna frågor om lön och ekonomisk vinning utanför analysen 

om det inte nämns i texten. Totalt har sex yrkesbeskrivningar av 450 tillgängliga analyserats. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en kort presentation av forskningsområdet vår uppsats ingår i samt en 

redogörelse för uppsatsens syfte. Detta följs av en kort bakgrundsbeskrivning av 

Arbetsförmedlingen där läsaren får information om myndigheten, dess historia och 

övergripande mål samt en kort presentation av Sveriges historia som klassamhälle. Därefter 

följer korta beskrivningar av uppsatsens avgränsning och disposition som ämnar till att ge 

läsaren en förståelse för vad vår uppsats handlar om. Kapitlet efter detta ger en grundligare 

beskrivning av forskningsläget och efterföljs av en presentation av de teorier som används i 

analysarbetet. Sedan kommer ett avsnitt där metod och material presenteras lite mer utförligt. 

I resultatdelen redovisas de viktigaste resultaten vi kommit fram till i analysen och diskuteras 

tillsammans med tidigare forskningsresultat. Därefter följer en slutdiskussion, följd av 

slutsatser där våra forskningsfrågor på ett tydligt sätt besvaras. Avslutningsvis sammanfattas 

uppsatsen under en egen punkt.  

2. Tidigare forskning 

 

Inom området har forskning gjorts på hur människor uppfattar olika yrken och deras status 

samt hur yrkesgrupper och samhällsklasser representeras i olika medier (tidningar, tv-program 

och organisationstexter). Forskningen har främst varit kvantitativ där man använt sig av 

enkätundersökningar men även kvalitativa etnografiska studier har genomförts. En av de 

kvalitativa undersökningarna studerade hur olika yrkesgrupper upplevde och påverkades av 

de interna och externa diskurserna som omgav yrket de valt. Flera studier har också gjorts på 

hur social bakgrund och samhällsklass påverkar unga människors utbildnings-/yrkesval 

(Helland 2006 och Thrane 2005). Flera av studierna vi valt att analysera har använt sig av 

Nakao & Treas (1989) forskning kring hur människor uppfattar yrkens status och vilka 

förändringar som skett sedan liknande studier 1958.  

 

Resultaten visar att människors val av framtida utbildning/yrke till stor del beror på social 

bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Samtidigt visar andra studier att de yrken som 

värderas besitta hög status alla kräver universitets- eller högskoleutbildning (Helland 2006 

och Thrane 2005). Detta kan styrka uppfattningen om att samhällsklasser inte är något 

utdöende fenomen utan är något som ständigt reproduceras generation efter generation. 
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Forskning om vissa yrkens representation i medier tyder också på att mediers representation 

av vissa yrkesgrupper och de diskurser som omger dem reproducerar förlegade föreställningar 

om människors olika värde (Alhamdan et al. 2014 och Morley 2009). Vad vi anser saknas 

inom forskningsområdet och vad vi hoppas kunna bidra med är hur och genom vilka 

representationer medier, i detta fall Arbetsförmedlingens hemsida, påverkar människor att ha 

dessa uppfattningar. I likhet med flera tidigare studier kommer vi att till stor del använda oss 

av diskursiva teorier som kritisk diskursanalys och Foucaults maktteori (Alvesson & Willmott 

2002, Winkler 2011). 

  

Som tidigare nämns ska vi studera de yrkesbeskrivningar som återfinns på 

Arbetsförmedlingens hemsida och undersöka hur de representerar olika yrken. 

Arbetsförmedlingens hemsida erbjuder både tester och yrkesbeskrivningar för att hjälpa 

människor att välja yrke. Thrane (2005) studerade under tio år en grupp ungdomar (13-23 år) 

för att han ville förklara det systematiska samband som gör att unga människors 

utbildningsval varieras med deras föräldrars utbildning. Enkelt uttryckt ville han förklara 

varför ungdomar ofta går i sina föräldrars spår när det kommer till utbildningsnivå och 

yrkesval. Thranes resultat visar att det är främst tre faktorer som avgör unga människors val 

av utbildning och de är föräldrarnas förväntningar om utbildning, föräldrarnas ekonomiska 

resurser och föräldrarnas egna skolprestationer. När det kommer till föräldrarnas 

förväntningar handlar det mest om deras värderingar, normer och föreställningar om olika 

yrken som präglar barnens syn på utbildning och vad de ”bör” ägna sig åt. Ungdomar tenderar 

att välja bort yrken och utbildningar som skulle ge dem en lägre social status än vad deras 

föräldrar har (Helland 2006).  Detta blir relevant för vår studie då vi kan använda dessa 

resultat för att se om hemsidan vi ska undersöka reproducerar stereotypa föreställningar om 

olika yrken. Tracy & Scott (2006) påpekar till exempel att det inte ingår i brandmäns 

yrkesbeskrivning att genom att posera med tomteluva och bar överkropp få den kvinnliga 

befolkningen i julstämning. De gör en kvalitativ jämförande studie mellan hur brandmän och 

kriminalvårdare hanterar och upplever de diskurser som omger deras yrken. I likhet med 

Alvesson & Willmott (2002) studerar de också yrkesidentitetsprocessen och menar att denna 

konstruktion inte är en självstyrande, individuell process utan konstrueras och reproduceras 

inom vissa diskurser.  

 

Dessa studier ger vår uppsats en bra grund när vi ska studera vilka diskurser som omger och 

beskriver olika yrken. Alvesson & Willmott (2002) visar också olika strategier och 
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representationer som företag använder för att få sina medarbetare att identifiera sig med sin 

yrkesroll och bli mindre kritiska. Detta kan sättas i ett större perspektiv, återfinns liknande 

representationer på en statlig myndighets hemsida som kan verka till att normalisera yrkens 

olika status och förmåner?  

 

År 2005 ansåg 90 % av den svenska befolkningen att vi lever i ett klassamhälle och att den 

mest avgörande faktorn till vilken klass man tillhör är vilken inkomst man har (Karlsson 

2005, Kelsey 1954). Dessa resultat indikerar ett starkt samband mellan yrke och 

samhällsklass. I Karlssons (2005) avhandling visar hon att en stor majoritet menar att man har 

olika mycket makt och inflytande beroende på vilken samhällsklass man tillhör. Den 

samhällsklass som flest svenskar anser vara mest inflytelserik är den övre medelklassen som 

har prestigefyllda yrken och förmögenhet baserad på egen inkomst snarare än arv. Vi vill 

studera yrkens status ur ett maktperspektiv och därför är detta resultat väldigt intressant då det 

visar ett nära samband mellan samhällsklass, yrke och inflytande i samhället. 

 

Svensson & Ulfsdotter (2009) genomförde 2002 en kvantitativ studie med det övergripande 

syftet att studera yrkens status, vilka uppfattningar om yrken som ligger bakom deras 

statusposition och hur dessa uppfattningar är spridda bland olika grupper i den svenska 

befolkningen. De ville besvara frågor om vilken status olika yrken tillskrivs i dagens 

samhälle, hur yrkens status har förändrats sedan femtiotalet samt om det finns skillnader i 

uppfattningar beroende på respondenternas kön, ålder och klass. För att besvara dessa frågor 

genomförde de, efter en grundlig utredning av relevanta frågor, en postenkätundersökning 

som senare efterföljdes av en bortfallsuppföljning per telefon på totalt 3032 respondenter. 

Några av de teorier de utgick från var Bourdieus teori om kulturellt kapital, Webers teori om 

social prestige och Treimans strukturella teori han utvecklade i sin studie om just yrkens olika 

status. Resultatet visar att de yrken som de flesta respondenter ansåg besatt högst status var 

välkvalificerade yrken som läkare, domare, professor, civilingenjör, veterinär, civilekonom 

och psykolog. De yrken som värderades lägst av de hundra yrken som ingick i studien var 

diskare, vårdbiträde, sophämtare, gatuköksbiträde och städare.  

 

I studien nämns mediers betydande roll i människors uppfattning om yrkens status ett flertal 

gånger. Att yrken som flygvärdinna, idrottsproffs och skådespelerska hamnade så högt på 

statusskalan förklaras med deras framträdande roll i medier då flera respondenter betonade 

vikten av att synas och höras för att erhålla status. Det här är ett resultat som är mycket 
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relevant för vår uppsats då vi vill fokusera just på hur olika yrken beskrivs och om den 

rådande yrkesstatusen reproduceras eller utmanas. Denna studie ger oss en väl genomförd och 

bred grund att ta utgångspunkt i då den visar vilka uppfattningar människor har om olika 

yrkens status. Intressant för vår studie blir naturligtvis om vi kan se ett samband mellan hur 

yrken representeras på en svensk statlig myndighets hemsida och den generella uppfattningen 

i Sverige om olika yrkens status.  

 

Winkler (2011) studerade det stora tyska företaget ”German Blue Chip” Etiska Regler, både 

för externt och internt bruk. Han ville förstå hur de kodade budskap (medvetna eller 

omedvetna) som fanns i texten kunde påverka läsarnas uppfattning om företagets verklighet. 

Han ville svara på frågor om hur texten är kodad, både indirekt och direkt, till vem texten 

riktar sig och hur olika aktörer beskrivs. Som ni förstår av hans frågeställning så valde han 

kritisk diskursanalys samt kritisk lingvistik som metod för att besvara sina frågor. Syftet med 

studien var att förstå hur koderna fungerade för att skapa ett visst tänkande och beteende inom 

organisationen. För att få svar på sina forskningsfrågor intervjuade han anställda på företaget 

som besatt olika roller och positioner för att se hur de upplevde att deras yrkesroller beskrevs. 

Han lutade sig mot teorin inom kritisk diskursanalys: hur olika diskurser används för att 

representera olika grupper samt de få teorier som finns kring språkanvändning specifikt 

inriktade på texter med Etiska Regler. Hans resultat visar att dokumenten till stor del 

reproducerar ledningens ideologi och det är också ledningen som representeras som högst i 

den interna hierarkin med både överlägsen auktoritet, kunskap och befogenhet. De anställda 

däremot beskrivs som att de befinner sig på botten i hierarkin både formellt och etiskt. Det 

behövs tydliga riktlinjer för att de anställda ska följa företagets etiska regler samtidigt som de 

anställda också tillskrivs det största ansvaret för att bibehålla en god etik på arbetsplatsen. De 

beskrivs som passiva i sitt agerande och behöver egentligen enbart lyssna och lyda ledningen 

för att lyckas med sitt ansvarstagande.  

 

Denna studie är intressant eftersom den på ett så tydligt sätt visar hur språket kan användas 

för att placera olika sociala grupper i en social hierarki vilket är vad vi vill undersöka när vi 

studerar olika yrkens representation. Intressant är också att denna studie stärker övrig 

forskning inom området som visar att detta är ett vanligt kommunikativt led mellan ledning 

och anställd inom västerländska företag. Det är något som blivit normaliserat och ingenting 

som ifrågasätts i vardagen. Detta kan vi också använda i vår uppsats eftersom alla studier vi 

nu gått igenom är överens om att det råder en homogen uppfattning om vilka yrken som har 
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hög- respektive låg status. Att något har blivit normaliserat och kanske inte medvetet 

reproduceras av vare sig producent eller mottagare betyder inte att det är rätt. Att yrken 

tillskrivs olika status normaliserar även orättvisa löne – och arbetsförhållanden.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Nedan kommer vi att presentera fyra olika teorier som vi använder oss av i vår analys. Vi ger 

en övergripande beskrivning av teorierna i sin helhet men fokuserar främst på de begrepp som 

har väglett vår analys. Begreppen är kursiverade för att klart och tydligt synas.  

3.1 Kritisk diskursanalys teori 

 

Kritisk diskursanalys är både en teori och en metod som används till att analysera texter och 

syftar till att blottlägga hur samhällets maktstrukturer verkar genom språk (Berglez & 

Olausson 2008:123). Kritisk diskursanalys som både teori och metod har ett politiskt intresse, 

man vill inte bara beskriva hur samhället fungerar utan också få till en förändring. För att fullt 

förstå kritisk diskursanalys bör man sätta teorin i relation till frågor om jämlikhet, rättvisa och 

demokrati (ibid:124). Teorin har sitt ursprung i marxismen men har också influerats av andra 

forskningsområden som kritisk lingvistik och psykologi (Machin & Mayr 2012:2). Kritisk 

diskursanalys har också ett maktteoretiskt perspektiv vilket skiljer teorin från andra 

diskursanalyser. Man vill blottlägga de komplexa relationer som existerar mellan språket och 

den materiella världen och studera hur dessa relationer tillsammans bidrar till att skapa 

samhället (ibid:4ff).  

Inom kritisk diskursanalys är det viktigt att fokusera på en texts kontext. Begreppet text kan 

inkludera både skriven text och muntligt tal (Fairclough 1993). Man ser meningsskapande 

som ett komplicerat fenomen och om man vill förstå olika diskursers inflytande i samhället är 

det viktigt att studera texten i sin kontext. Fairclough menar att språket både formar och 

formas av kontexten och att samma ord kan förmedla olika saker beroende på i vilket 

sammanhang de yttras (ibid).  

Ideologi är ett viktigt begrepp inom kritisk diskursanalys och kan förklaras som de idéer, 

värderingar och tankar som försöker förklara hur samhället fungerar (Berglez & Olausson 
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2008:132). Det kan finnas flera olika ideologier som försöker förklara samma samhälleliga 

fenomen på olika sätt, exempelvis kapitalism och anarkism. För att kunna förstå de sociala 

konstruktioner som samhället är uppbyggt av är det viktigt att se och förstå de olika ideologier 

som existerar och präglar samhället (ibid). I vår analys ska vi därför undersöka vilken/vilka 

ideologier som genomsyrar vårt material och vilka samhälleliga maktstrukturer som gynnas 

av dessa ideologier.  

Ytterligare ett viktigt begrepp inom kritisk diskursanalys är diskurs vilket enkelt uttryckt är 

hur man talar om något, ett sätt att representera verkligheten på. Diskurs kan beskrivas som att 

man ser språket som en social handling. Som nämns tidigare påverkar språket andra delar av 

samhället, hur man talar om ett specifikt ämne kan få materiella konsekvenser. Det är också 

viktigt att komma ihåg att diskurser har sitt ursprung i en viss position i samhället och 

påverkas av detta (Machin & Mayr 2012:4f). Exempelvis kanske företag som måste göra sig 

av med en stor mängd miljöfarligt avfall gärna talar om miljökatastrofer som något naturligt 

istället för något som sker på grund av yttre påverkan.   

Likt ideologier, existerar det i samhället flera olika diskurser för samma ämne och dessa är i 

ständig kamp med varandra för att nå den hegemoniska positionen. Hegemoni är när en 

diskurs eller ideologi blivit allmänt accepterad och naturaliserad. Detta är en process där 

enighet om betydelser skapas (Berglez & Olausson 2008:133). En ideologi som nått den 

hegemoniska positionen är dock inte säker för alltid, utan detta kan komma att förändras igen. 

Men detta är en långsam process och det kan ta tid innan något som ansetts normalt börjar 

ifrågasättas igen. Detta kan anas i tidigare forskning på vårt område, det har skett vissa små 

förändringar i hur människor uppfattar yrkens status under de senaste fyrtio åren men 

fortfarande har yrken som läkare och jurist den hegemoniska positionen som statusbärare 

(Svensson & Ulfsdotter 2009).  

Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell just för att betona kontextens betydelse. 

Hans modell består av tre olika nivåer: textuell praktik, diskursiv praktik och sociokulturell 

praktik (Fairclough 1992). På den textuella nivån studeras texten, i vårt fall 

yrkesbeskrivningarna på Arbetsförmedlingens hemsida. På den diskursiva nivån studeras 

textens produktion och reception, det vill säga hur och var texten produceras samt hur den tas 

emot av de som läser texten. Fairclough anser att en text ofta reflekterar de diskurser och 

ideologier som råder på produktionsplatsen och då Arbetsförmedlingen är en statlig 

myndighet som agerar på uppdrag av regeringen kan texterna tänkas reflektera vilka 
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föreställningar och värderingar som råder bland beslutsfattarna i vårt samhälle (ibid). Den 

sociokulturella praktiken kan ses som säcken som knyter samman allt. Här ingår de 

samhällsstrukturer som texten produceras och konsumeras inom. På denna nivå studeras hur 

samhällets maktstrukturer kan påverka diskursernas utseende men också om och hur 

diskurserna försöker påverka maktstrukturerna (ibid). Vi är som sagt intresserade av att 

studera om yrkesbeskrivningarna på Arbetsförmedlingens hemsida reproducerar den 

hegemoniska uppfattningen om yrkens status eller utmanar den vilket är en analys på den 

sociokulturella nivån.  

Vi kommer främst att fokusera på den textuella nivån vilket också är kärnan inom kritisk 

diskursanalys. Det handlar om att kunna se förbi de konkreta orden och försöka förstå vilka 

föreställningar och värderingar som måste existera för att texten ska kunna uttrycka vad den 

gör med just dessa ord (Berglez & Olausson 2008:126). Både skriftlig och muntlig 

kommunikation är en stor del av människors vardag och ofta reflekterar man inte över hur 

eller varför man tolkar ett samtal eller en bok på ett visst sätt utan det sker naturligt. Men vid 

en lexikal analys, eller enkelt uttryckt analys av ord, fokuserar man på de saker man annars 

bara registrerar omedvetet. All text och kommunikation grundar sig i olika val och beslut och 

vi ska studera hur de valen Arbetsförmedlingen gjort i sina yrkesbeskrivningar kan bidra till 

en viss tolkning och förståelse av texten (Machin & Mayr 2012:29).  

 

Vid analys av en texts modalitet undersöks med vilken säkerhet ett påstående sägs, eller i vårt 

fall skrivs. Är textproducenten säker på sina uttalanden eller finns det spår av ovisshet? Man 

talar om stark och svag modalitet. Exempelvis har meningen ”eftergymnasial utbildning 

krävs” en starkare modalitet än ”eftergymnasial utbildning kan behövas” (ibid:186ff). 

 

Ett annat begrepp som är viktigt vid en lexikal analys är transitivitet som förklarar vem i 

texten som är aktiv, vad som händer, hur det händer och vem som blir påverkad (ibid:104). 

Alla meningar har inte alla dessa delar, man kanske vet vad som händer och vem som blir 

drabbad men man vet inte vem som är ansvarig aktör. Detta kan genomföras genom 

nominalisering vilket är när man omvandlar ett verb till ett substantiv. Ett exempel på en 

nominalisering är ”städningen sker varje fredag klockan 17” då verbet ”städa” gjorts om till 

substantivet ”städning”. Nominalisering kan användas av flera olika skäl, bland annat för att 

dölja agenten eller för att få något att framstå som självklart (ibid:137ff). Vi är intresserade av 

att undersöka handlingarna som beskrivs i texten, blir en yrkesgrupps handlingar oftare 
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nominaliserade än en annan och framstår vissa oftare som mottagare av en handling än 

utövare? 

 

Lika viktigt som vad det är som skrivs i en text är det som saknas. I all kommunikation finns 

det saker som man tar för givet att mottagaren känner till. Man beskriver och förklarar inte 

varje ords betydelse utan det är en självklarhet att mottagaren vet vad man menar ändå. Detta 

kan skilja sig beroende på vem man skriver eller talar till, vilken förkunskap jag förväntar mig 

som textproducent att mottagaren besitter. Vad som saknas i en text men som man ändå bör 

känna till för att förstå den kallas för presuppositioner. Presuppositioner kan ha ideologisk 

verkan då man som läsare måste godta presuppositionen för att tillgodogöra sig texten. Ett 

vardagligt exempel på en presupposition är meningen ”jag har pojkvän” vilket kan dölja 

presuppositionen ”jag lever i ett monogamt förhållande” (ibid:153ff).  

 

En annan viktig del när man studerar en text är att undersöka vem texten riktar sig till, alltså 

vilken målgrupp en text har. Ett sätt att göra detta på är att studera om texten har en bred eller 

smal kod. Detta kan appliceras på vår studie genom att undersöka vilka målgrupper de olika 

yrkesbeskrivningarna verkar rikta sig till. En smal kod kännetecknas av fackspråkliga 

referenser och udda ordval och riktar sig till en utvald läsarkrets (Ledin & Moberg 2010:174). 

Den som inte känner till språket som används i en smal kod känner sig inte tilltalad och man 

uppnår en exkluderande funktion. Det motsatta, en bred kod kännetecknas av ett vardagligt 

språk som riktar sig till den breda publiken (ibid). När vi analyserar våra texter kan vi alltså se 

om det finns tendenser till breda eller smala koder i låg- respektive högstatusyrken.  

 

Inte heller visuell kommunikation som bilder eller videoklipp är utan underliggande mening. 

Det vi ser, är resultatet av många val som gjorts under produktionsprocessen. Vad ska synas i 

bild? Vilken vinkel ska användas? Händer det något i bilden eller symboliserar det enbart en 

händelse? Multimodal kritisk diskursanalys menar att det finns flera saker man kan analysera i 

visuell kommunikation som får läsaren att tolka informationen på ett visst sätt (Machin & 

Mayr 2012:96ff). Ikonografi är den lexikala analysens motsvarighet på visuell 

kommunikation. Attribut är ett begrepp som står för vilka objekt som finns med i bilden eller 

videon och hur vilka idéer och värderingar som dessa objekt, i sin kontext, kommunicerar 

(ibid:51f). Förutom vilka objekt som valts att framträda i en bild eller en video studeras också 

omgivningen, potentiella kulturella symboler, placeringar, poser, utseende och tonläge för att 

nämna några (ibid:54ff).  
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3.2 Foucaults maktteori 

 

I Foucaults maktteori är makt och kunskap oskiljaktigt bundna till varandra, man kan inte ha 

makt om man saknar kunskap och kunskap ger makt (Nilsson 2008:84). Om man skulle tala 

om makt i entalsform så kan följden bli att man ser på makt som något konstant eller 

oföränderligt. Foucault syftade aldrig till att förstå eller tolka makten utan ville förklara hur 

makten utövades och vad den åstadkom, dess verkan och effekter (ibid:85). Foucault 

fokuserade på relationerna mellan makt och kunskap, han betonade att i föreningen mellan 

makt och kunskap för diskursen alltid med sig sociala effekter. Diskurser och makt är också 

nära relaterade, man kan aldrig studera diskurser utan att ta hänsyn till maktperspektivet 

(ibid:85). Makt är något man använder och det existerar endast som en aktivitet. Han 

poängterade hur makten är en rörlig process som hela tiden förändras och utvecklas (ibid:86). 

Ett viktigt drag i Foucaults maktteori är hur han såg makt som något produktivt, han menade 

att makt producerar såväl vetande som individer. Till exempel om en grupp utsätts för 

maktpåtryckningar så kommer dessa tillsammans med gruppens motåtgärder skapa en viss 

kollektiv identitet. Men på grund av maktens produktiva karaktär kan också alla människor 

utnyttja och använda sig av den.  

 

Makt är alltså inte enbart något förtryckande och förbjudande utan den producerar också 

njutning, vetande och olika diskurser (ibid:88f). “All dominans är makt men all makt är inte 

dominans” Vad som menas med detta citat är egentligen att om en människa styr och 

kontrollerar en annan så är denna dominans ett utövande av makt. Däremot behöver inte 

makten utövas genom dominans, Foucault menar att det i maktrelationer krävs ett visst 

utrymme för motstånd, att personen med minst makt i relationen har en möjlighet att göra 

motstånd. Detta förklaras genom att makt har en relationell karaktär, en människa kan inte 

utöva makt om det inte påverkar någon eller något annat och i relationer finns det alltid mer 

än en möjlighet (ibid:93).  

 

Vad vi kan ta fasta på i vår undersökning är hur Foucault definierar effektiv makt. Den 

effektiva makten är inte tydlig och synlig, den finns dold i olika delar av samhället och har 

blivit något vardagligt som ingen längre ifrågasätter (ibid:89). En annan viktig aspekt är 

Foucaults syn på makt i det moderna samhället: den normaliserade makten. Nämligen att man 

arbetar utifrån motsatspar som rätt-fel och normalt-avvikande. Har en viss företeelse blivit 

normaliserad blir det ett avvikande beteende att ifrågasätta den vilket förstärker och 
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reproducerar makten (ibid:90ff). Den normaliserade makten kan också knyta an till olika 

samhällsinstitutioner som skolor och sjukhus (ibid). Foucault menar att maktutövningen sker 

på alla plan i samhället, det är inte de maktfullaste i samhället som kontrollerar allmänheten 

uppifrån och ned utan maktutövningen finns i alla sociala relationer. Han ser språket som 

centrum för maktutövning då det är i språket olika föreställningar finns om vad som är 

normalt, sant och moraliskt accepterat (Berglez & Olausson 2008:124).   

 

3.3 Bourdieus kapitalteori 

 

Pierre Bourdieu utvecklade under 1970-talet teorin om olika former av kapital.  De olika 

formerna är socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital som alla har en nära relation till hans 

klassteori (Siisiainen 2003:183). Bourdieu var fascinerad av samhällets elit, han studerade 

studenter på elitskolor, näringslivets toppskikt och de intellektuella (Broady 1988:13). I en av 

hans tidigare studier undersökte han hederskänslan bland kabyliska bönder. Där upptäckte han 

att folket värderade symboliskt kapital i form av hedersamma handlingar väldigt högt och gav 

varandra gåvor. Det de ägnade sig åt var egentligen ett ekonomiskt utbyte men då det ansågs 

själviskt att agera i ekonomiskt intresse omvandlade de det ekonomiska kapitalet till ett 

symboliskt kapital i form av heder (Bourdieu 1993:9ff).  Ekonomiskt kapital kan förklaras 

som tillhörigheter som ökar en medborgares ekonomiska kapacitet i samhället såsom pengar, 

aktier och fastigheter. 

 

Kulturellt kapital kan existera både på ett personligt och på ett institutionellt plan. För vår 

uppsats är kulturellt kapital på det institutionella planet mest relevant, det vill säga hur 

kulturellt kapital blir objektifierat i medier eller uttryckt i former av certifikat, diplom och 

examinas (Siisiainen 2003:193f). Bourdieu menar att utbildningssystemet ansvarar för att 

fördela kulturellt kapital i denna form. Den största effekten utbildningssystemet har på det 

kulturella kapitalet är dock att det skapar en viss legitimitet, det blir legitimt att kategorisera 

kunskap i form av kulturellt kapital såsom certifikat och examinas (Broady 1988:4f). Han 

menar att vissa intressen, likt vissa utbildningar har blivit erkända som ”finare” och ”bättre” 

även av de som inte delar detta kulturella kapital (ibid). Bourdieu har beskrivit den franska 

allmänbildningen som den generella formen av kulturellt kapital och betyder i princip att man 

är allmänbildad inom historia, kultur, samhällskunskap och naturvetenskap. Det innefattar 

både att man känner till intellektuella namn och samhälleliga strukturer och att man är 
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kapabel att tala och skriva med god förmåga (ibid:5f). Att man besitter detta kulturella kapital 

ger också en fördelaktig position på den sociala marknaden då man vet hur man ska bete sig, 

vilka personer och institutioner som är av betydelse samt vilka vinster denna kunskap kan ge 

(ibid). Bourdieus teori har dock fått kritik för att vara alltför fokuserad på de franska 

förhållandena som gällde under hans levnadsår och därmed inte är lika applicerbar på dagens 

svenska samhälle som inte är lika präglat av sociala klasser (Wahlström 2013). Vi bör därför 

vara försiktiga med att likställa den franska allmänbildningen Bourdieu talar om med den 

svenska skolplikten. I dagens samhälle är det enbart ekonomiska faktorer som kan hindra 

någon från att till exempel gå på opera eller köpa modern konst. Brist på socialt eller kulturellt 

kapital kan påverka beslutet men utger inget direkt hinder då man inte riskerar att bli avvisad i 

dörren.   

 

Socialt kapital har två betydelser, det kan ses som en resurs som är nära länkad med 

gruppmedlemskap och sociala nätverk, enkelt uttryckt en medborgares kontakter inom 

samhället som kan utöka dennes inflytande. Den andra betydelsen är av mer relevans för vår 

uppsats då den fokuserar på socialt kapital som ett kollektivt fenomen; att människor ser sig 

som del i en grupp (yrke, fritidsintresse, föreningsliv) och känner solidaritet med sina 

gruppmedlemmar grundat på gemensamma föreställningar och förståelser (Siisiainen 

2003:194ff). Bourdieu menar att alla former av kapital: ekonomiskt, kulturellt och socialt 

saknar mening tills de genomgått processen att bli symboliskt kapital. Symboliskt kapital är 

precis det vi vill undersöka i vår uppsats, det vill säga det kapitalet som har makten att kunna 

kategorisera och placera olika enheter i olika fack och tillskriva dem betydelse. Att kunna 

påverka åtskillnaderna och kategorierna genom vilken världen uppfattas ger en stor makt att 

förändra eller bevara den sociala verkligheten (ibid:184). Det är genom att se saker på det 

legitima sättet som det implicita kan bli explicit och potentiella grupper kan bli omvandlade 

till verkliga grupper (ibid:187). Bourdieu drar också en parallell mellan symboliskt kapital 

och legitimt kapital, eftersom symboliskt kapital definierar vilka former och användande av 

kapital som blir allmänt accepterat för sociala positioner i ett samhälle. Symboliskt kapital har 

ingen egen existensform utan finns bara i uppfattningar och förståelser (Siisiainen 2003:196). 

Det symboliska kapitalet får därför en ideologisk funktion som ger en legitimerad form av 

åtskillnad och kategorisering (ibid).  

 

För att beskriva de uppfattningar och den förståelse som medborgarna har utvecklade 

Bourdieu begreppet habitus som kan förklaras som de beteenden, reflexer och 
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handlingsmönster som människor utvecklar genom att leva och agera på ett acceptabelt sätt i 

samhället. En persons habitus reflekterar därför också personens sociala position i samhället, 

vilken klass den tillhör då det finns förväntningar på hur olika grupper i samhället bör bete sig 

(ibid:193). 

3.4 Organisationskommunikativ teori 

 

Organisationskommunikation är alla kommunikativa handlingar och interaktioner hos företag, 

myndigheter och intresseorgan (Larsson 2008:78). Tidigare har begreppet enbart syftat till 

den interna kommunikationen men nu anser många att även de externa aktiviteterna bör 

innefattas och det är även det perspektiv vi kommer att använda oss av (ibid). Kommunikation 

anses inom många akademiska fält vara en grundläggande del i en fungerande organisation 

och att organisationer är kommunikation och har skapats därigenom (ibid). 

Organisationskommunikation struktureras på olika sätt och man skiljer på extern och intern 

kommunikation, formella och informella kontaktformer samt verbal och icke-verbal 

kommunikation. Vi kommer främst använda oss av de begrepp som behandlas inom den 

externa kommunikationen (ibid:79). 

 

Hur informationsarbetet utförs skiljer sig från en organisation till en annan beroende på deras 

produktions- eller serviceinriktning men också på om det är en lokal eller nationell 

organisation (ibid:89). Inom den offentliga sektorns externa verksamhetsområden betyder 

kommunikation främst kommuners och landstings kontakter med dem som brukar offentlig 

service såsom patienter i vården, användare av kulturinstitutioner och arbetssökande hos 

Arbetsförmedlingen (ibid:91). 

 

Organisationens kommunikation äger rum på flera nivåer men den planerade 

kommunikationen produceras av ledningen som också är dess avsändare och externa grupper 

eller personal är ofta målgruppen (ibid:83). Målgrupp är ett begrepp som beskriver dem som 

organisationen kommunicerar med. I vår studie kan alltså de människor som utgör lämpliga 

kandidater för olika yrken anses som målgruppen (ibid:144). Målgruppen är de som 

organisationen själva önskar nå medan begreppet intressenter är de grupper i samhället som 

tilltalas av eller själva tilltalar organisationen. Intressenter kan alltså förekomma i två 

varianter, de som själva agerar intressenter och de som blir intressenter genom att 
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organisationen tilltalar dem (ibid:145f). Till exempel kan en person som söker arbete och är 

inne på Arbetsförmedlingens hemsida och läser yrkesbeskrivningarna ses som en intressent av 

första typen medan en person som är arbetslös men inte söker arbete kan ses som en intressent 

av andra typen då den fortfarande blir tilltalad av organisationen.   

 

När man analyserar kommunikation är det av intresse att inkludera sociodemografiska 

faktorer då det finns ett samband mellan dessa och den tolkning som en mottagare gör av ett 

budskap (ibid:152). Vilken social bakgrund man har avgör vilka referensramar och kulturella 

verktyg man använder när man tolkar och avkodar ett budskap på ett särskilt sätt. Detta 

betyder att människor kan avkoda samma händelser på helt skilda vis. Mottagarens sociala 

bakgrund och position avgör vilka diskurser denne känner till (ibid). Det är även av betydelse 

vilket förhållande målgruppens individer har till ämnet. Huruvida de upplever att de är 

involverade och i vilken grad ämnet är relevant för dem. Ett nära och positivt förhållande 

underlättar kommunikationen. Hur komplext ett ämne är påverkar kontaktmöjligheterna, det 

vill säga att i vår studie så kan presuppositioner och smala koder skapa distans till ett yrke och 

mottagaren kan därför uppleva yrket som irrelevant (ibid:153).   

 

4. Metod och Material 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod samt om hur vi valt ut det 

empiriska materialet som har analyserats. Diskussion kommer även föras om vilka problem vi 

stött på och hur vi hanterat dem, samt en diskussion om uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Urval och material 

 

Vårt material består av de texter med yrkesbeskrivningar som finns på Arbetsförmedlingens 

hemsida. Som tidigare nämns behandlar tidigare forskning inom området främst människors 

uppfattning om olika yrkens status medan vi vill utöka forskningen genom att undersöka hur 

och på vilket sätt olika yrken representeras. Det finns flera hemsidor som erbjuder tester för 

att försöka urskilja människors yrkespreferenser och som också beskriver flera olika yrken, 

till exempel SACO, Studentum, Allastudier och SVOK. Vi valde Arbetsförmedlingens 
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hemsida på grund av det faktum att det är Sveriges enda statliga myndighet vars uppgift är att 

förmedla arbeten och deras hemsida är välbesökt med i genomsnitt cirka 170 000 besök per 

dag (Johnsson, Arbetsförmedlingen 2014). Som beskrivet i avsnitt 1.2.1 styrs verksamheten 

till stor del av lagar, förordningar och föreskrifter. Arbetsförmedlingen har en policy som 

handlar om att de aktivt ska arbeta för jämlikhet, både inom myndigheten och på Sveriges 

arbetsmarknad. Därför hoppas och tror vi att de texter vi studerat inte ska reflektera några 

marknadspolitiska ställningstaganden, till exempel att man marknadsför ett yrke bättre än ett 

annat för att yrkesgruppen är underbemannad. Vi valde de yrkesbeskrivningar som finns på 

hemsidan före sådana som finns i tryckt form eftersom informationen på hemsidan är 

lättillgänglig och densamma oavsett om du bor i Ystad eller Haparanda.  

 

En vanlig urvalsmetod inom kvalitativ forskning är målinriktade urval. Vid ett målinriktat 

urval väljs det empiriska materialet efter de frågor forskaren vill besvara. Vi har valt att 

använda oss av en teoretisk urvalsmetod som är en variant av ett målinriktat urval. Vid ett 

teoretiskt urval av empiri finns ett konstant pendlande mellan insamling av data och 

utvecklande av teori (Bryman 2005:290f). Vi började med att utgå från tidigare forsknings 

resultat där människors uppfattningar om yrkens status avslöjades. Högt på statuslistan låg 

yrken som läkare, domare, professor, civilekonom, veterinär och psykolog. Yrken som 

uppfattades ha lägst status var diskare, gatuköksbiträde, städare, sophämtare och vårdbiträde 

(Svensson & Ulfsdotter 2009:30f). Vi valde yrkesbeskrivningar baserat på detta resultat. Vid 

ett teoretiskt urval samlar man in data och analyserar dem till dess att man uppnått teoretisk 

mättnad. Att ha uppnått teoretisk mättnad betyder att man fått tillräckligt med relevant 

information för att utveckla en teori. Vid textanalys kan det uppstå en situation då ett 

dokument inte längre ger någon ny information samtidigt som man inte uppnått teoretisk 

mättnad (Bryman 2005:291f). När detta uppstod i vår uppsats valde vi ytterligare 

yrkesbeskrivningar för att kunna besvara våra frågeställningar och uppnå teoretisk mättnad. 

Vår avsikt är inte att utveckla en ny teori utan snarare bidra och förhoppningsvis utveckla 

existerande teorier om hur ideologier och ojämlika maktförhållanden döljs i vardagliga texter.  

 
Materialet vi analyserat består av sex yrkesbeskrivningar av städare, renhållningsarbetare, 

undersköterska, läkare, jurist och ekonom som består av skriven text och tillhörande 

videoklipp på två till fyra minuter. De skrivna texterna återfinns i bilaga 1 och detaljerade 

denotativa beskrivningar av videoklippen i bilaga 2. För att avgöra vårt empiriska materials 

kvalitet har vi använt oss av Scotts fyra kriterier: autenticitet, trovärdighet, representativitet 
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och meningsfullhet (ibid:356). Vi anser att texterna uppnår kriterierna för kvalitativ empiri då, 

som tidigare nämns, Arbetsförmedlingens hemsida måste förhålla sig till lagar och 

förordningar, samt kontrolleras löpande av regeringen. Som kommer framgå i 

resultatredovisningen använder sig olika yrkesbeskrivningar av olika breda koder men alla 

texter är ändå formulerade på ett tydligt och begripligt sätt. Vi skulle tänja på sanningen om vi 

påstod att texterna var representativa för liknande officiella myndighetsdokument men vi 

vågar ändå påstå att de analyserade texterna är representativa när det kommer till 

Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar. En fördel med att ha dokument som empiri är att de 

är oberoende av våra tankar och värderingar, ett dokument ändrar sig inte för att vara någon 

till lags och kan därmed tänkas stärka vår uppsats externa reliabilitet då dokumenten kommer 

att se likadana ut även i någon annans ögon vid en eventuell replikering av vår studie 

(ibid:357).      

 

4.2 Metod 

 

Vi vill studera framställningen av yrken som tillhör olika statusgrupper för att undersöka om 

och i sådana fall hur dessa skiljer sig åt. Vårt material har analyserats och bearbetats med 

multimodal kritisk diskursanalys som metod, metoden är till för att analysera språk och makt 

(Berglez & Olausson 2008:123). Kritisk diskursanalys är en tacksam metod när man vill 

blottlägga olika ideologier, värderingar och föreställningar som kanske framstår som normala 

och neutrala vid en första genomläsning (Machin & Mayr 2012:20f).   

  

Inom vetenskapen ställs det höga krav på att någonting ska kunna påstås vara sant så alla 

påståenden och slutsatser måste kunna underbyggas av giltiga och tillförlitliga argument 

(Ekström & Larsson 2010:14). För att kunna ha vettiga argument är det viktigt att välja en 

metod som erbjuder relevanta verktyg för uppsatsens syfte. Studier visar att det finns en 

normaliserad överenskommelse bland människor om vad som klassas som hög- respektive 

lågstatusyrken (Tracy & Scott 2006) och att denna homogena inställning till yrkesstatus till 

stor del beror på vilken bild medier ger av olika yrkesgrupper (Alhamdan mfl. 2014, Svensson 

& Ulfsdotter 2009, Morley 2009). Multimodal kritisk diskursanalys har hjälpt oss att 

analytiskt fånga de aspekter av texten som inte skrivs ut tydligt men som ändå bidrar till en 

viss specifik förståelse av texten (Berglez 2010:267). Vi skulle kunna ha använt en semiotisk 
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analysmetod på videoklippen men vi ansåg att multimodal kritisk diskursanalys gav oss bättre 

verktyg för att verkligen kunna förklara hur och på vilket sätt olika objekt, poser och attribut 

bidrar till en specifik tolkning av texten. Metoden i sig ger oss redskap att göra en lexikal 

analys även av visuell kommunikation, så kallad ikonografi, och eftersom vi med dessa 

hjälpmedel tydligt kan argumentera för våra tolkningar kan detta tänkas stärka vår uppsats 

interna validitet (Bryman 2005:257). Vi fokuserade på både den denotativa och den 

konnotativa nivån i videoklippen för att så tydligt som möjligt få läsaren att förstå hur och 

varför vi kom fram till våra tolkningar. Inom multimodal kritisk diskursanalys talar man om 

ett objekts meningspotential då man anser att ett objekts betydelse är polysemisk och kan 

variera beroende på kontext (Machin & Mayr 2012:50). Videoklippens kontext är de 

tillhörande texterna och därför har vi försökt analysera hur mening skapas i videoklippen 

tillsammans med den skrivna texten. På den skrivna texten har en lexikal analys genomförts 

där vi studerat vilka grammatiska val som gjorts, vad som betonas i texten och vad som 

saknas, samt diskuterat hur andra formuleringar kunnat påverka läsarens tolkning åt en annan 

riktning (ibid:104ff). I Winklers (2011) studie hittade han ett samband mellan aktiva 

verbprocesser och hög plats i den sociala hierarkin vilket vi har använt oss av och studerat om 

det förekommer skillnader i användandet av aktiva/passiva verbprocesser i beskrivningarna 

mellan hög-/lågstatusyrken.   

 

4.3 Metodproblem 

 

Kritisk diskursanalys kritiseras för att vara icke-generaliserbar eftersom urvalen ofta är små 

och inte representativa för liknande texter (Machin 2012:207f). Detta är en kritik metoden 

delar med flera andra kvalitativa metoder. Kvalitativ forskning brister ofta i extern validitet, 

det vill säga att urvalen är för små och resultaten inte kan generaliseras (Bryman 2005:258).  

Kritiken lämpar sig även för vår uppsats då vi har ett litet urval som inte representerar en 

större population. Dock strävar vi inte heller efter att kunna generalisera utan vårt syfte är att 

undersöka om rådande uppfattningar om yrkens status i Sverige reproduceras eller utmanas i 

undersökt material. Då hemsidan vi studerat får i genomsnitt 170 000 besök per dag kan 

innehållet ändå tänkas få en viss genomslagskraft då det når en stor mängd människor varje 

dag.  
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Annan kritik metoden får utstå är att den ignorerar de verkliga läsarna, att den är alltför 

ambitiös i sitt uppdrag mot social förändring samt att den är för tolkande (ibid:208ff). Alla 

dessa punkter har vi behövt ta hänsyn till i vår uppsats. Multimodal kritisk diskursanalys är en 

tolkande metod och det är svårt att undvika att det finns en viss subjektivitet i arbetet. Under 

avsnittet om material nämner vi att det är positivt ur ett etiskt perspektiv att använda sig av 

dokument som datakälla då materialet inte kan påverkas av våra värderingar eller beteenden 

men ett etiskt problem för oss blir då istället våra tolkningar av materialet (Bryman 

2008:441ff). Vi, författarna, har liknande social bakgrund och dessa sociodemografiska 

faktorer kan påverka hur vi tolkar texterna (Larsson 2008:152). Därför har vi försökt stärka 

den interna reliabiliteten genom att analysera materialet utifrån vissa kategorier och följt 

specifika analysfrågor. Vi har analyserat materialet både var och en för sig och tillsammans 

och våra tolkningar har varit i huvudsak desamma då vi utgått från teoretiska begrepp och 

försökt besvara samma frågor. Det svåraste har varit att begränsa analysen och inte redovisa 

irrelevanta resultat samtidigt som vi vill försöka hålla oss så objektiva som möjligt och inte 

aktivt söka resultat som enbart lämpar sig för vår frågeställning. Vi bearbetade detta genom 

att i första analysstadiet inkludera allt, oavsett om det var relevant för våra forskningsfrågor 

eller inte. Vid nästa, mer djupgående analys, fokuserade vi mer på de områden som var 

intressanta för oss och vi hoppas därmed kunna redovisa ett resultat som är så objektivt som 

möjligt och inte format av våra egna fördomar och föreställningar.  

 

Kritisk diskursanalys har även kritiserats för sitt uttalade politiska syfte. Det är en kritisk 

metod med förhoppning och ambition om att kunna förändra samhället och synliggöra 

ojämlika maktförhållanden (Berglez & Olausson 2008:133). Vi anser inte att detta gör vår 

undersökning mindre objektiv utan snarare att vi är öppna med att vi tror att det finns 

orättvisor i vårt samhälle som kan dölja sig i språk och det är vad vi vill studera. Som nämns 

tidigare har metoden också kritiserats för att ignorera de verkliga mottagarna vilket är en 

kritik som också passar på vår uppsats då vi främst fokuserat på Faircloughs textuella praktik. 

Dock tror vi att vi har kunnat producera en givande studie då vi utgått från tidigare forskning 

som behandlar just de verkliga mottagarnas åsikter om yrkens status och vår undersökning 

blir därmed ett bidrag till befintlig forskning med om och hur vårt material reproducerar eller 

utmanar den dominerande uppfattningen människor i Sverige har idag om olika yrkens status 

och makt.  
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Slutligen har vi försökt göra vår uppsats så transparent som möjligt genom en noggrann 

beskrivning av vårt tillvägagångssätt samt genom att underbygga våra tolkningar med 

konkreta citat ur vårt material. En transparent undersökning har starkare extern reliabilitet då  

den tydligt synliggör hur studien genomförts vilket underlättar både för replikering och för 

kritik (Bryman 2005:257).  

  

5. Resultat och analys 

 

Nedan redovisas våra viktigaste resultat tillsammans med fortlöpande analys. Resultaten är 

uppdelade efter teman och presenteras under totalt tio punkter.  

5.1 Agent, mottagare eller förmånstagare     

 

Det verkar finnas en kategori av människor i samhället som har större benägenhet att skapa 

och styra strömmar än andra. Hur dessa kategorier ser ut kan bero på vilken yrkesroll eller 

inom vilken yrkeskategori man är verksam. Att olika människor besitter olika mycket makt 

och har olika mycket inflytande i samhället är en utbredd uppfattning bland svenskar. De 

flesta anser att det är den övre medelklassen som har mest inflytande i samhället och att en 

persons yrke är nära relaterat med vilken samhällsklass personen tillhör (Karlsson 2005, 

Kelsey 1954). Med den kunskapen i bagaget har vi studerat vilka roller olika aktörer tillskrivs 

i yrkesbeskrivningarna. Man kan avgöra en deltagares roll genom att undersöka aktiva och 

passiva verbformer samt om deltagaren representeras som agent, mottagare eller 

förmånstagare av en handling (Machin & Mayr 2012:107). Tidigare forskning visar att 

människor med prestigefyllda yrkesroller och stark auktoritet ofta beskrivs med aktiva 

verbformer i organisationstexter (Winkler 2011).   

 

Texten om läkaryrket på Arbetsförmedlingens hemsida ger läsaren intrycket av att läkaren har 

en betydande roll på alla stadier i våra liv, vare sig du är ett barn med hösnuva, en pappa som 

kapat fingret i vedklyven eller en äldre pensionär med ledvärk så finns läkaren där redo att 

hjälpa. Läkaren representeras som en aktiv agent och aldrig som mottagare eller 

förmånstagare av andras handlingar. Exempel på verb som beskriver läkarens handlingar är: 

”skriver”, ”informerar”, ”behandlar”, ”kombinerar” och ”väljer”. I tillhörande videoklipp 
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säger också läkaren: ”Det går nästan inte att räkna upp allting för att det blir en så enorm 

bredd, det är allt alltså” när hon beskriver sina arbetsuppgifter.  

 

Yrkesutövare inom högstatusyrkena jurist och ekonom beskrivs också som aktiva agenter i 

yrkesbeskrivningarna. Det är mycket som uträttas och ansvaret är stort när juristen och 

ekonomen ”analyserar”, ”tolkar”, ”förhandlar”, ”bearbetar”, ”redovisar”, ”företräder”, 

”ansvarar”, ”bevakar”, ”sammanställer”, ”leder” och ”kontrollerar”.  

 

I beskrivningarna av lågstatusyrken råder en annan trend, här använder man sig av fler 

nominaliseringar och yrkesutövarna framställs också som mottagare och förmånstagare av 

andras handlingar. I beskrivningen av städaryrket återfinns enbart en aktiv verbform, som är 

verbet ”arbeta”. I övrigt använder man sig av nominaliseringar som ”kontorsstädning”, 

”golvrengöring” och ”fönsterputsning” vilket förmedlar att detta är något som sker på egen 

hand och städarens roll försvinner i sammanhanget. Detta förminskar städarens auktoritet då 

dennes arbetsuppgifter verkar utföras oavsett om städaren är på plats eller inte. Det finns 

också flera exempel på när städaren representeras som mottagare och förmånstagare av andras 

handlingar, till exempel framställs städaren i följande citat som förmånstagare av 

städföretagens handlingar: ”För att bredda arbetsuppgifterna knyter städföretagen till sig 

andra uppgifter som till exempel arbete i telefonväxel, reception med mera”. Ett annat 

exempel är ”Som städare får man vara beredd på omplaceringar, offentliga sektorn köper 

normalt städning på treårsavtal. Ofta blir det ett annat bolag som vinner upphandlingen nästa 

gång med omplacering som resultat för städaren”. Städaren framställs här befinna sig i en 

osäker situation utan trygghet i sin anställning och drabbas av andras handlingar utan 

möjlighet att påverka sitt eget öde.  

 

Även i undersköterskans yrkesbeskrivning återfinns enbart ett aktivt verb med 

undersköterskan som agent och det är också verbet ”arbeta”. Att det i båda 

yrkesbeskrivningarna är verbet ”arbeta” som beskriver yrkesutövarnas handlingar är notabelt 

då ”arbetare” är ett ord som ofta förknippas med yrkesgruppen längst ned i den sociala 

hierarkin. Det återfinns dock fler aktiva verb i texten för undersköterskan men då utan aktiv 

agent, till exempel ”i arbetsuppgifterna ingår att stödja och förbereda…” och ”i arbetet 

ingår…”. I dessa formuleringar framgår det av kontexten att det är just undersköterskan som 

utför handlingarna men man kan ifrågasätta varför man inte istället skrev ”undersköterskan 
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stödjer och förbereder” och låter undersköterskan framställas som ansvarig aktör och därmed 

också i en starkare ansvars- och statusposition.  

  

Trenden om att framställa lågstatusarbetare som passiva håller i sig när vi undersöker 

verbformer i texten om renhållningsarbetare. I denna text återfinns fler aktiva verbformer med 

renhållningsarbetaren som agent än i övriga beskrivningar av lågstatusyrken, till exempel 

”arbetar”, ”hämtar”, ”kör” och ”utför”. Men det finns också flera exempel där agenten döljs 

och man använder sig av nominaliseringar eller helt enkelt låter ett objekt vara ansvarig aktör 

som i ”Datorerna registrerar även vilka tömningar som görs och hur mycket avfallet väger”. 

Att använda sig av nominaliseringar döljer inte bara vem som utfört en handling utan det blir 

också svårt att fastställa exakt vad som hänt och när det hände (Machin & Mayr 2012:137). I 

följande citat ” På förbränningsstationer tas avfall emot som är utsorterat, till exempel 

hushållsavfall. Avfallet eldas upp och den värme som uppstår kan omvandlas till el och 

fjärrvärme. Ofta agerar renhållningsarbetare kranförare på förbränningsstationer.” blir det 

tydligt hur renhållningsarbetarens yrkesroll förminskas. Alla aktörer saknas i citatet, vem har 

sorterat avfallet? Vem tar emot avfallet? Vem eldar upp det? Vem omvandlar avfallet till el 

och fjärrvärme? Enbart i sista meningen tillskrivs renhållningsarbetaren en handling och då i 

form av att ”agera” vilket gör att man som läsare får intrycket av att renhållningsarbetaren 

enbart försöker, alternativt låtsas, vara kranförare. 

  

Det faller sig naturligt att ha mer respekt och se upp till människor som är handlingskraftiga 

och ansvarsfulla än att människor som är passiva och initiativlösa. Det är anmärkningsvärt att 

det finns så stora likheter mellan hur yrkena representeras inom kategorierna ”hög- och 

lågstatusyrken” och hur pass väl det skiljer sig i framställning mellan de båda kategorierna. 

Då den enda gemensamma faktorn mellan de utvalda yrkena är just deras statusposition, att de 

uppfattas ha mer eller mindre status. Att utövare inom lågstatusyrken framställs som passiva 

och lättpåverkade av andra människors handlingar medan juristen, ekonomen och läkaren 

representeras som aktiva och ansvarsfulla kan tänkas reproducera och legitimera rådande 

föreställningar om yrkens olika status. I nedanstående illustration blir det tydligt hur pass 

många fler gånger yrkesutövaren inom ett högstatusyrke framställs som aktiv agent gentemot 

de som praktiserar ett lågstatusyrke.  
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Det är inte bara mängden aktiva verb som är intressant ur vårt perspektiv utan också vilka 

handlingar yrkesutövarna ägnar sig åt. Renhållningsarbetaren, städaren och undersköterskan 

utför inte några handlingar som associeras med status eller makt, de förflyttar sig och andra 

samt arbetar. Juristen, ekonomen och läkaren däremot ”utvecklar”, ”specialiserar”, 

”informerar”, ”bedömer”, ”beslutar”, ”värderar”, ”leder”, ”kontrollerar” och ”ansvarar”. De 

flesta av dessa handlingar påverkar någon eller något annat och en presupposition om att 

utövare av högstatusyrken är pålitliga och kompetenta döljs i texterna. Vem som helst kan inte 

kontrollera något, för att kontrollera något förutsätts att man har kompetens och kunskap att 

kunna upptäcka eventuella fel och dessutom avgöra om något är tillräckligt bra eller inte. 

Högstatusyrken representeras därmed som exklusiva och de anställda som kompetenta ledare 

och innehavare av specifik kunskap. Anställda inom ett lågstatusyrke framställs däremot som 

passiva och i behov av andras handlingar och kunskap. I texten för renhållningsarbetare står 

till exempel att en anställd måste kunna ”värdesätta och ta ansvar för att följa de riktlinjer som 

finns angivna”. Här förespråkas att ledningens beslut är de enda rätta och ansvaret läggs över 

på den anställda och om något skulle inträffa kan ledningen alltid hänvisa till att riktlinjerna 

inte följts enligt instruktion. Hur utövare inom lågstatusarbetare framställs som i en 

beroendeställning kommer vi att återvända till längre fram i uppsatsen.  

 

Det är tydligt i den skrivna texten att utövare av lågstatusyrken framställs som passiva och 

anställda inom högstatusyrken som aktiva men de tillhörande filmklippen ger en lite 

annorlunda bild. I filmerna för lågstatusyrken erbjuds mottagaren en visualisering av texten, 

man får se yrkesutövarna utföra sina arbetsuppgifter och tittaren får en tydlig bild av hur en 

arbetsdag inom yrket kan se ut. Videoklippen för jurist-, ekonom- och läkaryrket bidrar 
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däremot till att skapa en distans till tittaren. Yrkesutövarna är främst stillasittande och 

förklarar med ord vad arbetet går ut på, man får se juristen delta i en konferens men man får 

inte höra vad som sägs och därför blir det också svårare att skapa sig en bild av yrket. En 

slags mystik kring högstatusyrken byggs upp, man får aldrig riktigt komma in och se vad som 

faktiskt händer utan man får se korta sekvenser av symboliskt arbete. Kamerans position 

bidrar också till att skapa en viss distans, ofta filmas aktörerna genom fönsterrutor och 

glasväggar och tittaren får aldrig någon riktig inblick i vad som händer innanför de stängda 

dörrarna. Den mystik vi pratade om tidigare återfinns ej i klippen för lågstatusyrken där man 

exempelvis filmar vissa sekvenser om renhållningsarbetarens yrke med huvudkamera.  

  

5.2 Konstatera eller förmoda 

 

Vi har beskrivit hur högstatusyrken representeras som aktiva och lågstatusyrken som passiva 

men hur stor tilltro tillskriver man deras handlingar eller hur pass säker är man på det man 

säger om dem? Att studera stark och svag modalitet i en text kan avslöja om det finns 

indikationer på sannolikhet och förpliktelse, säkerhet eller tvivel (Machin & Mayr 2012:186). 

Genomgående skrivs yrkesbeskrivningarna för högstatusyrken med stark modalitet. Ett 

exempel är i beskrivningen för läkaryrket då det upprepade gånger skrivs ”läkaren måste 

kunna…”. Textproducenten är säker på vilka egenskaper och kunskaper en läkare måste ha. 

Då vi i Sverige har krav på läkarlegitimation för alla praktiserande läkare kan man också ana 

en presupposition om att alla nödvändiga kunskaper inte går att införskaffa under 

läkarutbildningen utan att vissa måste vara medfödda såsom ”ett intresse för människan” och 

”att man har relativt lätt för att inhämta kunskap och ett intresse att inhämta kunskap” som 

läkaren i filmklippet nämner. Då texten är skriven med stark modalitet försvinner också 

utrymmet för att ifrågasätta och diskutera innehållet, läsaren blir serverad informationen svart 

på vitt.  

 

När vi undersöker beskrivningen av juristyrket hittar vi fler exempel på stark modalitet: 

“Basen för juristens arbete är att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, 

förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som 

ska användas för att lösa problemet”. Här finns ingen tveksamhet om vad en jurist har för 

arbetsuppgifter och man hittar inga ord som “kanske”, “ibland” eller “möjligtvis”.  
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Dessa ord förekommer däremot ganska frekvent i texterna om lågstatusyrken och man kan 

tala om svag modalitet då textproducenten verkar osäker på flera punkter, till exempel 

beskrivs utbildningskraven på städare såhär: “Utbildningens längd varierar, men ofta krävs 

ungefär...” (vår kursivering). Liknande exempel återfinns i beskrivningen av 

undersköterskeyrket där man skriver “Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar” och 

“Ibland kan det handla om…” (vår kursivering). Vid analys av renhållningsarbetarens 

yrkesbeskrivning finner vi att det förekommer både stark och svag modalitet. Stark modalitet 

används vid beskrivningar av olika typer av renhållningsstationer och arbetsredskapens olika 

funktioner såsom ”På avfallsanläggningar arbetar man med sortering, förbränning eller 

slutförvaring av avfall” medan yrkesutövarnas egenskaper och agerande skrivs med svagare 

modalitet till exempel ”som renhållningsarbetare kan man vara anställd i kommunala bolag 

eller i privata företag” (vår kursivering). 

 

Att uttrycka något med stark modalitet kan fungera som hjälpmedel när man vill övertyga 

människor om något medan användning av svag modalitet förmedlar en viss osäkerhet. 

Genom att studera modalitet i texter kan man upptäcka olika maktförhållanden och hur 

mycket makt människor har över kunskap (Machin 2012:188ff). Texternas modalitet kan 

således tänkas reflektera de maktpositioner yrkesutövarna har i samhället. Det är viktigare att 

en läkare besitter rätt egenskaper än att en städare gör det då läkarens arbete uppfattas ha 

större betydelse.  

5.3 Överordnad – underordnad  

 

Om vi återvänder till Winklers (2011) studie om etiska regler på ett tyskt företag så visar hans 

resultat att dokumenten till stor del reproducerar ledningens ideologi och det är också 

ledningen som representeras som högst i den interna hierarkin med både överlägsen 

auktoritet, kunskap och befogenhet (ibid). I både de skrivna texterna och de tillhörande 

videoklippen om lågstatusyrken refereras det flera gånger till den interna hierarkin. 

Exempelvis är det två deltagare med i videoklippet för städaryrket med titlarna ”anställd” och 

”arbetsledare” och de presenteras på lite olika sätt. Bland annat sitter arbetsledaren på en 

skrivbordsstol vid en dator och berättar om yrket medan den anställda sitter i vad som ser ut 

som en personalmatsal. Arbetsledaren tar också upp det mesta talutrymmet och vid 

förflyttning är det den anställda som bär ut redskapen och kör bilen medan arbetsledaren talar 

till kameran. Detta kan jämföras med texten om ekonomyrken där ordet “anställd” aldrig 
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förekommer utan där står det istället “En finansanalytiker är verksam på…” och “en 

finansekonom i ett större exportföretag...”. Om vi tänker tillbaka på de olika verbformerna 

som används för hög- respektive lågstatusyrken kan vi här upptäcka ett mönster, att 

verksamma inom högstatusyrken oftare framställs som en tillgång för sin arbetsplats, de kan 

informera, utbilda och utveckla företagen medan utövare av lågstatusyrken framställs som om 

de enbart utför de arbetsuppgifter de blivit tilldelade av sina överordnade. 

 

Följande citat är båda tagna under rubriken ”Arbetsuppgifter” för jurist- och städaryrket: ”Att 

fatta beslut hör till arbetet för många jurister. Ofta rör det sig om beslut som får stor betydelse 

för andra människors liv, arbete och ekonomi eller medborgarskap och för den som fattar 

beslutet innebär det ett stort ansvar.” och ”Vid kontorsstädning kan man damma, moppa golv, 

tömma papperskorgar och städa toaletter. I arbetet kan också ingå att vattna blommor och 

sköta kaffeautomaten. På industrier eller i stora lokaler används ofta städmaskiner för 

golvrengöring.” Detta får exemplifiera hur texterna representerar utövaren av ett 

högstatusyrke som kompetent och ansvarsfull och utövaren av ett lågstatusyrke som en okänd 

agent som utför specifika arbetsuppgifter. Tolkningen av dessa yrken skulle antagligen bli en 

annan om man istället beskrivit juristens arbetsuppgifter på följande sätt ”Vid juridiskt arbete 

kan man läsa lagar och förordningar, tala i telefon, skriva email och läsa igenom tidigare 

domar.” Eller om man beskrev städarens arbetsuppgifter på detta sätt: ”Städaren ansvarar för 

att kontoret ska vara i ett sådant skick att anställda och kunder aldrig behöver oroa sig över en 

smutsig och hälsofarlig arbetsmiljö”.  

5.4 Stolthet och fördom(ar) 

 

Stolthet och status går ofta hand i hand. Även om jag personligen var otroligt stolt över att ha 

råd att köpa min tretton år gamla Toyota Corolla för egna pengar är jag medveten om att 

denna stolthet är personlig och inte allmänt accepterad i samhället. Har jag däremot köpt en 

Ferrari kan jag räkna med att fler människor förstår min stolthet då det är ett objekt associerat 

med status och makt. Vissa saker anses helt enkelt ”finare” och ”bättre” än andra och 

Bourdieu skulle kunna förklara skillnaden i stolthet över en Ferrari och en Toyota Corolla 

med att det ekonomiska, kulturella och sociala kapital en Ferrari representerar har blivit 

legitimt. Förstår man samhällets rådande diskurser förstår man också att det är ”normalt” att 

se på Ferrarin som en symbol för pengar, status och makt. Detta samband mellan status och 
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stolthet återfinns också i Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar. Läkaren säger bland annat 

”jag kan också känna en stolthet över mitt jobb när människan får ta plats. Det känner jag mig 

oerhört stolt över” och “alla vet vem som är doktorn, både på jobbet och även hemma i byn 

där jag bor”. I uttalandena döljs presuppositioner om att det är legitimt över att vara stolt över 

sin yrkesroll som läkare samt att det är något positivt att bli igenkänd som läkare.  Att besitta 

titeln läkare kan därmed tänkas stärka en persons sociala och kulturella kapital. Det sociala 

kapitalet består av att läkaren har en framträdande och respekterad position i samhället och 

det kulturella kapitalet kan innefatta den status som läkaryrket har, det är ett ”fint” yrke som 

är hedersfullt då läkaren botar andra och låter människan ta plats.  

 

Renhållningsarbetaren och städaren är också medvetna om vilka diskurser som omger deras 

yrken och förhåller sig till detta genom att säga “fördomarna är väl att vi skulle stinka och 

sådana grejer och nog luktar det ju en del där bak men vi bär ju inga säckar och sopor utan det 

vi kör är ju kärl som vi tömmer i lastbilen” och “det finns väldigt mycket fördomar om städare 

om man säger så. Väldigt många som ser ner på en bara för att man är ute och städar och jag 

tycker det är helt fel, för det är ett lika bra jobb, precis som ett kontorsjobb”. Båda uttalandena 

sägs i en försvarsställning, de utmanar på ett sätt de hegemoniska föreställningar som råder 

om deras yrken samtidigt som de erkänner deras existens och talar inom samma diskurser. 

När städaren säger att städning är ett lika bra jobb som ett kontorsarbete godkänner och 

reproducerar hon samtidigt föreställningen om att kontorsarbeten är bättre än städarens jobb. 

Ytterligare citat ur videoklippet för städaryrket är ”jag är jättenöjd med mitt jobb, det är inte 

alls så hemskt som andra tycker” och ”de anställda och ja, allting och det är inte så tufft som 

alla tror, det är faktiskt ett bra jobb” Detta tyder på att olika yrken besitter olika symboliska 

kapital i form av uppfattningar som blivit allmänt accepterade för olika sociala positioner i 

samhället (Siisiainen 2003:196). Enligt både Bourdieu och Foucault bidrar de människor i 

samhället som minst tjänar på olika ideologier och föreställningar till att reproducera dem 

genom att erkänna deras existens (Broady 1988:4f, Nilsson 2008:90f). 

 

5.5 Beroende eller självständig 

 

En annan skillnad i representationen av låg- respektive högstatusyrken är hur pass väl de 

betonar möjliga arbetsskador och arbetsredskap. I både texterna och videoklippen till 

lågstatusyrken läggs mycket fokus på vilka redskap som används och hur arbetet utförs. Till 
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exempel visar undersköterskan hur en lyftanordning fungerar, hur en höj-sänkbar säng 

används och hur man innan hjälpmedlens introduktion ägnade sig åt manuella lyft och 

förflyttningar. Städarna demonstrerar hur de använder dammsugare, mopp och 

golvrengöringsmaskin på korrekt sätt. Redskapens betydelse framgår också i den skrivna 

texten “Till sin hjälp har städaren många hjälpmedel, allt från enkla redskap till avancerade 

kombinationsmaskiner för rengöring av stora golvytor”. Även i beskrivningen av 

renhållningsarbetaryrket läggs fokus på redskap och hjälpmedel ”Sopbilar är ofta utrustade 

med fordonsdatorer som visar turordningslistor där avfall ska hämtas. Datorerna registrerar 

även vilka tömningar som görs och hur mycket avfallet väger. Vid tömning av särskilda 

behållare för glas som ska återvinnas, så kallade igloos, används lastbil med lyftkran”. 

 

I beskrivningarna för läkare, jurist och ekonom nämns aldrig några redskap eller hjälpmedel 

vare sig i den skrivna texten eller i videoklippen. Detta är anmärkningsvärt då alla yrken 

använder hjälpmedel oavsett om de är i form av moppar eller applikationsprogram. Att man 

betonar redskapens betydelse i beskrivningarna för lågstatusyrken leder till att man uppfattar 

yrkesutövarna som beroende, de själva är inte kapabla att utföra arbetet utan alla dessa 

hjälpmedel och deras maktposition försvagas. Den totala avsaknaden av redskaps betydelse 

hos högstatusyrken leder istället till en starkare maktposition. En ekonom eller jurist behöver 

inga hjälpmedel, de själva och kunskaperna de besitter, är allt som krävs för att klara av yrket.  

 

I samband med att yrkesutövarna av lågstatusyrken beskriver sina arbetsredskap berättar de 

också om hur viktigt det är att de används på rätt sätt för att undvika arbetsrelaterade skador. I 

beskrivningen av renhållningsarbetaryrket nämns även flertalet gånger att yrket är fysiskt 

krävande och att man behöver vara i god form för att klara av arbetet. Tracy & Scott (2006) 

påvisar i sin studie att fysiska arbeten uppfattas ha lägre status än intellektuella arbeten. Vårt 

resultat stödjer detta då vanliga arbetsskador vid kontorsarbete som ont i nacke och axlar inte 

nämns som en nackdel i beskrivningarna för jurist- och ekonomyrket. Städarna talar i 

videoklippet om hur viktigt det är att smörja händerna då de lätt blir uttorkade av ständig 

kontakt med rengöringsmedel men detta problem lämnas osagt i beskrivningen av läkaryrket 

trots att en läkares händer bör vara sterila största delen av arbetsdagen. Avsaknaden av 

arbetsrelaterade skador i högstatusyrkens beskrivningar kan tänkas reproducera rådande 

uppfattningar om yrkens status. Högstatusyrken representeras som fria från arbetsskador 
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medan åtgärder och förekomsten av arbetsskador nämns frekvent i beskrivningarna för 

lågstatusyrken.  

Ytterligare tecken på att utövare inom lågstatusyrken framställs som att vara i 

beroendeställning är hur texterna representerar ansvarsfrågor inom yrket. Winkler (2011) fann 

i sin studie om hur formuleringarna i ett företags etiska regler påverkade de anställdas 

uppfattningar om sina yrkesroller att de anställda enbart behövde lyssna på ledningen och 

följa deras instruktioner för att följa de etiska reglerna. Vi finner liknande tendenser i vårt 

material då det framgår tydligt att det är de anställdas ansvar att inte skada sig i arbetet och se 

till att de använder rätt redskap men att detta enbart kan uppnås genom samarbete och hjälp 

från högre instans. Till exempel står det i beskrivningen av städaryrket ”Det är också viktigt 

att följa de instruktioner som arbetsgivaren ger, så att man inte använder fel teknik av gammal 

vana”. Samma retorik används för att beskriva vad renhållningsarbetaren bör göra ”Värdesätta 

och ta ansvar för att följa de riktlinjer som finns angivna”. Båda yrkesutövarna frånskrivs allt 

ansvar från att själva kunna söka information eller ha kunskap om hur deras arbeten ska 

utföras. De representeras som mindre kunniga och beroende av ledningens expertis. 

Ytterligare ett exempel återfinns i städarens videoklipp: “har du inte rätt redskap så får man ju 

prata med sin chef så att man får rätt redskap”. Städaren framställs som passiv och utan 

möjlighet att påverka sin egen situation utan är ständigt beroende av sin arbetsgivare/chef. 

Foucault talar i sin maktteori om att det i alla maktrelationer finns utrymme för motstånd för 

parten med minst makt. Ovanstående exempel tyder dock på att maktutövningen blivit 

naturaliserad och inte uppfattas som maktutövning, alltså ett exempel på hur effektiv 

maktutövning verkar i det dolda och leder till att de förtryckta själva inte anser sig vara 

förtryckta (Nilsson 2008).  

 

Det finns tecken i texterna för lågstatusyrken att det råder en ojämlik maktbalans i relationen 

anställd/arbetsgivare och anställd/chef. I beskrivningen för renhållningsarbetare står det 

”Branschen arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och hjälpmedel, som till exempel 

lyftanordningar. Ändå förekommer belastningsskador bland renhållningsarbetare”. Detta kan 

tyda på att man försöker befria branschen (arbetsgivarna) från ansvar när det kommer till 

arbetsrelaterade skador. Arbetsgivarna arbetar aktivt för att motverka skador men ändå skadar 

sig arbetarna. Om man istället skrivit ”Belastningsskador förekommer bland 

renhållningsarbetare vilket kräver än mer arbete från branschen med arbetsmiljöfrågor och 

hjälpmedel som till exempel lyftanordningar” hade ansvarsfrågan och maktbalansen 
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förändrats. Ett annat exempel på en stark makthierarki är i videoklippet till 

undersköterskeyrket. I övriga yrkesbeskrivningar är det enbart en eller två yrkesutövare som 

berättar om yrket men i filmen för undersköterskor finns en sekvens med sektionschefen. 

Chefen sitter på ett kontor och undersköterskan i filmen knackar på för att berätta att en 

anhörig vill tala med chefen. Sektionschefen berättar sedan om vilka möjligheter som finns 

för en undersköterska när det kommer till val av arbetsplats och arbetstider. Interaktionen 

mellan chefen och undersköterskan visar undersköterskan som underlägsen sin chef. Hon 

måste knacka och beviljas inträde till kontoret där chefen sitter avskild från verksamheten 

undersköterskan arbetar i. Varför behöver man höra sektionschefens uttalande för att lära sig 

mer om undersköterskeyrket? Att låta en auktoritetsfigur berätta om yrkets möjligheter 

försvagar undersköterskans position. Hon borde rimligtvis känna till vilka möjligheter som 

finns inom yrket hon arbetar i och detta verkar till att ytterligare stärka beroendeställningen 

yrkesutövare inom lågstatusyrken befinner sig i.  

5.6 Utbildning och kulturellt kapital 

Som vi skrivit tidigare framställs inte anställda inom högstatusyrken som beroende av vare sig 

arbetsredskap eller arbetsgivare utan de representeras som ansvarsfulla och kompetenta. 

Istället för att vara beroende av sin arbetsgivare eller chef framställs de som den person andra 

söker hjälp hos. I beskrivningen av juristyrket står det till exempel att juristen “representerar 

medlemmar”, “företräder arbetsgivare” samt “Ingår oftast i ledningsgruppen och ser till att 

företaget följer lagen”. Att söka hjälp eller råd uppifrån i hierarkin saknas i alla beskrivningar 

för högstatusyrken och istället är det de som utbildar, informerar och hjälper övrig personal. 

Både i videoklippet och i den skrivna texten för juristyrket framgår det att en företagsjurist 

inte enbart hjälper företag med juridiska problem utan kommer också med synpunkter på det 

kommersiella upplägget och hjälper till med ekonomiska problem. Detta kan tänkas dölja en 

presupposition om att en verksam jurist per automatik är kompetent inom flera 

företagsrelevanta områden. I högstatusyrken framställs alltså yrkesutövaren som oberoende av 

både människor och hjälpmedel och är själv verktyget för att lösa alla problem. Att man ser 

personen som verktyget för att klara arbetet blir tydligt då man i beskrivningarna av 

högstatusyrken fokuserar på egenskaper och kunskaper hos yrkesutövaren. Redan i 

inledningen för ekonomens yrkesbeskrivning står det ”Oavsett inriktning är förmågan och 

intresset för att analysera komplexa ekonomiska sammanhang viktig”. Även i 

yrkesbeskrivningen för läkare tas personliga egenskaper upp i inledningen i form av ”En 



 
 

33 
 

läkare måste kunna kombinera sina medicinska kunskaper med mänsklig förståelse” Båda 

meningarna är skrivna med stark modalitet vilket tyder på att detta är något som 

textproducenten är säker på (Machin & Mayr 2012:188f).  

Fokuseringen på efterfrågade egenskaper återfinns också i videoklippen för högstatusyrken i 

form av dessa uttalanden “Bra egenskaper för att jobba som läkare är dels att man tycker om 

att lära sig saker och att man har relativt lätt för att inhämta kunskap och ett intresse att 

inhämta kunskap. Och sen måste man ha en nyfikenhet för den person som sitter mittemot, 

den som har sökt för någonting, ett intresse för människan.”, “En controller bör vara logisk, 

analytisk, man ska ha både en hygglig bredd och ett ganska bra djup. Tycka om den praktiska 

delen av verksamheten och dessutom ha en social förmåga.” och “Förutom att vara en duktig 

jurist, vilket kräver att man har en analytisk förmåga och så vidare och så vidare så måste man 

ha ett affärsmässigt sinnelag”. Det finns alltså höga krav på vad man ska kunna och vad man 

ska vara för att kunna ägna sig åt ett högstatusyrke. Man bör uppfylla höga krav och ha 

specifika kunskaper för att få kalla sig jurist, läkare eller ekonom. Detta förklarar också varför 

det anses mer legitimt att vara stolt över sin yrkesroll inom ett högstatusyrke. Eftersom det 

ställs höga krav kan yrkestiteln ses som ett bevis på att man verkligen åstadkommit något. 

Människor är ofta stolta när man upplevt, genomfört eller äger något som är unikt och 

exklusivt. Om man studerar vilka adjektiv som beskriver olika yrken finner man att 

yrkesutövare inom högstatusyrken beskrivs på ett unikt och elitistiskt vis. Jurister är 

kvalificerade konsulter, ekonomer experter och läkare specialister medan 

renhållningsarbetaren agerar kranförare.  

Förutom att yrkesutövare av högstatusyrken beskrivs med värdeladdade ord som expert och 

specialist representeras också deras yrken på liknande sätt. Alla högstatusyrken beskrivs som 

varierande, oförutsägbara och utmanande för individen. Exempelvis säger läkaren ”det är ett 

otroligt roligt jobb. Ingen dag ser den andra lik ut, liksom det är ett jobb som kräver mycket 

av mig och det tycker jag är en utmaning som passar mig” och “det finns en oändlig variation 

och ett oändligt överraskningsmoment i jobbet som jag uppskattar mycket”. Liknande citat 

återfinns även i yrkesbeskrivningarna för jurist och ekonom, till exempel ”man vet inte från 

en dag till en annan eller från en timme till en annan vad som kommer hända härnäst” och 

”det fina med att vara controller det är att man inte vet vad som väntar när man går till jobbet, 

det är en spänning, man vet inte vad som dyker upp under dagen och det är jättekul att det inte 

är förutsägbart“. Att högstatusyrken beskrivs som ständigt föränderliga och att man aldrig vet 
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vad som kommer att hända kan dölja en neo-kapitalistisk ideologi där flexibilitet och dynamik 

värderas högre än lojalitet och fasta rutiner.  

Bourdieu menar att utbildningssystemet verkar till att legitimera det kulturella kapitalet och 

eftersom olika yrken kräver olika typer av utbildningar blir det legitimt att klassificera och 

kategorisera människor efter utbildningsnivå. Detta är tydligt i yrkesbeskrivningarna, alla 

beskrivningar har en rubrik som heter “utbildning”. Man kan se hur pass accepterat och 

vedertaget det är att bedöma kunskap efter utbildning. Istället för att eftersöka en person med 

viss utbildningsbakgrund kunde man lika gärna efterfråga specifika kunskaper och ge mindre 

betydelse till hur man införskaffat sig kunskapen. Som tidigare forskning visar (Svensson & 

Ulfsdotter 2009) finns det ett samband mellan yrken som kräver utbildning och yrken som 

uppfattas besitta hög status. Däremot svarade respondenterna att det inte var utbildningen som 

gav yrket status utan snarare lönen och den sociala positionen i samhället. Detta stämmer väl 

överens med Bourdieus teori om att ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital alla är 

relaterade. Beskrivningarna för högstatusyrkens utbildningar skrivs genomgående med stark 

modalitet medan utbildningskraven för lågstatusyrken har lägre modalitet. Exempel på detta 

är ”Den grundläggande utbildningen är 5,5 år lång och avslutas med läkarexamen” och “om 

man ska arbeta med sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man 

får följa med i en sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet” (vår kursivering). Under 

rubrikerna om utbildning finns också vissa ord som är av intresse, det skrivs bland annat om 

läkaren att “Därefter utfärdar Socialstyrelsen läkarlegitimation, vilket innebär att man har rätt 

att utöva läkaryrket på egen hand”. Att man får en legitimation istället för certifikat ger en 

starkare känsla av auktoritet och det upplevs svårare att ifrågasätta någon som är legitimerad i 

jämförelse med en som är certifierad eller behörig. Ytterligare ett belysande ordval är att man 

“har rätt att”, att få vara läkare uppfattas därmed som något man måste förtjäna och att det är 

något som inte alla kan uppnå, en exklusiv känsla.  

Betydelsen av att särskilja olika utbildningsbakgrunder framgår också i ekonomtexten “Det 

finns ekonomyrken som enbart kräver gymnasieutbildning, ibland med någon påbyggnad. 

Vanliga uppgifter för gymnasieekonomer är att administrera löner och handlägga 

ansökningar om lån”. Namnet på ett yrke kan verka irrelevant men om man studerar det 

närmare upptäcker man att det kan verka för att klassificera, kategorisera och exkludera. 

Exempelvis beskriver benämningarna civilekonom, ekonom och gymnasieekonom olika 

utbildningsnivåer där människor inom samma yrke delas upp i olika titlar beroende på 
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utbildning snarare än på grund av skilda arbetsuppgifter. När vi genomförde vår undersökning 

möttes vi flera gånger av frågan “ska ni verkligen kalla dem för städare, heter det inte 

lokalvårdare nu?” Denna fråga är egentligen bara en parentes i sammanhanget men ger ändå 

en viss fingervisning av vilka diskurser som omger yrket, hur man talar om städare för att dess 

namn ska ses som en förolämpning. Ingen har ifrågasatt om man ska benämna läkare som 

läkare eller jurist som jurist vilket kan tänkas bero på att föreställningarna om dessa yrken 

som respektabla innehar den hegemoniska positionen. Det har blivit naturligt och normalt att 

vara stolt över sin karriär som jurist medan man helst ska låtsas att städare egentligen inte 

städar eftersom det vore nedvärderande.  

5.7 Kollegial gemenskap – kåranda 

 

I juristens yrkesbeskrivning talas det om juristkåren där alla med juristutbildning inkluderas 

oavsett arbetsplats och arbetsuppgifter. Det tyder på en kollegial gemenskap där man känner 

samhörighet med andra med samma yrke. Detta är ett exempel på vad Bourdieu kallar för 

socialt kapital som ett kollektivt fenomen, där människor sluter sig samman i en gemenskap 

grundad på gemensamma faktorer, värderingar eller föreställningar (Siisiainen 2003:194ff). 

Man kan tycka att människor även i andra yrken borde kunna känna en viss gemenskap med 

människor i samma bransch men det är bara i juristens yrkesbeskrivning denna gemenskap 

skrivs ut. Detta kan tänkas göra juristens sociala kapital till symboliskt kapital, deras 

gemenskap har blivit klassificerad som juristkåren. Under rubriken “Mer info” under alla 

högstatusyrken finns också olika fackförbund, intresseorganisationer och föreningar länkade 

som är speciellt anpassade till yrket. Till exempel: ”Sveriges läkarförbund”, ”Svenska 

läkaresällskapet”, ”Civilekonomerna”, ”Svenska fondhandlareföreningen”, ”Sveriges 

finansanalytikerförening” och ”Jusek”. Under lågstatusyrken länkas det istället till mer 

generella informationsplatser som ”Svenska kommunalarbetareförbundet”, ”Sveriges 

kommuner och Landsting” och ”Svenska transportarbetareförbundet”. Att inte lågstatusyrken 

har föreningar specifikt anpassade till just sitt yrke kan tänkas förstärka statusskillnaden 

mellan olika yrken. Är dessa yrkens kollegiala gemenskap mindre viktig? Om man ser på 

gemenskapen som socialt kapital blir det än mer betydelsefullt då socialt kapital kan hjälpa en 

person att öka sitt inflytande i samhället genom grupptillhörighet och sociala kontakter. Här 

kan man ställa sig frågan om bristen på föreningsliv inom lågstatusyrken beror på att en sådan 

förening inte skulle öppna några dörrar på den sociala marknaden eller handlar det helt enkelt 
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om en social hierarki?  Alvesson & Willmott (2002) menar att yrkesidentitetsprocessen inte är 

något individuellt utan något som skapas och formas inom vissa diskurser. Som tidigare 

nämns är såväl städarna som renhållningsarbetaren medvetna om vilka diskurser som omger 

deras yrken och trots att de försvarar sina yrken talar de fortfarande inom den diskurs som 

nedvärderar deras yrken. Detta är också ett illustrativt exempel på Foucaults effektiva makt, 

maktutövningen reproduceras av de förtryckta själva genom språkanvändning (Berglez & 

Olausson 2008:124). Man kan ana en viss konservatism i texterna då de bevarar en social 

hierarki och befäster ojämlika sociala positioner i samhället.  

5.8 Smal eller bred kod 

 

Vi har tidigare i uppsatsen beskrivit att Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet vars 

uppgift är att hjälpa människor att komma i kontakt med arbetsgivare och att få anställning. 

Arbetsförmedlingen är en nationell organisation och vårt empiriska material består av deras 

yrkesbeskrivningar vilket är en del av deras externa kommunikation. Extern kommunikation 

inom den offentliga sektorn riktar sig ofta till dem som brukar och på olika sätt använder sig 

av myndigheten (Larsson 2008:91). I vårt fall riktar sig alltså kommunikationen till de 

människor som söker jobb och vill utnyttja de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder.  

 

Man kan tänka sig att de som främst använder sig av Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar 

är människor som är osäkra på vad de vill arbeta med och att texterna kan påverka dem till att 

bli mer eller mindre intresserade av ett yrke. I våra analyser har vi inte upptäckt något som 

kan tyda på att Arbetsförmedlingen försöker marknadsföra ett yrke mer än ett annat, det 

framkommer ingenting som tyder på att det skulle vara hårdare konkurrens inom en bransch 

eller att ett annat yrke är underbemannat. Vad som däremot särskiljer yrkesbeskrivningarna är 

att vissa är skrivna med bred kod och andra med smal kod, det vill säga att vissa riktar sig till 

en specifik målgrupp medan andra har en mer generell framtoning. 

  

Förutom att en text ofta riktar sig till en målgrupp har den även intressenter som kan 

förekomma i två olika former. De människor som besöker hemsidan och läser 

yrkesbeskrivningar är intressenter. Även de som är arbetslösa eller på jakt efter nytt arbete 

kan benämnas intressenter då de blir tilltalade av Arbetsförmedlingen (Larsson 2008:145ff). 

Det kan vara svårt att se var gränsen ska dras mellan organisationens målgrupp och de 
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intressenter som känner sig tilltalade av organisationen. Men om vi applicerar begreppen på 

vårt material kan alla de som söker arbete ses som intressenter medan målgruppen snarare 

består av en del av intressenterna som besitter vissa egenskaper och kan ses som lämpliga 

kandidater för yrket. För trots att yrkesbeskrivningarna inte är några arbetsannonser klargörs 

det ändå tydligt vilka kunskaper och egenskaper som krävs för olika yrken. Då flera av 

egenskaperna som efterfrågas är av personlig art kan denna representation leda till att 

exkludera de människor som inte besitter dessa personliga egenskaper. Vi skrev tidigare att 

texterna för högstatusyrken fokuserade mer på önskvärda egenskaper hos yrkesutövaren än på 

detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifter som återfanns i texterna för lågstatusyrken. 

Högstatusyrken representeras därmed som mer exklusiva och svåruppnåeliga, vem som helst 

kan inte bli läkare, jurist eller ekonom, man måste först uppfylla kraven.   

I beskrivningarna för högstatusyrken används genomgående en relativt smal kod i den skrivna 

texten, det krävs vissa förkunskaper inom ämnet för att läsaren ska kunna ta till sig texten. En 

jurists arbetsuppgifter beskrivs exempelvis på följande sätt: ”arbetar med så kallade 

immatrialrättsliga frågor som handlar om upphovsrätt, varumärken, mönsterskydd, 

domännamn, licensavtal och IT-juridik.” Att använda en smal kod i en beskrivande text som 

denna kan tyda på att målgruppen är en mindre grupp bestående av individer som förutsätts 

kunna dessa begrepp. Att en text är skriven i smal kod leder också till exkludering av 

människor och Larsson (2008) menar att om människor finner ett ämne komplicerat och 

komplext tappar de ofta intresset och ämnet blir för dem irrelevant. Med tanke på att våra 

texter är yrkesbeskrivningar som är avsedda att ge människor en inblick i olika yrken kan man 

ifrågasätta varför man använder smal kod för vissa yrken. Är inte dessa yrken lämpliga för 

allmänheten utan enbart för en mindre, mer kompetent, grupp? I tillhörande videoklipp till 

juristens yrkesbeskrivning sägs det ”Om man tycker om att lägga 5000-bitars pussel och får 

det att gå ihop i slutändan, då tror jag att man skulle tycka att juridik är kul”. Detta uttalande 

verkar ytterligare exkluderande och får läsaren att förstå att alla inte tycker att juridik är roligt 

utan det är bara ett fåtal som besitter egenskaper lämpade för yrket. Man kan också ana att 

juristen i videoklippet använder pusselreferensen som en metafor för att man bör vara envis, 

intelligent, tålmodig och ha god problemslösningsförmåga för att finna juridik underhållande.  

Hur man tolkar ett visst budskap beror också på sociodemografiska faktorer som kön, klass 

och social bakgrund (ibid:152). Detta möjliggör att olika människor tolkar allting olika och 

vissa kanske skulle finna föregående uttalande om pusslet underhållande medan andra finner 
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det stötande. Vårt syfte är dock att blottlägga ojämlika maktrelationer och från det 

perspektivet tyder ovanstående uttalande på en viss överlägsenhet och en presupposition om 

att juristyrket inte är för alla. En sociodemografisk faktor synliggörs i städaryrkets 

beskrivning: ”Arbete som städare kan vara svårt att förena med att ha småbarn då arbetet ofta 

ska påbörjas klockan 06.00”. Alla yrkesbeskrivningar vi studerat nämner att arbetet ibland 

inträffar på obekväma arbetstider, läkaren har jour, undersköterskan dag-, kväll- och nattskift, 

ekonomer arbetar ofta övertid, en jurist måste kunna lägga ner mycket tid på sitt arbete och 

det handlar inte om enbart kontorstider och renhållningsarbetaren börjar ofta tidigt på 

morgonen. Dock är det bara för städare som det kan vara svårt att förena arbetet med 

småbarn. Detta kan dölja en presupposition om sociodemografiska faktorer som att städare 

ofta är kvinnor, att de inte har möjlighet att lämna bort sina barn under arbetstid eller att de är 

ensamstående.  

I beskrivningarna för lågstatusyrken används en bred kod som de flesta kan förstå och 

tillgodogöra sig. I vissa situationer kan även en bred kod verka exkluderande om människor 

känner att de blir idiotförklarade men i vårt materials kontext kan man ana att de människor 

som läser yrkesbeskrivningarna inte kan så mycket om yrket och då är en bred kod att 

rekommendera för att nå så många människor som möjligt. I texten för renhållningsarbetare 

står det bland annat “De samlar in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier 

och kemikalier, från miljöstationer och industrier. De förklarar i texten vad miljöfarligt avfall 

är för något och använder därmed en bredare kod då de utgår från att alla läsare inte vet vad 

miljöfarligt avfall är. Även i beskrivningarna för städare och undersköterska används 

genomgående en bred kod, de använder inga svåra ord och eventuella otydligheter förklaras i 

efterföljande mening.  

5.9 Attribut och visuell framställning 

 

De tillhörande videoklippen till yrkesbeskrivningarna visade sig vara bra analysobjekt, 

speciellt när man vill analysera texternas målgrupper och intressenter. Videoklippen visar hur 

arbetet går till och en yrkesutövare representerar yrket både illustrativt och verbalt. Att ha 

med ett videoklipp i en yrkesbeskrivning ger mottagaren en bredare och mer personlig bild av 

yrket. Videoklippen skiljer sig dock markant mellan hög- och lågstatusyrken, både tekniskt, 

visuellt och innehållsmässigt. Videoklippen för lågstatusyrken både inleds och avslutas med 

popmusik medan inga ljud förutom naturligt förekommande återfinns i videoklippen för 
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högstatusyrken. I filmerna för lågstatusyrken tillämpas också tekniska funktioner, små 

videoklipp skjuts in i bild från olika håll med texterna: yrkesfilm, yrkets namn och namnet på 

deltagaren/na i videon. Lågstatusyrkenas videoklipp är också nästan dubbelt så långa som 

filmerna för högstatusyrken, det klipps även mer mellan olika scener och kameran är mer 

rörlig och aktiv i filmerna för lågstatusyrken än för högstatusyrken. Dessa skillnader i visuell 

framställning mellan hög- och lågstatusyrken kan dölja presuppositioner om att lågstatusyrken 

i sig själva inte är tillräckligt intressanta för att fängsla tittaren eller att målgruppen förväntas 

uppskatta videon mer om den innehåller musik och tekniska funktioner. I filmen för 

renhållningsarbetaren har man dessutom en sekvens där renhållningsarbetarna spelar pingis. 

Att visa pingisspelade i en yrkesbeskrivning framställer yrket som oprofessionellt och kan 

dölja en presupposition om att yrket i sig inte är attraktivt nog utan för att visa något positivt 

måste man visa något som inte är yrkesrelaterat.  

Ytterligare en skillnad i videoklippen är hur yrkesutövarna agerar framför kameran. Juristen, 

läkaren och ekonomen befinner sig på sin arbetsplats i kontorsmiljö där de sitter eller står mitt 

framför kameran och berättar om sitt yrke. De talar för publiken och inte till, de ger en känsla 

av att föreläsa och tala utifrån ett färdigt manus. De talar också långsamt, välartikulerat och 

tar pauser efter en betoning och låter det de nyss sagt sjunka in hos lyssnaren. Att tala 

långsamt, välartikulerat och med djup röst är ett tecken på att man befinner sig i en 

maktposition (Nordenstam 2003). Att tala på detta sätt utstrålar också en självsäkerhet och en 

övertygelse om att det man säger är viktigt och att man inte riskerar att bli avbruten eller 

förlora publikens intresse (ibid). De räknar upp vilka färdigheter som krävs, berättar lite om 

sina arbetsuppgifter och man får även se dem sitta i konferensrum, framför datorn eller i 

läkarens fall tillsammans med en patient. I videoklippet för läkare får man i en sekvens se när 

läkaren undersöker en patients blodtryck men i övrigt verkar videoklippen mer symbolisera 

hur en arbetsdag kan se ut än att i själva verket visa vilket arbete som utförs (Machin & Mayr 

2012). Olika attribut i filmerna ger tittaren en förståelse för att vi befinner oss på ett kontor 

eller en läkarmottagning som till exempel närbilder på ett stetoskop och en 

blodtrycksmanschett. I videoklippet för juristyrket står en stor stenstaty till vänster om juristen 

vilket snarare konnoterar status och makt än verkar som en kulturell symbol för juristyrket. I 

filmerna visas också hur både ekonomen, läkaren och juristen sitter vid datorn men man får 

aldrig se vad de gör utan det enda som klart framgår är att det finns administrativa inslag i 

deras yrken. Deltagarna i videoklippen för högstatusyrken bär alla kläder som kan konnotera 

status, framgång och makt. Juristen är klädd i dräkt med en scarf knuten runt halsen, 
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ekonomen har kostym och läkaren bär vit läkarrock. Att bara dräkt och kostym på arbetet 

visar att man inte har ett fysiskt arbete, vilket vi tidigare nämnt ofta associeras med låg status, 

och det kan också tyda på att man är professionell och seriös i sin yrkesroll. Att läkaren bär vit 

läkarrock i videoklippet är intressant, läkarrocken har de senaste åren varit föremål för debatt 

då vissa anser att den symboliserar ett hierarkiskt sjukvårdssystem där läkaren värderas högre 

än omvårdnadspersonal som sjuksköterskor och undersköterskor. Det finns inte längre något 

krav på att läkaren ska bära rocken, vissa sjukhus i Sverige har till och med förbjudit läkare 

att bära klädesplagget (Sveidqvist 2013). Som framgår av samhällsdebatten som pågått 

konnoterar läkarrocken makt, status och en viss social position i samhället. Detta framgår 

också i läkarens uttalande ”Jag arbetar ju på en mindre ort som ligger långt från sjukhus och 

det innebär att min roll blir mycket tydligare än om man jobbar i en storstad. Alla vet vem 

som är doktorn, både på jobbet och även hemma i byn där jag bor”.  

Renhållningsarbetaren, städerskornas och undersköterskans agerande framför kameran skiljer 

sig på flera sätt från juristens, läkarens och ekonomens. Gemensamt för hur lågstatusyrken 

representeras i videoklippen är att yrkesutövarna beskriver och förklarar sina arbetsuppgifter 

samtidigt som de utför dem. Man får se när renhållningsarbetaren tömmer kärl i lastbilen och 

han pekar på olika kärl och förklarar vad de innehåller, städerskorna visar hur olika redskap 

fungerar samtidigt som de använder dem och undersköterskan demonstrerar hur hanteringen 

av förflyttning av brukare har förändrats med tiden. Sättet de talar på skiljer sig också från 

yrkesutövarna inom högstatusyrken, de förklarar konkret vad de gör och talar till kameran 

som om den vore en person. Att städarna är två gör dessutom att man som tittare får en mer 

personlig relation till dem då de inte enbart kommunicerar med kameran utan även med 

varandra. Överlag framställs yrkesutövarna av lågstatusyrken mer personligt då man får se 

dem interagera med andra och deras tal uppfattas mer spontant. Trots att undersköterskan och 

renhållningsarbetaren är de enda yrkesutövarna i sina videoklipp kommunicerar de med andra 

i filmerna. Renhållningsarbetaren hejar och skojar med dagisbarnen och undersköterskan 

småpratar med en brukare. Renhållningsarbetaren skämtar också med kameran genom att med 

ett skratt titta in i kameran och säga ”man borde ha ett surströmmingstillägg” när han tömmer 

ett kärl i lastbilen. I videofilmen om renhållningsarbetare använder man olika kameravinklar 

och låter vid några tillfällen renhållningsarbetaren bära en huvudkamera vilket ger en mer 

levande bild av yrket, man får uppleva arbetet genom hans ögon.  

Representationen av hög- och lågstatusyrken skiljer sig åt på ytterligare en punkt. I 

beskrivningarna av lågstatusyrken framhålls det faktum att det är serviceyrken, och det 
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betonas i alla tre beskrivningar vad yrkesutövaren kan göra för andra. De fyra första orden i 

beskrivningen av städare är “Städare är ett serviceyrke”. Man kan diskutera huruvida städare 

verkligen är ett serviceyrke i ordets rätta bemärkelse, serviceyrken brukar definieras av att 

man arbetar med människor och hjälper och erbjuder dem olika typer av service. Visst är 

städning en tjänst som erbjuds men själva yrket kanske inte är lika serviceinriktat som 

exempelvis läkare? I yrkesbeskrivningen för läkare står det däremot ingenting om att det 

skulle handla om någon typ av service. I videoklippet säger den ena städaren också “Hur man 

ska vara för att vara en bra städare? Man måste vara effektiv, noggrann och så måste man ha 

det här lilla extra att man alltid är glad och positiv. Det är väldigt viktigt.” Detta uttalande 

leder till frågan; är det viktigare för en städare att vara glad och positiv än för någon annan 

yrkesgrupp? Att en städare alltid ska behöva vara glad och positiv kan ses som att man som 

städare inte hör hemma där man städar, man är gäst på en arbetsplats och ska vara tacksam för 

att man är välkommen. Uttalandet kan också dölja en presupposition om att gamla värderingar 

där tjänstefolk är underlägsna sina arbetsgivare lever kvar än idag.  

5.10 Habitus och sociala positioner i samhället 

 

Hur viktigt det är att vara serviceinriktad återkommer även i beskrivningarna av 

renhållningsarbetare och undersköterska. I texten för renhållningsarbetare står det att en 

förmåga som behövs är att “förstå vad kunder vill ha och agera utifrån det” och i videoklippet 

för undersköterskeyrket säger undersköterskan “Det är ju lite som om man är en förlängd arm 

till vårdtagarna som bor här [...]Det positiva med mitt yrke det är ju självklart vårdtagarna, det 

är ju de som driver mig, att de ska ha det bra. Det är ju för dem som jag är här. Och det är för 

dem jag jobbar.” Det framgår tydligt att i lågstatusyrken bör man göra andra nöjda, man 

arbetar inte för sin egen skull utan för andras. Inom högstatusyrken talar man inte om att göra 

andra nöjda utan snarare om vad arbetet kan erbjuda individen. Arbetet beskrivs som 

spännande, varierande, utmanande och krävande. Juristen, läkaren och ekonomen refererar 

aldrig till någon chef eller arbetsledare utan istället nämns hur de ansvarar, inte bara för sin 

egen situation, utan även andras vilket syns i detta citat ”Arbete som jurist innebär ett stort 

ansvar då besluten som fattas ofta har stor betydelse för andra människors liv, arbete och 

ekonomi”. Denna representation av högstatusyrken kan dölja en presupposition om att 

jurister, ekonomer och läkare inte behöver någon överordnad utan att de själva sitter högst i 

topp och är sina egna chefer.  
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En människas agerande, eller habitus, kan reflektera vilken social position i samhället 

personen har. Vi har ovan beskrivit olika sätt där yrkesutövarnas agerande skiljer sig åt 

beroende på om de ägnar sig åt ett hög- eller lågstatusyrke och det framgår tydligt att 

yrkesutövarna besitter olika habitus. Detta kan bero på deras olika yrkesroller men också på 

andra sociodemografiska faktorer. Tidigare forskning har visat att det finns ett samband 

mellan unga människors utbildnings-/yrkesval och deras föräldrars utbildningsbakgrund samt 

att många ungdomar tenderar att välja bort yrken eller utbildningar som skulle ge dem en 

lägre social status än deras föräldrar (Helland 2006 och Thrane 2005). Om man placerar vårt 

resultat i relation till tidigare forskning kan man ana att yrkesutövarnas olika habitus inte 

enbart beror på deras yrkesroller utan också på andra faktorer som till exempel 

utbildningsnivå, klasstillhörighet och gemensamma värderingar. Olika grupper i samhället har 

olika förväntningar på sig, till exempel tycker de flesta att det är värre om en polis begår ett 

brott än en yrkeskriminell då man förväntar sig att en polis ska vara laglydig. Vårt resultat 

visar att yrkesutövarna i videoklippen verkar medvetna om hur de ska bete sig, det vill säga 

att de känner till de diskurser och ideologier som är dominerande just nu. 

Renhållningsarbetaren vet att det finns fördomar om hans yrke och han förhåller sig till dem 

och agerar därefter. Man kan säga att den normaliserande makten har vunnit stor framgång 

och texterna och videoklippen vi analyserat reproducerar de föreställningar, värderingar och 

fördomar som finns om olika yrken. Texterna kan tänkas stärka de befintliga klasskillnaderna 

i samhället och befästa den sociala hierarkin. Städaren, undersköterskan och 

renhållningsarbetaren framställs vara i en beroendeställning till andra, de kan inte ta egna 

beslut, styra sina egna öden och de arbetar för att göra andra människor nöjda. Juristen, 

ekonomen och läkaren representeras istället som ansvarstagande, initiativrika och kompetenta.  

6. Diskussion 

 

Vi har valt att dela upp diskussionen i tre avsnitt, i det första avsnittet presenteras en kort 

vetenskaplig diskussion som efterföljs av en fiktiv historia i berättande form. Berättelsen är 

skriven i syfte att visa hur reproducering av rådande diskurser och ideologier om olika yrkens 

status kan ge sociala konsekvenser. Under sista punkten ger vi förslag på framtida forskning.  
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6.1 Vetenskaplig diskussion  

 

Inom kritisk diskursanalys är det viktigt att ta hänsyn till det empiriska materialets kontext 

och sedan placera resultatet i relation till frågor om jämlikhet, rättvisa och demokrati 

(Fairclough 1993, Berglez & Olausson 2008:124). Vårt resultat visar att representationerna av 

hög- respektive lågstatusyrken skiljer sig åt och att Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar 

bidrar till att reproducera de diskurser om olika yrken som enligt tidigare forskning innehar 

den hegemoniska positionen (Svensson & Ulfsdotter 2009).  

 

De diskurser och ideologier som man finner i en text kan ofta reflektera de ideologier och 

diskurser som råder på produktionsplatsen (Fairclough 1992). Arbetsförmedlingen är en 

statlig myndighet och det är riksdag och regering som sätter mål och ramar för organisationen. 

Då alla diskurser har sitt ursprung i olika positioner i samhället kan ideologier som 

konservatism och kapitalism som återfinns i texterna tänkas reflektera rådande ideologier hos 

beslutsfattarna i vårt samhälle (Machin & Mayr 2012:4f). Ofta är det en omedveten process 

hos textproducenten som gör att vissa ideologier återfinns i texterna då dessa värderingar och 

föreställningar uppfattas som naturliga och självklara för producenten (Winkler 2011). Att 

Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar påvisar tydliga språkliga olikheter där utövare av 

högstatusyrken framställs som aktiva, kompetenta och ansvarsfulla och praktiserande av 

lågstatusyrken som beroende, lågpresterande och passiva kan tänkas stärka och upprätthålla 

det svenska klassamhället. 

 

Vårt resultat visar också att yrkesutövarna är medvetna om vilka diskurser som omger deras 

yrken. Städarna och renhållningsarbetaren försvarar sig mot fördomar och använder sig av en 

av de strategier som beskrivs i Tracy & Scotts (2006) undersökning. Strategin går ut på att 

man är medveten om rådande diskurser och för att undvika att göra sociala snedsteg och 

avvika från det socialt accepterade beteendet placerar man sig själv utanför sin yrkesroll. För 

att inte identifiera sig med den stereotypa renhållningsarbetaren utan distansera sig från 

fördomarna säger renhållningsarbetaren “Så man står ju inte och sliter i kärl hela dagarna”. 

Sättet praktiserande av lågstatusyrken agerar på tyder på att de är påverkade av den effektiva 

och normaliserade makten (Nilsson 2008:90ff). Maktutövningen sker i det dolda, utan att 
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någon sagt rakt ut att städare är ett dåligt yrke känner de båda städarna i videoklippet ändå ett 

behov av att vid flera tillfällen försvara sig mot vad andra människor anser om dem.  

 

Ideologi är ett begrepp som kan förklaras som ett visst sätt att se på världen, en föreställning 

om hur samhället fungerar och erbjuder en förklaring för olika samhälleliga fenomen (Berglez 

& Olausson 2008:132). En ideologi kan därmed ge en förklaring till varför människor 

uppträder på ett visst sätt i en speciell situation. Till exempel är det enligt konservatismen 

naturligt att läkaren uttrycker stolthet då det är accepterat och normaliserat att läkaren har en 

viss auktoritet, status och respekt i och med sin yrkesroll.    

 

Tidigare forskning visar att en persons lön och ekonomiska kapital har stor betydelse för 

vilken samhällsposition personen har (Svensson & Ulfsdotter 2009). Vårt resultat tyder på att 

det finns fler faktorer som spelar in och enligt Bourdieu existerar ett nära samband mellan 

ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital (Broady 1999:60ff). För att klassificeras som 

samhällets elit räcker det inte med att man vunnit på lotto och blir ekonomiskt oberoende för 

man saknar fortfarande det sociala och kulturella kapitalet i form av kontakter, utbildning och 

social bakgrund. Om vi exempelvis jämför en tjugoårig renhållningsarbetare med en jämnårig 

läkarstudent har renhållningsarbetaren större ekonomiskt kapital medan läkarstudenten har 

kulturellt och socialt kapital. Foucault menar att makt och kunskap är oskiljaktiga och det blir 

tydligt i både ovanstående exempel och i texterna vi studerat (Nilsson 2008). Kunskap kan 

användas som ett maktmedel för att exkludera människor som inte besitter samma kunskap 

och det görs också i undersökta texter där beskrivningarna för högstatusyrken använder sig av 

en smal kod.  

 

Då konservatism och kapitalism verkar vara de ideologier som gynnas i Arbetsförmedlingens 

yrkesbeskrivningar gynnas samtidigt vissa institutioner såsom rättsväsendet och skolan. Vad 

man lär sig i skolan uppfattas som legitim kunskap så ju mer tid du tillbringar i skolan desto 

mer legitim blir du som individ. Men problemet många möter när de försöker skaffa sig det 

Bourdieu kallar kulturellt kapital är att den sociala eliten tillåter sig vara kräsen och inte 

släpper in vem som helst. Förutom de egenskaper och kunskaper som efterfrågas i 

Arbetsförmedlingens texter om högstatusyrken behöver du också ett betygsnitt över medel 

samt ha möjlighet att förflytta dig då vissa utbildningar finns på få platser och vid få lärosäten. 

I Sverige finns Sjuksköterskeprogrammet vid fyrtioåtta lärosätet medan Läkarprogrammet 

endast erbjuds vid sju universitet. 
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Med tanke på att människors uppfattningar av olika yrkens status inte har förändrats nämnvärt 

de senaste fyrtio åren kan man snarare argumentera för att socialt och kulturellt kapital har 

större betydelse än det ekonomiska för vilken samhällsklass en person anses tillhöra (Kelsey 

1954, Svensson & Ulfsdotter 2009). I det svenska samhället idag har alla rätt att utbilda sig 

till vad de vill och alltfler ungdomar väljer att ägna sig åt eftergymnasiala studier. Trots detta 

har inte den högst ansedda klassen i samhället expanderat utan fortsätter vara en relativt liten 

och exklusiv grupp. Tidigare forskning visar att barn ofta följer i sina föräldrars fotspår när 

det kommer till utbildnings- och yrkesval men att de flesta inte vill välja en karriär som skulle 

ge dem en lägre samhällsposition än sina föräldrar (Helland 2006, Thrane 2005). Även dessa 

resultat tyder på att vi fortfarande lever i ett klassamhälle och även om många fler ungdomar 

väljer att utbilda sig och Sverige överlag får en högre utbildningsnivå kommer det fortfarande 

finnas en intern hierarki där vissa fortfarande har mer makt och status än andra.  

 

Diskurser är föränderliga och kampen om den hegemoniska positionen ständigt pågående och 

vad som anses vara ett ärofyllt yrke idag kommer med stor sannolikhet att förändras igen. 

Detta förändrar dock inte strukturen för klassamhället eller den sociala hierarkin utan enbart 

vilket yrke som för tillfället anses besitta mest status. Trots att läraryrkets status har minskats 

de senaste fyrtio åren har inte sättet att värdera yrken efter status eller att vissa medborgare 

har mer inflytande i samhället förändrats (Alhamdan et al. 2014, Svensson & Ulfsdotter 

2009). Att offentliga texter producerade av en statlig myndighet som Arbetsförmedlingen 

reproducerar dessa värderingar bidrar till en normalisering och acceptans av att människor 

värderas och kategoriseras efter sina yrkesval. Detta kan också ge sociala konsekvenser i form 

av ojämlika rättigheter i samhället vilket vi kommer att gå närmare in på under nästa punkt.  

6.2 Sociala konsekvenser 

 

Vi återvänder till vaktmästaren Peters klassåterträff. Återigen är de samlade i den gamla 

gymnastiksalen där de spenderat många svettiga timmar. Lång tid har passerat sedan de 

avslutat sin obligatoriska skolgång och de tillbringar den första timmen med att mingla runt 

och med några meningar försöka sammanfatta de viktigaste händelserna som skett de två 

senaste decennierna. De flesta samtal landar i arbetsrelaterat prat som ”Vad gör du nu för 

tiden?”, ”Vad jobbar du med?” och ”Var pluggade du?”. I många fall vet redan den person 
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som ställt frågan vilket svar han kommer att få då den tillfrågade personens uppträdande och 

utseende redan avslöjat vem hen är (Broady et al. 1993).  

Vid baren stöter Peter ihop med läkaren Tomas och frågar honom pliktskyldigt vad han håller 

på med nu för tiden. Redan innan Tomas svarar är en gissning på läkare en chansning med 

låga odds. Peter vet sedan tidigare att båda Tomas föräldrar var verksamma läkare och med 

tanke på sitt eget yrke och sina föräldrars arbeten var han en förespråkare av ordspråket 

”äpplet faller inte långt från trädet”. Läkaren Tomas uppträdande och utseende avslöjar också 

en stark social position. Tomas är klädd i kostym vars varumärke associeras med status och 

framgång och han talar långsamt och välartikulerat vilket tyder på en självsäkerhet grundad på 

hög maktposition (Karlsson 2005, Nordenstam 2003). Forskning säger att samhällsstatus 

reproduceras från en generation till en annan vilket skulle betyda att klassindelningen är något 

konstant och oföränderligt snarare än en föråldrad företeelse (Helland 2006). Peter är inte den 

enda som lägger märke till Tomas och eftersom alla människor i den gamla gymnastiksalen är 

medvetna om den rådande diskursen om status ifrågasätter ingen den uppmärksamhet Tomas 

tycks få av samtliga. Alla hade ju trots allt sett när Tomas anlände i en fläckfri BMW av 

senaste årsmodell och drog därmed slutsatsen att han gjort sig förtjänt av den respekt han får 

då han uppenbarligen lyckats i livet. Vi förväntas ha en känsla för vårt eget värde men 

samtidigt bör vi vara medvetna om den rådande diskursen vilken berättar för oss vad som är 

okej och vad som inte är det.  

Successivt börjar den stora massan av människor dela upp sig i små grupper. Det verkar som 

om människan har en naturlig fallenhet för att försöka passa in och söka sig till likasinnade. 

När det blir dags att sätta sig till bords för att inta kvällens middag ser sig därför många om, 

med ett plågsamt uttryck i ansiktet, efter en ledig stol bland passande sällskap. De sedan länge 

utflugna eleverna erinrar sig kvällens tidigare samtal för att bestämma sig för vilket bord de 

bäst passar in vid. Vaktmästaren Peter kliar sig lite nervöst i huvudet och går sedan med 

snabba steg fram till Kristina och slår sig ned på stolen bredvid. Kristina körde en äldre Volvo 

850 till återträffen, något Peter tror att en person med hög status i samhället inte vill 

förknippas med och drar därför slutsatsen att Kristina inte heller tillhör kategorin 

”framgångsrik”. När Kristina presenterar sig som mattant drar Peter en lättnadens suck och 

känner att han smälter in bra vid det runda bordet där även städaren Annika och truckföraren 

Anders sitter.   
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Vid bordet bredvid sitter de båda lärarna Anna och Mats och diskuterar den rådande 

lärarbristen samt varför läraryrket förlorat sin makt i skolsystemet. Mats delger Anna små 

anekdoter om sin farfars stränga lärarinna Elsa som med bestämda kliv steg in i klassrummet 

och utstrålade en sådan auktoritet att barnen blev knäpptysta. Även elevernas föräldrar hade 

underordnat sig Elsa och ingen vågade ifrågasätta hennes maktposition. Att lärarnas 

samhällsstatus har förändrats råder det inga tvivel om och Anna tar upp en artikel hon läst 

som visar att läraryrkets status sjunkit markant de senaste fyrtio åren (Svensson & Ulfsdotter 

2009). Man kan säga att lärarna har förlorat den hegemoniska positionen som statusbärare i 

samhället till fördel för yrken som läkare och jurist.  

 

Ytterligare några bord längre bort mot omklädningsrummen har läkaren Tomas satt sig ned 

tillsammans med tre andra personer och precis när de ska hugga in på maten ansluter sig en 

femte person till bordet. Den nyanlända personen, butiksägaren Daniel, bär på en stol som han 

klämmer in mellan juristen Susanne och civilingenjören Magnus. Även Daniel har sett den 

nya, fina BMW:n på parkeringen och är omåttligt nyfiken på Tomas till synes extravaganta 

livsstil. Daniel är mycket nöjd med att lyckats snika till sig en plats vid det prestigefulla 

bordet trots att han egentligen vet att han inte hör hemma där. Han borde egentligen sitta 

bredvid elektrikern Fredrik och snickaren Morgan, vars samhällspositioner är mer lika 

Daniels egen, ja deras söner spelar till och med fotboll i samma lag. Men alla vet att det är vid 

Daniels nuvarande bord som de intellektuella och betydelsefulla samtalen kommer att äga 

rum. För Daniel är det viktigt att förknippas med just dessa människor och han förväntar sig 

och ser fram emot att för en kväll få vara en av de inflytelserika, respekterade och högt 

ansedda människorna i samhället. Han vet att hans titel “fiskeaffärsinnehavare” inte klingar 

riktigt lika bra som Richards examen i nationalekonomi, men han hoppas ändå på att bli 

accepterad i den exklusiva gruppen.  

  

Några timmar senare har både middag och efterrätt sedan länge intagits och några står och 

dansar medan andra bytt bord för att mingla vidare. Det sitter nu enbart fyra personer kvar vid 

det prestigefyllda bordet, Daniel har förflyttat sig till Fredriks och Morgans bord, dit även 

asfaltsläggaren Stefan anslutit sig. Det visade sig att Daniel inte riktigt kunde delta i de samtal 

som fördes vid det prestigefyllda bordet då ord som ackumulering, adekvat och dekadens inte 

ingår i hans ordförråd. Droppen som fick bägaren att rinna över för Daniel var när hans forna 

bordskamrater började diskutera vilken av landets privatskolor som skulle ge deras barn den 

bästa utbildningen. Daniel hade utan protester från sina bordskamrater rest sig upp och styrt 
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stegen mot Morgan och Stefans bord. Det stod nu helt klart för honom att det är skillnad på 

folk och folk.  

 

I bilen på väg hem från återträffen börjar vaktmästaren Peter fundera på kvällen och alla de år 

som passerat. Han kan inte förneka att skoltiden satt sin prägel på honom och bidragit till att 

forma den han är idag. Det var i skolan han fått lära sig grundläggande kunskaper som varje 

svensk bör ha kännedom om. Han hade aldrig reflekterat över varför vissa ämnen ägnats mer 

tid än andra eller ifrågasatt läroböckernas innehåll eller det faktum att bänkarna skulle städas 

innan rektorn kom på besök till klassrummet. Skolan hade varit en del i att lära honom att 

följa sociala normer och förstå världen från ett visst perspektiv. När han svängde ut på 

motorvägen slog det honom hur annorlunda kvällen hade sett ut om människor inte brytt sig 

om andras åsikter, om det inte fanns något som ansågs ”bättre” eller ”finare” än något annat. 

Om alla gamla klasskamrater bara hade gjort precis vad de känt för, om de sagt allt de velat 

säga under högstadiet men aldrig haft mod till. Eller om Peter beställt en grogg i baren istället 

för att envist låtsats uppskatta det mustiga vinet med en underton av lakrits vars smak han 

trots tappra försök aldrig lyckades känna. Om det hade varit naturligt att vara stolt över sitt 

yrkesval oavsett vad man valt att ägna sig åt och om man sluppit medlidsamma blickar när 

man berättade att man arbetade som vaktmästare eller renhållningsarbetare hade Peter sluppit 

all ångest och vånda han genomlidit före återträffen.  

 

Det man kan fråga sig är om Arbetsförmedlingen är medveten om att den använder sig av 

liknande exkluderande metoder som de fyra medlemmarna vid det prestigefyllda bordet 

gjorde för att eliminera Daniel? Då Arbetsförmedlingen, som styrs av riksdag och regering, 

publicerar dokument som påvisar tydliga språkliga skillnader i sina yrkesbeskrivningar verkar 

detta för att upprätthålla det svenska klassamhället. En liten påminnelse om att det är skillnad 

på folk och folk, vissa ska rätta sig i leden och följa instruktioner medan andra befaller och 

fattar beslut. Dagens samhälle är likt många organisationer uppbyggt efter en hierarkisk 

struktur där titlar, yrkesroller och samhällspositioner legitimerar en ojämlik maktfördelning. 

Vid argumentation väger chefens förslag tyngre än den anställdas, inte nödvändningsvis för 

att chefens förslag är bättre utan för att denne besitter mer makt. Om undersköterskan tog ton 

och kritiserade och ställde krav på läkaren och därmed underminerade dennes auktoritet, vad 

skulle då hindra folket från att göra detsamma mot makthavarna i samhället?  
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Ovanstående illustration av sociala konsekvenser kan också tänkas bidra till att reproducera 

rådande föreställningar om yrkens status men vår avsikt och förhoppning är att den istället ska 

belysa vilka samhälleliga följder denna typ av representation kan ge.  

6.3 Framtida forskning  

 

I tidigare genomförda studier om människors inställning till olika yrken talar man om mediers 

betydelse för människors uppfattningar (Alhamdan et al. 2014, Morley 2009, Tracy & Scott 

2006). I denna undersökning har enbart yrkesbeskrivningar från Arbetsförmedlingens 

hemsida studerats och bara de yrken som enligt tidigare forskning anses besitta mest 

respektive minst status (Svensson & Ulfsdotter 2009). Vidare forskning kan göras på hur 

andra medier som exempelvis tidningar, sociala medier eller filmer representerar olika yrken. 

Ett annat förslag på framtida forskning är att studera hur mindre etablerade yrken som 

copywriter, app-utvecklare eller nagelterapeut representeras i medier och om framställningen 

överensstämmer med människors föreställningar om dessa yrkens status.  

 

7. Slutsatser 

 

De slutsatser vi kan dra baserat på vårt resultat är att framställningen av högstatusyrken skiljer 

sig från hur lågstatusyrken representeras. Yrkesbeskrivningarna av högstatusyrken skrivs 

genomgående med stark modalitet vilket betyder att textproducenten har hög tilltro till vad 

han säger medan lågstatusyrken skrivs med låg modalitet (Machin & Mayr 2012:186). Detta 

kan reflektera samhällets inställning till de olika yrkena, att juristyrket uppfattas som viktigare 

och därför är man noggrannare med att ta reda på fakta medan man kan gissa lite när det 

kommer till städarens yrkesbeskrivning. Inom högstatusyrken fokuserar man också på vilka 

egenskaper och kunskaper som är nödvändiga för att kunna ägna sig åt yrket medan man inom 

lågstatusyrken ägnar sig åt detaljerade beskrivningar av arbetsuppgifterna. Detta kan betyda 

att utövare inom högstatusyrken bedöms och värderas efter vad de är medan utövare av 

lågstatusyrken bedöms efter vad de presterar. Vårt resultat visar också att praktiserande av 

högstatusyrken representeras som medlemmar i en social grupp i samhället medan man som 

anställd i ett lågstatusyrke inte får någon speciell position i samhället på grund av sitt 

yrkesval.   
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Yrkesutövare tillskrivs olika egenskaper beroende på vilket yrke de valt. Städare, 

renhållningsarbetare och undersköterskor representeras som följare, de är i en 

beroendeställning till sina arbetsgivare, överordnade och samhället i stort. De arbetar för att 

göra andra nöjda istället för att arbeta för personlig utveckling. De framställs också som 

passiva i sitt agerande, de måste anpassa sig efter beslut som fattas av andra. Jurister, läkare 

och ekonomer däremot framställs som ansvarsfulla, självständiga och i maktposition. De har 

möjlighet att sätta agendan både för sina egna och för andra människors liv. Högstatusyrken 

framställs också som lämpliga för ledare och individualister, yrkena erbjuder spänning, 

variation och personliga utmaningar.  

 

Yrkesbeskrivningar för högstatusyrken verkar ha en annan målgrupp än beskrivningarna för 

lågstatusyrken. Beskrivningarna för högstatusyrken använder sig av en smal kod, de 

innehåller facktermer och begrepp som kräver viss förkunskap inom ämnet för att man ska 

kunna förstå dem. Videoklippen för högstatusyrken skapar också en distans mellan yrket och 

tittaren. Deltagarna i filmerna talar som inför en publik och föreläser om sitt yrke, de inbjuder 

inte till en personlig relation och uppmuntrar inte heller tittaren att söka sig till deras yrke. 

Snarare avskräcker de tittaren då de påpekar vilka kunskaper man måste besitta och hur 

påfrestande och krävande yrket är. Deltagarna blir också filmade framifrån eller från sidan 

och som tittare känner man sig som en observatör som får iaktta något som man själv är 

exkluderad från (Machin & Mayr 2012:96ff). Deltagarna i videoklippen för lågstatusyrken 

däremot är mer öppna, de skämtar med kameran, småpratar med kollegor och brukare och 

man får se arbetet utföras från deras perspektiv med hjälp av kamerans placering. De talar 

också till publiken på ett annat sätt, de förklarar vad de gör och deras kommunikation framstår 

som mer spontan och naturlig.  

 

Vår slutsats blir därmed att Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar reproducerar rådande 

uppfattningar om olika yrkens status. Representationen av yrken skiljer sig åt beroende på 

vilken status yrkena har snarare än likheter i arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Man skulle 

kunna argumentera för att undersköterskor och läkare har mer gemensamt än läkaren och 

företagsekonomen men detta reflekteras inte i yrkesbeskrivningarna. Det som är gemensamt 

för hur hög- respektive lågstatusyrken representeras är också i form av vilken status och makt 

de besitter. Högstatusyrken framställs kanske inte som de mest attraktiva yrkena men de 

framställs definitivt som de mest exklusiva. Har man vad som krävs kan man förvänta sig 

många fördelar med ett högstatusyrke.  
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Presuppositioner som döljs i texter har ofta ideologiska funktioner och det finns flera i vårt 

material som tyder på kapitalistiska och konservativa ideologier (ibid:153). Både städarna och 

renhållningsarbeten gör uttalanden om fördomar om sina yrken vilket döljer presuppositioner 

om en social hierarki och ojämlika maktförhållanden där man ser ned på yrken som städare 

och renhållningsarbetare. Konservatismen är traditionsbunden och som tidigare nämns har 

Sverige en historia av att dela upp människor i olika samhällsklasser där vissa klasser 

värderas högre än andra. Att det finns föreningar och en social gemenskap för yrkesutövare 

inom högstatusyrken men inte för lågstatusyrken kan också tyda på en konservativ ideologi 

där man vill undvika att de med minst makt i samhället ska gå samman och göra revolt. Det 

finns även tecken på en viss kapitalism i texterna då det är de som redan har kapital och makt 

som gynnas. Vi kan skönja kapitalism i hur olika yrken representeras. Utövare inom ett 

lågstatusyrke framställs som arbetskraft, människor som följer regler och får arbetet utfört. 

Utövare inom högstatusyrken representeras istället som ett kompetent och nödvändigt 

verktyg. Ett företag kan därmed investera i en jurist då det kommer ge utdelning för företaget 

medan utövare inom lågstatusyrken kan ses som ett produktinköp där man väljer det bästa 

som erbjuds för ett förutbestämt pris.  

8. Sammanfattning 

 

Vi har i vår studie undersökt yrkesbeskrivningar som återfinns på Arbetsförmedlingens 

hemsida i syfte att studera hur olika yrken representeras och om framställningen skiljer sig 

mellan hög- och lågstatusyrken och om detta kan tänkas reproducera rådande föreställningar 

om vilka statuspositioner olika yrken besitter. Vi har valt yrkesbeskrivningar baserat på vilka 

yrken som uppfattas inneha mest respektive minst status enligt tidigare forskning (Svensson 

& Ulfsdotter 2009). Texterna och tillhörande videoklipp har analyserats med multimodal 

kritisk diskursanalys som metod och metoden har gett oss verktyg att argumentera för och 

tydligt synliggöra våra tolkningar (Machin & Mayr 2012). Det teoretiska ramverk vi lutat oss 

mot under studien består av teorin inom kritisk diskursanalys, Foucaults maktteori, Bourdieus 

kapital teori med fokus på det kulturella kapitalet samt organisationskommunikativ teori.  

Vårt resultat visar att Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar reproducerar och förstärker 

rådande föreställningar om yrkens olika status. Vi fann i vår analys att högstatusyrken 

representeras på ett vis och lågstatusyrken på ett annat. Det fanns också många likheter mellan 
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hur yrken i respektive kategori framställdes trots att deras enda gemensamma faktor är deras 

statusposition. Utövare inom högstatusyrken framställs som aktiva, självständiga, ansvarsfulla 

och kompetenta medan praktiserande inom lågstatusyrken representeras som passiva, 

lågpresterande och beroende av andra människors handlingar, instruktioner och godkännande. 

Texterna för högstatusyrken betonar kunskapers och egenskapers betydelse medan man inom 

lågstatusyrken lägger mest fokus på vilka arbetsredskap som behövs. Texterna är utformade 

på olika sätt och verkar tilltala olika målgrupper, i videoklippen för lågstatusyrken välkomnas 

mottagaren att söka sig till yrket medan deltagarna i filmerna för högstatusyrken snarare 

avskräcker mottagaren genom att framhålla vilka krav som ställs på yrkesutövaren och att 

yrket inte lämpar sig för alla.  

Att olika yrken representeras på det sätt som beskrivits ovan kan leda till att föreställningarna 

om olika yrkens status blir alltmer normaliserade och att det blir legitimt att värdera 

människor och yrken efter deras statusposition. Det kulturella kapitalet i form av 

legitimeringar och examinas ges stort utrymme i texterna och betydelsen av en 

universitetsexamen som kunskapsbevis är stor inom alla högstatusyrken. 

Yrkesbeskrivningarna visar en stor tilltro till institutioner och dess auktoritet och gynnar dem 

som är längst upp i den sociala hierarkin. En konservativ ideologi kunde blottläggas i texterna 

där man värnar om de traditionella institutionerna och värderingarna och förstärker betydelsen 

av olika samhällsklasser.  
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Bilaga 1  

Juristyrken 

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och tolka lagar och avtal. 

Juridiska uppgifter finns i alla branscher. Vanligast är att göra utredningar, förhandla, 

granska eller upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar. Arbetsuppgifterna skiftar 

därför mycket beroende på vilket område man jobbar med. 

 

I Sverige finns runt 18 000 utbildade jurister som arbetar som jurister. Drygt en tredjedel av 

juristerna arbetar i stat, kommun eller landsting, de flesta i rättsväsendet. En knapp 

tredjedel av juristkåren jobbar som advokat- konsult eller företagsjurist.  

 

Drygt tio procent finns inom banker, försäkringsbolag och fastighetsförvaltning. Resterande 

cirka tjugo procent är uppdelade i sex mindre områden bland andra handel, industri, vård, 

utbildning och forskning.  Under rubriken Yrken A-Ö på denna hemsida finns separata 

yrkesbeskrivningar på advokat, domare, åklagare och kronofogde. 

Ökad globalisering och ökat utbud gör att fler jurister arbetar inom affärs- informations-, 

medie- och it-bolag. Det juridiska arbetet kan ibland ha ekonomiska och administrativa 

inslag.  

 

Jurister kan också arbeta inom FN, EU, Europarådet och andra internationella organisationer 



 
 

 
 

med exempelvis folkrätt, EU-rätt, mänskliga rättigheter, eller affärsrätt. Under senare år har 

flyktingströmmar till EU krävt ökade insatser av jurister som är inriktade på migrationsfrågor.  

 

Arbetsuppgifter 

Basen för juristen arbete är att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, 

förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning 

som ska användas för att lösa problemet.  

 

Ofta presenterar juristen lösningen skriftligt och redovisar vad man kommit fram till vid en 

föredragning eller förhandling.  

Att förhandla och företräda ett någon är ett viktigt inslag i juristers arbete. Juristen 

företräder sin uppdragsgivare när avtal och kontrakt ska tecknas. Juristen kan företräda en 

privatperson, organisation eller en folkgrupp.  

 

Att fatta beslut hör till arbetet för många jurister. Ofta rör det sig om beslut som får stor 

betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi eller medborgarskap och för den 

som fattar beslutet innebär det ett stort ansvar. 

 

Att ge råd till uppdragsgivaren ingår också ofta i juristen arbete. Det kan ex gälla avtal eller 

tvister. Juristen bör ha utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska språket. 

Logiskt och sakligt tänkande är också viktigt. En jurist bör även kunna skapa kontakt med och 

lyssna på andra människor samt sätta sig in i deras situation.  

 

Nedan följer i sammanfattning av arbetsuppgifter för jurister i olika branscher: 

 

Företagsjurister, kallas också affärsjurist eller bolagsjurist:  

● Är kvalificerade konsulter och ansvarar för utformning av avtal. 

● Ingår oftast i ledningsgruppen och ser till att företaget följer lagen. 

● Förhandlar och ansvarar för avtal om varor och tjänster. 

● Företräder bolaget vid tvister om skadestånd, leveranser eller patentintrång. 

● Utformar och ansvarar för ansökningar om patent eller varumärken. 

● Bevakar ändringar i lagar och regler som berör företaget, både i Sverige och inom EU. 

● Arbetar med företagets beskattning och ger råd om vad som är skattetekniskt tillåtet. 

Bevakar förändringar i skattelagstiftningen. 

● Goda kunskaper i ekonomi är viktigt. 

● Att informera och utbilda personalen ingår ofta i yrkesrollen. 

 

Bankjurister: 

● Ger juridiskt stöd till personalen. 

● Följer ändringar i lagar och regler som påverkar bankens verksamhet. 

● Sköter kontakter med myndigheter och organisationer. 



 
 

 
 

● Ger råd till kunder om värdepapper och penningplaceringar och skatter. 

 

Försäkringsjurister: 

● Utformar försäkringsvillkoren. 

● Rådgivare åt skadereglerare som utreder skadefrågor när en skada skett. 

● Deltar i förhandlingar om det blir tvist om ersättning och utreder ansvaret för skadan. 

 

Varumärkesjurister:  

● Arbetar med så kallade immatrialrättsliga frågor som handlar om upphovsrätt, 

varumärken, mönsterskydd, domännamn, licensavtal och IT-juridik. 

● Bevakar uppdragsgivarens rättigheter. Företräder uppdragsgivaren vid tvister i domstol. 

● Ger råd till affärsidkare eller personer som vill bevaka eller skydda och utveckla sitt namn, 

varumärke, sin idé eller sitt verk för att kunna tjäna pengar på sitt skapande.  

 

Förvaltningsjurister, inom statliga myndigheter kallas man också verksjurist. Inom 

kommuner kallas man även kommunjurist, stadsjurist, stadsnotarie, stadsombudsman eller 

landstingsjurist: 

 

● Arbetar vid departement, myndigheter och i kommuner. Arbetsuppgifterna varierar 

beroende på var man arbetar.  

● Ger råd så att de lagar som finns på området följs. Utformar och tolkar avtal och kontrakt. 

● Förvaltningsjuristen ger också råd till privatpersoner och företag som vill veta hur de ska 

tolka lagar och regler kring t ex livsmedelshantering och miljöskydd. 

● Företräder arbetsgivaren vid förhandlingar i domstol. 

● Svarar på remisser där till exempel ett departement eller en myndighet har arbetat fram 

ett förslag till nya regler och vill ha synpunkter på förslaget. 

● På en myndighet medverkar förvaltningsjurister i att skriva föreskrifter och allmänna råd 

inom de områden som myndigheten har tillsyn över. 

● Samarbetar med tekniker och administratörer och klär deras rekommendationer i ett 

juridiskt språk. 

● Följer utvecklingen av lagstiftningen inom EU. 

 

Förbundsjurister: 

● Företräder organisationer och ger råd till arbetsgivare och medlemmar. Representerar 

medlemmar vid tvister. 

● Deltar i förhandlingar och ger information och utbildning vid kurser och konferenser. 

Arbetet innebär ofta resor och oregelbundna arbetstider. 

 

Miljöjurister: 

● Arbetar på myndigheter, departement, kommuner eller inom det privata näringslivet. 

● Expert på lagar och regler som omfattar miljön. Tar fram föreskrifter och ger råd i hur man 



 
 

 
 

ska tolka miljölagar. 

● Genomförande av utbildning om miljölagarna ingår i arbetet. Granskning av teknikers och 

naturvetares förslag till lösningar på miljöskyddsproblem är riktiga ur juridisk synpunkt. 

● Bedömer ihop med tekniskt kunniga, vilken effekt nya miljöregler kan få för företagen. 

Tillsynsbesök och rapportering ingår om man jobbar på en myndighet.  

Utbildning  

Juristutbildningen omfattar 4,5 år. Utbildningen leder till en yrkesexamen, en så kallad 

juristexamen. 

 

Andra juridiska utbildningsprogram kan omfatta heltidsstudier på minst tre år för en 

kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta läsa till magisterexamen och masterexamen. På 

forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen. 

 

På flera universitet finns påbyggnadsutbildningar för utbildade jurister. 

 

Läs mer om utbildningar på www.utbildningsinfo.se. 

 

Notarietjänstgöring  

Tjänstgöringen är ett krav för vissa tjänster inom rättsväsendet. Det är en anställning i en 

allmän- eller förvaltningsdomstol. För att få en notarieanställning krävs juristexamen. Läs 

mer på Sveriges domstolars hemsida, här.  

Förmågor  

Beslutsförmåga: Arbete som jurist innebär ett stort ansvar då besluten som fattas ofta har 

stor betydelse för andra människors liv, arbete och ekonomi. 

 

Logiskt tänkande: Det är viktigt att vara logisk och saklig i varje fråga. 

 

Verbal och skriftlig förmåga: Man bör ha lätt för att uttrycka sig både muntligt och skriftligt. 

 

Problemlösningsförmåga: Man måste vara en god problemlösare.  

Framtid  

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se. visas utsikterna för jurister.  

Att tänka på  

Samarbetsförmåga med olika människor är viktigt.  

Mer info  

Vänd dig exempelvis till: 

 

javascript:x%20=%20window.open('http://www.utbildningsinfo.se/',%20'_blank',%20'location=yes,menubar=yes,status=yes,toolbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,left=100,top=5,width=650,height=400');%20x.focus();
javascript:x%20=%20window.open('http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Arbeta-pa-domstol/Arbetsomraden/Notarie/',%20'_blank',%20'location=yes,menubar=yes,status=yes,toolbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,left=100,top=5,width=650,height=400');%20x.focus();
javascript:x%20=%20window.open('http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen.html?url=1119789672/Yrkeskompassen/Yrkesprognos.aspx?y=242&s=242&b=&sv.url=12.78280711d502730c1800078',%20'_blank',%20'location=yes,menubar=yes,status=yes,toolbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,left=100,top=5,width=650,height=400');%20x.focus();
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Ekonomyrken 

Ekonomer finns inom alla branscher på arbetsmarknaden och arbetsuppgifterna kan se 

olika ut beroende på inriktning. Det kan handla om allt från att marknadsföra en produkt 

till att granska redovisningen i ett företag. Ekonomer arbetar också med till exempel 

samhällsekonomiska utredningar, analyser och rådgivning eller som mäklare. Oavsett 

inriktning är förmågan och intresset för att analysera komplexa ekonomiska sammanhang 

viktig. Här kan du läsa om en mängd yrken med ekonomi som den gemensamma 

nämnaren. 

 

Den vanligaste utbildningen för ekonomer är att man har en ekonom/civilekonomutbildning. 

Titeln Civilekonom är inte skyddad men den vanliga definitionen är att man uppfyller 

Civilekonomernas medlemskriterier som är utbildningsrelaterade, men som inte anger 

någon specifik yrkesinriktning. (Civilekonomerna är både ett fackförbund och en 

intresseorganisation för civilekonomer.)  

 

Det finns ekonomyrken som enbart kräver gymnasieutbildning, ibland med någon 

påbyggnad. Vanliga uppgifter för gymnasieekonomer är att administrera löner och 

handlägga ansökningar om lån. De kan också arbeta med redovisning eller inkassering. 

 

En civilekonom eller ekonom kan arbeta i det privata näringslivet, i stat, kommuner och 

landsting men också ideella organisationer och intresseorganisationer.  

 



 
 

 
 

Ekonomisk styrning, finansiering och marknadsföring är typiska arbetsområden för 

ekonomer. Många ekonomer arbetar med redovisning och revision och sammanställer 

budgetar. Det betyder att man gör bedömningar av hur inkomster och utgifter utvecklas 

under en period.  

 

Att fatta beslut hör till arbetsuppgifterna för många ekonomer liksom att ge råd och att 

förhandla.  

 

 

Banktjänsteman 

En banktjänsteman gör analyser och ger ekonomiska råd till bankens kunder som kan vara 

både privatpersoner och företag. Försäljning av bankens produkter är också en viktig uppgift. 

Läs mer under yrket Banktjänsteman i Yrken A-Ö. 

 

 

Controller 

En controller är länken mellan företagsledning och ekonomiavdelning. Controllern ser till att 

företagsledningen får den ekonomiska information som behövs för att kunna följa, bedöma 

och påverka verksamheten. Det finns olika typer av yrkesroller för en controller. Läs mer 

under yrket Controller i Yrken A-Ö. 

 

 

Ekonomichef 

En ekonomichef ansvarar för arbetet på en ekonomiavdelning. Man leder arbetet med att ta 

fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem för att följa upp 

verksamheten. 

 

 

Ekonomiassistent/ redovisningsassistent 

Ekonomiassistenten har hand om företagets bokföring. Man kontrollerar om uppgifterna i 

bokföringen stämmer med verifikationerna, det vill säga kvitton, fakturor och reseräkningar. 

Man kontrollerar om behållningen på kontot enligt bokföringen stämmer med kontoutdrag 

från banken. Att köra fram löne- och skatteuppgifter och ta fram underlag för bokslut är en 

del av arbetet, likaså att delta i bokslutsarbetet. En ekonomiassistent ger service till kunder 

som vill ha besked av olika slag, till exempel om gjorda in- och utbetalningar. 

Redovisningsassistenter har liknande arbetsuppgifter. Assistenterna har ofta 

gymnasieekonomutbildning. 

 

 

 



 
 

 
 

Finansanalytiker 

En finansanalytiker är verksam på den svenska kapitalmarknaden. De analyserar aktier eller 

obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher och kan ha titlar som 

aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker. Finansanalytikern samlar in 

information om utvecklingen inom de företag eller branscher man bevakar. Med hjälp av 

värderingsmodeller analyserar och värderar finansanalytikern bolagens ekonomi, 

ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter. 

 

Analytikern informerar regelbundet bland annat värdepappersmäklare på den egna 

arbetsplatsen om analyserna. Med hjälp av analyserna avgör investerarna ifall de ska köpa 

eller sälja de aktuella aktierna. 

 

Finansanalytikerns arbetsplats är stora företags kapitalförvaltning, banker, försäkringsbolag 

eller värdepappersbolag.  

 

Både finansekonomer (se nedan) och finansanalytiker får information från nyhetsbyråer och 

aktiebörser i hela världen. Språkkunskaper i engelska är nödvändiga. Kunskaper i andra språk 

är meriterande. 

 

 

Finansekonom  

En finansekonom arbetar med att låna upp pengar och låna ut och placera kapital i olika 

värdepapper. 

 

En finansekonom i ett företag ser till att företaget får så fördelaktiga lån som möjligt. 

Ekonomen omplacerar lånen efter hur räntan utvecklas och arbetet innebär täta kontakter 

med banker, försäkringsbolag och kreditinstitut. Man kan också arbeta med att placera 

företagets eget kapital i olika typer av värdepapper, fonder och valutor. 

 

En finansekonom i ett större exportföretag kan arbeta med att bedöma risker och 

säkerheter vid exportaffärer. Man ordnar krediter för att finansiera olika affärer utomlands. 

För att bedöma vilka ekonomiska risker som finns med en affär måste finansekonomen 

skaffa information om landet, dess politik och ekonomiska situation. 

 

Finansekonomer kan arbeta med företagsfinansiering, så kallad Corporate Finance, på 

banker och på större värdepappersbolag. Då hjälper man företagsledningar med 

finansieringstjänster och med att underlätta strukturomvandlingar. Man kan till exempel 

hjälpa till med samarbetsavtal, sammanslagningar av företag, uppdelningar av verksamheter 

i olika bolag och uppköp och försäljningar av företag. Inom Corporate Finance-avdelningar 

arbetar även finansanalytiker, jurister och administratörer. 

 



 
 

 
 

Finansekonomer arbetar också på försäkringsbolag. Arbetar man på konsultföretag och hos 

revisionsbyråer kan man kallas finanskonsult. 

 

 

Inköpare 

Inköpare köper in varor och tjänster på ett företag eller offentlig sektor. Inom offentlig 

sektor kallas inköparen för upphandlare. Läs mer under yrket Inköpare i Yrken A-Ö. 

 

 

Marknadsförare 

Som marknadsförare kommunicerar man fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att 

skapa intresse och sälja. Marknadsförare är ett populärt yrke bland ekonomer. De jobbar 

ofta strategiskt inom marknadsföring, till exempel med marknadsanalyser eller 

marknadsundersökningar. Läs mer under yrkesbeskrivningen Marknadsförare i Yrken A-Ö. 

 

 

Nationalekonom 

En nationalekonom kan arbeta inom en rad olika områden. Till exempel göra 

samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser. Arbetsplatserna kan vara olika 

myndigheter, stora företag, organisationer, banker, försäkringsbolag och även 

internationella jobb finns. Läs mer under yrket Nationalekonom i Yrken A-Ö. 

 

 

Organisationskonsult 

Det är vanligt att ekonomer arbetar som organisationskonsulter på företag som jobbar mot 

andra företag för att strukturera och effektivisera verksamheten. Här kan rollen ha inslag av 

beteendevetenskap med kunskap om hur personer fungerar i organisationer. 

 

 

Portföljförvaltare 

En portföljförvaltare arbetar vanligen inom avdelningen för kapitalförvaltning hos en bank, 

ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Andra tänkbara arbetsplatser är fonder, 

stiftelser och industriföretag med stor finansförvaltning. De förvaltar de värdepapper som 

uppdragsgivaren äger, till exempel aktier eller obligationer. 

 

Portföljförvaltaren är ombud för uppdragsgivaren som äger värdepappersportföljen. Mindre 

kundföretag och privatpersoner köper portföljförvaltning hos banker eller 

värdepappersbolag. Större institutionella företag har egna anställda portföljförvaltare. 

 

Värdepappersportföljer kräver ständig bevakning och förändring. Portföljförvaltaren köper 

och säljer värdepapper för att hela tiden trots olika omvärldsförändringar uppfylla 



 
 

 
 

uppdragsgivarens mål avseende till exempel avkastning och risk. 

 

Det är viktigt att portföljförvaltaren är välinformerad om vad som händer på marknaden och 

har nära samarbete med analytiker och mäklare. Portföljförvaltaren förutsätts ha en 

uppfattning om hur utvecklingen kan bli för att kunna mildra konsekvenserna av exempelvis 

en kommande räntehöjning. 

 

Backoffice-personal arbetar med registrering, avveckling och kontroll av affärshändelser 

inom värdepappers- och valutahandeln. Arbetet innebär att ta hand om den praktiska och 

rutinmässiga administrationen kring affärer. Backoffice-personalen har oftast 

gymnasieekonomutbildning eller motsvarande administrativ utbildning och kan ha titeln 

finansadministratör.  

 

 

Projektledare 

Projektledaren ansvarar för att arbetet i en grupp fungerar, att resultatet blir som planerat 

och att kostnaderna ligger inom budgeten. Projektledaren ansvarar dessutom för att arbetet 

blir gjort i tid och måste kunna engagera och stödja medarbetarna. Läs mer om 

Projektledare i Yrken A-Ö. 

 

 

Redovisningsekonom 

Redovisningsekonomer arbetar med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar 

och andra ekonomiska händelser i företaget. Till exempel se till att arbetsgivaravgifter, 

skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. De analyserar resultatet av bokslutet för 

att söka förklaringar till varför det gick som det gick och lägger fram bokslutsrapporten för 

företagsledningen. En gång per år görs ett mer omfattande årsbokslut.  

 

I arbetet kan ingå att utveckla modeller för redovisningen och utarbeta anvisningar för hur 

redovisningen ska göras. Ibland deltar redovisningsekonomen i budgetarbetet och gör 

bedömningar av hur stora intäkterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man 

vill uppnå sina lönsamhetsmål. 

 

En ekonom som arbetar på en redovisningsbyrå kallas ofta redovisningskonsult. 

 

 

Revisor 

En revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur 

ledningen styr verksamheten och att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. 

Revisorn kan specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell 

redovisning. Läs mer under yrket Revisor i Yrken A-Ö.  



 
 

 
 

 

 

Säljare 

Det är vanligt att säljare är ekonomer som jobbar med försäljning på hög nivå till exempel 

Key account manager som är specialiserade på kunder som är särskilt betydelsefulla för 

företaget, så kallade nyckelkunder. Läs mer under yrket Företagssäljare i Yrken A-Ö. 

 

Värdepappersmäklare 

En värdepappersmäklare ger kunder förslag till köp och försäljning av aktier, obligationer och 

andra värdepapper. Mäklaren tar på kundens order hand om inköp och försäljning av 

värdepapper.  

 

Beroende på arbetets inriktning kan man kallas aktiemäklare/fondmäklare, penningmäklare 

eller optionsmäklare.  

 

Värdepappersmäklarens arbetsplats är banker, försäkringsbolag eller värdepappersbolag. 

 

Mäklarna arbetar oftast i stora handlarrum med dataskärmar och följer förändringen i 

priserna på aktierna, aktiekurserna och politiska och ekonomiska nyheter som kan påverka 

värdepappersmarknaden. 

 

Värdepappersmäklaren måste hålla sig informerad om marknaden. Omvärldsbevakningen 

och samarbetet med finansanalytikerna är viktiga inslag i jobbet. 

 

En mäklare måste kunna arbeta effektivt och fatta snabba och korrekta beslut under 

pressande förhållanden. Telefonerna ringer ofta och via dataskärmarna följer mäklarna de 

senaste nyheterna och marknadens utveckling. Förmågan att skapa kontakter är avgörande 

för att lyckas i jobbet. Det är också viktigt att vara lyhörd för kundernas önskemål. 

 

En aktiemäklare/fondmäklare gör upp affärer om köp och försäljning av aktier/fonder och 

liknande värdepapper för kunders räkning. Även rådgivning om vilka företag de ska köpa 

aktier i och vilka aktier/fonder det är fördelaktigt att sälja ingår i arbetet. 

 

En del mäklare arbetar som institutionsmäklare och ger råd exempelvis till försäkringsbolag, 

andra arbetar som privatkundmäklare. 

 

Penningmäklare och obligationsmäklare handlar med obligationer, statsskuldsväxlar och 

certifikat som staten, kommuner eller företag ger ut. 

 

 

EKONOMYRKEN I KOMBINATION MED ANDRA OMRÅDEN 



 
 

 
 

 

Energiekonom 

Energiekonomen tittar på vilka energitillgångar som används utifrån att energiförbrukningen 

är en del i samhällets ekonomiska utveckling. Genom kombinationen av ekonomi och energi 

kan energiekonomen arbeta inom både näringsliv och offentlig sektor som till exempel 

projektledare, analytiker och affärsutvecklare. (Källa: Civilekonomerna) 

 

 

Hälsoekonom 

Hälsoekonomer är specialister på att tillämpa ekonomiska teorier och metoder på hälso- och 

sjukvård. De analyserar och beräknar de ekonomiska effekterna av olika insatser inom hälso- 

och sjukvården och vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. Exempelvis kan 

hälsoekonomen ta fram hälsoekonomiska underlag för olika behandlingar. Hälsoekonomer 

arbetar i landsting, statliga myndigheter, försäkringsbolag eller till exempel 

läkemedelsföretag. (Källa: Civilekonomerna) 

 

 

It-ekonom/ Dataekonom 

Dataekonomen ska kunna se ekonomi och it som en helhet och kunna kommunicera med 

specialister från båda dessa områden. Arbetsuppgifterna kan vara att värdera och analysera 

vad som händer i ett företag eller organisation när olika it-stöd införs, värdera och utarbeta 

förslag till datorbaserade informationsstöd, och planera och genomföra 

systemutvecklingsprojekt. Det finns behov av ekonomer med it-kunskaper. Därför är de 

ekonomer som kompletterar sin utbildning med it eftertraktade. Vanliga titlar är it-säljare, it-

strateg, it-samordnare, it-chef. Läs mer under yrket It-strateg i Yrken A-Ö. 

 

 

Miljöekonom 

Miljöekonomer är experter på att tillämpa ekonomi på miljöfrågor. De analyserar hur man 

med ekonomiska styrmedel kan förbättra miljön. De gör också beräkningar med hänsyn till 

hur produktionen i ett företag inverkar på miljön. Miljöekonomen kan arbeta inom både 

näringsliv och offentlig sektor som Länsstyrelser, Naturvårdsverket och Försvarsmakten. 

(Källa: Civilekonomerna) 

 

 

Textilekonom 

Textilekonomer har kunskap om textila tillverkningsprocesser och jobbar ofta inom mode- 

eller textilbranschen med inköp, produktutveckling, tillverkning, logistik och textil handel. 

Förutom ekonomi måste textilekonomen ha kunskap om estetiska, juridiska, miljömässiga 

och tekniska frågor. (Källa: Civilekonomerna)  



 
 

 
 

Utbildning  

Inom högskolan kan du läsa ekonomprogrammet som är 3 år (180 högskolepoäng) och leder 

till en kandidatexamen eller själv kombinera kurser i företagsekonomi, nationalekonomi och 

andra ekonomiska ämnen till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 

högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen.  

 

Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen 

eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och 

doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.  

 

För att bli controller ska man i allmänhet ha en ekonomisk högskoleutbildning, gärna med 

inriktning på ekonomistyrning, redovisning och finansiering eller ibland kostnads- och 

intäktsanalys. 

 

Redovisningsekonomer har i allmänhet minst treårig gymnasieutbildning med ekonomisk 

inriktning och någon påbyggnad. I gymnasieskolan finns ekonomiutbildning inom 

Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi. Detta är ett högskoleförberedande program. Det 

finns också en certifiering för ekonmutbildningar på gymnasiet.  

För mer kvalificerade redovisningsuppgifter krävs ofta högskoleutbildning med ekonomisk 

inriktning. För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs en akademisk examen med 

företagsekonomisk inriktning om minst 180 hp, eller en av Far (tidigare Föreningen 

Auktoriserade Revisorer) godkänd eftergymnasial utbildning (exempelvis 

yrkeshögskoleutbildning) med inriktning mot företagsekonomi och redovisning om minst två 

år. Därutöver krävs ett antal års praktik inom redovisningsområdet. För detaljlerad 

information om detta, kontakta Far eller klicka här.  

 

För att bli finansekonom ska man i allmänhet ha en ekonomisk högskoleutbildning, gärna 

med inriktning på finansiering. Datakunskaper och goda kunskaper i språk, främst engelska 

är värdefulla. Även finansanalytiker och värdepappersmäklare har oftast en ekonomisk 

högskoleutbildning med inriktning på finansiering. Men det finns också högskoleutbildade 

personer med erfarenhet från andra branscher, till exempel civilingenjörer och läkare, som 

arbetar som finansanalytiker med inriktning på det egna yrkesområdet. 

 

Licensieringsprogrammet för anställda på den svenska värdepappersmarknaden 

Swedsec AB ansvarar för licensiering av personal i fondhandeln. Läs mer om reglerna på 

Swedsecs AB hemsida. 

 

Auktorisationsutbildning 

I Sverige är auktorisation frivillig, i många andra länder ett krav för att få arbeta som 

finansanalytiker. Sveriges Finansanalytikers Förening SFF auktoriserar Sveriges 

finansanalytiker. Läs mer på deras hemsida om reglerna kring auktorisation. Föreningen har 
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etablerat ett studentprogram, SFF Student, för att knyta ihop studenter och marknad. Målet 

är att ge studenterna en förståelse av vad yrket som finansanalytiker handlar om. Läs mer på 

Sveriges Finansanalytikers Förening SFF för mer information. 

 

Datakunskaper och goda kunskaper i språk, främst engelska är värdefulla för samtliga 

ekonomer. 

 

 

Inom Yrkeshögskolan finns utbildningar bland annat inom affärsutveckling, ekonomistyrning 

och redovisningsekonomi. För mer information, klicka här. 

 

 

Utbildningar till ekonom i kombination med andra områden finns på vissa orter i landet, läs 

mer på webbplatserna nedan. 

 

För information se studera.nu och utbildningsinfo.se  

Framtid  

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas utsikterna för redovisningsekonomer, 

ekonomiassistenter, controllrar, revisorer, och värdepappersmäklare.  

Att tänka på  

Du behöver ha god analytisk förmåga. 

 

Många ekonomer har ett arbete med mycket kontakter. 

 

Goda språkkunskaper underlättar möjligheterna till arbete i internationella företag.  

Mer info  

Civilekonomerna  

 

Jusek, (Förbundet för jurister, samhällsvetare och ekonomer) 

 

Fackförbundet Unionen  

 

Fackförbundet Vision  

 

Far (tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer) 

Sveriges Finansanalytikers Förening  

 

Svenska Fondhandlareföreningen  
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Läkare 

En läkare måste kunna kombinera sina medicinska kunskaper med mänsklig förståelse. 

Läkaryrket kan innehålla en mängd olika arbetsuppgifter och befattningar beroende på hur 

länge man varit läkare och vilken inriktning man valt. 

 

Anställningsformerna och arbetsplatserna för läkare varierar. Man kan arbeta på sjukhus, på 

vårdcentraler eller på privata mottagningar. Läkare kan ägna sig åt forskning och 

undervisning på universitetssjukhus eller arbeta på läkemedelsföretag. Man kan arbeta 

tillsammans med försäkringskassor eller med personal ute på företag. Variationen är stor. 

 

Inriktningar  

Efter läkarexamen arbetar man först som underläkare. För att få sin legitimation och därmed 

rätten att utöva läkaryrket på egen hand måste man fullgöra sin AT, allmäntjänstgöring. 

Därefter blir de flesta läkare så småningom specialistläkare. Det tar minst fem år till innan 

man är färdig specialist. Då arbetar man inom någon av de cirka 60 specialiteter som finns i 

Sverige. De största specialiteterna är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi, 

anestesi och intensivvård, barn och ungdomsmedicin, gynekologi samt ortopedi. 

 

Arbetsuppgifter  

Som läkare träffar man patienter med olika besvär. Arbetsuppgifterna skiljer sig naturligtvis 

mycket beroende på vilken specialitet man valt. Som specialist i allmänmedicin möter och 



 
 

 
 

behandlar man patienter i alla åldrar med en rad olika symtom och sjukdomar. Om det 

behövs skriver man remisser och skickar patienten vidare till andra specialister. Kirurgen 

tillbringar en stor del av sin tid i operationssalen, medan en psykiatriker arbetar mycket med 

samtal med sina patienter. I läkarens jobb ingår också ofta att informera patienten och de 

närstående om till exempel behandlingsmöjligheter och biverkningar av mediciner. 

 

Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. En 

kirurg till exempel arbetar på operationsavdelningen tillsammans med andra läkare, 

operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska och undersköterskor. Ett annat exempel är 

psykiatern, som arbetar tillsammans med bland annat psykologer, kuratorer, sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter. Samarbetsförmåga är ett måste för en läkare. 

 

I läkararbetet ingår också administration. Exakt vilka de administrativa uppgifterna är 

varierar. I patientens journal för läkaren in resultatet av undersökningar och behandlingar. 

Man skriver remisser om patienten måste skickas vidare till andra avdelningar och kliniker. 

Även sjukintyg och recept på mediciner ska skrivas ut. Dessutom är läkaren ofta chef och har 

personalansvar. 

 

Arbetstider  

Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på 

sjukhus har man också jour vissa tider.  

Utbildning  

Grundutbildning till läkare ges genom Läkarprogrammet som finns vid Karolinska Institutet i 

Stockholm samt vid universiteten i Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Örebro och Umeå. 

Den grundläggande utbildningen är 5,5 år lång och avslutas med läkarexamen.  

 

Utbildningen omfattar både teori och klinisk-praktiska studier, vilket innebär att man arbetar 

med patienter. Utbildningens uppläggning varierar mellan orterna. På vissa orter är ämnena 

mer tydligt åtskilda medan de på andra orter är mer eller mindre integrerade. 

 

Efter den grundläggande läkarexamen följer vidareutbildning i form av allmäntjänstgöring 

(AT) och specialiseringstjänstgöring (ST). Under AT och ST får man lön. Syftet med AT är att 

komplettera grundutbildningen med sådana praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare 

oavsett framtida yrkesinriktning. AT ska pågå minst 18 månader och majoriteten av AT-

blocken ligger i dag på 21 månader. Allmäntjänstgöringen avslutas med ett prov, AT-provet. 

Därefter utfärdar Socialstyrelsen läkarlegitimation, vilket innebär att man har rätt att utöva 

läkaryrket på egen hand. Som legitimerad läkare kan man påbörja sin ST som leder fram till 

specialistkompetens. ST tar minst fem år. För information om behörighetskrav, kontakta 

respektive utbildningsanordnare eller gå till webbplatsen studera.nu  

 

javascript:x%20=%20window.open('http://www.studera.nu',%20'_blank',%20'location=yes,menubar=yes,status=yes,toolbar=yes,scrollbars=yes,resizable=yes,left=100,top=5,width=650,height=400');%20x.focus();


 
 

 
 

Utländsk utbildning och examen prövas av Socialstyrelsen inför arbete i Sverige. Vid 

godkännande utfärdas läkarlegitimation. För mer information om läkarutbildning inrikes och 

utrikes se denna sajt:Läkarutbildningar.se  

Framtid  

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas utsikterna för läkare.  

Att tänka på  

Läkare måste kunna samarbeta med andra yrkesgrupper på och i nära anknytning till 

arbetsplatsen. 

 

Jobbet som läkare kan vara psykiskt och fysiskt påfrestande. 

 

Oregelbundna arbetstider och övertidsarbete är vanligt förekommande.  

Mer info  

Vänd dig exempelvis till: 

 

Sveriges läkarförbund  

 

Svenska Läkaresällskapet  

 

Sveriges Kommuner och Lansting  

 

Socialstyrelsen  

 

Skolans studie- och yrkesvägledare 

 

Arbetsförmedlingen  

Liknande yrken  

Apotekare  

Tandläkare  

Veterinär  

Toxikolog/Ekotoxikolog  

Redaktionen för yrkesinformation, 2012-05-18  

Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se  
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Undersköterska 

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, 

omsorg, stöd eller service. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var 

man jobbar. Att kunna leva sig in i andras situation är alltid viktigt. 

 

Man kan arbeta inom följande områden:  

 äldreomsorg  
 funktionshinderområdet  
 psykiatri  
 hälso- och sjukvård 

I viss mån skiljer sig arbetet åt beroende på var man jobbar. Nedan presenteras de vanligaste 

områdena. 

 

Inom hemtjänsten skiftar arbetsuppgifterna mycket. Det kan handla om allt från att ge stöd 

för att klara av det vardagliga i hemmet som exempelvis tillaga sin mat, göra inköp, städa till 

att sköta hygienen, byta kläder ge sårvård och att ta medicin. Ibland kan det handla om att 

finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.  

 

Om man är anställd på ett äldreboende är det i princip samma arbetsuppgifter som utförs, 

men man har en fast arbetsplats i stället för att åka runt mellan brukarnas hem. 



 
 

 
 

 

Inom ovan nämnda verksamheter kan också vårdbiträden vara anställda. De har i stort 

liknande arbetsuppgifter men utbildningsbakgrunden har tidigare skiljts sig åt. Idag finns 

ingen formell utbildning till vårdbiträde. Enligt Socialstyrelsen rekommendation ska alla som 

arbetar inom vård och omsorg ha en grundutbildning. Detta kan innebära att arbetsgivare 

kommer att välja undersköterskor istället för vårdbiträden under kommande 

pensionsavgångar. 

 

Man kan också arbeta med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. 

 

En möjlighet är att arbeta som personlig assistent, se separat beskrivning i Yrken A-Ö. Andra 

möjligheter är att arbeta i olika typer av gruppboenden. En stor del av jobbet innebär att 

stödja den enskilde vid aktiviteter både i hemmet och ute i samhället. 

 

På sjukhus arbetar undersköterskor med omsorg och stöd till patienten. De kan också vara 

ansvariga för material och förråd på avdelningen så att den fungerar. Undersköterskor 

arbetar också på mottagningar och vårdcentraler då är det vanligt att man jobbar med att 

assistera läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar. Att ta prover, 

plocka fram provsvar och journaler förbereda patienterna för behandling är andra exempel. 

 

Kommunerna är de största arbetsgivarna, men de privata alternativen blir allt fler. 

 

Oavsett inom vilket område man arbetar är det alltid en viktig uppgift att stödja det friska 

hos patienterna. Att alltid stödja och uppmuntra dem att göra det de själva klarar av att 

göra. 

 

I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera åtgärder och hälsotillstånd. 

 

Arbetar man med omvårdnad av barn och ungdomar på sjukhus kallas man barnsköterska.  

Utbildning  

Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande inom vuxenutbildningen.  

 

Se utbildningsinfo.se för mer information.  

Läs också Socialstyrelsens allmänna råd om utbildning.  

 

Myndigheten för yrkeshögskolan kan också ha relevanta vidareutbildningar.  

Framtid  

För information om framtidsutsikterna för undersköterskor och vårdbiträden, se 

Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se. 
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Allt fler arbetsgivare anställer idag bara personer med relevant utbildning.  

Att tänka på  

Intresse för människor och förmåga att leva sig in i andra människors situation är viktigt. 

 

Yrket kräver att man gör förflyttningar som kan vara tunga, men god kunskap om lyftteknik 

och hjälpmedel underlättar.  

 

Man har ofta schemalagd arbetstid vilket kan innebära att man arbetar kvällar, helger och 

nätter. 

 

Arbetet innebär ofta både muntlig och skriftlig kommunikation.  

Mer info  

Vänd dig exempelvis till: 

 

Sveriges Kommuner och Landsting  

 

Kommunal  

 

Socialstyrelsen  

 

 

Skolans studie- och yrkesvägledare 

 

Arbetsförmedlingen  

Liknande yrken  

Vårdare inom arbete med funktionsnedsättningar  

Personlig assistent  

Redaktionen för yrkesinformation, 2012-12-10  
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se  
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Renhållningsarbetare/miljöarbetare 

Renhållningsarbetare arbetar med avfallshantering på många olika sätt. Arbetet handlar 

oftast om att hämta sopor från hushåll och industrier med särskilda fordon som kan samla 

upp avfallet för att sedan transportera dem till särskilda avfallsanläggningar. På 

avfallsanläggningar arbetar man med sortering, förbränning eller slutförvaring av avfall. 

 

Som renhållningsarbetare kan man vara anställd i kommunala bolag eller i privata företag.  

 

Arbetsuppgifter 

Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från hushåll, butiker, 

restauranger, industrier och företag. Hämtning sker med olika typer av fordon som kan lasta 

flera sorterade material, så kallade fraktioner. Det kan till exempel vara fraktioner av 

tidningar, glas, plast och förpackningar.  

 

Sopbilar är ofta utrustade med fordonsdatorer som visar turordningslistor där avfall ska 

hämtas. Datorerna registrerar även vilka tömningar som görs och hur mycket avfallet väger. 

Vid tömning av särskilda behållare för glas som ska återvinnas, så kallade igloos, används 

lastbil med lyftkran. Kran används även vid tömning av underjordiska behållare, så kallade 

moloker.  

 

Renhållningsarbetare hämtar och transporterar också containrar med olika slags avfall, kör 



 
 

 
 

tankbil och utför slamsugning. De samlar in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel 

batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier. 

 

Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning jobbar i arbetslag om två personer eller 

ensamma. Vid ensamarbete i sidlastare använder man ofta en joystick för att manövrera 

kärlen vid tömning. Den som har ansvaret för bilarna i ett område kan kallas för 

transportledare, avdelningschef, arbetsledare eller driftledare. Denne kan även ha 

budgetansvar och sköta schemaläggning. 

 

Renhållningsarbetare arbetar även på avfallsanläggningar dit avfall transporteras efter 

insamling. Man kan arbeta på sorteringsanläggningar, förbränningsstationer, 

återvinningscentraler, biogasanläggningar eller deponier. Vid avfallsanläggningar tas avfall 

emot som vägs och registreras. Beroende på vad lasten består av dirigeras bilarna till olika 

ställen där lasten lossas. 

 

På förbränningsstationer tas avfall emot som är utsorterat, till exempel hushållsavfall. 

Avfallet eldas upp och den värme som uppstår kan omvandlas till el och fjärrvärme. Ofta 

agerar renhållningsarbetare kranförare på förbränningsstationer. 

 

På biogasanläggningar omvandlas matavfall till biogas. Gasen kan sedan användas som 

uppvärmning i bostäder eller som fordonsgas för att ersätta bensin och diesel. 

 

På deponier arbetar renhållningsarbetare med slutförvaring av avfall. Där läggs avfall på hög 

som varken kan återvinnas, omvandlas eller brännas. På deponier kör renhållningsarbetaren 

ofta hjullastare, grävmaskiner eller truckar. 

 

Renhållningsarbetare kallas även för miljöarbetare. Det förekommer att 

renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning kallas för sopåkare. På återvinnings- 

och förbränningsstationer kan renhållningsarbetare till exempel kallas sopstationsarbetare, 

bränslemottagare och bränslehanterare. På deponier kan renhållningsarbetare även kallas 

deponiarbetare. 

 

Arbetsmiljö  

Arbetet utförs utomhus och sittande i sopbilshytt året runt. Det kan vara kallt och blött eller 

väldigt varmt på sommaren. Det innebär många kliv in och ut ur sopbilen och hämtande av 

sopkärl vid tomtgränsen i villaområden.. Kärra och sopkärl på hjul underlättar arbetet för 

renhållningsarbetaren. De flesta sophämtningsställen finns i gatuplanet men det finns 

undantag där man måste hämta sopsäckar i källare. Arbetet kan ibland vara tungt och det 

kräver viss muskelstyrka och teknik för att hantera insamling av avfall. 

 

 



 
 

 
 

Arbetstid  

Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning börjar vanligtvis tidigt på morgonen. 

För renhållningsarbetare som arbetar på avfallsanläggningar förekommer skiftarbete.  

Utbildning  

Upplärning till renhållningsarbete sker på arbetsplatsen. Om man ska arbeta med 

sophämtning kan introduktionen bestå av miljöutbildning samt att man får följa med i en 

sopbil för att lära sig rutinerna och arbetet. 

 

Vid anställning ställs ofta krav på god fysik och kondition. För renhållningsarbetare som ska 

arbeta med sophämtning brukar krav ställas på körkort med C-behörighet. Vid anställning på 

en avfallsanläggning ställs ibland krav på traktorkort, truckkort och kompetens för att köra 

hjullastare eller grävmaskin.  

Förmågor  

Förmågor som renhållningsarbetare behöver ha eller utveckla: 

 

Kvalitetsinriktad: Värdesätta och ta ansvar för att följa de riktlinjer som finns angivna. 

 

Rörlighet: Du bör ha god fysik och vara i bra kondition då arbetet innebär ständigt spring 

mellan sopbil och sopkärl. 

 

Serviceinriktad: Förstå vad kunder vill ha och agera utifrån det. 

 

Styrka: Arbetet är ofta tungt och kräver viss fysisk styrka.  

Framtid  

För information om framtidsutsikterna inom det här yrket, se Yrkeskompassen på 

arbetsformedlingen.se.  

Att tänka på  

Branschen arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och hjälpmedel, som till exempel 

lyftanordningar. Ändå förekommer belastningsskador bland renhållningsarbetare. 

Handleder, axlar, nacke och rygg utsätts ibland för påfrestning i samband med sophämtning.  

Mer info  

Vänd dig exempelvis till: 

 

Svenska Transportarbetareförbundet  

 

TYA  
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Städare 

Städare är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats. På 

samma städföretag kan städuppdragen variera från dag till dag. Det kan vara 

kontorsstädning ena dagen och städning av passagerarbåtar veckan därpå. För en effektiv 

städning krävs kunskap och bra arbetsteknik. Städningen sker oftast dagtid och ibland 

kombineras städning med andra arbetsuppgifter. 

 

Det är viktigt att ha kunskap om olika rengöringstekniker, hur man hanterar städmaskiner 

samt om olika material och rengöringsprodukter. Exempelvis kräver golv av olika material 

olika rengöringsmedel. Till sin hjälp har städaren många hjälpmedel, allt från enkla redskap 

till avancerade kombinationsmaskiner för rengöring av stora golvytor. 

 

Arbetsuppgifter  

Vid kontorsstädning kan man damma, moppa golv, tömma papperskorgar och städa 

toaletter. I arbetet kan också ingå att vattna blommor och sköta kaffeautomaten. På 

industrier eller i stora lokaler används ofta städmaskiner för golvrengöring. Man kan vara 

specialiserad på en viss sorts städning, till exempel fönsterputsning, byggnadsstädning, 

industristädning eller städning av järnvägsvagnar, bussar och flygplan. 

 

På en del arbetsplatser kombineras städningen med andra arbetsuppgifter. För att bredda 

arbetsuppgifterna knyter städföretagen till sig andra uppgifter som till exempel arbete i 



 
 

 
 

telefonväxel, reception med mera. Det blir allt vanligare att företag och organisationer köper 

kompletta servicepaket, så kallade facility services. Där kan bland annat städning, arbete i 

telefonväxel och reception, vaktmästeri, postutdelning, gräsklippning, fruktleveranser och 

skötsel av kaffeautomater ingå i uppdraget. 

 

Arbetsplats 

Städare är antingen anställda på det företag eller den organisation där städningen utförs 

eller av ett städföretag som utför städning på entreprenad. Städare kan till exempel arbeta 

på skolor, kontor, statliga myndigheter, sjukhus, hotell, passagerarbåtar, företag eller 

industrier.  

 

Städare kan arbeta ensamma eller i arbetslag. På vissa arbetsplatser är städarna 

organiserade i arbetslag med eget ansvar för budget, kompetensutveckling och 

marknadsföring av sina tjänster.  

 

Städare kan även kallas lokalvårdare. 

 

Arbetsmiljö  

För att undvika belastningsskador är det viktigt att veta hur man undviker felaktiga rörelser 

och kroppsställningar. Det är också viktigt att följa de instruktioner som arbetsgivaren ger, så 

att man inte använder fel teknik av gammal vana. 

 

Som städare får man vara beredd på omplaceringar, offentliga sektorn köper normalt 

städning på treårsavtal. Ofta blir det ett annat bolag som vinner upphandlingen nästa gång 

med omplacering som resultat för städaren.  

 

Arbetstider  

Städning sker ofta dagtid men i allt större utsträckning under tidig morgon och 

eftermiddag/kväll och det blir därmed allt vanligare för heltidsarbetande att arbeta delade 

turer. Det är vanligt med deltidsjobb inom branschen. 

 

Karriärvägar  

Den som vill göra karriär inom städbranschen har möjlighet att bli bland annat arbetsledare. 

Det är vanligt att chefer och arbetsledare rekryteras internt. Som arbetsledare kan man 

bland annat kallas städledare. Denne planerar, leder och samordnar städarbetet. 

Städledaren kan också ha budgetansvar, personalansvar och sköta inköp av material.  

Utbildning  

Introduktions och grundutbildning äger i stor utsträckning rum på interna 

kurser/utbildningar på arbetsplatsen.  

 



 
 

 
 

Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, utfärdar yrkesbevis för den som genomgått 

kurs/grundutbildning för städyrket ledd av SRY-diplomerad handledare och klarat ett 

teoretiskt och praktiskt kunskapstest med godkänt resultat. Utbildningens längd varierar, 

men ofta krävs ungefär 40 timmars utbildning för att få yrkebevis.  

 

Certifikat för lokalvårdare (Pryl) utfärdas av Svenska Special Certifieringar AB, SSC, efter 

tester av teoretiska och praktiska kunskaper.  

Förmågor  

Förmågor som städare behöver ha eller utveckla: 

 

Handlingskraftig: Det är viktigt att man kan arbeta självständigt och har initiativförmåga. 

 

Inlärningsförmåga: Jobbet blir allt mer komplicerat i och med att det kommer nya 

byggnadsmaterial krävs kunskaper om hur de ska rengöras.  

 

Kommunikativ förmåga: Det är viktigt att man kan förstå instruktioner som är skrivna på 

svenska. 

 

Kvalitetsinriktad: Som städare är det viktigt att man är noggrann med fokus på att uppnå 

önskat resultat. 

 

Serviceinriktad: Förstå vad kunden vill ha och kunna agera utifrån det. 

 

Utvecklingsinriktad: Miljömedvetande är en viktig del av jobbet som kräver särskild kunskap.  

Framtid  

För information om framtidsutsikterna inom det här yrket se Yrkeskompassen på 

arbetsformedlingen.se.  

Att tänka på  

Kontakt med rengöringsmedel kan i vissa fall orsaka eksem och allergier. 

 

Arbete som städare kan vara svårt att förena med att ha småbarn då arbetet ofta ska 

påbörjas klockan 06.00.  

Mer info  

Vänd dig till exempelvis till: 

 

Fastighetsanställdas förbund  

 

SEKO - Facket för Service och Kommunikation 
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Bilaga 2 

 

I denna bilaga återfinns övergripande beskrivningar av yrkesbeskrivningarnas videoklipp. 

Beskrivningen är enbart på den denotativa nivån. Alltså vad vi kan höra och se i filmklippen. 

Vad som sägs av deltagarna i videofilmerna eller av en berättare har markerats med kursiv 

stil. Vid fler än en deltagare i filmen har vi skrivit ut namnet på personen som talar framför 

det som sägs.  

 

Filmklipp till yrkesbeskrivningen för läkare  

Deltagare: Eva Jaktlund, familjeläkare, Ånge vårdcentral. 

Tid: 02:39 

 

Första sekvensen är ett ljust, väl upplyst behandlingsrum där en kvinnlig läkare i 40-års åldern 

sitter på en skrivbordsstol bredvid ett skrivbord med ansiktet vänt på kameran. Kvinnan har 

kortklippt, brunt hår, glasögon och en vit läkarrock på sig. Med ryggen mot kameran sitter en 

äldre man, patienten. Sedan klipps det till en närbild på ett stetoskop som plockas upp från 

skrivbordet. Läkaren placerar en blodtrycksmanschett på patientens överarm för att 

kontrollera blodtrycket samtidigt som hennes röst kommer in i videon som en berättande 

bakgrundsröst. Läkarens ansikte zoomas in medan hon lyssnar i stetoskopet och hennes röst 

säger: Jag är familjeläkare och jag jobbar inom det allmänmedicinska fältet vilket i sig 

betyder att jag jobbar med all sorts sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser. Allt från 

små barn med snuva och människor med cancersjukdomar, vissa psykiatriska diagnoser, det 

går nästan inte att räkna upp allting för att det blir en så enorm bredd. Det är allt alltså. 

- Jättebra, säger läkaren till patienten och sedan fortsätter ohörbart tal dem emellan ett 

par sekunder.  

 

I nästa sekvens sitter läkaren i en skrivbordsstol framför en bokhylla med böcker med 

medicinska titlar. Nu talar hon rakt in i kameran, fortfarande är rösten av en berättande 

karaktär, som om någon intervjuar henne men att frågorna klippts bort.  

 

Bra egenskaper för att jobba som läkare är dels att man tycker om att lära sig saker och att 

man har relativt lätt för att inhämta kunskap och ett intresse att inhämta kunskap. Och sen 

måste man ha en nyfikenhet för den person som sitter mittemot, den som har sökt för 



 
 

 
 

någonting, ett intresse för människan. De står inte tillräckligt starkt var för sig de två 

egenskaperna utan man måste kunna kombinera dem. 

 

Det klipps sedan till en landskapsbild som är tagen uppifrån. Bilden visar en liten by 

omringad av mycket skog. Denna sekvens vara bara i några sekunder, sedan börjar nästa då 

läkaren, klädd i blå skjorta och jeans kommer gående över en gräsmatta mot kameran. Hennes 

berättande fortsätter igen samtidigt som hon fortsätter gå mot kameran, hon blir större och 

större och försvinner sedan ur bild. Det klipps till när hon öppnar dörren till en byggnad som 

det står ”Ånge Vårdcentral” på och hon stiger in.  

 

Jag arbetar ju på en mindre ort som ligger långt från sjukhus och det innebär att min roll blir 

mycket tydligare än om man jobbar i en storstad. Alla vet vem som är doktorn, både på jobbet 

och även hemma i byn där jag bor. 

 

I nästa sekvens befinner sig läkaren med en ny patient i behandlingsrummet. Det börjar med 

en närbild på patientens vrist som vilar i läkarens händer. Sedan zoomas bilden ut och man ser 

hur de sitter mittemot varandra, läkaren med ansiktet mot kameran och patienten med ryggen 

till. Hon säger till patienten. 

- Har du ont när du vilar om man säger, när du sover?  

- Nej, svarar patienten.  

Berättarrösten kommer tillbaka. Under tiden hon pratar zoomar kameran ut och man ser hur 

hon rullar bort från patienten och mot datorn.  

 

Om du är patient åt mig så vet jag mycket om dig, du behöver inte förklara så mycket, jag 

behöver inte fråga så mycket när patienten kommer till mig. 

 

Ny sekvens igen där läkaren är tillbaka i skrivbordsstolen med blicken rakt in i kameran.  

 

Det innebär också att vi får ett mycket bredare spektrum av patienter. Hit söker alla till 

exempel om man har kapat ett finger när man klyver ved eller om man misstänkt hjärtinfarkt, 

jätteont i bröstet, så kommer patienten hit till oss. 

 

En närbild på en hand på en datormus klipps in. I bakgrunden hörs flera skratt. Det klipper till 

en bild på läkaren som står lutad över en annan kvinna i vit rock som sitter på en 



 
 

 
 

skrivbordsstol framför en dator. De båda läkarna tittar på datorskärmen och sedan på varandra 

och skrattar igen.  

 

Det är ett otroligt roligt jobb. Ingen dag ser den andra lik ut, liksom det är ett jobb som 

kräver mycket av mig och det tycker jag är en utmaning som passar mig. 

 

Läkaren reser på sig och lämnar rummet medan berättandet fortsätter. Det klipps till hur hon 

stiger in i ett annat rum, sätter sig framför datorn och bläddrar igenom några dokument som 

ligger på hennes skrivbord.  

 

Nackdelar. Finns det några? Det innebär ju ett administrativt förfarande också och är man 

som jag inte speciellt förtjust i den biten av jobbet så blir det lätt att det ackumuleras när man 

inte tar tag i det på en gång. 

 

Det klipps igen. Läkaren går in genom en ny dörr till ett rum som ser ut som ett 

rehabiliteringscenter. Det finns en pool i mitten av rummet med en ramp för rullstolar och 

längs kanten står en annan kvinna i vita kläder och sorterar bland olika sim redskap. Läkaren 

går fram till kvinnan och det zoomas in en närbild av läkarens ansikte medan de båda 

kvinnorna ohörbart talar med varandra. Berättarrösten fortsätter:  

 

Det finns en oändlig variation och ett oändligt överraskningsmoment i jobbet som jag 

uppskattar mycket. Jag kan också känna en stolthet över mitt jobb när människan får ta plats. 

Det känner jag mig oerhört stolt över. 

 

Sedan tar videon slut. Under hela videoklippet har det saknats bakgrundsmusik och de enda 

ljuden förutom berättandet har varit naturliga ljud, till exempel ett skrapande ljud vid 

lossandet av blodtrycksmanschetten.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Filmklipp till yrkesbeskrivningen för städare 

Deltagare: Emily Sköld, arbetsledare, Kias kvalitetsstäd 

Mary Jönsson, städare, Kias kvalitetsstäd 

Tid:03.48 

 

Videon börjar med en instrumental poplåt och en svart bild. I den svarta bilden rullar det först 

in en liten video (cirka 25 % av bildskärmen) från vänsterkanten. På den lilla videon ser man 

två kvinnor iklädda rosa t-shirts och svarta byxor städa ett kontor. Under det lilla videoklippet 

står det ”Yrkesfilm”. Nästa lilla videoklipp rullar in från höger och samma kvinnor rengör 

varsin toalett med texten ”Städare” under videoklippet. Den tredje och sista lilla videon 

kommer in i bilden underifrån och är en halvkroppsbild av de två kvinnorna sittandes i en 

soffa. De är båda i 25-årsåldern och den ena är blond, den andra brunett. Rubriken till den 

sista videon är ”Mary Jönsson och Emily Sköld”. Nästa sekvens är det helbild och en dörr 

öppnas av städarna in till en tvättstuga dit de stiger in och börjar plocka upp moppar och andra 

städredskap. Musiken tonas ned och istället kommer Emilys berättande röst in medan de 

fortfarande befinner sig i tvättstugan.  

 

Emily: Vi har jobbat så mycket tillsammans i så många år så vi kan rutinerna vad vi själva, 

eller vad vi gör. När vi kommer in på ett ställe så tar vi grejerna och sedan sätter vi igång.  

 

Det klipps till en halvkroppsbild på de två städarna, de sitter bredvid varandra i soffan och 

talar in i kameran.  

 

Emily: Vi behöver aldrig fråga. Eller vad säger du? (Emily tittar på sin kollega Mary). 

 

I nästa sekvens städar de ett kontorsrum. Marys berättande röst hörs.  

 

Mary: Jo, det är helt rätt, vi klickar skitbra, det är inga problem alls när vi går in någonstans, 

den ena tar det ena verktyget och den andra så går det jättebra. 

 

Videon klipper till Emily som sitter i en skrivbordsstol framför ett skrivbord med en dator och 

några pärmar på. Emilys namn och hennes roll som arbetsledare kommer upp som text i 

videon.  



 
 

 
 

 

Emily: Hur man ska vara för att vara en bra städare? Man måste vara effektiv, noggrann och 

så måste man ha det här lilla extra att man alltid är glad och positiv. Det är väldigt viktigt. 

 

Ny sekvens. Städarna städar ett kontor och utför olika arbetsuppgifter, de torkar golvet, 

dammsuger och dammtorkar och tömmer papperskorgar.   

 

Emily: Vi har olika objekt och olika städrutiner och till exempel på ett kontor där dammar 

man, man tömmer papperskorgen, man torkar golvet, man ser till så att det är rent och snyggt 

helt enkelt. 

 

Mary: Vi ska till ”CMP” och på detta stället där vi är nu och städar så har vi cirka en och en 

halv timme att städa och det hinner vi rätt så bra. 

 

Nästa sekvens så befinner sig kvinnorna vid en två närliggande toaletter. Båda dörrarna är 

öppna och man ser båda kvinnorna städa varsitt badrum samtidigt. Det klipps till en närbild på 

Marys ansikte när hon börjar prata och efter ett par sekunder klipps det tillbaka till städningen 

igen.  

 

Mary: Det är väldigt viktigt att ha handskar på sig när man städar en toalett, det är mycket 

bakterier överallt. För att undvika torra händer och även eksem så är det ju jätteviktigt att ha 

handskar på sig. Det skyddar ju perfekt och sen att smörja händerna efteråt är också ett 

jättebra tips, det gör jättemycket. För tvättar man händerna hela tiden så blir de ju torra för 

det. Så smörj efter är perfekt. 

 

I nästa sekvens är de båda städarna på väg ned för en trappa bärandes på varsin sopkasse. De 

går nedför trappan medan Emilys berättarröst kommer tillbaka och sedan ut på gården och 

bort till sopsorteringen.  

 

Emily: Det man ska tänka på för att vara miljömedveten det är att man sopsorterar. Man 

kastar inte allt möjligt blandat utan finns det så att man kan sortera så sorterar man. Plast för 

sig, metall för sig, lampor för sig, batterier absolut för sig, det får man absolut inte kasta 

bland brännbart. Så det är lite sådana grejer man ska tänka på. 

 



 
 

 
 

De lastar in sina redskap i en röd Nissan micra med texten ”Kias kvalitetsstäd” på. 

 

Emily: Det finns väldigt mycket fördomar om städare om man säger så. Väldigt många som 

ser ner på en bara för att man är ute och städar och jag tycker det är helt fel, för det är ett 

lika bra jobb, precis som ett kontorsjobb. 

 

I nästa sekvens ser man hur bilen kör igenom ett litet samhälle och ut på en landsväg.  

 

Mary: Jag är jättenöjd med mitt jobb, det är inte alls så hemskt som andra tycker och 

fördomar och så. 

 

Kameran zoomar in Emily som sitter i passagerarsätet i bilen.  

 

Emily: Vissa dagar kan ju vara stressigare än andra, så är det ju alltid på alla arbetsplatser 

men jag och Mary har ju jobbat så länge här så vi har ju fått upp det snabba tempot som man 

egentligen behöver för att kunna klara ett sådant här jobb. 

 

Videon klipper till Mary som kör en golvmoppsmaskin i en stor sal som ser ut som en 

vänthall. Det är kala väggar och ett antal träbänkar i mitten av hallen. Sedan zoomas maskinen 

in och man hör Marys röst.  

 

Mary: Med maskinen går det betydligt fortare, om jag skulle städat detta för hand med 

sveparn skulle det tagit i alla fall tio minuter en kvart, längre tid. Men att använda 

städmaskinen så sparar du ju ryggen framför allt. Väldigt mycket. Det är ju inte alls en 

påfrestning för den driver ju framåt av sig själv hela tiden. 

 

I nästa sekvens står Emily och putsar fönster på glasdörrar i en kontorsmiljö. Hon använder en 

fönsterskrapa.  

 

Emily: För att undvika belastningsskador så ska du tänka på att du har ryggen rak hela tiden, 

axlarna bak, du ska liksom ha en bra position när du städar. Inte böja dig framåt, och ha rätt 

redskap. Har du inte rätt redskap så får man ju prata med sin chef så att man får rätt 

redskap. 

 



 
 

 
 

Sedan zoomas en mopp in medan den sveper över golvet. Bilden zoomas ut och man ser Mary 

dammsuga längre bort i rummet. Det är som en lång korridor med kontor på sidorna. 

 

Mary: Sen är det ju viktigt med rätt stativ när du moppar till exempel och även vid 

dammsugning, det är en stor bov. Att du har rätt längd så att du inte böjer ryggen. Det är vad 

jag vet. 

 

I nästa bild stiger Emily och Mary in i en reception. De har med sig sina redskap och verkar 

vara på sin egen arbetsplats.  

 

Emily: Nu fick vi in en flyttstädning imorgon, vi måste lösa det på något sätt. 

Mary: Det fixar vi! 

Emily: Yes! 

 

Det klipps till en närbild på Emily som sitter på sin skrivborsstol framför sitt skrivborg med 

blicken i kameran.  

 

Emily: Det allra mest positiva med mitt jobb är att jag träffar så mycket underbara 

människor ute på arbetsplatser och överallt. De anställda och ja, allting och det är inte så 

tufft som alla tror, det är faktiskt ett bra jobb. 

 

Sedan klipps det till Mary som sitter i en soffa. Det är en närbild så man ser bara hennes 

ansikte och ett par gröna gardiner i bakgrunden.  

 

Mary: Man är på jättemånga olika ställen och i regel så är det jättetrevligt folk för man är ju 

på samma ställen hela tiden. 

 

Videon avslutas med att popmusiken kommer tillbaka och det klipps till parkeringen där 

bilens logga zoomas in. Bilen startar och kör ut ur bild och där tar videon slut.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Filmklipp till yrkesbeskrivningen för undersköterska 

Deltagare: Sandra Schubert, undersköterska, Skogshill vårdboende 

Gunilla Cederlund, sektionschef, Skogshill vårdboende  

Tid: 03:41 

 

Videon börjar med en svart bakgrund och teknomusik samtidigt som små videoklipp rullar in 

från båda kanterna. På det första lilla videoklippet ser man en undersköterska servera två äldre 

kvinnor som sitter vid ett bord i en matsal och äter. Under videoklippet står texten 

”Yrkesfilm”. Nästa lilla video som kommer in i bild föreställer samma undersköterska som 

tillsammans med en äldre kvinna är ute och går. Det är vår och man ser blommor i rabatten 

och den äldre kvinnan går med rullator. Rubriken till detta klipp lyder ”Undersköterska”. Det 

tredje, och sista klippet är en halvkroppsbild på en blond undersköterska i 20-årsåldern. Hon 

har på sig ljusblå arbetskläder och under klippet står ”Sandra Schubert”.  

 

Videon övergår sedan i fullt format. Man ser en äldre kvinna sitta på en säng med en rullator 

framför sig. Väggarna är vita och kala och det finns inga personliga ägodelar i bild. Det 

knackar på dörren och undersköterskan stiger in bärandes på en bricka med frukost. Nu tonas 

musiken ned och man hör undersköterskan hälsa: 

- God morgon Kerstin!  

- God morgon Sandra, svarar vårdtagaren.  

 

 

Det klipps till en halvkroppsbild på undersköterskan där hon sitter i en fåtölj med blicken rakt 

in i kameran.  

 

En vanlig dag på jobbet som undersköterska är ju att man kommer hit, man gör 

morgonrapport, sen börjar dagen och det är allt ifrån frukost, medicin, de ska upp så att 

säga, de ska börja sin dag. Det är ju lite som om man är en förlängd arm till vårdtagarna 

som bor här. 

 

I nästa sekvens är man tillbaka i rummet hos den äldre kvinnan och man ser hur 

undersköterskan går fram till ett medicinskåp och hämtar en tablett som hon sedan serverar 

den äldre kvinnan.  



 
 

 
 

 

Sandra: Har du sett blommorna på balkongen?  

Vårdtagare: Nä, vi ska ju göra det så småningom. 

Sandra: Ja, det är ju helt otroligt att de har överlevt frosten.  

Vårdtagare: Ja visst visst. 

 

Sandra sätter sig ned i en fåtölj i kvinnans rum och de båda fortsätter att prata medan ljudet 

ersätts av undersköterskans berättande röst.  

 

Att stödja det friska är verkligen en stor del av arbetet, det gäller med uppmuntring, fast de 

har en dålig dag så kanske ”kom nu så går vi ut och tar en liten promenad” och så slutar de 

tänka på att de kanske har ont. 

 

Klipper till hur undersköterskan serverar en annan äldre kvinna gröt och sylt. Det zoomas in 

på syltburken och tallriken med gröt.  

 

Viktigaste egenskapen som undersköterska är empati, förståelse, ett gott bemötande, du 

bemöter alla exakt likadant. 

 

I nästa sekvens ser man hur undersköterskan skjuter en hänglift framför sig genom en korridor 

på boendet samtidigt som hennes röst berättar. Hon pekar och visar på hängliften hur den ska 

användas.  

 

Många tror ju det, att vi lyfter manuellt men så är det inte. Ofta så använder vi hjälpmedel 

och detta är hänglift och det är den som är vanligast på ett boende. Sen så sitter personen, 

vårdtagaren här och man lyfter upp personen eventuellt från säng eller rullstol. 

 

En säng som rör sig uppåt zoomas in.  

 

Här är en höj och sänkbar säng och det är standard för de flesta rummen på ett vårdboende. 

Jag skulle ju slita ut min kropp ordentligt om det inte fanns hjälpmedel. Det var ju så förr att 

man flyttade manuellt, tog tag i personen och lyfte över den från rullstol till säng och bara det 

själva lyftet belastar både axlar, rygg och knän så otroligt så utan dessa skulle man inte 

kunna jobba i vården så länge som man gör idag. 



 
 

 
 

 

Undersköterskan demonstrerar hur man förr flyttade vårdtagare manuellt.  

 

Det klipps till ett kontorsrum där Sandra sitter på en skrivbordsstol framför en dator. Bredvid 

skrivbordet som datorn står på finns en bokhylla med pärmar i. Även på skrivbordet står ett 

flertal pärmar.  

 

Men sen finns det också andra uppgifter som man gör, mycket sitta vid datorn, 

dokumentation, administrativa saker, beställning som jag har hand om till exempel. Vi 

beställer mat, vi beställer blöjor, vi beställer frukt, bestick, allting som man behöver till ett 

boende. 

 

I nästa sekvens ser man hur undersköterskan går genom korridoren mot ett kontor med öppen 

dörr. Hon knackar på och talar till kvinnan som sitter vid skrivbordet.  

 

Sandra: Hej Gunilla. 

Gunilla: Hallå Sandra! 

Sandra: 502:ans dotter är här på besök och hon vill gärna prata med dig.  

 

I nästa sekvens har man klippt till en närbild på Gunilla som sitter vid sitt skrivbord. Hon är 

vänd mot kameran och en text med hennes namn och roll ”sektionschef” blir synlig i videon 

och hon säger:  

 

Gunilla: Alltså det är inte bara inom äldrevården man jobbar som sjuksköterska, det finns ju 

hela regionen, jag menar sjukvården, det är där man får fokusera på det sjuka, här i 

kommunen har vi ju äldrevården, där vi har serviceboende, vårdboende, sedan kan du jobba 

ute i det ordinära boendet, alltså där vi går hem i det ordinära boendet och hjälper till. 

 

Bilden klipper till korridoren där man ser hur Sandra och en manlig kollega i samma kläder 

möts. Mannen lämnar över en telefon till Sandra och kameran zoomar in till en närbild på 

telefonen.  

 

Gunilla: Och vi är ju bemannade runt dygnet, 24 timmar och året om va, så att du kan ju 

jobba dag, jobba kväll, jobba natt så det finns oerhört många valmöjligheter. 



 
 

 
 

 

I nästa sekvens ser man undersköterskan och en äldre kvinna sakta gå över en gräsmatta. Det 

är vår och man ser en rabatt i nedkanten av bilden där de första blommorna börjar komma 

upp.  

 

Sandra: Har du sett att snödropparna har kommit upp? 

 

Sandras berättarröst fortsätter:  

 

Det positiva med mitt yrke det är ju självklart vårdtagarna, det är ju de som driver mig, att de 

ska ha det bra. Det är ju för dem som jag är här. Och det är för dem jag jobbar. När de mår 

bra då känner man sig, då är man tacksam för att man får ha det här jobbet.   

 

Filmen avslutas med att Sandra och den äldre kvinnan går ut ur bild medan en lugn musik 

spelas. 

 

 

Filmklipp till yrkesbeskrivningen för renhållningsförare 

Deltagare: Anders Eriksson, renhållningsförare, Renhållningen Luleå 

Tid: 04.01 

 

Videon börjar med en svart bild och man hör technomusik. Små videoklipp rullar in i bild från 

olika håll. Det första videoklippet är på en man i reflexjacka som tömmer ett sopkärl i en 

lastbil. Under klippet står det ”Yrkesfilm”. Det andra klippet består av en lastbil som sakta kör 

längs en gata i ett villaområde och en renhållningsarbetare iklädd reflexställ står bakpå 

lastbilen. Rubriken till klippet lyder ”Renhållningsförare”. Det sista klippet är en 

halvkroppsbild på en man i 25-årsåldern med kort brunt hår och reflexjacka. På texten till det 

tredje klippet står det ”Anders Eriksson”.  

 

Bildformatet ändras till fullskärm och man ser en lastbil som kör längs en väg. Med hjälp av 

tekniskt efterarbete har man fått lastbilen att åka fram och tillbaka och ”scratcha” i takt med 

musiken. Sedan klipps det till en zoomad bild av ett sopkärl som dras ut och sedan töms i 



 
 

 
 

lastbilens bakre del. Renhållningsföraren Anders tömmer det sista sopkärlet och tittar sedan in 

i kameran och börjar tala samtidigt som musiken tonas ned.  

 

Brännbart och sopor i ena facket.  

 

Klipps till när han sitter i förarsätet på lastbilen och sedan klipps det igen till när 

renhållningsarbetaren befinner sig i en matsal där han sätter sig ned vid ett bord med en kopp 

kaffe tillsammans med sina kollegor, också klädda i reflexställ.  

 

Ja, här i Luleå så börjar man klockan sju och dricker en kopp kaffe, gärna före sju.  

Sen tar man då bilen och tar ut på distriktet man kör. 

 

I nästa sekvens får man se en lastbil som det står ”Renhållningen Luleå” på. Sedan klipps det 

till renhållningsarbetaren som är tillbaka i förarsätet på lastbilen. Han tittar rakt in i kameran 

och lastbilen är avstängd. Technomusiken spelas i bakgrunden. I nästa klipp för Anders 

tillbaka sopkärl som han tömt tillbaka in i förvaringshallen där det finns flera sopkärl och 

sopsorteringar. Han pekar på de olika kärlen och förklarar vilket avfall som ska placeras var.  

 

Och här ser man ju alla fraktioner man har. Här är då brännbart i de här kärlen. Här slänger 

man elektronik. Batterier, lampor, lågenergilampor, pappersförpackningar, tidningar och så 

ofärgat och färgat glas. 

 

Det klipps tillbaka till lastbilens förarsäte där Anders förklarar hur dagen som 

renhållningsarbetare ser ut.  

 

Man lägger upp det som i två timmars – två och en halv timmars pass. Så man står ju inte och 

sliter i kärl hela dagarna och så är man ju på så mycket olika områden så det blir så varierat 

där man är varenda dag fast man är på samma, fast man har samma veckor hela tiden. Nu 

ska vi tömma ett dagis, och det måste ju vara höjdpunkten på dagen för dem då, vi tutar när 

vi far därifrån. 

 

Nästa sekvens börjar med en övergripande bild över dagiset. Sedan zoomas några barn som 

står vid staketet in, de ropar hej och vinkar och Anders och hans kollega svarar. 



 
 

 
 

Renhållningsarbetarna hämtar sopkärlen vid vägkanten och tömmer de sedan i lastbilen. Man 

hör barnen som pratar och leker i bakgrunden.  

 

Klipp tillbaka till förarsätet där Anders tittar in i kameran och berättar:  

 

Att vara ute och fysiskt arbeta är det bästa med detta jobb. Motion, träffar mycket folk, riktigt 

bra betalt när man är ung. Jag var 18 år när jag började jobba här eller 16 i pappershallen. 

 

Det klipps till en ny bakgrund. Renhållningsarbetaren sitter på en stol, vid ett fönster iklädd en 

stickad vit tröja. En stor grön växt står i bakgrunden.  

 

Jag hade ju bäst lön av alla mina kompisar för man kommer ju in direkt på lönen som är. 

Man får bra lön direkt. 

 

Nästa sekvens är på en sopsorteringsstation. Sopkärlen är överfulla och Anders och hans 

kollega tömmer alla kärl. Sedan klipps det tillbaka till Anders i förarsätet.  

 

Fördomarna är väl att vi skulle stinka och sådana grejer och nu luktar det ju en del där bak 

men vi bär ju inga säckar och sopor utan det vi kör är ju kärl som vi tömmer i lastbilen. 

 

Bilden visar hur Anders och hans kollega tömmer några sopkärl i lastbilen.  

 

Man märker ju när de äter surströmming, när det är surströmmingstider i alla fall, då luktar 

det inte gott. Man borde ha ett surströmmingstillägg. Nä, man vänjer sig vid alla dofter. 

 

Musiken kommer tillbaka. Man får se hur lastbilen kör på en landsväg omgiven av snöfyllda 

granar. Sedan klipps det till när lastbilen kör in på återvinningsstationen och sedan ytterligare 

ett klipp till en lokal som Anders står i. Det är en stor lokal där avfall ligger i stora högar och 

en traktor kör runt i bakgrunden och transporterar avfallet från avlastningsplatsen till rätt hög. 

Musiken tystnar innan Anders berättarröst kommer tillbaka. 

 

Ja, nu har vi tippat av vår dagliga brännbara del här. Nu kör traktorn ihop det till olika 

högar, och sen sätter han in det i olika containrar. Containrar som körs vidare till Boden och 

Värmeverket för att bli energi. Och ja, det är vår del av kakan 



 
 

 
 

 

Musiken kommer tillbaka igen och det klipps fort mellan olika sekvenser. Först en snabb 

sekvens där Anders och hans kollegor skrattar kring fikabordet. Sedan en sekvens där Anders 

står bakpå lastbilen medan den kör genom ett villaområde, sedan vidare till när Anders och en 

kollega spelar pingis och sedan tystnar musiken och bilden är tillbaka på Anders i förarsätet 

på lastbilen.  

 

Ja, jag tycker att det är ett kanonjobb som sagt, jag hade gärna sett flera ungdomar i det, 

eftersom det är ganska fysiskt och vill man röra på sig så är det ett helt perfekt jobb. 

 

Bilden klipps till där Anders sitter i vit stickad tröja framför ett fönster med blicken i 

kameran.  

 

Nej, jag tycker att man ska söka direkt. Sök som sommarjobb, bästa tiden på året och jobba, 

tycker jag. Kan vara lite varmt men äsch, sök, prova på. Jag skulle göra samma sak igen. Jag 

skulle ta det här sommarjobbet när jag var 16-17. Direkt. 

   

Musiken kommer tillbaka. Man ser några andra renhållningsarbetare tömma sopkärl, en 

kvinna som räcker över en soppåse till männen och en närbild på en hand som lämnar några 

dokument på ett skrivbord. Videon avslutas med en närbild på lastbilen med loggan 

”Renhållningen Luleå” och sedan kör lastbilen ut ur bild.  

 

 

Filmklipp till yrkesbeskrivningen för controller  

Deltagare: David Hindfelt, controller, Mentor group 

Tid: 01:41 

 

Videon börjar med en halvkroppsbild på controllern David. Han är cirka 30 år gammal och 

blond, är klädd i ljusblå skjorta och grå slips. Han befinner sig i ett kontorslandskap och står i 

en korridor där det finns kontor på båda sidor om honom.  



 
 

 
 

David: En controller bör vara logisk, analytisk, man ska ha både en hygglig bredd och ett 

ganska bra djup. Tycka om den praktiska delen av verksamheten och dessutom ha en social 

förmåga. Det tror jag är viktigt. 

Det klipps till ett kontorsrum med skrivbord, skrivbordsstol, dator och bokhyllor fyllda med 

pärmar och böcker. Rummet och dess inredning är ljus. Controllern stiger in på kontoret med 

en kaffekopp i ena handen och sätter sig vid skrivbordet. Nu kommer en ny, kvinnlig 

berättarröst in. Kameran zoomar in en närbild av Davids ansikte när hans blick är fokuserad 

på datorskärmen.  

Berättare: Som controller tar du fram det ekonomiska underlag som ledningen i större 

organisationer behöver för att kunna styra verksamheten. Du kan arbeta i ett företag, i en 

kommun eller i en statlig verksamhet. Du gör ekonomiska analyser av tidigare resultat och 

prognoser för framtida utveckling. Du kan även ha ansvaret att ta fram budgetar, där 

inkomster och utgifter för kommande verksamhetsperioder planeras.  

Kameran filmar controllern från olika vinklar och stannar och zoomar in datorskärmen och ett 

par pärmar.  

Berättare: Ditt arbete bygger på informationsinsamling, till exempel om 

produktionskostnader, försäljning, kundbehov och konkurrenter. 

David reser sig från skrivbordsstolen och tar på sig kavajen som hänger på en krok på 

kontoret.  

Berättare: Du analyserar informationen och gör en rapport som du presenterar för 

ledningsgruppen. Ofta muntligt. 

Nästa sekvens är en yngre man i 20-årsåldern som sitter vid ett bord i vad som ser ut att vara 

ett konferensrum. Kameran vilar en stund på den yngre mannens ansikte och fokuserar sedan 

på David. Det zoomas ut och man ser de båda männen samtala fast ljudet man hör är 

fortfarande den kvinnliga berättarens.  

Berättare: Du deltar ofta i arbetet med att utveckla de ekonomiska informationssystemen till 

bättre verktyg att avläsa verksamheten. Där samarbetar du ofta med systemutvecklare.  



 
 

 
 

Här klipps det till en reception. En kvinna sitter innanför receptionsdisken och samtalar med 

David som kommer fram till henne. Man hör fortfarande inte deras tal men ser att de skrattar 

mot varandra. På receptionsdisken står en bukett blommor. 

Berättare: Normalt arbetar du kontorstid men det är vanligt med tidspress och övertid. 

Det klipps tillbaka till korridoren mellan kontoren och vi ser David i halvkroppsformat igen.  

David: Det fina med att vara controller det är att man inte vet vad som väntar när man går 

till jobbet, det är en spänning, man vet inte vad som dyker upp under dagen och det är 

jättekul att det inte är förutsägbart.  

Videon avslutas direkt efter controllerns sista mening. Filmen saknar tekniska effekter och 

onaturligt bakgrundljud som musik.  

 

Filmklipp till yrkesbeskrivningen för företagsjurist                                                        

Deltagare: Nina Nykvist, advokat, Delphi & Co.                                                                  

Tid: 03:13 

Första bilden i videon är en översiktsbild på en stor, nybyggd företagsfastighet. Byggnaden är 

grå och grön med många stora fönster. Längst upp ser man företagets namn ”Delphi & Co.”. 

Sedan klipps det till ett kontor där en äldre man i grå kostym, vit skjorta och svart slips sitter 

vid skrivbordet och tittar mot en yngre man i vit skjorta som man bara ser ryggen på. Här 

börjar man höra företagsjuristens Ninas berättande röst. Det klipps igen till en reception där 

två unga, blonda kvinnor sitter och tittar på sina datorskärmar. Återigen syns företagets namn 

som sitter på väggen i receptionen. Nästa sekvens ser vi Nina sittande i en svart läderstol. Hon 

är klädd i svart kavaj, svart skjorta och en lila scarf knuten runt halsen. Hon har brunt hår och 

ser ut att vara i 35-40 årsåldern. Bredvid henne syns en stor staty i sten. 

Skillnaden mellan att jobba på advokatbyrå och att jobba som bolagsjurist? Om man jämför 

med en större advokatbyrå som jobbar man ofta väldigt nischat och man blir expert på ett 

visst rättsområde. Jobbar du som bolagsjurist, då får du deala med lite ditten och lite datten 

och man jobbar väldigt brett. 



 
 

 
 

Bilden klipps till en närbild på en man iklädd kostym och glasögon. Han sitter ned och när 

bilden zoomas ut syns det att han sitter vid ett bord i ett konferensrum. Man ser hur mannen 

diskuterar med Nina och ytterligare en man men deras samtal är ohörbart. Istället tar snart 

Ninas berättande röst över igen.  

Jag jobbar ju med de här frågorna som har med företagsförvärv, finansiering och bolagsrätt 

att göra eller så är vi på kommersiella avtals sidan. Så det är just det som jag jobbar med. 

Jag jobbar litegrann med processer också men inte särskilt mycket. Jag gillar variationen och 

jag gillar att få jobba med det som jag är särskilt duktig på. 

Det klipps tillbaka till Nina där hon sitter i skinnstolen bredvid statyn och hon tittar rakt in i 

kameran.  

Jag för egen del jobbar kanske mycket med mina klienter per telefon, per mail.  

I nästa sekvens ser vi ett tomt kontorsrum som juristen snart stiger in i. Hon sätter sig vid 

skrivbordet och börjar arbeta vid datorn.  

Så då kan det vara så att jag börjar med att jag får ett samtal på morgonen, något som måste 

åtgärdas på en gång och samtidigt som jag tar det samtalet så ploppar det upp ett mail och 

då är det något dokument som måste produceras ögonaböj och då försöker jag hantera det 

ungefär samtidigt. Sedan så går yrket också mycket ut på att nätverka, att försöka ragga nya 

uppdrag helt enkelt. Det är sällan tråkigt, det är ganska bra drag under galoscherna. 

Ytterligare ett klipp tillbaka till halvkroppsbilden på Nina i stolen bredvid statyn. 

Förutom att vara en duktig jurist, vilket kräver att man har en analytisk förmåga och så 

vidare och så vidare så måste man ha ett affärsmässigt sinnelag. 

I nästa sekvens får vi se ett kontorslandskap. Vi hör ljudet av klackar och någon sekund 

senare svänger Nina runt hörnet. Hon går in i ett rum med glasväggar där det finns skrivare 

och scanner och hämtar ett dokument ur skrivaren.  

Ofta så ingår det i vår rådgivning inte bara att inte bara komma med juridiska råd och dåd 

utan faktiskt också ha synpunkter på det kommersiella upplägget.  

Videon klipper tillbaka till Nina bredvid statyn. 



 
 

 
 

Nackdelen med det här yrket, kanske är litegrann det som också gör det så roligt, det är att 

man vet inte från en dag till en annan eller från en timme till en annan vad som kommer 

hända härnäst, vilket kräver att man är flexibel, vilket kräver att man är stresstålig, vilket 

kräver att man faktiskt kan investera en stor mängd tid i sin yrkesroll.  

I nästa sekvens är vi tillbaka i konferensrummet med Nina och de två andra männen. Man hör 

ett samtal dem emellan men det går inte att höra vad de säger. Framför dem på bordet ligger 

flera dokument och i bakgrunden syns en whiteboardtavla.  

Förutsebarhet ska man inte räkna med i det här jobbet, och det är inget 9 till 5 jobb, det är 

det inte. Om man tycker om att lägga 5000-bitars pussel och får det att gå ihop på slutändan, 

då tror jag att man skulle tycka att juridik är kul.    

Direkt efter Ninas sista kommentar avslutas videon. Det saknas andra bakgrundljud är 

naturligt förekommande.  

 


