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SAMMANFATTNING 

Krematorier ses av många som en skyddad verkstad och väcker ett obehag. Syftet med den 

föreliggande studien är att undersöka hur det är att arbeta med döda kroppar på ett 

krematorium genom att finna medarbetarnas huvudangelägenhet. Vidare är syftet att 

generera en teori grundad i data som har relevans för både studieområdet och deltagarna. 

Med grundad teori som metodansats genomfördes två observationer, fem intervjuer samt en 

fokusgruppsintervju för att ta reda på vad det innebär att arbeta på ett krematorium. 

Observationerna och intervjuerna genomfördes på två olika krematorier för att maximera 

variationen i datamaterialet. Resultatet visar att deltagarnas huvudangelägenhet utgörs av 

det får inte bli fel, och sättet de hanterar detta på är genom kärnkategorin engagerat 

kontrollerande. Den genererade teorin består av en kärnkategori och åtta övriga kategorier 

samt deras inbördes relationer som tillsammans bildar en förklaringsmodell som besvarar 

forskningsfrågan. Den genererade teorin uppfyller kvalitetskriterierna relevans, funktion och 

passform samt är modifierbar och kan appliceras på andra yrken som faller inom kategorin 

smutsiga arbeten.  

Nyckelord: krematorium, kontroll, värdegrund, smutsigt arbete, grundad teori 

 

 

 

ABSTRACT 

Crematories are seen by many as a sheltered workshop and arouse a feeling of discomfort. 

The purpose of the present study is to investigate what it is like to work with dead bodies in a 

crematorium by finding the employee’s main concern. Furthermore, the purpose is to 

generate a theory grounded in data that is relevant to both the studied area and the 

participants. With a grounded theory approach we conducted two observations, five 

interviews and one focus group interview to find out what it means to work in a crematorium. 

The observations and interviews were conducted in two different crematories to maximize 

the variation in the data. The result shows that the participants’ main concern consists of it 

must not go wrong, and the way the deal with this is through the core category committed 

controlling. The generated theory consists of a core category and eight other categories, as 

well as their mutual relations, which together form an explanatory model that answers the 

research question. The generated theory complies with the quality criteria’s of relevance, 

works and fit and is modifiable and can be applied to other occupations that fall within the 

category of dirty work.  

Keywords: crematorium, control, value-system, dirty work, grounded theory  
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1 INLEDNING 

Döden är en aspekt av livet som vi aldrig kommer ifrån. Den har såklart varit ständigt 

närvarande under alla tider, men synen på döden och hur vi hanterar den har förändrats. 

Kulturhistorikern Åhrén Snickare skriver om denna förändring i sin avhandling Döden, 

kroppen och moderniteten (2002: 227, 229). Den döda kroppen kan för många väcka 

obehagliga känslor och anledningen till detta kan vara dess tveksamma position mellan 

subjekt och objekt. Det faktum att den döda kroppen är i ett stadie mitt emellan varat och 

intet, och de känslor som väcks i och med detta, har genom historien hanterats på olika sätt. 

Åhrén Snickare talar om att döden i det förmoderna samhället hanterades med hjälp av olika 

rituella ceremonier för att det fanns en rädsla kring vad liket var kapabelt att göra. De band 

bland annat ihop benen på de döda för att ta bort möjligheten för liket att gå igen. Det fanns 

inte heller samma systematiserade hantering av de döda, frän likdoft och kroppar som 

attackerades av råttor var vanligt trots att försök gjordes för att förhindra detta (Åhrén 

Snickare 2002: 229). I det moderna samhället är vi inte längre rädda för vad den döda 

kroppen kan tänkas göra. Det är mer reglerat vad som händer med en kropp efter att döden 

inträffat. När en kropp har påträffats död är det kommunen eller landstinget som ansvarar 

för att kroppen transporteras till ett bårhus, det är inte längre de anhörigas ansvar (Lagar och 

regler vid dödsfall, n.d.). Dagens kremering kan ses som ett modernt sätt att tillintetgöra 

kroppen för att mildra de obehagliga känslorna den fortfarande väcker.  

På grund av att döden är problematisk anser vi det vara intressant att titta närmare på 

hanteringen av den döda kroppen. Det första man då stöter på är att det finns ett stigma 

kring att arbeta med döda kroppar som arbetarna ständigt måste hantera. Ordet stigma 

kommer från grekiskans stígma och betyder (bränn)märke, fläck. Stigma är enligt Goffman 

(2001:12) något som drabbar individer som på grund av ett djupt misskrediterande attribut 

inte lyckas erhålla fullt socialt erkännande. Att en stigmatiserad individ innehar en icke-

önskvärd egenskap gör att hen av andra märks som utstött eller avvikande, och för att 

undvika att själva drabbas av stigma tar andra personer ofta avstånd från den stigmatiserade 

individen (Goffman 2001:39). Goffman (2001:14) tar upp tre olika typer av stigma och den 

typ av stigma som är aktuell i den forskning vi tagit del av är av den tribala karaktären. Detta 

då stigmat är kopplat till det yrke individen innehar. Vilken nivå av stigmatisering som 

arbetarna tvingas hantera beror på olika faktorer, bland annat arbetets prestige i samhället.  

Något som förstärker vårt intresse att undersöka yrkesgrupper som hanterar döda kroppar är 

att dessa stigmatiserade arbeten dessutom benämns dirty work, eller på svenska smutsigt 

arbete. Dirty work är ett samlingsbegrepp för arbeten som av samhället i stort anses vara 

smutsiga och/eller omoraliska. Arbeten med låg prestige eller status skapar misstro hos 

samhällsmedborgarna och individerna som innehar dessa arbeten ses som dirty workers: 

socialt orena individer (Batista & Codo 2017). Några exempel på arbeten som faller inom 

kategorin dirty work är avfallshanterare, brandmän, kriminalvårdare, strippor, hembiträden 

och socialarbetare. Det är med andra ord inte bara yrken där arbetarna rent fysiskt hanterar 

saker som anses vara smutsiga, eller yrken som anses vara moraliskt tvivelaktiga, utan det 

kan även vara yrken där arbetarna har hand om individer som betraktas som orena.  
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Forskning om yrken som hanterar döda kroppar är knapphändig och fokus har legat på 

begravningsentreprenörer, obducenter och gravgrävare. En yrkesgrupp som däremot är näst 

intill helt outforskad – och som aldrig går en dag utan att hantera döda kroppar – är 

krematoriearbetare. På grund av detta anser vi oss ha upptäckt en kunskapslucka vad gäller 

krematoriearbetare och hur de hanterar sina arbetsuppgifter, något vi ser som sociologiskt 

intressant. Det är en yrkesgrupp som inte är synliggjord trots dess samhälleliga relevans. Det 

är därför viktigt med kunskap om yrkesgruppen både i samhället i stort för att minska 

stigmatiseringen, samt för arbetarna själva för att bekräfta och stärka dem i deras yrkesroll. 

Vårt intresse för arbetare på ett krematorium grundar sig dessutom i en nyfikenhet om hur 

det är att arbeta med ett vad vi förmodar både psykiskt, fysiskt och socialt utmanande arbete. 

Ett arbete som förmodligen inte står så högt upp på listan över framtida yrken när man 

frågar barn vad de vill bli när de blir stora, men ett yrke som ändå någon måste ta sig an i 

slutändan.  

1.1  Bakgrund 

Med anledning av de sanitära olägenheter som rådde på landets kyrkogårdar bildades år 

1883 Svenska Likbränningsföreningen av högt uppsatta tjänstemän. De lyfte 

samhällsproblemet och fick i uppgift att skapa möjligheter för kremering i Sverige. Den första 

kremeringen i Sverige utfördes av Svenska Likbränningsföreningen 1887 i ett provisoriskt 

krematorium i Hagalund i Stockholm. Den som kremerades var en kassör i föreningen som 

hastigt hade avlidit (Ekström 2008:19).   

När kremeringen genomförts lämnade organisationen in en ansökan om att kremering skulle 

bli lagligt. Efter mycket debatt med motståndare i regeringen, och främst inom Svenska 

kyrkan, blev det 1888 genom regeringsbeslut lagligt med kremering. Kraven var dock att det 

skulle genomföras en obduktion innan kremeringen samt att det skulle vara enligt personens 

egen önskan. Dessutom skulle prästerna själva få välja om de ville begrava aska eller ej. 

Kravet på obligatorisk obduktion gjorde att många valde bort kremering som 

begravningsmetod och kravet avskaffades 1917. Samma år bytte Svenska 

Likbränningsföreningen namn till Svenska Eldbegängelseförbundet, detta för att begreppet 

eldbegängelse hade blivit mer utbrett och att det var ett mer lättsamt namn att använda vid 

spridning av information (Ekström 2008:27–32). Allteftersom blev kremering mer 

accepterat även av motståndarna inom kyrkan, vilket 1930 ledde till invigningen av det första 

krematoriet som bekostades av Svenska kyrkan. Organisationen utvecklades och blev 1983 

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF som idag arbetar med begravningsfrågor 

i allmänhet både gällande jordbegravning och kremation (Ekström 2008:38, 45).  

Det finns 66 krematorier i Sverige vilka bedrivs av Svenska kyrkan med undantag för 

krematorierna i Stockholm och Tranås som bedrivs av kommunen. Vilken kapacitet varje 

krematorium har och hur många ugnar som finns varierar i antalet mellan 1 och 4. Antalet 

personer som kremeras i Sverige har ökat genom åren vilket kan ses i statistiken, 2016 

kremerades 80,6 % av alla som avled, vilket kan jämföras med 30 år tidigare då det endast 

var 57,2 % som kremerades (SKKF 2016:3).  

Förbränningsugnarna har under tidens gång utvecklats från att endast bestå av en ugn som 

kan rymma en kista med oljebränning, rökgasgång eller skorsten och en stor fläkt, till att vara 
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mer avancerade och digitala med nedkylningsanordningar och filter för att minska 

miljöpåverkan. En ugn kommer upp i temperaturen 900-1000°C och det tar ca 75 till 90 

minuter för en kropp att kremeras. Det genomförs normalt 5-6 kremeringar per ugn under en 

dag (SKKF 2010:13–14). Efter att en kropp har bränts rakas askan ur ugnen till en behållare, 

därefter mals askan genom en kvarn ner i urnan. Kroppens aska väger ca 3 kg efter 

förbränning (Fredriksson 2014).  

Krematoriets verksamhet regleras av begravningslagen (1990:1144). Inom denna lag står det 

bland annat att en kremering måste ske inom en månad från dödsdagen om inte Skatteverket 

finner särskilda skäl till att skjuta upp kremeringen. Sedan ska askan gravsättas inom ett år 

från kremeringen. Om anhöriga inte har bestämt vart askan ska gravsättas inom denna tid 

har den som är ansvarig för krematoriet som förvarar askan rätt att gravsätta denna (SFS 

1990:1144).  

1.2 Syfte och problemområde 

Syftet med studien är att undersöka hur det är att arbeta med döda kroppar på ett 

krematorium genom att finna arbetarnas huvudangelägenhet. Bakom syftet ligger ett intresse 

i att uppmärksamma ett relativt outforskat område samt ett allmänt intresse gällande 

grupper som av samhället anses vara avvikande. Med anledning av detta är Grundad Teori 

(hädanefter kallad GT) ett bra förhållningssätt.  

Inom GT börjar forskaren med ett brett problemområde i mötet med fältet för att komma 

fram till en mer specifik forskningsfråga. Vi utgick från problemområdet arbetare på ett 

krematorium och besökte två krematorier för att göra observationer och intervjuer. Detta 

ledde till frågan: Vad innebär det att arbeta på ett krematorium? Frågan ligger nära det 

ursprungliga problemområdet eftersom deltagarnas huvudangelägenhet handlade om att 

göra jobbet på ett bra sätt.  

2 TIDIGARE FORSKNING 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som har genomförts på 

området. Att arbeta med hanteringen av döda kroppar på ett krematorium är ett område som 

det inom forskningen inte har ägnats så mycket intresse åt. Utförda studier har istället utgått 

från begravningsentreprenörers upplevelser av att arbeta nära döden och deras sätt att 

hantera arbetet. Då detta ändå ligger nära vår studies fokus är det relevanta bidrag att ta upp 

under tidigare forskning. De forskningsartiklar som vi har valt att presentera hittades genom 

sökningar i databaserna: ProQuest, Ebsco, Sage, Taylor & Francis Online, Wiley Online 

Libary och SwePub. Sökorden som användes var: caretakers of death, deathwork, dead 

bodies, crematorium, funeral directors, mortuary, dirty work samt dessa sökord på 

svenska.  

Den följande forskningsgenomgången består av 10 forskningsartiklar eller bokkapitel som 

samtliga är referentgranskade och relevanta för vårt forskningsområde. De teman som vi har 

valt att dela upp vår tidigare forskning utifrån är Dödsattityd och dödsångest; Språk, humor 

och gemenskap; Stigmatisering och hantering av stigma; Professionalism och 
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professionalisering samt Ett för samhället viktigt arbete. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning av tidigare forskning samt en reflektion över hur vår studie kan utgöra ett 

relevant bidrag till den existerande forskningen.  

2.1 Dödsattityd och dödsångest 

Detta tema handlar om arbetarnas inställning till döden både i arbetet och privat. Först 

berörs arbetarnas nivå av dödsångest samt vad som påverkar denna. Vidare berörs olika 

strategier de använder för att distansera sig från de döda kropparna.  

Harrawood, White och Benshoff (2009) har i en kvantitativ studie undersökt relationen 

mellan nivån av dödsångest och olika nivåer av dödsexponering, ålder och kön hos ett 

nationellt urval av begravningsentreprenörer i USA. För att mäta dödsångest använde man 

verktyget Multidimensional Fear of Death Scale (MFODS) som är en 8-faktors likertskala 

med 42 objekt. Målgruppen för studien var de ca 24 000 begravningsentreprenörer som 

arbetar i USA och genom ett slumpmässigt urval valdes var 21:a begravningsbyrå ut och 

svarsfrekvensen var 26 %. Som mått för exponering av död använde de antal besökta 

begravningar per år och antal genomförda balsameringar per år. Resultatet visade att 

nivån av dödsångest hos det totala urvalet var negativt korrelerad med båda måtten på 

dödsexponering. Med andra ord så blev nivån av dödsångest lägre när antalet besökta 

begravningar/genomförda balsameringar ökade. En annan signifikant negativ korrelation 

fanns mellan nivån av dödsångest och ålder, med ökad ålder så minskade dödsångesten. 

Förmågan att acceptera döden ju längre upp i ålder och ju senare i livsspannet en individ 

befann sig påverkades inte av den kontinuerliga dödsexponeringen.  

Detta kan kopplas till Reynolds och Kalishs (1974) kvalitativa studie från USA med syftet att 

studera arbetsroller i arbeten som har med döden att göra. De genomförde ostrukturerade 

intervjuer med 45 deltagare med yrken så som begravningsentreprenör, rättsläkare och 

palliativ vårdare. Forskarna identifierade fem olika teman som har med arbetet nära döden 

att göra, varav ett är dödsattityd. Under detta tema visade det sig att de som arbetar nära 

döden inte är rädda för döden men har respekt för den. De har en inställning att döden är 

ständigt närvarande och oundviklig, men utrycker samtidigt en tacksamhet över att det var 

en annan person som dog och inte de själva. Det finns även en återkommande rolldikotomi 

hos alla deltagarna, vilket innebär att de ser på döden hos klienter och närstående på olika 

sätt. Döden upplevs som mer upprörande om den avlidne är någon som arbetaren hade en 

personlig relation med eller om döden inträffade plötsligt eller var extra tragisk. 

Distinktionen mellan rollerna gör att begravningsentreprenören kan inneha sin roll som 

professionell, samtidigt som denne kan inta en icke-professionell roll som vän eller granne 

när döden påverkar personligen, vilket även ger rätten att agera därefter och bli mer berörd.  

Ett sätt att hantera den psykiska påfrestningen som arbetet med döda kroppar innebär har 

identifierats av Thompson (1991) i hans kvalitativa studie från USA med syftet att studera hur 

en viss stigmatiserad yrkesgrupp, balsamerare och begravningsentreprenörer, hanterar sitt 

stigma. Thompson genomförde etnografiska intervjuer med 19 yrkesverksamma balsamerare 

och/eller begravningsentreprenörer i fyra olika stater. Studien resulterade i fem olika 

strategier som används för att hantera och minimera stigmat varav en var rolldistansering 

där begravningsentreprenören undviker att identifiera sig med sitt yrke med hjälp av 
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emotionellt avståndstagande och humor. Emotionellt avståndstagande innebär att de som 

arbetar med döda kroppar distanserar sig genom att inte tänka på den döde som en person 

utan snarare som en kropp som måste hanteras. Detta gör att en del av arbetet som till en 

början är väldigt obehaglig, att hantera en barnkropp, efterhand med hjälp av 

avståndstagandet blir en rutinartad arbetsuppgift som inte nämnvärt påverkar arbetaren 

psykiskt. Humor tas upp under nästa tema och kommenteras därför inte vidare här.  

Denna typ av avståndstagande har även Howarth (1992) sett i sin studie med syfte att 

undersöka dödsarbetespraktiker hos begravningsentreprenörer. Studien är etnografisk och 

genomfördes i London genom fältarbete på en begravningsbyrå under ett års tid. Resultatet 

visar på avståndstagande från döden med hjälp av två olika tekniker, distansering och 

avhumanisering. Distansering innebär att arbetarna skapade ett fysiskt avstånd mellan sig 

själva och de känslomässigt laddade arbetsuppgifterna med att hantera kropparna. Detta 

genom att begränsa kroppsarbetet till de bakre regionerna i lokalen. För att avhumanisera 

kropparna så sågs de inte som personer utan hanterades som varor, kistor benämndes som 

lådor för att därigenom förlora sin association med döden och liket.   

2.2 Språk, humor och gemenskap 

I detta tema berörs arbetarnas språkanvändning och på vilket sätt humor och gemenskap 

spelar roll i arbetet. Gemenskapen med kollegor är viktigt och hur de uppträder tillsammans 

skiljer sig från hur de uppträder när utomstående är närvarande.  

Flera av studierna betonar vikten av att skilja mellan frontstage och backstage när det gäller 

smutsigt arbete. Ett av de fem teman som Reynolds och Kalishs (1974) tidigare presenterade 

studie, med syftet att studera arbetsroller i arbeten som har med döden att göra, resulterade i 

var att vara professionell – image och jobb. Detta innefattar bland annat att deltagarna i 

studien har olika språkbruk när de talar med anhöriga mot när de talar med kollegor och att 

bytet däremellan sker automatiskt. De benämner exempelvis den döde vid namn i kontakt 

med anhöriga men som ”kroppen” eller ”det” när de talar med varandra. De anser att det är 

viktigt att använda rätt språk vid rätt tillfälle, dels för att vara respektfull mot de anhöriga 

och dels för att undvika ytterligare stigmatisering. Backstage finns det även ett stort utrymme 

för humor, vilket Reynolds och Kalish tar upp under temat dödsattityd. Humorn används 

dels för att distansera sig själv från dödsångest, men även för att hantera stigmat och ilskan 

som finns gentemot det. Humorn och jargongen är ofta rå och de smaklösa skämten handlar 

ofta om olika aspekter av den dödes kropp och döden i sig. Humorn i arbetet blir ett sätt att 

hantera arbetsuppgifterna kring döden – som är ständigt närvarande – men som temporärt 

kan avdramatiseras genom skämt. Vikten av humor och förmågan att kunna skilja mellan 

frontstage och backstage vad gäller språkbruk och jargong är något som även Thompson 

(1991) och Howarth (1992) har funnit i sina respektive studier om än med mindre 

variationer.  

Att känna gemenskap med sina kollegor i branschen är något som framkommer som 

betydelsefullt i flera av studierna. Som två forskare som specialiserat sig på smutsiga arbeten 

har Ashforth och Kreiner publicerat flertalet artiklar på temat. I en litteraturgenomgång över 

en stor mängd forskning från hela världen om smutsiga arbeten försöker Ashforth och 

Kreiner (2014) identifiera olika tekniker för att hantera stigma. Genomgången resulterar i tre 
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olika tekniker för att hantera yrkesmässiga stigman, varav ett är en yrkesmässig ideologi. Att 

utveckla en yrkesmässig ideologi är vanligt förekommande inom arbetsgrupper som sysslar 

med smutsiga arbeten. Arbetarna utvecklar ofta subgrupper som tar till en egen ideologi för 

att skydda sig mot förtal från utomstående. Detta gör att det som på individnivå upplevs som 

smärtsamt på gruppnivå blir en källa till stolthet.  

2.3 Stigmatisering och hantering av stigma 

Detta tema behandlar stigmat kring yrkesgrupper som arbetar med döda kroppar samt hur 

arbetarna hanterar denna stigmatisering. Detta är ett av de mest frekvent förekommande 

temana inom forskningen om smutsiga arbeten och flera forskare har identifierat olika typer 

av taktiker som används för att hantera stigmat.  

Thompsons (1991) studie som presenterades ovan om hur balsamerare och 

begravningsentreprenörer hanterar sitt stigma resulterade i fem olika strategier. Fyra av 

dessa är symbolisk omdefiniering, rolldistansering, professionalism samt betoning av 

service. Symbolisk omdefiniering av arbetet innebär att arbetarna använder ord som inte är 

lika laddade och omdefinierar yrket till att fokuseras kring sorgearbete vilket inte är lika 

stigmatiserat. Rolldistansering går ut på att begravningsentreprenören undviker att 

identifiera sig med sitt yrke och går emot stereotyperna kring yrkesrollen genom emotionellt 

avståndstagande och humor. Inom strategin för professionalism betonas vikten av relevant 

utbildning för att höja statusen på yrket och det förekommer även bransch- och 

nätverksträffar för att förstärka yrkesskickligheten inom organisationen och yrkets prestige. 

Betoningen av service betyder att serviceaspekten av yrket accentueras, de finns till hands 

när individer behöver dem. Med mer fokus på service och sorgerådgivning hamnar själva 

hanteringen av kropparna i skymundan.  

Dessa strategier liknar de som Batista och Codo (2017) identifierar i sin studie om hur 

brasilianska gravgrävare och begravningsentreprenörer hanterar det professionella stigmat. 

Studien är en del i en större kvantitativ undersökning över jobbtillfredsställelse hos 

brasilianska arbetare inom en mängd olika yrken. Utifrån detta kvantitativa material har 24 

arbetare inom begravningsbranschen valts ut för semistrukturerade intervjuer som 

analyserats kvalitativt. I resultatet särskildes analysen för gravgrävare och analysen för 

begravningsentreprenörer. Studien resulterade i tre olika tekniker för att hantera stigmat: 

omdefiniering, omramning och omorientering som användes i olika utsträckning av de två 

yrkesgrupperna. Gravgrävare använder sig av två av dem, omdefiniering genom att de 

heliggör begravningen och betonar det mod som krävs för att gräva upp kroppar samt 

omramning genom att de fokuserar på färdigheter som krävs för att hantera sörjande 

familjer och minimerar de som behövs för att begrava och gräva upp kroppar. De lindrar 

även stigmat genom att jämföra sig själva med exempelvis begravningsentreprenörer, vilka 

de anser är drabbade av ett mer genomträngande stigma. Begravningsentreprenörerna 

använder sig även de av dessa två tekniker, men med tillägg av den tredje, omorientering. 

Där betonar de externa aspekter så som fritid och fördelar med att vara offentligt anställda. 

De jämför sig med vilka andra professioner som helst och inte enbart med andra smutsiga 

arbeten. Här kan vi se en tydlig likhet mellan de tekniker som presenteras av Thompson 

(1991) och de som presenteras av Batista och Codo (2017), vad de innebär och hur de 
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används rent praktiskt är väldigt liknande även om forskarna valt att använda sig av olika 

benämningar.  

Stigmatiseringen kan även ses i Reynolds & Kalishs (1974) studie som presenterades ovan 

där ett av de fem identifierade temana om att arbeta nära döden var relationer på och 

utanför jobbet. Under detta tema visade det sig att arbetarna inte talar om sina arbeten 

hemma eller i sociala sammanhang då det väcker mycket känslor och frågor och i viss mån 

även kan leda till utfrysning. På grund av arbetets stigmatisering selekterar arbetarna 

medvetet vad de berättar om sina jobb och när.   

Detta kan kopplas till Selvaraj och Jagannathans (2013) studie som bland annat undersökte 

indiska krematoriearbetares liv. Studien bygger på ostrukturerade kvalitativa intervjuer med 

4 arbetare på ett krematorium där många delar av servicen hade outsourcats. Studien 

resulterade bland annat i att arbetarna uppger att de upplever att andra ser deras yrke som 

konstigt och att arbetet inte är något som de pratar om hemma eller med andra släktingar. 

En ovilja att prata med utomstående om arbetet med de döda är alltså något som både 

Selvaraj och Jagannathan (2013) och Reynolds och Kalish (1974) funnit bevis på i sina 

studier, vilket är intressant dels med tanke på att studierna är genomförda i två helt olika 

kulturella kontexter och dels med tanke på den långa tid som förflutit mellan studierna. 

2.4 Professionalism och professionalisering 

Temat redogör för den professionalism som finns inom smutsiga arbeten samt hur 

begravningsentreprenörer försöker gå ifrån fokuseringen på arbetsuppgifter som behandlar 

de döda kropparna genom att betona andra aspekter av yrket.  

Inom smutsiga arbeten finns en professionell hållning som arbetarna bland annat 

upprätthåller genom att poängtera vikten av deras utbildning för att på så sätt höja statusen 

av arbetet. I den tidigare presenterade studien av Reynolds och Kalish (1974) identifierades 

som tidigare nämnts temat att vara professionell – image och jobb där bland annat vikten av 

att vara respektabel och att presentera sig själv på ett trevligt sätt betonas. Deltagarna i 

studien var väldigt medvetna om att de innehar ett stigmatiserat yrke, att de befinner sig på 

kanten av det respektabla samhället, varför de la extra tid och energi på det personliga 

utseendet vad gällde hygien och att vara lämpligt klädd. Vilka kläder som är passande i olika 

situationer och hur hår och skägg ska vara utformat för att inte väcka anstöt var något som 

deltagarna visade sig vara mycket väl medvetna och pålästa om. Liknande resultat som 

bekräftar detta går även att finna i Thompsons (1991) och Howarths (1992) studier. 

Davidsson Bremborg (2006) har genomfört en kvalitativ studie med syftet att undersöka 

svenska begravningsentreprenörer ur ett professionaliseringsperspektiv med fokus på de 

senaste årtiondena. Studien genomfördes med hjälp av djupintervjuer med 32 

begravningsentreprenörer, varefter 4 begravningsbyråer valdes ut för fältstudier. Dessa 

varade i 2-4 veckor vardera och forskaren hade rollen som icke-deltagande observatör, tog 

fältanteckningar samt pratade med de anställda. Resultatet visar att det hos 

begravningsentreprenörer i Sverige finns en strävan efter en professionalisering utan döda 

kroppar. De försöker bredda sitt yrke till arbetsuppgifter som ligger runtomkring 

hanteringen av den döda kroppen för att därigenom förstärka yrkets status i samhället. De 
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lägger fokus på delar som är mer respekterade och intar en expertroll – genom att vara 

experter på förlust, erbjuda juridiska tjänster samt fungera som projektledare för hela 

begravningsprocessen får arbetet i stort en annan riktning som är mer socialt accepterad.  

En studie som visar en annan typ av professionalisering är McCarthys (2016) om hur 

begravningsentreprenörer ger validitet och mening till sin yrkesroll med hjälp av 

professionalisering. Studien genomfördes på Irland 2012 och består av intervjuer med 18 

deltagare varav 12 arbetade som begravningsentreprenörer och resterande hade andra yrken 

inom branschen. Resultatet visar på att professionaliseringen är ett centralt tema, detta då 

yrket har förändrats de senaste årtiondena och anhöriga ställer mer krav. Yrket har gått från 

att alla begravningar var lika till mer specialdesignade begravningar för varje individ. Detta 

gör att begravningsentreprenörerna behöver ha andra kunskaper än tidigare och deltagarna 

betonar vikten av att lyssna till och läsa av de anhöriga för att kunna vägleda dem. 

Professionaliseringen blir omhändertagande där värnandet om den döda kroppen blir etiskt 

centralt – att presentera den avlidne i ett så gott skick som möjligt – samtidigt som de ska ta 

hand om de sörjande och visa vördnad för den avlidne. I denna kontext handlar 

professionaliseringen inte lika mycket om att ta bort fokus från den döda kroppen som det 

gör bland svenska begravningsentreprenörer, men det kan ändå ses en viss likhet i att man 

fokuserar på arbetsuppgifter som kräver stort kunnande och fingertoppskänsla. 

2.5 Ett för samhället viktigt arbete  

I detta tema tas arbetets samhällsnytta upp som en stor anledning till att personer innehar 

smutsiga arbeten. Det finns en inställning om att någon måste göra jobbet för att samhället 

ska kunna fungera. Vi tar i detta tema även upp olika tekniker för att skapa mening i ett 

arbete som av de flesta ses som konstigt. 

Reynolds och Kalish (1974) kommer i sin studie som vi redogjort för ovan fram till att den 

största motivationen för de som arbetar nära döden är att ge god service, detta eftersom 

majoriteten av deltagarna i studien uppgav detta i intervjuer. Arbetet ses som någonting som 

måste göras för att samhället ska kunna fungera vilket även resultatet i Selvaraj och 

Jagannathans (2013) studie visar på. Studien, som presenterades ovan, undersökte förutom 

krematoriearbetarnas liv även deras förändrade arbetsvillkor i samband med privatisering 

och outsourcing. Statens tillbakadragande och medföljande avregleringar innebar 

försämrade arbetsvillkor för arbetarna. Privatiseringen och outsourcingen ledde till 

osäkerhet kring arbetet, sämre betalt, otrygghet och minskade möjligheter till motstånd då de 

saknar en stark fackföreningsrörelse. Trots detta betonas vikten av att göra ett gott arbete, en 

samhällsnytta, och ett talande exempel är ett citat från en deltagare som beskrev sitt arbete 

som något som inte är särskilt komplicerat men att det är någon som måste göra det. Vidare 

poängteras att det är viktigt att även de simpla sakerna görs korrekt för att kunna hjälpa 

människor. En annan deltagare i studien beskrev arbetet som ett kall och uttryckte stolthet 

över att hans familj erbjudit samhället service i tio generationer genom arbetet på 

krematoriet. Det övergripande resultatet visade att samtliga krematoriearbetare i studien 

strävade efter att vara engagerade i en samhällsservice och visade på oerhörd dedikation trots 

de sämre arbetsvillkoren. De hjälpte varandra och visade empati mot andra som var svaga 

och gjorde vad de kunde för att hjälpa dem.  
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Ashforth och Kreiner (2013) har genomfört ytterligare en litteraturgenomgång över forskning 

om smutsiga arbeten men denna gång med syftet att belysa hur individer som innehar 

smutsiga arbeten skapar mening i den problematiska kontext som smutsiga arbeten utgör. 

Detta gjorde de med utgångspunkt i att mening är både subjektivt och socialt konstruerad. 

Även här är den forskning som de studerat världsomspännande och sträcker sig över ett långt 

tidsspann. Resultatet visar på att smutsiga arbetare skapar mening med hjälp av tre tekniker, 

omramning, omkalibrering och omfokusering. Omramning handlar om att ge yrket en mer 

positiv benämning samt att syftet med arbetet rättfärdigar arbetsuppgifterna. Inom 

omkalibrering betonas de mer positivt ansedda aspekterna som en stor del av det dagliga 

arbetet trots att de kanske bara utgör en liten del av det. Omfokusering innebär att fokus 

läggs på de delar av arbetet som inte ses som lika befläckade.  Samtliga av dessa tekniker har 

visat sig hjälpa till att skapa mening i arbetet för personer med ett av samhället ansett 

smutsigt jobb.  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning samt vårt bidrag till fältet 

Den tidigare forskningen som redogjorts för ovan har gemensamt att de samtliga berör 

arbeten som av samhället betraktas som smutsiga. Studierna har presenterats indelade i fem 

olika teman för att underlätta läsningen och ge en överblick av forskningsläget. Dödsattityd 

och dödsångest berör sådant som individens upplevelse av dödsångest samt olika tekniker 

som arbetarna använder sig av för att hantera den ständiga dödsexponeringen. Studierna 

visar på att personer som arbetar med hanteringen av döda kroppar har lägre dödsångest än 

andra yrkesgrupper. Vidare är arbetarna inte rädda för döden men de har en respekt för den. 

De hanterar arbetet genom emotionellt avståndstagande där de distanserar sig genom att inte 

tänka på de döda kropparna som en person. Språk, humor och gemenskap handlar om att 

personer som innehar smutsiga arbeten har olika beteenden beroende på om de befinner sig 

frontstage eller backstage. Vidare känner de ofta en stor samhörighet med sina kollegor samt 

att gemenskapen ökar arbetets validitet. De använder sig av humor för att distansera sig från 

dödsångest genom att avdramatisera den ständigt närvarande döden. Stigmatisering och 

hantering av stigma behandlar den fläck som personer som innehar smutsiga arbeten är 

märkta med. Dessutom presenterades olika tekniker och strategier för att hantera 

stigmatiseringen, så som exempelvis omdefiniering, omramning och omorientering. De 

studier som presenterades hade samtliga funnit liknande strategier för hanteringen av stigma 

men benämnt dem på olika sätt. Professionalism och professionalisering innebär att 

smutsiga arbetare ibland försöker skifta fokus från de negativt laddade arbetsuppgifterna 

genom att klä sig rätt och betona utbildning och andra aspekter av arbetet. De kan 

exempelvis inta en expertroll genom att vara experter på förlust, erbjuda juridiska tjänster 

samt fungera som projektledare. De lägger även fokus på omhändertagandet om såväl den 

döda kroppen som de anhöriga. Ett för samhället viktigt arbete, slutligen, berör de smutsiga 

arbetarnas meningsskapande. Hur de gör arbetet meningsfullt genom att se det som en 

samhällsnytta, som något någon måste göra. Det finns en stolthet i att tillhandahålla en 

service till samhället och att göra detta på ett bra sätt.  

Som tidigare nämnts har det inte genomförts mer än några enstaka studier med fokus på 

krematoriearbetare. Vi har endast funnit en studie från Indien och det är relativt oklart hur 

denna har genomförts. Det finns alltså en kunskapslucka som vi med denna studie ämnar att 
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fylla. Krematorier uppfattas som en skyddad verkstad som gemene man inte har någon insyn 

i. Ordet krematorium i sig väcker för många ett obehag då det är en obekant plats som många 

aldrig kommit i kontakt med. Vi anser därför att det är ett forskningsfält av sociologiskt 

intresse. Syftet med vår studie är att generera en teori om hur det är att arbeta med döda 

kroppar på ett krematorium, med utgångspunkt i medarbetarnas huvudangelägenhet. 

Genom detta har vi en förhoppning att belysa vad som verkligen pågår på krematoriet så att 

teorin kan bli användbar för medarbetarna själva. Det blir även ett intressant tillskott till 

forskningsfältet då den genererade teorin om hur smutsiga arbetare hanterar sin 

huvudangelägenhet kan modifieras och tillämpas på andra liknande yrken.  

3 METOD 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera Grundad teori enligt Glaser då det är den 

variant av metoden som vi valt att använda oss av. Vi redogör här även för vissa av metodens 

tekniska beståndsdelar. Därefter följer en motivering av vårt metodval. Avsnittet avslutas 

med en redogörelse för vårt förhållningssätt under forskningsprocessen vilket innefattar 

teoretisk känslighet och tempo samt minnesanteckningar.  

3.1 GT enligt Glaser 

GT är inte en metod som är skapad och teoretiskt utstuderad av någon stor tänkare, utan 

metoden upptäcktes av Barney Glaser och Anselm Strauss i samband med deras studie om 

döende på ett sjukhus, som resulterade i boken Awareness of Dying 1965. Denna bok väckte 

många frågor hos dess läsare, vilka Glaser och Strauss bemötte och besvarade genom att 1967 

ge ut boken Discovery of Grounded Theory, som är en lärobok över metodens upptäckt och 

tillvägagångssätt (Glaser 2010:41).  

En grundad teori består av kategoribegrepp, egenskapsbegrepp och hypoteser om relationer 

kategorierna emellan. Ett kategoribegrepp redogör för en kategori, en företeelse eller en sak 

som har en specifik innebörd för vissa personer. Ett egenskapsbegrepp syftar till de 

egenskaper som kategorierna har. Hypoteserna är påståenden om hur kategorierna hänger 

samman (Hartman 2001:47). Det gör att en grundad teori inte är någon absolut sanning, 

utan snarare en samling begreppsliga hypoteser som är grundade i data. Det viktiga är inte 

att teorin ska återge en exakt beskrivning av verkligheten, utan att den ska fungera och vara 

relevant för de människor som den berör (Glaser 2010:23). 

Som metod är GT främst induktiv, men med vissa deduktiva inslag. Forskningsprocessen kan 

ses som en cirkulär process där urval, datainsamling och analys är ständigt växelverkande 

(Hartman 2001:36). Forskaren samlar först förutsättningslöst in data från det studerade 

området som analyseras induktivt. Utifrån denna analys funderar forskaren över vart hen ska 

gå härnäst för att samla in ytterligare data som behövs. På så vis blir nästa urval och 

datainsamling deduktivt baserad på analysen och det som ditintills framkommit (Glaser 

2010:111).  

Utöver att vara en cirkulär process med flera aktiviteter som byter av varandra kan GT delas 

in i tre kronologiska faser med olika ändamål: den öppna, den selektiva och den teoretiska 
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fasen. I den öppna fasen är ändamålet att finna så många kategorier som möjligt som 

indikerar hur personerna inom det studerade området uppfattar sin verklighet. I den 

selektiva fasen ligger fokus på att sortera bland kategorierna samt att fylla på de relevanta 

kategorierna med egenskaper som beskriver dem. I den teoretiska fasen är syftet att finna 

relationer mellan kategorierna med hjälp av hypoteser (Hartman 2001:40–41).  

Ofta misstolkas GT som en kvalitativ metod, men det är viktigt att komma ihåg Glasers 

mantra ”all is data”. Med detta menar han att forskaren inte ska rangordna sina data efter 

hur viktiga eller korrekta de är, att ingen typ av data ska ses som viktigare än andra (Glaser 

2010:28). Det centrala inom metoden är att fånga det som verkligen pågår på det studerade 

området. Genom att förutsättningslöst gå till den specifika sociala miljö som ska studeras kan 

forskaren få syn på de basala sociala processer som äger rum där. Med basala sociala 

processer menas bland annat interaktion, beteenden, identitets- och meningsskapande samt 

grupprelationer. Att utgå från deltagarnas perspektiv som riktningsgivande för studien är 

enligt Glaser (2010:97) av stor vikt för att inte börja tvinga data. Forskaren ska till en början 

försöka hålla tillbaka sina tidigare kunskaper och erfarenheter och inte på förhand sätta upp 

ramar för vad som ska studeras. Sedan måste forskaren motstå impulsen att bedöma de 

insamlade data utifrån etablerade teoretiska ramar och teorier. Detta för att inte riskera att 

gå miste om det som verkligen pågår på fältet. 

3.1.1 Metodens tekniska beståndsdelar 

Analysprocessen inom GT handlar om kodning av datamaterialet där forskaren försöker 

förstå vad som händer i data genom att fortlöpande utarbeta kategorier, egenskaper och 

relationer. Datamaterialet läses rad för rad och stycken som bär mening markeras. Meningen 

sammanfattas med ett eller några få beskrivande ord, denna benämning utgör en kod 

(Thornberg & Forslund Frykedal 2009:42). Den mest grundläggande principen vid 

kodningen är ständigt jämförande. Genom att jämföra data, kategorier, egenskaper och 

minnesanteckningar med varandra och finna deras likheter och skillnader genereras en teori 

(Glaser 2010:43). Utgångspunkten för denna är kärnkategorin, den är svaret på hur 

deltagarna inom det studerade området löser sitt mest centrala problem, sin 

huvudangelägenhet.  

Inom GT görs urvalet kontinuerligt under studiens gång med hjälp av teoretiska urval. Ett 

teoretiskt urval är enligt Glaser (1978:36) en process som underlättar datainsamling för 

teorigenerering. Utifrån ett embryo till en teori – en tanke, en idé eller ett intresseområde – 

gör forskaren ett urval, samlar in, kodar och analyserar sina data. Därefter bestämmer 

forskaren vilka data som ska samlas in härnäst och var de finns. Detta gör att ett teoretiskt 

urval både styrs av och styr den framväxande teorin (Glaser 2010:173). Syftet med det 

teoretiska urvalet är att systematisera datainsamlingen och underlätta sökandet efter 

kategorier, egenskaper och relationer. Detta begränsar och fokuserar i sin tur studien som 

helhet genom att forskningsområdet smalnas av till en specifik forskningsfråga. Det 

teoretiska urvalet är det första deduktiva inslaget i GT, men inte deduktivt i den meningen att 

det formuleras en hypotes som ska verifieras utan deduktivt i och med att det ger en riktlinje 

för hur studien ska fortskrida (Hartman 2001:67–69). 
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Två kriterier för det teoretiska urvalet är ändamål och relevans. Ändamål handlar om att de 

data som samlas in ska kunna ge den information som för tillfället eftersöks, vilket innebär 

att ändamålet ser olika ut beroende på vilken fas forskaren befinner sig i. Relevans innebär 

att kategorier, deras egenskaper och relationer ska vara betydelsefulla och relevanta för den 

framväxande teorin som den ser ut just då (Hartman 2001:70–71)  

3.2 Val av metod 

Då syftet med vår studie var att undersöka hur det är att arbeta med döda kroppar på ett 

krematorium var GT en lämplig metod. Detta eftersom det är en sluten värld som få känner 

till och GT som metod är utforskande och syftar till att finna det som verkligen pågår. De som 

har kunskap om krematoriearbete är arbetarna själva och GT som metod låter deras 

erfarenheter av vad som är centralt i arbetet vara vägledande. Att skaffa oss en förståelse om 

vad som pågår genom närheten till fältet som GT innebär blev logiskt. Vi strävade dessutom 

efter att göra en studie som kunde vara relevant för deltagarna i den. En metod som GT, 

vilken syftar till att generera en teori grundad i data med utgångspunkt i deltagarnas 

huvudangelägenhet, var därför ett mycket bra alternativ.  

3.3 Förhållningssätt under forskningsprocessen  

Oavsett vilken version av GT som forskaren väljer så finns det några grundläggande 

förhållningssätt som är viktiga att förklara för att kunna förstå tillvägagångssättet. Dessa 

förhållningssätt kan ses lite som forskarens verktygslåda som hjälper till i genererandet av 

teorin. Det vi kommer att ta upp är teoretisk känslighet och tempo samt 

minnesanteckningar. 

3.3.1 Teoretisk känslighet och tempo 

Två begrepp som påträffas inom GT är teoretisk känslighet och tempo. Båda är personliga 

förmågor hos forskaren som utvecklas under studiens gång. Den inre källan till den 

teoretiska känsligheten utgörs av den ökade förståelse för forskningsområdet som forskaren 

uppnår under den analytiska processen (Hartman 2001:97). Den teoretiska känsligheten 

börjar utvecklas i och med att forskaren med öppenhet och utan förutfattade meningar 

beträder forskningsfältet för att finna vad som pågår (Glaser 1978:2–3). Den teoretiska 

känsligheten hjälper forskaren till en medvetenhet om de data som samlas in och vilken 

innebörd de har. Denna ökade förståelse kan i sin tur leda till kreativitet, vilket är av stor vikt 

vid genererandet av en teori (Hartman 2001: 100). 

För att uppmuntra till kreativitet och även kontrollera den är det viktigt att forskaren själv 

bestämmer sitt teoretiska tempo i processen. Forskaren måste låta studien ta sin tid, att följa 

det egna personliga tempot gör att forskaren inte stressar på processen, saktar ner den för 

mycket eller låter den avstanna helt (Glaser 1978:19). Det är även viktigt att under 

forskningsprocessen göra andra saker och ta pauser för att upprätthålla motivationen, samt 

att vara medveten om att forskaren under studiens gång kommer att genomgå olika 

psykologiska stadier (Hartman 2001:101).  
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Vår teoretiska känslighet började utvecklas redan vid den första kontakten med fältet och har 

genom den analytiska processen och minnesantecknandet väglett oss under studiens gång. Vi 

nådde en ökad förståelse om begravningsbranschen i allmänhet och krematorieverksamheten 

i synnerhet. Denna förståelse har gjort oss uppmärksamma på detaljer och hjälpt oss att 

analysera vårt datamaterial. Det teoretiska tempot har varit svårt att helt själva kontrollera 

då vi har varit beroende av deltagarnas tillgänglighet. Vi har dock haft nytta av att vara två 

individer med olika temperament. Detta har inneburit att vi kunnat turas om att agera gas 

och broms under processen för att upprätthålla motivationen, sätta igång kreativiteten samt 

hantera den psykologiska berg-och dalbana som en studie med GT ibland innebär. När 

motivationen har saknats för en av oss har den andra varit drivande för att arbetet skulle 

fortlöpa. Vi har dessutom när motivationen saknats för båda tagit en ledig dag för att få 

distans till studien samt en paus i processen för att samla krafterna.  

3.3.2 Minnesanteckningar 

Ett viktigt verktyg som forskaren har till sitt förfogande för att generera en teori är 

minnesanteckningar. Minnesanteckningar innehåller tankar, idéer och reflektioner om 

koder, kategorier och deras relationer som uppkommer under studiens gång. Det finns en 

stor frihet i minnesantecknandet, de kan bestå av allt från ett par ord eller enstaka meningar 

till flera sidor. Antecknandet börjar i och med den första kodningen i den öppna fasen och 

fortgår under hela processen (Glaser 2010:193–194). Syftet med minnesanteckningarna är 

att skapa en analytisk förståelse, att lyfta empirin till ett begreppsligt plan. Kategorier matas 

med egenskaper varefter hypoteser formuleras om kategoriernas relationer. 

Minnesanteckningar fungerar även som en avlastning för att forskaren ska kunna bibehålla 

fokus vid exempelvis datainsamling eller kodning. I slutet av den teoretiska fasen sorteras 

minnesanteckningarna för att ligga till grund för den genererade teorin. Målet med 

sorteringen är att passa in alla uppkomna idéer någonstans i teorin utan att några relevanta 

begrepp utelämnas (Holton & Walsh 2017:109). Slutligen kopplas den genererade teorin med 

hjälp av minnesanteckningar till befintliga teorier (Glaser 1978:84). Glaser (1978:83) lägger 

vidare stor vikt vid att aldrig vänta med att skriva ner tankar och idéer som plötsligt 

uppkommer eftersom de då lätt kan gå förlorade.  

Under studiens gång har vi jämsides med datainsamling, urval och analys varit noga med att 

skriva minnesanteckningar. Vi har ständigt haft med oss en varsin anteckningsbok där vi 

kunnat skriva ner tankar, idéer och frågor som uppkommit på vägen. Dessa 

minnesanteckningar har sedan renskrivits och bearbetats vid ett flertal tillfällen. Vi har varit 

noga med att skriva minnesanteckningar var för sig och att inte jämföra och diskutera dem 

förrän vi befann oss i den teoretiska fasen för att undvika att tvinga på varandra våra 

individuella tankar och idéer.  

4 GENOMFÖRANDE 

Under denna rubrik kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt – från det att vi endast 

hade ett problemområde, genom de olika faserna, till genererandet av teorin. Vi presenterar 

forskningsprocessen uppdelad på de tre olika faserna – den öppna, den selektiva och den 

teoretiska fasen. Avsnittet avslutas med ett stycke om våra etiska överväganden.  
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4.1 Forskningsprocessen 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tillvägagångssättet vid urval, datainsamling och 

analys i de olika faserna för att kunna uppnå vårt syfte, att generera en teori som är relevant 

och användbar för arbetare på ett krematorium utifrån deras huvudangelägenhet. 

4.1.1 Den öppna fasen – urval, datainsamling och analys 

Den öppna fasen inleddes med ett teoretiskt urval som hade ändamålet att finna så många 

kategorier som möjligt samt en kärnkategori. Vi valde att börja datainsamlingen genom 

observationer, detta då vårt syfte inledningsvis var att bekanta oss med fältet. Då vi inte hade 

någon tidigare erfarenhet om arbetet på ett krematorium var det för oss logiskt att börja med 

att observera deltagarna i deras dagliga arbete. Inledningsvis ville vi göra observationer på 

två olika krematorier för att få maximal variation. 

För att få kontakt med två krematorier använde vi oss av en bekant som arbetar som 

begravningsentreprenör. Detta då vi ansåg att det skulle underlätta tillgången till fältet om vi 

använde oss av någon de kände till som kunde gå i god för oss. Kontaktinformationen till 

krematorierna vidarebefordrades av vår bekant via mail varefter vi skickade en förfrågan om 

de var intresserade av att delta i vår studie. Då endast ett krematorium svarade och var villiga 

att delta så valde vi att genomföra vår första datainsamling där. Eftersom att vi fortfarande 

ville samla in data från två olika krematorier kontaktade vi ett annat krematorium. 

Kontakten med det andra krematoriet togs via mail och utan hjälp av någon mellanhand. 

Dessa var intresserade av att vara med i vår studie vilket gjorde att vi genomförde vår andra 

observation där. Observationerna var ostrukturerade och vi hade inget på förhand utformat 

observationsschema utan försökte att så noga som möjligt få syn på och anteckna deltagarnas 

handlingar och interaktioner för att därigenom få reda på vad som pågår (Bryman 2011:266). 

Rollen som vi intog är den som Bryman (2011:389) kallar för ”observatör-som-deltagare”, 

vilket innebar att vi huvudsakligen var där som forskare men att vi till viss del ändå deltog i 

den sociala miljön genom att till exempel hjälpa till med enklare arbetsuppgifter och närvara 

under fikarasten. Detta kändes som ett bra alternativ eftersom arbetet som utfördes krävde 

en hel del kunskap och erfarenhet, så det hade varit olämpligt för oss att vara mer 

deltagande. Under observationerna fick vi till en början en guidad visning genom lokalerna 

av en av de anställda på varje krematorium. Hen förklarade hur processen gick till och vi fick 

möjlighet att ställa frågor. Rundvandringen varade i cirka en timme för vart och ett av 

krematorierna. Efter detta fick vi vid båda observationstillfällena möjlighet att mer fritt följa 

de anställdas sysslor för dagen under en dryg timma och även där fanns det utrymme för oss 

att ställa frågor. Observationstillfällena avslutades med en gemensam fikarast där vi hade en 

avslappnad konversation med flertalet av de anställda där samtalen kretsade kring deras 

arbete och olika anekdoter gällande arbetet.  

Efter att vi hade genomfört vår första observation på krematorium 1 satte vi oss var för sig 

och skrev fältanteckningar. Detta gjorde vi även efter observationen på krematorium 2. 

Redan efter den andra observationen kunde vissa mönster urskiljas i datamaterialet, varför vi 

beslutade oss för att göra en första kodning. Vi gick igenom fältanteckningarna noggrant och 

ställde relevanta frågor till våra data så som: Vad är det som pågår här? Vad är detta en 

studie om? Vilken kategori indikerar detta? Vilka egenskaper av vilken kategori indikerar 
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detta? (Glaser 2010:139). Fältanteckningarna lästes rad för rad och försågs med olika koder 

som beskrev vad som försiggick i materialet. Under kodningsprocessen skrev vi även våra 

första minnesanteckningar om idéer och tankar som uppkom om kategorier, deras 

egenskaper och relationer samt vilken kategori som skulle kunna vara en kärnkategori. En 

kärnkategori är den kategori som är mest frekvent förekommande i materialet och som flest 

kategorier är relaterade till. Kärnkategorin utgör svaret på deltagarnas mest centrala 

problem, deras huvudangelägenhet, och utgör grunden för den framväxande teorin (Glaser 

2010:132–133). Efter detta så jämfördes koderna med varandra för att få syn på likheter och 

skillnader, och vi diskuterade även gemensamt vad vi såg i vårt material. Genom ständigt 

jämförande och en pågående diskussion kunde koder placeras in i olika löst utformade 

kategorier (Thornberg & Forslund Frykedal 2009:42–45). Vi var noga med att inte tala om 

våra personliga minnesanteckningar eftersom vi inte ville färga varandras framväxande 

tankar och idéer om materialet.  

Det andra teoretiska urvalet i den öppna fasen gjordes efter att de två observationerna 

kodats. Vi hade då löst utformade kategorier att utgå ifrån och ändamålet blev att fylla dessa 

kategorier med mer data samt att upptäcka ytterligare kategorier. Vi valde att genomföra två 

intervjuer för att komplettera datainsamlingen i den öppna fasen eftersom att vi ansåg att 

intervjuer skulle ge oss en djupare förståelse. Anledningen till att vi gjorde just två intervjuer 

var för att möjligheten erbjöds och vi ansåg att det var till nytta att ha ett rikt datamaterial. 

Kategorierna gav oss en riktning till vad vi skulle vara extra uppmärksamma på under de två 

intervjuerna som genomfördes. Det var viktigt för oss att intervjudeltagarna själva skulle ta 

upp det som för dem var intressant och relevant angående arbetet. Utifrån vad de berättade 

och vad vi fått fram i kodningen ställde vi dessutom relevanta följdfrågor. Båda intervjuerna 

genomfördes i fikarummet på krematorium 2 och varade ca 45 minuter vardera. Vi valde i 

den öppna fasen att följa Glasers rekommendationer om att inte spela in intervjuerna för att 

spara tid (Glaser 2010:123). En av oss förde istället anteckningar under intervjuns gång och 

skrev ned stödord för att hjälpa minnet på traven när vi efter intervjuerna skulle skriva 

fältanteckningar. Den andra hade istället som uppgift att vara den som höll i intervjun och 

ansvarade för att ställa lämpliga följdfrågor. För den som endast lyssnade och ställde frågor 

underlättade det att inte behöva tänka på att anteckna det som sades, vilket gjorde att denne 

kunde vara mer närvarande i samtalet där förståelsen föds.  

Efter att vi genomfört de två intervjuerna skrev vi fulla fältanteckningar var för sig. Sedan 

kodades den första intervjun och jämfördes med materialet från observationerna samtidigt 

som vi jämsides med detta skrev minnesanteckningar. De tidigare löst utformade 

kategorierna blev tydligare och fylldes med koder som i det ständiga jämförandet hade visat 

sig höra ihop. Vissa provisoriska kategorier förändrades i och med detta samt att vissa koder 

som inte passade in i någon redan befintlig kategori resulterade i nya kategorier. Arbetet 

innefattade en ständig pendling mellan fältanteckningar, koder, kategorier och 

minnesanteckningar för att hela tiden säkerställa att de kategorier som formulerades faktiskt 

var grundade i data. I samband med det ständiga jämförandet mellan fältanteckningar och 

minnesanteckningar så upptäckte vi även att den tidigare spekulerade kärnkategorin visade 

sig vara den faktiska kärnkategorin. Den var mest frekvent förekommande i materialet samt 

hade kopplingar till flertalet andra kategorier. Under kodningen och det ständiga 

jämförandet av den andra intervjun upptäckte vi att den information som tillkom i och med 
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detta inte förändrade de tidigare funna kategorierna. Den bidrog inte heller med någon ny 

information och data började upprepa sig, vilket för oss var ett tecken på att vi hade uppnått 

teoretisk mättnad och att det var dags att gå vidare till nästa fas (Holton & Walsh 2017:103). 

Den öppna fasen resulterade i kärnkategorin kontrollerar, som är svaret på 

huvudangelägenheten det får inte bli fel, samt åtta ytterligare kategorier vilka presenteras i 

tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Kategorier och koder från den öppna fasen 

KATEGORIER KODER 

Kontrollerar  

(kärnkategori) 

Kontrollerar process, identitet och teknik, får inte bli fel, dubbelkollar, 

trepunktskontroll, ständig kontroll, signerar, spårar avvikelser, säkerställer. 

Strukturerar 
Planerar, förbereder, ordnar, sorterar, strukturerar, systematiserar, håller isär, 

rangordnar, ansvarsfördelar, kvitterar in/ut, delegerar, bokar, registrerar, arkiverar. 

Förebyggande 

arbete 

Säkerställer/upprätthåller rutin, personliga rutiner, underlättar, förtydligar, 

förebygger fara, missförstånd och fel, arbetare är utbytbara. 

Verksamhetens 

styrning 

Lagar för utsläpp/kremering styr, regler kring urnor, kistor och gravsättning, hög 

arbetsbelastning, omorganisering, förbättrar arbetsmiljön, externa aktörer påverkar.  

Gemenskap och 

humor 

Skämt om döden/döda, rå men hjärtlig jargong, retas, värdesätter humor, trivs, känns 

som hemma, egen enhet, gemenskap, anekdoter, hjälps åt, samarbete. 

Dubbla roller 
Arbetet hemligt, andra tar avstånd, olika roller i olika sammanhang, bemöter myter, 

läser av människor, sprider kunskap, avdramatiserar, isbrytare, klädkoder. 

Explicit värdegrund 
Visar förståelse, respekt, acceptans och omtanke, betonar värdighet, presenterar 

valmöjligheter, personligt, olika religioner, press att göra bra jobb, viktigt jobb.  

Tillhandahålla 

service 

Erbjuder extra service, vill hjälpa, anstränger sig, vill underlätta, förmedlar lugn, är 

medmänniska, är ärlig, gör inte skillnad, gör uppoffringar, tar åt sig uppskattning. 

Personlig hantering 

av arbetet 

Rationaliserar/materialiserar/förtingligar, tar avstånd, uttrycker ambivalens, skillnad 

på ålder, ändå alltid tungt, medvetna, hjälps åt, har valmöjligheter, bestämmer själva. 

 

4.1.2 Den selektiva fasen – urval, datainsamling och analys 

Det teoretiska urvalet i den selektiva fasen utgick från ändamålet att fylla de identifierade 

kategorierna – och främst kärnkategorin kontrollerar – med egenskaper. Detta då syftet med 

denna fas är att koncentrera kodningen på de kategorier som är relaterade till kärnkategorin, 

och de som inte är det faller bort (Thornberg & Forslund Frykedal 2009:46). Vi började 

därför med att söka i dags- och kvällstidningar för att se om det förekom artiklar om fel som 

begåtts på krematorium. Eftersom kärnkategorin kontrollerar är svaret på hur deltagarna 

hanterar huvudangelägenheten det får inte bli fel ville vi fördjupa våra kunskaper om detta. 

Vi fann några enstaka artiklar om tillfällen då det blivit fel, men dessa var dels flera år gamla, 

dels så var det inte på krematorier utan på begravningsbyråer eller bårhus felen hade begåtts. 

Artiklarna gav oss dock en kunskap om att det kan gå fel och på så vis en grund till att kunna 

fråga om fel som har begåtts. Utifrån ändamålet i denna fas, att fylla kategorierna med 

egenskaper och sortera bort kategorier som inte är relaterade till kärnkategorin, funderade vi 
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över var vi skulle finna dessa data. Vi kom fram till att vi var i behov av individer med gedigen 

kunskap om och erfarenhet av krematoriearbete. Vi ville dessutom maximera variationen 

avseende arbetsplats och arbetsposition. Urvalet bestod därför av intervjuer med en 

enhetschef samt två medarbetare på två olika krematorier som samtliga hade minst 10 års 

erfarenhet.  

Intervjuerna i den selektiva fasen var semistrukturerade och genomfördes med utgångspunkt 

i de kategorier vi identifierat i den öppna fasen. Vi utgick inte från någon intervjuguide utan 

använde oss av våra kategorier som temaområden och ställde frågor kring dessa för att 

fördjupa vår kunskap om kategorierna, deras egenskaper och relationer. Samtliga intervjuer 

genomfördes i för deltagarna bekanta miljöer. Intervjun med enhetschefen genomfördes på 

dennes kontor och intervjuerna med medarbetarna genomfördes i respektive krematoriums 

fikarum.  Intervjuerna varade i 45-70 minuter och spelades trots Glasers rekommendationer 

in. Detta då vi båda ville kunna vara helt närvarande i samtalet och koncentrera oss på att 

leda in samtalet på områden som berörde kategorierna. Det inspelade materialet 

transkriberades i sin helhet för att därefter kodas.  

Genom det ständiga jämförandet mellan empiri, koder, kategorier och minnesanteckningar 

fylldes kärnkategorin och de övriga kategorierna med ytterligare egenskaper. Kärnkategorin 

med dess egenskaper framträdde ännu mer tydligt. Vi skrev under kodningsprocessen 

minnesanteckningar om potentiella relationer mellan kategorierna samt om hur de kunde 

vara relaterade till kärnkategorin. Detta för att ha som grund inför den teoretiska fasen samt 

att samla våra tankar och idéer om den framväxande teorin. Vi skrev även 

minnesanteckningar om kategorier som eventuellt kunde sorteras bort.  

Under kodningsprocessen fann vi att en av kategorierna, verksamhetens styrning, inte stod i 

relation till kärnkategorin. Dess koder förekom heller inte i det nya insamlade materialet 

vilket gjorde att den föll bort. Det nya materialet gav inte upphov till några nya koder som 

inte passade in i de befintliga kategorierna. Detta gjorde att det inte tillkom någon ny 

kategori i denna fas. I slutet av kodningen och den ständiga jämförelsen av det nya 

datamaterialet mot det vi fått reda på tidigare upptäckte vi att nya data som inkommit hade 

sin plats i teorin. På grund av detta, samt att data började upprepa sig, kunde vi konstatera 

att vi uppnått mättnad i denna fas. Vår teoretiska känslighet hade utvecklats och 

underlättade denna bedömning eftersom vi vid denna tidpunkt hade en stor förståelse för 

och medvetenhet om vårt datamaterial. För att ytterligare försäkra oss om att vi uppnått 

mättnad lästes all hittills insamlad data igenom ytterligare en gång för att kontrollera att vi 

inte missat något, vilket vi inte hade. Efter den selektiva fasen gick vi således vidare med en 

kärnkategori och sju andra kategorier för att ta oss an den teoretiska fasen. 

4.1.3 Den teoretiska fasen – urval, datainsamling och analys 

I den teoretiska fasen utgick det teoretiska urvalet från ändamålet att finna relationer mellan 

kategorierna samt att fylla kategorierna med ytterligare egenskaper. För att ta reda på vilken 

information vi redan hade, och vad vi behövde veta mer om, korstabulerade vi våra 

kategorier i ett 8 x 8 rutnät. Samtliga kategorier ställdes mot varandra för att vi med hjälp av 

våra tankar och idéer från minnesanteckningarna skulle få syn på vad vi visste om de olika 

inbördes relationerna. Detta gjorde att vi på ett tydligt sätt fick syn på vilka rutor som förblev 
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tomma och som skulle utredas i datainsamlingen i denna fas. De rutor som fylldes i 

behandlades som hypoteser om potentiella relationer som även de skulle utforskas vidare. 

När detta var gjort hade vi en klarare bild av vad för data vi behövde och var vi skulle finna 

den. Vi ansåg oss vara i behov av personer med varierande kunskap av krematoriearbete för 

att få så stor bredd i datamaterialet som möjligt. Av den anledningen ville vi ha deltagare 

med olika arbetspositioner och framförallt olika många år i yrket. Urvalet bestod således av 

en enhetschef samt tre medarbetare på krematorium 2, som samtliga hade 1-10 års 

erfarenhet av arbetet.  

Inför denna datainsamling ansåg vi att det skulle vara av värde att genomföra en 

fokusgruppsintervju för att få till en diskussion deltagarna emellan. Fokusgruppsintervjun 

varade i 45 minuter och genomfördes i krematoriets fikarum. Efter godkännande från 

samtliga deltagare spelades intervjun in, detta då vi ansåg att det var svårt att behålla allt i 

minnet då samtalet involverade flera parter och hade formen av en diskussion. Vi började 

med att kortfattat berätta för deltagarna om de olika kategorierna, samt att kategorin 

kontrollerar utgjorde kärnkategorin. Samtliga kategorier hade skrivits ner på varsin post-it 

för att underlätta för deltagarna att reflektera över dem. Därefter fick deltagarna med oss och 

med varandra associera fritt kring kategorierna, deras egenskaper och relationer. Utifrån 

våra minnesanteckningar och korstabuleringen hade vi dessutom markerat några relationer 

som extra viktiga att få mer information om. Detta gällde hur vissa av kategorierna relaterade 

till varandra som vi ansåg att vi inte hade fått riktig klarhet i. Diskussionen gick lite trögt till 

en början men efter att vi berättat mer om hur vi trodde att kategorierna hängde ihop 

lossnade det och deltagarna diskuterade mer med varandra än med oss.  

Den inspelade intervjun transkriberades därefter i sin helhet för att kodas. I samband med 

kodandet jämfördes det nya datamaterialet med de tidigare identifierade kategorierna, 

egenskaperna samt minnesanteckningarna. De data vi fick in om relationerna mellan 

kategorierna jämfördes med de hypotetiska relationer vi skrivit ner och likheterna och 

skillnaderna gjorde att vi fick en tydligare bild av relationerna. Våra kunskaper om 

kategorierna och deras egenskaper fördjupades dessutom, vilket gjorde att två av 

kategorierna benämndes om. Kategorin tillhandahålla service fick namnet tillhandahålla 

god service och kategorin dubbla roller fick namnet dubbelhet i rollen. Även kärnkategorin 

fick en ny benämning, istället för enbart kontrollerar benämndes den nu engagerat 

kontrollerande.  

Genom att ta hjälp av våra teoretiska idéer från minnesanteckningarna genererades vår teori. 

Minnesanteckningarna sorterades för att se till att alla uppkomna idéer passade in i teorin. 

Samtliga kategorier och relationer som presenteras i resultatet har förtjänat sin plats i teorin 

genom att i kodningen visat sig vara relevanta. 

4.2 Etiska överväganden 

För att förhålla oss till de etiska krav som finns när forskning bedrivs har vi i vår studie följt 

de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har sammanställt. Dessa syftar till 

att säkerställa individskyddskravet – att individer inte ska utsättas för varken fysisk eller 

psykisk skada eller kränkas – vilket är grundvalen för alla forskningsetiska överväganden 

(Vetenskapsrådet 2002:5). Principerna presenteras i form av krav och utgörs av 



 19  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6). Vi förhöll oss till informationskravet och samtyckeskravet genom 

att muntligen informera om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt i samband med 

att vi kom till krematorierna. Eftersom att vi kom i kontakt med det första krematoriet via en 

bekant som arbetar i branschen så blev det extra viktigt för oss att poängtera att deltagandet 

verkligen var frivilligt, då vi var oroliga att de anställda annars skulle kunna känna sig 

pressade att delta på grund av relationen till vår bekanta. Innan observationerna och 

intervjuerna informerade vi även om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, eller 

be oss att inte ta med något vi eventuellt hört eller bevittnat i studien, och att detta i så fall 

inte skulle leda till några frågor eller påtryckningar från vår sida.  

Det var för oss viktigt att i studien inte nämna vilken stad som de studerade krematorierna 

ligger i, detta eftersom det finns ett begränsat antal krematorier i Sverige och vi ville ha 

möjlighet att garantera konfidentialitet för våra deltagare. När citat från deltagarna 

presenteras i resultatet används bokstäver och siffror som benämning för dem samt att vi 

kontinuerligt använder könskategorin hen för att ytterligare försvåra identifiering av enskilda 

deltagare i linje med konfidentialitetskravet. I våra fält- och minnesanteckningar har vi heller 

aldrig benämnt deltagarna med namn och vi är noga med att förvara datamaterialet på ett 

säkert sätt. Den information som framkommit i denna studie kommer vidare inte att 

användas till något annat än studiens syfte, vilket är i enlighet med nyttjandekravet.  

Ytterligare ett etiskt övervägande som vi till en början diskuterade var om vi skulle exponeras 

för döda kroppar. Det visade sig dock inte vara ett problem då alla kroppar som befinner sig 

på krematoriet ligger i kistor och inte exponeras för krematoriearbetarna i deras arbete.  

5 RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras studiens resultat. Vi börjar med att presentera vår teoretiska 

modell samt ger en översiktlig bild av vår grundade teori. Därefter presenteras kärnkategorin 

engagerat kontrollerande. Efter detta presenteras kategorierna, deras egenskaper och deras 

relation till kärnkategorin samt deras inbördes relationer. Avslutningsvis ges en kortare 

sammanfattning av resultatet.  

5.1 Vår teoretiska modell  

Vår genererade teori består av kärnkategorin engagerat kontrollerande samt kategorierna 

struktur; förebyggande arbete; tillhandahålla god service; gemenskap & humor; personlig 

hantering; dubbelhet i rollen och explicit värdegrund. Nedan presenteras en modell över hur 

kategorierna relaterar till varandra (figur 1). Samtliga kategorier har en relation med 

kärnkategorin vilket de feta pilarna indikerar. Utöver detta finns det relationer mellan vissa 

av kategorierna vilket de smalare pilarna visar. Den explicita värdegrunden har sin placering 

överst i modellen eftersom den sipprar in i och påverkar alla de övriga kategorierna. Var och 

en av kategorierna har sin plats i teorin och krävs för att arbetet ska kunna fungera. Vi börjar 

kategoripresentationen med kärnkategorin, därefter går vi över till de kategorier som rör det 

praktiska arbetet. Efter detta presenteras de mellanmänskliga kategorierna, därefter de 
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interpersonliga kategorierna. Avslutningsvis presenteras den explicita värdegrunden som 

ligger som ett hölje över allt.  

 

Figur 1: Teoretisk modell över vår grundade teori 

5.2 Kärnkategori – engagerat kontrollerande 

Medarbetarnas huvudangelägenhet, deras mest centrala problem, är det får inte bli fel. Dessa 

ord har framkommit under samtliga datainsamlingstillfällen. De hanterar detta problem 

genom kärnkategorin engagerat kontrollerande. Kärnkategorin blev tydlig redan i den 

öppna fasen och har alltsedan dess genomsyrat det insamlade datamaterialet. Engagerat 

kontrollerande är ständigt närvarande och relaterar till de övriga kategorierna. Engagerat 

kontrollerande har inget fast format, utan det är en process som ses i de aktiviteter som 

medarbetarna på krematorierna utför. Trots att det är det mest centrala i arbetet går det 

alltså inte att ta på eller fast bestämma en gång för alla. Engagerat kontrollerande utgörs av 

de tre egenskaperna identitetskontroll, jämförelsekontroll och regelbundna 

maskinerikontroller. 

Den mest framträdande egenskapen av engagerat kontrollerande är identitetskontroll. Det 

innefattar kontroller av att det är rätt kista som kremeras, rätt aska i rätt urna och att rätt 

person hämtar askan. Identitetskontroll görs genom granskning av namn och personnummer 

på den avlidne och på de anhöriga. Identitetskontrollen är en viktig åtgärd för att säkerställa 

att det inte blir fel, vilket intervjuperson 3 betonar:  

Jag har ju ett yttersta ansvar och just det här med kollen, identitet, det är liksom A och O. 

Det är oerhört viktigt. Det får, någon förväxling får bara helt enkelt inte ske. – 

Intervjuperson 3 
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Intervjuperson 3 anser sig som enhetschef ha ett extra ansvar när det gäller engagerat 

kontrollerande. Att ständigt kontrollera identiteten och säkerställa att det är rätt person och 

rätt kista som förflyttas eller kremeras beskrivs som A och O. Detta för att det inte under 

några omständigheter får ske några misstag. Dels för att det är omöjligt att göra om 

kremationen, dels för att ett misstag kan vara traumatiserande för de anhöriga.  

Ytterligare en egenskap som ingår i engagerat kontrollerande är jämförelsekontroll. Det är en 

aktivitet som innefattar att medarbetarna ständigt jämför information som finns på olika 

ställen i form av exempelvis utskrivna dokument, datorregister, informationstavlor och 

muntlig kommunikation. Informationen som jämförs ska ha precis passning – namn, 

personnummer och kremationsnummer ska stämma till punkt och pricka. 

Jämförelsekontrollen sker i flera steg, intervjuperson 4 beskriver hur det går till:  

När kistan kommer in, man kollar att det är rätt. När vi plockar ut kistan på morgonen, 

att vi kollar att det är rätt kista. Sen när vi märker upp kistan inför kremation att man 

kollar att det är rätt kista. Och sen har man en dubbelkoll, eller tre gånger till, när man 

har märkt upp så är det en till som kommer och kollar, och sen innan kistan åker in att 

man kollar brickan med numret som står på kistkortet. Sen att man kollar så att rätt aska 

hamnar i rätt urna liksom. Så det är ju den centrala punkten. – Intervjuperson 4  

Den upprättade jämförelsekontrollen som utförs av flera personer beskrivs som den centrala 

punkten. I citatet ovan redogör intervjuperson 4 för arbetsgången från att en kista kommer in 

till att urnan fylls med stoftet. Det framgår att kistan och stoftet genomgår minst åtta 

jämförelsekontroller. I och med att det är flera personer som är inblandade i denna 

jämförelsekontroll reduceras även risken för fel på grund av den mänskliga faktorn kraftigt.  

Den tredje egenskapen hos engagerat kontrollerande är regelbundna maskinerikontroller. 

Då problem med tekniken kraftigt ökar risken för fel och fara är det viktigt att upprätthålla 

dessa. Regelbundna maskinerikontroller sker på dag-, vecko- och årsbasis. De flesta 

maskinerikontrollerna kan medarbetarna själva utföra men om det är något som är trasigt 

genomförs felsökning och reparationer av servicetekniker. Detta tas upp av intervjuperson 4: 

[… S]å har man en checklista som vi går igenom för varje vecka. Kolla hydrauliken, kolla 

spjällen att de står i rätt läge och sådär. Kolla trycket i kylpannan och filtren och sådär […] 

Vi kan kontrollera att det fungerar men om det ska lagas då måste ju vi ringa till vår 

servicekille. – Intervjuperson 4 

Citatet beskriver några av de regelbundna maskinerikontroller som görs varje vecka. 

Medarbetarna utgår från en checklista för att alla kontroller ska genomföras samt att olika 

mätarinställningar och nivåer dokumenteras för att ligga till grund för nästa veckas kontroll. 

Utöver detta genomförs dagliga kontroller i samband med kremering så som kontroll av 

temperatur och syrehalt i ugnen. Det sker även regelbundna maskinerikontroller på årsbasis 

för att kontrollera utsläppsnivåer ur en miljösynpunkt.  

Engagerat kontrollerande är som tidigare nämnts relaterad till samtliga övriga kategorier. 

Dessa relationer kommer att redovisas i slutet av respektive kategoris presentation.  
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5.3 Kategorierna och deras relationer 

Struktur 

Det dagliga arbetet kräver en tydlig struktur och vikten av att planera, ordna, sortera och 

systematisera är något som beskrivs som A och O av deltagarna. Dels finns det 

strukturerande handlingar som medarbetarna ägnar sig åt. De har ett system för in- och 

utkvittering så fort en kista eller urna förflyttas och det finns en tydlig ansvarsfördelning över 

de olika arbetsuppgifterna. Dels finns det mer stabila strukturer som är upprättade i rum och 

tid och som medarbetarna genom sina aktiviteter underhåller. De har på arbetsplatsen en 

rent rumslig struktur över vad som förvaras vart, där kistor och urnor är systematiskt 

ordnade. Arbetet kräver dessutom stor tidsplanering gällande arbetsdagen eftersom en 

kremation tar 75-90 minuter.  

En egenskap hos struktur är struktur i arbetet som krävs för att arbetet ska kunna utföras på 

rätt sätt. Struktur i arbetet hjälper till att avgränsa ansvarsområden samt avgöra vad som 

utgör respektive parts arbetsuppgifter, vilket underlättar samarbetet. Detta betonas extra 

med tanke på att det är fler än bara de anställda på krematoriet som rör sig i lokalerna, så 

som begravningsentreprenörer, florister, präster, transportörer och officianter. Alla dessa 

måste vara medvetna om strukturen och vara noga med att följa den. Fokusgruppsintervjun 

belyser vikten av struktur i arbetet:  

Det är ju så att vi som jobbar här, vi har inga visningar av stoften. Det är begravnings-

byråerna som har det, och så är det. Och det ska vi fortsätta och ha. […] Oftast så kan det 

vara, byrån ringer till oss och hör om vi kan ha visning men äh vi tar inte det. Kan köra in 

kistan och förbereda men vi tar inte visningen, det åligger byrån. – Fokusgruppsintervju 

De som arbetar på krematoriet är noga med att upprätthålla struktur i arbetet, vilket citatet 

visar. De kan hjälpa till med förberedelser inför exempelvis en visning eller en 

begravningsceremoni, men de håller inte i den. Detta kan ses ha olika anledningar, dels att 

den person som är bäst lämpad för uppgiften ska genomföra den. Dels att det inte ska dyka 

upp en förfrågan om en visning i sista minuten som måste genomföras, och som därför inte 

kan göras på ett bra sätt, vilket dessutom tar tid från det egentliga arbetet. 

Struktur utgörs dessutom av egenskapen rumslig struktur. Det finns ett system för förvaring 

av kistor och urnor som syftar till att förenkla arbetet. Intervjuperson 3 förklarar hur denna 

rumsliga struktur fungerar:  

Ett kylrum där står det, kistorna i väntan på begravningsakt, andra kylrummet då har 

begravningen varit, dom står i väntan på kremation. […] Så även där skiljs dom åt så att 

säga, och innan vi kremerar så, så får varje, får man kvittera ut så att säga den och den, nu 

är det dags för kremation. – Intervjuperson 3 

Den rumsliga strukturen, med kistorna uppdelade på två olika rum beroende på var i 

processen de befinner sig, är ett sätt att hålla ordning samt förenkla arbetet för de anställda. 

Genom att medarbetarna vet i vilket kylrum de kistor som är klara för kremation förvaras 

kan de snabbare hitta rätt kista när de ska kvittera ut den för kremation. Även urnor delas 

upp på detta sätt, urnor som ska fyllas under dagen står uppradade i rätt ordning och fyllda 

urnor är sorterade efter vilken kyrkogård de ska urnsättas på. 
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Den sista egenskapen som utgör kategorin struktur är tidslig struktur. För att hinna med alla 

dagens kremationer är det viktigt att samtliga medarbetare är insatta i dagens planering. 

Detta citat från intervjuperson 1 är ett exempel på den tidsliga strukturen:  

[… V]i skriver ju ut en lista varje morgon, med vad som händer under dagen. Så vi kan 

ställa fram och floristerna kan förbereda och så. Så ibland kommer man ju innan 

arbetstiden börjar, för att sätta in en kista då, så man hinner med alla kremationer för 

dagen. – Intervjuperson 1  

Arbetsdagen börjar alltid med ett morgonmöte där en lista skrivits ut som blir väldigt central 

för den tidsliga strukturen. Medarbetarna går gemensamt igenom vad som ska hinnas med 

under dagen. Hur många kremationer som ska genomföras, vilka begravningsceremonier 

som ska hållas, om det är någon visning inbokad och om det kommer någon anhörig för att 

hämta en urna. Den tidsliga strukturen är så pass viktig att medarbetarna i vissa fall till och 

med väljer att komma in tidigt för att allt ska hinnas med.  

Kategorin struktur med dess egenskaper kan ses ligga väldigt nära kärnkategorin engagerat 

kontrollerande. Strukturen är en förutsättning för engagerat kontrollerande. Genom att det 

finns en tydlig ansvarsfördelning, kistor och urnor är ordnade på ett bestämt sätt samt att det 

finns en tidslig struktur kan engagerat kontrollerande upprätthållas. Om strukturen inte 

fanns skulle det inte vara möjligt att genomföra engagerat kontrollerande, det skulle inte 

finnas listor, dokument och register att stämma av mot.  

Förebyggande arbete  

Förebyggande arbete skapar rutiner som är till för att underlätta för medarbetarna samt att 

förebygga fel, fara och missförstånd. Rutinerna i förebyggande arbete är en viktig del i att 

skapa en fungerande arbetsplats där alla vet vad som ska göras och vad som händer om det 

inte görs. Rutinerna innehåller bland annat arbetsuppgifter gällande identifiering av urnor 

och kistor, hur medarbetarna ska hantera ovanliga situationer samt tekniskt underhåll av 

maskiner.  

Förebyggande arbetes första egenskap utgörs av identifiera kvarlevor vilket innefattar 

rutiner för att förebygga fel eller missförstånd gällande hanteringen av stoft och urnor. Ett 

exempel på detta är den extra märkning av urnan som medarbetarna gör för att undvika 

förväxling. Detta kan ses i fältanteckningen från observationstillfälle 2 angående rutinen 

kring kremationsnummer:  

Därefter skriver X också dit kremationsnumret på undersidan av urnan, något som hen 

beskriver som en extra säkerhetsåtgärd eftersom vissa urnor inte har någon namnbricka 

på sig och det finns en risk att lappen som sitter dittejpad ramlar av. Så för att slippa 

eventuella problem om det skulle hända så har de upprättat systemet med att skriva 

kremationsnumret i botten. – Observationstillfälle 2  

Fältanteckningen beskriver en rutin för att identifiera kvarlevor som medarbetarna själva 

utvecklat som en extra säkerhetsåtgärd. Detta trots att det enligt dem själva aldrig inträffat 

att lappen med kremationsnumret ramlat av. Att ändå alltid ligga ett steg före i det 

förebyggande arbetet genomsyrar medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter.  
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Det finns även rutiner som genomförs under vissa omständigheter och i mer ovanliga 

sammanhang. Detta utgör förebyggande arbetes andra egenskap specifika situationer. 

Rutinerna för de specifika situationerna gör att medarbetarna vet hur de ska uppträda även i 

situationer som inte uppstår i det dagliga arbetet. Ett exempel på en specifik situation är när 

de får in barnkistor som ska kremeras. Då är de alltid minst två personer vilket 

intervjuperson 5 tar upp:  

Då får man ju oftast eller alltid vara två. Både av psykiska aspekten och även för säkerhet 

och det i och med att det är en mindre kista. – Intervjuperson 5  

Att rutinen för specifika situationer föreskriver att de ska vara två vid kremation av 

barnkistor är alltså dels för att förebygga fara då det rent praktiskt kan bli problematiskt att 

hantera en mindre kista eftersom ugnarnas insättningsanordningar är gjorda för fullstora 

kistor. Dels för att förebygga psykisk påfrestning i och med att de kan stötta varandra 

mentalt.  

Vissa aspekter av det förebyggande arbetet grundar sig i rutiner kring hanteringen av 

maskiner och syftar till att förebygga fara och fel med den tekniska utrustningen. Dessa 

rutiner kan kopplas till egenskapen tekniskt förebyggande som är en viktig del eftersom 

arbetet på krematorierna skulle stanna upp om exempelvis ugnarna slutar fungera. 

Medarbetarna genomför ständiga kontroller av temperatur och syrehalt i ugnen samt 

oljenivåer. Detta underlättas av att de har veckoscheman där de har olika roller varje vecka 

vilket beskrivs av intervjuperson 4:  

Nej, utan, det är ju ett veckoschema man ronderar på. Och det känns ju väldigt bra 

liksom, den här veckan har jag ju underhåll med X, och då kollar man så att maskineriet 

funkar och, nästa vecka kremerar jag, och då är det ju ett avbrott, men ändå, man är där 

borta och då vet man att allting funkar för jag kollade det förra veckan och då har jag en 

underhållare liksom som ska kolla. Och då litar man ju på att hen kollar så att hens vecka 

blir underlättande. – Intervjuperson 4  

Upplägget med rullande veckoscheman underlättar de tekniskt förebyggande rutinerna. 

Detta eftersom att den som genomför kremationer föregående vecka ansvarade för tekniskt 

underhåll och därför har koll på om det var något avvikande med ugnarna då. De tekniskt 

förebyggande rutinerna styrs av checklistor som medarbetarna noga går igenom varje vecka. 

Detta underlättar dels det egna arbetet men även kollegornas arbete då alla delar hänger 

ihop, varför det är viktigt att rutinerna följs i varje led.  

Förebyggande arbete underlättar engagerat kontrollerande och de ligger väldigt nära 

varandra. Rutinerna föreskriver vilken kontroll som ska göras i varje steg av processen. 

Medarbetarna behöver inte själva fundera över när och hur de ska genomföra 

identitetskontroll, utan arbetsgången är designad på ett sätt som gör att det inte kan bli fel, så 

länge alla håller sig till rutinerna. Det förebyggande arbetet är även det en förutsättning för 

att kontrollen ska vara möjlig att upprätthålla. Utan rutiner skulle medarbetarna inte veta 

vem som har hand om vilken kista, i vilket steg i processen kistan befinner sig och vilka 

kontroller som har genomförts. 
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Struktur och förebyggande arbete 

Kategorierna struktur och förebyggande arbete ligger väldigt nära varandra. Strukturen kan 

ses som ett grundläggande fundament som möjliggör det mer specifika förebyggande arbetet 

med rutinerna. Tack vare att det finns en tydlig struktur kan det förebyggande arbetet 

utföras. Strukturen i arbetet gällande ansvars- och arbetsfördelning mellan de olika parterna 

blir viktig här. Ett exempel på detta möjliggörande är i samband med anmälan av ”akt med 

urna”. Akt med urna innebär att begravningsceremonin hålls efter att kistan med kroppen 

kremerats. Det är därför viktigt att dessa kremationer blir färdiga i tid. När en anmälan 

kommer in handläggs den av ekonomiavdelningen, varefter de ansvarar för att informera 

krematoriepersonalen om detta. Intervjuperson 3 förklarar: 

Och då är det ju väldigt noga att kolla upp vilka stoften är som begravningsakt blir med 

urna för att då, det liksom blir ju hög prioritet att kremationen är klar så att säga. […] Så 

när jag får anmälan från ekonomin då så har dom även gjort en extra markering, plus att 

vi får i datorn också när det är akt med urna. Så vi inte ska missa det. – Intervjuperson 3 

Genom uppdelningen mellan ekonomiavdelningens och krematoriepersonalens ansvar får 

krematoriepersonalen informationen i god tid. Det möjliggör upprätthållandet av 

förebyggande arbete i specifika situationer då medarbetarna kan säkerställa att kistan 

kremeras innan begravningsakten. Eftersom akt med urna är mer sällan förekommande 

krävs det att rutinerna för specifika situationer följs. Detta av hänsyn till de anhöriga så att de 

ska kunna genomföra begravningen som planerat.  

Relationen går även i motsatt riktning. Det förebyggande arbetet underhåller och stärker 

upp strukturen och gör den mer beständig. Strukturen finns visserligen där som en grund, 

men den är inte tvingande. Det är först när medarbetarna upprätthåller det förebyggande 

arbetet genom rutiner som strukturen får tyngd. Vikten av att alla noggrant följer samma 

rutiner tas upp av intervjuperson 1: 

Ifall till exempel X jobbar med kremeringen en dag och av nån anledning måste åka iväg 

en sväng så ska ju jag eller Y lätt kunna se vem som är i ugnen och vilka kvarlevor som 

ligger på kylning för att vi ska kunna fortsätta arbetet. Det är därför det är så viktigt med 

rutinen. Om det behövs ska jag kunna hoppa in och ha koll på vem som är vem utan att 

det blir fel. – Intervjuperson 1  

Eftersom medarbetarna aldrig vet vad som kan hända under en dag är det viktigt att 

alla följer rutinerna kring det förebyggande arbetet för att undvika eventuella fel och 

missförstånd. I och med att medvetenheten om detta ökar blir de mer angelägna om att 

upprätthålla rutinerna. Detta stärker i sin tur upp strukturen så att den blir mer fast 

och beständig.  

Tillhandahålla god service 

Medarbetarna på krematorierna uppger samtliga att det bästa med jobbet är att 

tillhandahålla god service och att göra det lilla extra. Att de dessutom ibland kan få 

bekräftelse för ett väl utfört arbete i form av tacksamma anhöriga ses som en stor bonus. 

Medarbetarna finns till hands för och hjälper alla som kommer till krematoriet, såväl 

anhöriga som externa aktörer. De är flexibla och ställer upp där det behövs, såväl praktiskt 
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som emotionellt, även om det innebär större arbetsbörda för dem själva. De gör även 

personliga uppoffringar i vissa sammanhang för att kunna tillhandahålla god service. 

Tillhandahålla god service utgörs främst av egenskapen serviceinriktad, vilket innebär att 

medarbetarna alltid finns till hands och vill hjälpa till. De ser tillhandahållandet av god 

service som något positivt snarare än en betungande arbetsuppgift. Trots att det tar upp 

mycket tid så ligger belöningen i att göra ett bra jobb. Att det är viktigt att vara 

serviceinriktad betonas av intervjuperson 4: 

Man ska vara serviceminded, man ska hjälpa till, finnas till hands, pedagog, ja, allting 

sånt, så, det är väl, för mig ligger det ju naturligt. [… D]å känner man sig tillfreds också 

när man stänger dörren till jobbet på fredag eftermiddag att den här veckan har varit 

jävligt bra och så, absolut. – Intervjuperson 4  

Intervjuperson 4 menar att hen är naturligt serviceinriktad och att det ger henom 

tillfredsställelse att alltid kunna hjälpa till och finnas till hands. Att kunna vara pedagogisk 

och svara på frågor är något som kan ge upphov till uppskattning från anhöriga. Det blir som 

en klapp på axeln som bidrar till en känsla av att utföra ett viktigt arbete.  

Det är även viktigt att kunna vara flexibel, att ställa upp och hjälpa till där det behövs. Den 

andra egenskapen som utgör tillhandahålla god service är praktisk service. Den innebär att 

medarbetarna vid behov exempelvis kan ordna fram fler bord eller stolar, ändra 

ljussättningen i ett rum eller visa vägen till gravplatsen. Under vårt andra 

observationstillfälle berättade en medarbetare en anekdot som belyser praktisk service: 

Hen berättar vidare om begravningen, att en av bröderna till den avlidne hade blivit så 

pass berusad att han inte kunde hjälpa till och bära kistan som det var tänkt. Då fick X 

hoppa in som kistbärare istället och hjälpa till att sänka ner den. – Observationstillfälle 2 

Trots att X egentligen bara hade rollen som kapellvärd vid den aktuella händelsen ställde hen 

upp som kistbärare när den som var tilltänkt för den uppgiften inte kunde genomföra den. 

Medarbetarna är ständigt förberedda att rycka in med praktisk service. Detta kan då ibland 

innebära att de gör saker som går utanför de egentliga arbetsuppgifterna, som anekdoten 

ovan illustrerar.  

Att alla människor är olika och sörjer på olika sätt gör att medarbetarna inte kan generalisera 

servicearbetet, utan det måste anpassas efter den aktuella situationen. Denna egenskap av 

tillhandahålla god service benämns emotionell service. Detta innefattar medarbetarnas 

förhållningssätt gentemot anhöriga och besökare som kommer till krematoriet. Att lyssna och 

förmedla ett lugn är viktigt eftersom många människor har en negativ inställning till 

krematorier, de väcker en känsla av obehag. Vikten av emotionell service betonas av 

intervjuperson 3: 

Hon kom in alltså det var svettdroppar med, satt ångest i pannan på henne, åhh, och så 

här […] Men jag tror ändock att när hon gick härifrån, så, jag tyckte mig se att hon var 

ganska lugn. […] Jag sa inte så mycket men hon fick berätta och jag lyssnade och hon var 

väldigt tacksam för det. – Intervjuperson 3  
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Intervjuperson 3 poängterar att det inte var så mycket hen gjorde i det aktuella fallet, mer än 

att lyssna och låta den anhöriga berätta. Den emotionella servicen hen kunde erbjuda i det 

fallet var att förmedla ett lugn och försöka se till att den anhöriga lämnade krematoriet med 

mindre ångest än hon kom dit med. I vissa fall kan det ligga i detaljerna i medarbetarnas 

förhållningssätt om mötet med krematoriet blir lyckat eller inte.  

Tillhandahålla god service kan i vissa fall bli väldigt personligt, så som när egna anhöriga 

eller vänners anhöriga ska kremeras. Denna egenskap benämns personlig service och 

innefattar de personliga uppoffringar som medarbetarna gör för sina nära och kära. Anhöriga 

eller vänner ber ofta en viss medarbetare att utföra kremationen av den avlidne, och det är 

medarbetaren själv som avgör om hen vill genomföra kremationen eller inte. Intervjuperson 

5 berättar om hur hen resonerar kring personlig service: 

Men då är ju jag istället så men jo det vill jag. För det gör ju jag för dens skull, jag 

kremerar flera hundra personer om året, varför ska jag inte kremera då min egen släkting 

eller din släkting, ja men så, absolut. Och det blir liksom ett hedersuppdrag tycker jag och 

så. Och många som är trygga i det liksom, att jag jobbar här, amen då fixar du det. Amen 

vad snällt. Ja men dom är så tacksamma. – Intervjuperson 5  

Att ställa upp med personlig service för släktingar eller vänner som har en anhörig som ska 

kremeras är något som intervjuperson 5 ser som ett hedersuppdrag. Hen poängterar att varje 

medarbetare kremerar flera hundra personer om året, varför det av hen ses som en 

självklarhet att kremera sin egen eller någon väns släkting. Denna inställning har vi även 

kunnat se hos flertalet av de andra medarbetarna.  

Tillhandahålla god service begränsas av engagerat kontrollerande. Ett exempel på detta är 

identitetskontrollen som sker i samband med urnutlämningar när medarbetarna begär 

legitimation från de anhöriga. Detta för att säkerställa att det är rätt person som hämtar ut en 

viss aska. I de fall då anhöriga inte kan uppvisa legitimation, eller då det finns dokumenterat 

att det pågår en tvist mellan anhöriga, lämnar medarbetarna inte ut urnan. Relationen kan 

även ses i motsatt riktning. Tillhandahålla god service kan ses som en kontroll i sig som 

underlättar engagerat kontrollerande. Detta eftersom tillhandahålla god service upprättar 

ramar som anhöriga och besökare måste förhålla sig till i olika situationer.  

Förebyggande arbete och tillhandahålla god service 

Tillhandahålla god service förutsätter förebyggande arbete. Begravningsakter kan se väldigt 

olika ut och medarbetarna försöker i stor mån ordna för de anhöriga på bästa sätt. Ett 

exempel på relationen är vid ortodoxa begravningar då det ofta ingår rökelser under 

ceremonin. Medarbetarna måste då i denna specifika situation stänga av rökdetektorerna i 

kapellet för att förebygga att dessa aktiveras under begravningen. Detta framkom under 

intervju 3 då det pågick en ortodox begravning:  

Det här är alltså, vi har, eh, rökelse i kapellet, då kopplar vi bort den. Så att inte 

brandlarmet går. – Intervjuperson 3  

Det blir tydligt att medarbetaren här har arbetat förebyggande för att erbjuda praktisk service 

och stänga av rökdetektorerna. Utan det förebyggande arbetet hade brandlarmet utlöst mitt 

under begravningsceremonin vilket inte hade varit så lyckat.  
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Krematorierna erbjuder även personlig service i form av kremation med anhörig, vilket 

innebär att anhöriga är närvarande i samband med att kistan sätts in i ugnen. Vid våra besök 

på de två krematorierna fick vi veta att detta inte är något som alla krematorier erbjuder, 

men att det är något som dessa två ser som värdefullt. Denna personliga service kan i sig ses 

som ett förebyggande arbete, detta eftersom medarbetarna innan kremationen berättar för 

de anhöriga hur det går till steg för steg. Det blir förebyggande i det avseende att 

medarbetarna som genomför kremationen på så vis kan få arbeta ostört. Detta togs upp av 

fokusgruppen:  

Och sen förklarar man ju hur det ska gå till och det, ja, vad som sker, och så är dom med 

då, står utanför när man skjutsar in i ugnen och jag förklarade att det kommer ta en 4 

timmar innan det ligger i urnan […] Jag ringer när det är färdigt. – Fokusgruppsintervju  

Att de förbereder anhöriga på vilka delar av kremationen som de får vara med på är en del av 

den personliga servicen som i detta sammanhang fungerar förebyggande. Anhöriga ska inte 

vara kvar på krematoriet under de fyra timmar som kremationsprocessen tar, och den 

inledande informationen om detta gör att de vet att de ska åka. 

Gemenskap & humor  

På de krematorier vi besökt har det varit små arbetsgrupper. När det är en liten arbetsgrupp 

som är så beroende av varandra blir gemenskapen väldigt betydelsefull. Gemenskapen 

innefattar även de andra parter som är involverade i arbetet så som begravnings-

entreprenörer, transportörer och florister. För att arbetet ska fungera på ett bra sätt är det 

viktigt att medarbetarna kan samarbeta och att de hjälper varandra. Medarbetarna nämner 

även vikten av att ha en intimitet sinsemellan och att trivas på jobbet. Den starka 

gemenskapen gör även att de delar en rå men hjärtlig jargong. 

Den viktigaste egenskapen hos gemenskap och humor är samarbete. Att vara en starkt 

sammanknuten enhet med gemensamma mål som hjälper varandra är en förutsättning för 

att arbetet ska fungera på ett bra sätt. Eftersom att de är en liten arbetsgrupp krävs det ibland 

att en medarbetare släpper det denne håller på med för att assistera en kollega i en 

arbetsuppgift som kräver två personer. Intervjuperson 4 belyser vikten av samarbete:  

Mm, jo, men precis, och man hjälper ju, man hjälper ju till där man kan och sådär och… 

och det måste man ju vara, en tight arbetsgrupp, det går ju inte annars, om man ska dra 

åt alla håll liksom och så. Då funkar man ju inte som arbetskollegor eller någonting, utan 

man måste vara sammansvetsade så att säga. – Intervjuperson 4  

Medarbetarna känner att de kan lita på varandra och att alla gör det som krävs i de olika 

leden. Att samarbeta och finnas till genom att vara öppen för att assistera varandra gör att 

gemenskapen stärks.  

En andra egenskap som utgör gemenskap och humor är intimitet. Medarbetarna samtalar 

förtroligt med varandra och delar med sig av sitt privatliv, så som familj och hur de mår. De 

delar gärna med sig av olika anekdoter och roliga historier. Alla deltagare i studien har 

berättat att de värdesätter att ha kul på jobbet, att kunna skämta med varandra och att kunna 

koppla bort arbetet när det passar. Intimiteten åskådliggörs av intervjuperson 3 som talar om 

den goda stämningen i fikarummet där alla är välkomna:  
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Jag vet en präst han åkte hit även på sin lediga tid va, bara för att få sitta och prata och 

koppla av, men det är flera stycken. Och det är roligt, då tycker jag att då, det känns 

positivt att då är ju ändock arbetsplatsen ett ställe man kan liksom koppla av. Och att ja, 

alla känner sig välkomna. – Intervjuperson 3  

Att arbetsplatsen känns som ett ställe där man kan koppla av ser medarbetaren som positivt. 

Den privata sidan som medarbetarna delar med sig av i fikarummet leder till intimitet som 

bara de som är en del av gemenskapen får uppleva. Den innebär ett socialt utbyte där 

medarbetarna uppskattar varandra utöver det som involverar arbetet.  

I den gemenskap och humor som de delar finns det en tredje viktig egenskap, jargong. Alla 

deltagare påtalar att de har en särskild jargong när de talar med varandra gentemot hur de 

talar med anhöriga. Jargongen visas inte upp för de som inte ingår i gemenskapen. Den råa 

men hjärtliga jargong som finns tas bland annat upp av fokusgruppen:  

Det blir ju också en jargong i branschen. Ni vill inte höra vad vi skojar om i kylrummet. 

Nä men alltså. Och det blir väl nästan värre, vi kanske blir värre och värre ju allvarligare 

jobb man har. Ja på något vis. – Fokusgruppsintervju  

De ser humorn och jargongen som ett sätt att ventilera och få utlopp för de jobbiga känslor 

som ibland kan uppstå. Många berättade att de trivs på jobbet och att de tycker att humorn är 

en viktig del i vardagen på en annars så allvarsam arbetsplats som ett krematorium. 

Jargongen kan även ses i att de har komiska smeknamn för många av de olika yrkesrollerna 

inom branschen som utifrån skulle kunna uppfattas som opassande.  

Gemenskap och humor ger medarbetarna en paus från ständigt engagerat kontrollerande, 

vilket underlättar att orka med att ha kontroll i de arbetsmomenten där detta krävs. Flera av 

medarbetarna menar att fika- och lunchrasterna, och gemenskapen med kollegorna, blir ett 

välkommet avbrott i engagerat kontrollerande. Det utgör ett andrum där de kan samla 

krafterna inför det fortsatta arbetet och är en förutsättning för att mäkta med engagerat 

kontrollerande.  

Gemenskap & humor och tillhandahålla god service 

Tillhandahålla god service förutsätter gemenskap och att vara en starkt sammanknuten 

enhet som kan samarbeta. Medarbetarna behöver hjälpas åt för att tillhandahålla god service 

i samband med bland annat urnutlämningar och begravningsceremonier. Intervjuperson 5 

betonar vikten av att medarbetarna ska kunna samarbeta med varandra:  

Jo men, så att, det, det är väldigt tight, ja, det är det. Och man måste liksom, man kan inte 

gå och dra sig för att liksom åh, ska jag fråga eller be den om det eller, nej men det, för det 

måste funka. – Intervjuperson 5  

Att medarbetarna inte ska dra sig för att fråga varandra om råd eller be om hjälp med någon 

uppgift som de inte hinner med ses som viktigt. Det krävs ett starkt arbetslag där alla är 

flexibla och kan tänka sig att hoppa in och ställa upp vid behov för att kunna tillhandahålla 

god service. Detta då många av de typer av service de erbjuder är tidskrävande och ofta 

fordrar mer än en person.  
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Gemenskapen och humor tjänar även det syftet att det underlättar tillhandahålla god service. 

Det är inte alltid enbart roligt och oproblematiskt att tillhandahålla god service, då kan det 

vara bra att ventilera jobbiga saker. Genom att pysa ut det till varandra och skoja om gnälliga 

anhöriga så kan de därefter gå ut och möta anhöriga på ett trevligt sätt igen. Ett exempel på 

detta upplevde vi i samband med vårt första observationstillfälle:  

Vid ett tillfälle under fikarasten blir vi avbrutna av att telefonen ringer. X, som är ansvarig 

för urnutlämningen denna vecka, lämnar rummet för att svara. När hen kommer tillbaka 

säger hen ”gnälliga tanter som ringer” och skrattar och de andra stämmer in och nickar 

förstående. – Observationstillfälle 1  

Trots att samtliga har betonat att en av de bästa sakerna med arbetet på krematoriet är att 

tillhandahålla god service så kan det ibland var påfrestande att alltid vara tillgänglig. Att X 

kommer in till kollegorna och beklagar sig, och bemöts av en förståelse från de övriga, är 

enligt X viktigt för att orka vara trevlig nästa gång telefonen ringer. Om en medarbetare har 

en dålig dag och inte riktigt orkar med krävande anhöriga så kan de stötta varandra. 

Personlig hantering  

Arbetet på krematoriet innebär psykisk påfrestning i olika grad beroende på arbetsuppgift. 

Även fast medarbetarna inte gör skillnad på kropparna som de kremerar är vissa kremationer 

jobbigare än andra, så som kremation av barn. Att de upplever att det är mer psykiskt 

påfrestande att kremera ett barn än en gammal man som levt ett långt liv togs upp av 

intervjuperson 1:   

Det som är jobbigt psykiskt är de små kistorna. Kanske inte de riktigt små kistorna, de 

som bara är foster eller att ett barn varit dödfött, men de liksom mellanstora kistorna. De 

är jobbiga. När barnen är en så där 4 eller 8 år, då är det inte kul. Eller kul är det väl 

liksom aldrig, men då känns det alltid lite extra – Intervjuperson 1   

På grund av dessa typer av arbetsuppgifter krävs det att medarbetarna finner ett sätt att 

hantera de psykiskt påfrestande arbetsmomenten. Medarbetarna stöttar varandra och 

diskuterar mycket i de svåra stunderna som uppstår, men de behöver även finna egna 

verktyg. De medarbetare vi har träffa hanterar den psykiska påfrestningen på två olika sätt.  

Den första egenskapen som utgör personlig hantering är medvetenhet, vilket innebär att 

medarbetarna är ständigt medvetna om att det är döda människor de arbetar med. Denna 

medvetenhet gör att alla de kistor som de hanterar representerar en människa som har levt 

ett liv. Medvetenhet kan ses i detta uttalande från intervjuperson 5:   

För man kan ju inte bara stänga av. För de är, jag brukar säga det, man ska veta vad det är 

man håller på med liksom att det är avlidna människor i kistorna. – Intervjuperson 5  

Genom att medvetenhet synliggör de människor som ligger i kistorna blir hanteringen av 

kistorna mer personlig och inte endast ett arbetsmoment i processen av löpande band i en 

industrifabrik.  

Den andra egenskapen som utgör personlig hantering är distansering. Distansering sker 

genom att de förtingliga kistorna och tar avstånd från att det är kroppar som ligger i kistorna 

som bränns. Under första observationstillfället framgår att medarbetaren valde distansering:   
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Det är i detta rum som X vid 4-5 tillfällen sett en död kropp, det är de enda gångerna hen 

gjort det. De som arbetar på krematoriet ser annars bara kistorna, eller en skalle/skelett 

när de kontrollerar förbränningsprocessen. ”Men då är det ju inte igenkänningsbart 

längre, det är ju bara en skalle, ett skelett.” Hen menar att hen aldrig tänker på att det är 

kroppar som bränns, det är bara kistorna som ska brännas. – Observationstillfälle 1  

Medarbetarna ser sällan de döda kropparna som kremeras, de kistläggs redan innan de 

kommer till krematoriet vilket underlättar distansering. När kropparna sedan varit i ugnen 

finns endast benen kvar, vilket gör det möjligt för medarbetarna att tänka bort att det är 

kroppar som bränns. Oavsett om medarbetarna väljer att vara medvetna eller distansera sig 

är det viktigt att de hittar ett sätt att hantera alla arbetsuppgifter, annars kommer de inte 

kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. Speciellt inte de psykiskt påfrestande delarna.  

Den personliga hanteringen är en förutsättning för engagerat kontrollerande. Detta genom 

att medarbetarna själva måste hitta sina personliga hantering för att kunna genomföra 

engagerat kontrollerande i arbetet. Medarbetarna påpekar att det är viktigt att först landa i 

sig själv och hur de personligen hanterar den psykiska påfrestningen. Utan att först göra det 

kan det vara svårt att orka vara skärpt och genomföra alla kontroller. Om varje kremation 

berör medarbetarna på ett personligt plan finns det en risk att kontrollerna blir bristande då 

de inte är fullt fokuserade. 

Dubbelhet i rollen 

Arbetet på krematoriet innebär på flera sätt en dubbelhet i rollen för medarbetarna. Dels 

finns det en dubbelhet i rollerna i det vardagliga arbetet där de träffar många olika typer av 

människor. Dels finns det en dubbelhet i rollerna i de sociala sammanhang som 

medarbetarna befinner sig i på fritiden. 

Den mest centrala egenskapen som utgör dubbelhet i rollen är intern rolldubbelhet. Den 

innebär att medarbetarna i sitt dagliga arbete måste anpassa sitt handlande efter den aktuella 

situationen. Det kan bland annat ses genom att den medarbetare som för veckan arbetar med 

urnutlämningen – och därför har mest kontakt med anhöriga – är finklädd, medan de övriga 

kollegorna bär arbetskläder. Det blir ett sätt att differentiera de olika rollerna. Uttalandet 

från intervjuperson 4 illustrerar intern rolldubbelhet:  

Åå när man träffar anhöriga eller hantverkare då är man ju professionell. På ett liksom 

proffsigt sätt och man pratar och sådär […] Men mot dom anhöriga och när man hanterar 

den avlidna då är det den största respekten. Men sen är det ju drängstuga, det är ju bara 

för att man ska fungera […] det kommer ju aldrig utanför fikarummet. – Intervjuperson 4  

Att hela tiden vara medveten om vem det är hen interagerar med och i vilket sammanhang är 

viktigt för intervjuperson 4. Intern rolldubbelhet innebär inte att någon roll är viktigare eller 

bättre än de andra, utan fokus ligger på att det ska bli rätt roll i rätt situation. Det faktum att 

det för vissa roller finns rent rumsliga begränsningar, som de mer flamsiga och skojiga 

beteendena som hör hemma i fikarummet, underlättar för de anställda när de ska skifta 

mellan rollerna.  

Den andra egenskapen som bildar dubbelhet i rollen är extern rolldubbelhet, vilket innefattar 

att medarbetarna ibland upplever sig ha två olika yrkesroller beroende på i vilket socialt 
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sammanhang de befinner sig. Eftersom krematorier av utomstående kan uppfattas som 

hemliga, skrämmande och en skyddad verkstad väljer de utifrån situationen om de berättar 

om sitt arbete på krematoriet eller inte. I vissa sociala sammanhang kan krematoriearbetet 

väcka nyfikenhet och fungera som en isbrytare som öppnar upp för samtal. I andra 

sammanhang kan det vara olämpligt att berätta om yrkesrollen då risken finns att de möts av 

avsky och oförstående. Extern rolldubbelhet kan ses i uttalandet från intervjuperson 1: 

När man är med polare så brukar jag skoja och kalla mig för likbrännare, och så är det 

hemma där jag bor, träffar jag på nån granne på affären ropar dom tjenare likbrännarn! 

Men det är lite som att jag har två jobb, för om jag pratar med nån gammal tant så säger 

jag väl mer att jag jobbar som kapellvärd i samband med ceremonier. Så det beror ju lite 

på sammanhang. – Intervjuperson 1  

Intervjuperson 1 gör tydligt skillnad mellan olika sammanhang och hur hen väljer att 

presentera sitt yrke. Extern rolldubbelhet innebär inte att någon av de två presentationerna 

är lögn, bara att de betonar olika aspekter av yrket utifrån vad som är lämpligt i situationen.  

Dubbelhet i rollen underlättar engagerat kontrollerande. Detta eftersom att växlingen i 

intern rolldubbelhet innebär att medarbetarna under vissa perioder innehar arbetsuppgifter 

som inte kräver en lika gedigen kontroll. Exempelvis för den medarbetare som för veckan 

ansvarar för städtjänst. I denna roll kommer medarbetaren varken i kontakt med anhöriga 

eller behöver lägga energi på kontrollen då den inte är lika central. När medarbetaren sen 

innehar rollen som krematör eller urnutlämnare kan de vara helt fokuserade på kontrollen.  

Explicit värdegrund 

De som arbetar på krematorierna utgår i sitt arbete från grundpelarna etik, värdighet och 

respekt. Den explicita värdegrunden sipprar in i alla övriga kategorier och är den kategori 

som är viktigast efter kärnkategorin. De förhåller sig till den i alla arbetsmoment och det 

finns en stark vilja att behandla alla med värdighet och att visa vördnad för de människor de 

möter. De gör inte skillnad på personer utan behandlar alla lika. Det finns även en strävan 

efter att vara tillmötesgående med de olika behov och önskemål som de anhöriga har.  

Den första egenskapen som utgör explicit värdegrund är fundament, det som allt arbete i 

krematorierna grundar sig på. Alla medarbetarna arbetar medvetet, eller undermedvetet 

utifrån detta fundament, vilket intervjuperson 3 betonar: 

Det är liksom bara att gå till sig själv, hur vill jag ha det och hur vill jag bli mött och hur 

vill jag behandla… Etik, värdighet och respekt. Tre ledord. Som präglar och är grund för 

vår verksamhet. Det är jätteviktigt. Och sen är det ju människor vi möter. Avlidna 

människor med deras anhöriga. Och dom ska vi möta på ett sjyst sätt. – Intervjuperson 3  

Att alltid utgå från att det är människor de arbetar med gör att det finns ett allvar när de 

hanterar de döda kropparna. Fundamentet sitter i benmärgen, och intervjuperson 3 menar 

att det till stor del beror på att det är så hen själv vill bli bemött och behandlad. Det finns en 

medvetenhet om att det är människor de dagligen möter i sitt arbete och de strävar efter att 

ge de anhöriga ett så speciellt och fint avsked som möjligt.  

Den andra egenskapen som bildar explicit värdegrund är värdighet, vilket innebär att 

medarbetarna anser det vara viktigt att behandla kistorna med värdighet. Det ingår i arbetet 
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och det är viktigt att inte glömma bort att de arbetar med människor, även om de ligger dolda 

i kistor. Ett exempel på denna värdighet kan ses i detta uttalande från intervjuperson 2 som 

ständigt tänker att hen har en anhörig på axeln: 

Men samtidigt så får man ju aldrig glömma vad man jobbar med, det får liksom inte bli en 

industri, utan det är fortfarande döda människor vi jobbar med och dom måste vi 

behandla med värdighet. Jag brukar tänka att jag har som en anhörig som sitter på axeln i 

varje arbetsmoment och därför måste jag se till att göra mitt bästa. – Intervjuperson 2   

Intervjuperson 2 betonar att det är viktigt att arbetet inte blir som en industri, utan att det 

måste finnas en medvetenhet om att det är döda människor som ska behandlas med 

värdighet som de arbetar med. Hens sätt att göra detta på är att arbeta med en imaginär 

anhörig på axeln. Medvetenheten finns hos flera av medarbetarna och de strävar efter att 

göra sitt bästa. Här blir det tydligt hur explicit värdegrund sipprar in i den personliga 

hanteringen. Utifrån ovanstående citat framstår det som att värdighet kräver att 

medarbetarna är ständigt medvetna om att det ligger döda kroppar i kistorna. Det är dock 

snarare så att medarbetarna går till sig själva och utformar arbetet utifrån sin egen tolkning 

av värdegrunden. På så vis blir det möjligt även för de medarbetare som väljer att distansera 

sig att behandla kistorna med värdighet.  

Ytterligare en egenskap som ingår i explicit värdegrund är likabehandling. Medarbetarna gör 

inte skillnad på människor, utan alla människors lika värde genomsyrar alla möten som de 

ställs inför. Människor kan visserligen vara olika, men alla ska behandlas lika oavsett 

exempelvis samhällsstatus eller religionstillhörighet. Vikten av likabehandling tas upp av 

intervjuperson 3: 

Man gör ju ingen skillnad utan alla människor är ju, dom är lika på sätt och vis, även… 

Det spelade ingen roll om det var knarkare eller alkoholisten X eller om det var direktör 

Y, det var nästan så att man var noggrannare i det första fallet, alla liksom ska behandlas 

lika. Oerhört viktigt. – Intervjuperson 3  

Att individens samhällsstatus inte ska påverka hur arbetet genomförs är oerhört viktigt. 

Intervjuperson 3 menar även att hen nästan undermedvetet tenderade att vara noggrannare 

med de individer som blivit utslagna av samhället. Likabehandlingen genomsyrar arbetet och 

alla behandlas lika. Detta visar hur explicit värdegrund sipprar in i tillhandahålla god service 

och framförallt vad gäller egenskapen serviceinriktad. Medarbetarna finns alltid till hands 

och vill hjälpa till, oavsett om den som behöver hjälp är en anhörig, en besökare eller någon 

som arbetar inom branschen.  

Den sista egenskapen som utgör explicit värdegrund är öppenhet. Det finns en öppenhet i 

arbetet vad gäller människors olika religiösa tillhörigheter, traditioner, önskemål och behov. 

Medarbetarna dömer inte de anhöriga efter deras önskemål, utan försöker i så stor 

utsträckning som möjligt tillmötesgå dem. Ett exempel på denna öppenhet fick vi i samband 

med det första observationstillfället när medarbetaren som visade oss runt berättade om 

buddhistiska begravningar: 

X berättar att vid buddhistiska begravningar är det tradition att följet ska mässa under 

hela kremeringsprocessen. Det innebär att de haft hela följen på 40 personer som stått i 

kremeringshallen och mässat under den dryga timme som kremeringen tar. Hen menade 
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att själva mässandet är ingenting hen har något problem med, men det kan vara lite 

jobbigt att ha så många människor där inne. – Observationstillfälle 1 

Buddhistiska begravningar är inte särskilt vanligt förekommande, men när de väl hålls är 

medarbetarna tillmötesgående i anhörigas önskemål. Det hör inte till normalfallet att ha 40 

anhöriga närvarande i arbetet, men eftersom det är deras tradition visar medarbetarna en 

öppenhet för det. Att medarbetaren heller inte har något problem med mässandet är även det 

ett tecken på öppenhet. Att det dock kan vara lite jobbigt att ha så många människor i 

kremeringshallen är något de löser med hjälp av struktur i arbetet samt förebyggande arbete i 

specifika situationer. Det blir tydligt hur explicit värdegrund även sipprar in i dessa två 

kategorier. Strukturen i arbetet, som medför en ansvarsfördelning där vissa medarbetare för 

dagen ansvarar för att överse mässandet, är en förutsättning för att de ska kunna 

upprätthålla explicit värdegrund. Likaså blir de förebyggande rutiner som finns upprättade 

för specifika situationer en förutsättning för explicit värdegrund. 

Explicit värdegrund följs och upprätthålls med hjälp av engagerat kontrollerande. Engagerat 

kontrollerande är med andra ord en förutsättning för explicit värdegrund. Även fast explicit 

värdegrund består av de tre orden etik, värdighet och respekt menar flera av medarbetarna 

att kontroll eller noggrannhet skulle kunna vara ett fjärde ord. De menar att kontrollen gör 

att de kan genomföra arbetet med värdighet. Samt att de visar respekt genom att kontrollera 

att det är rätt person i rätt kista och rätt aska i rätt urna. När arbetet slutförts, och en avliden 

har kremerats och urnsatts utan att några problem uppstått på vägen, upplever 

medarbetarna att de har gjort ett bra arbete i enlighet med explicit värdegrund.  

5.4 Sammanfattning av resultat  

Den genererade teorin kretsar kring deltagarnas huvudangelägenhet det får inte bli fel och 

sättet de hanterar detta problem på, kärnkategorin engagerat kontrollerande. Engagerat 

kontrollerande är centralt i krematoriearbetet och något som samtliga medarbetare berörde i 

samband med observationerna och intervjuerna. Engagerat kontrollerande är en process som 

blir synlig i och med de aktiviteter medarbetarna utför vid identitetskontroll, 

jämförelsekontroll och regelbundna maskinerikontroller. Utöver kärnkategorin fann vi sju 

övriga kategorier: struktur; förebyggande arbete; tillhandahålla god service; gemenskap & 

humor; personlig hantering; dubbelhet i rollen samt explicit värdegrund. Dessa kategorier 

står i relation till kärnkategorin och är på olika sätt relaterade till varandra.  

Explicit värdegrund ligger som ett hölje över samtliga kategorier. Arbetet genomsyras av de 

tre ledorden etik, värdighet och respekt. Även fast alla kategorier krävs för att arbetet ska 

kunna fungera betonas vikten av värdegrunden av var och en av medarbetarna. 

Värdegrunden kan upprätthållas med hjälp av engagerat kontrollerande, genom att hela 

tiden se till att det inte blir fel visar medarbetarna värdighet och respekt för såväl de avlidna 

som för deras anhöriga.  

6 DISKUSSION  

I detta avsnitt för vi en diskussion om vår genererade teori. Till att börja med diskuterar vi 

den i förhållande till syfte och frågeställning, därefter i förhållande till den tidigare 
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forskningen. Efter detta följer en presentation av två befintliga teorier som vår teori kan 

knytas an till, samt en diskussion om hur vår teori kan tolkas utifrån dessa. Därefter följer en 

självkritisk metoddiskussion. Avslutningsvis ger vi avslutande kommentarer med förslag till 

framtida forskning.  

6.1 Resultatet i förhållande till syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie var att undersöka hur det är att arbeta med döda kroppar på ett 

krematorium genom att finna arbetarnas huvudangelägenhet. Detta för att generera en teori 

grundad i data som har relevans för både studieområdet och deltagarna. Vi utgick från 

problemområdet arbetare på ett krematorium, vilket ledde till frågan vad innebär det att 

arbeta på ett krematorium? 

Denna fråga anser vi oss ha besvarat genom att förutsättningslöst ha samlat in empiri från 

medarbetarna själva på fältet för att generera vår teori. Genom denna datainsamling kan vi 

säkerställa att kärnkategorin engagerat kontrollerande verkligen motsvarar hur 

medarbetarna handskas med huvudangelägenhet det får inte bli fel. Engagerat 

kontrollerande görs genom identitetskontroll, jämförelsekontroll och regelbundna 

maskinerikontroller. Processen som engagerat kontrollerande utgör är det centrala i arbetet 

och genomsyrar varje arbetsmoment. Kärnkategorin är relaterad till de övriga kategorierna 

som även de är viktiga för medarbetarna. Explicit värdegrund ses väldigt framträdande 

genom att den sipprar in i och färgar de övriga kategorierna. Den är en del i alla 

arbetsmoment som utförs och samtliga medarbetare har de tre ledorden etik, värdighet och 

respekt i ryggmärgen. 

De kategorier som utgör det mer praktiska arbetet, struktur och förebyggande arbete, kan 

ses som mer hårda och fasta begrepp. De går att ta på och är synliga i det dagliga arbetet. 

Tillsammans med engagerat kontrollerande är det dessa kategorier som reglerar hur 

arbetsmomenten utförs och de är viktiga för att nå målet, att se till att det inte blir fel. Genom 

att det finns en tydlig ansvarsfördelning och rutiner underlättas medarbetarnas arbete.  

För att det praktiska arbetet ska fungera på ett bra sätt krävs de mellanmänskliga 

kategorierna gemenskap & humor och tillhandahålla god service. Utifrån sett kanske dessa 

inte upplevs som lika betydelsefulla, men den sociala aspekten av arbetet har av många 

medarbetare betonats som viktig. De behöver kunna lita på varandra, få ett socialt utbyte, 

och det ska vara roligt att gå till jobbet trots allvaret som är invävt i det. Att tillhandahålla 

god service ser vi som det som ger medarbetarna mest personligen, genom att tillhandahålla 

god service får de uppskattning tillbaka. När de gör det lilla extra ger arbetet större utdelning. 

Dubbelhet i rollen och personlig hantering kan ses som interpersonliga kategorier som gör 

det möjligt för medarbetarna att hantera arbetet. Dubbelheten i rollen gör att de kan 

uppträda på olika sätt beroende på vem de möter i arbetet, de anpassar sitt agerande utifrån 

situationen. Den personliga hanteringen hjälper medarbetarna att hantera den psykiska 

påfrestningen som arbetet att kremera döda människor innebär. Alla dessa kategorier utgör 

tillsammans svaret på frågan vad det innebär att arbeta på ett krematorium. Arbetet på 

krematoriet kan liknas vid ett pussel där alla bitar måste finnas på plats för att bilden ska 

framträda. Dessa pusselbitar har olika storlek, form och funktion men är alla viktiga för 
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helheten. Om en bit saknas rasar pusslet ur ramen – och medarbetarna kan inte genomföra 

arbetet på ett korrekt och värdigt sätt. 

Genom vår genererade teori har vi belyst ett arbete som för många ses som en skyddad 

verkstad och lite obehagligt. Modellen vi har utformat utgör en förklaringsmodell av vår teori 

som illustreras med hjälp av resultatet. Dessa delar måste ses tillsammans för att förstå vad 

det innebär att arbeta på ett krematorium. Resultatet är gediget och omfattar många citat 

vilket vi anser nödvändigt för att belysa teorins närhet till empirin som är centralt inom GT. I 

modellen som presenterades i resultatet har vissa av relationerna mellan kärnkategorin och 

de övriga kategorierna illustrerats med enkelriktade pilar och vissa med dubbelriktade pilar. 

Samtliga av dessa relationer är grundade i data. På ett teoretiskt plan skulle relationerna som 

utgörs av enkelriktade pilar kunna ses som ömsesidiga. Det vore ett logiskt antagande att 

relationerna är växelverkande. Men då detta inte har framkommit konkret i data har vi valt 

att bortse från det.  

Vårt intresse för arbetare på ett krematorium grundade sig delvis i en nyfikenhet om hur det 

är att arbeta med ett vad vi förmodade både psykiskt, fysiskt och socialt utmanande arbete. Vi 

trodde att vi skulle mötas av en industriliknande arbetsplats både vad gällde den rumsliga 

utformningen av lokalerna och det rent praktiska utförandet av arbetsuppgifterna. Ett 

relativt monotont arbete där fokus låg på vad som rent krasst kan ses som ”avfallshantering”. 

När vi kom i kontakt med fältet fann vi dock något som vi inte hade förväntat oss. Vi 

förundrades över att arbetet präglades av en noggrannhet och en tydlig etik. Det visade sig 

finnas en yrkesstolthet i att göra ett bra arbete och att ständigt se till att det aldrig blir fel. Det 

fanns en självklar strävan efter att inte bara utföra arbetet, utan att genomföra det på ett så 

bra sätt som möjligt genom att visa vördnad för både den avlidne och de anhöriga.  

Enligt Glaser (2010:37–38) ska en väl utförd studie med GT som metodansats uppfylla fyra 

kvalitetskriterier: relevans, funktion, passform och modifierbarhet. Vi anser oss ha 

genererat en teori som har relevans för de som arbetar på krematorier eftersom studien är 

grundad i empiri insamlad på fältet. Samtliga begrepp har framkommit och formulerats med 

grund i data. Vi betraktar att vår teori fungerar då kategorierna och dess relationer är tydligt 

och detaljrikt illustrerade och att vi på ett strukturerat sätt har förklarat hur vi gått till väga 

för att finna dessa. Passformen kan ses som en form av validitet. Vi anser oss ha uppnått 

denna genom det ständiga jämförandet, de begrepp vi presenterat begreppsliggör det som 

verkligen pågår på ett korrekt sätt. Vi anser även att vi i den sista fasen har fått en 

respondentvalidering då fokusgruppen efter presentation och diskussion om kategorierna var 

eniga om att vi hade funnit det väsentlig i deras arbete. De kunde inte hitta delar som vi hade 

missat eller som var överflödiga. Slutligen bedömer vi att vår teori är modifierbar och tål 

mindre förändringar. Om krematoriers förutsättningar förändras och nya data tillkommer så 

skulle detta kunna passas in i vår teori. Vi anser att den är så pass stark och grundad i data 

att den tål variationer, och även att appliceras på andra områden.  

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vår teori i förhållande till den tidigare forskning som 

presenterats. Många av de teman som togs upp under tidigare forskning går att återfinna i 
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vår teori, om än med vissa variationer. Studierna och deras likheter och skillnader med vår 

teori presenteras löpande i samma tematiska ordning som i avsnittet om tidigare forskning. 

Under temat dödsattityd och dödsångest förekommer ett mönster som pekar på att 

begravningsentreprenörer har lägre dödsångest än vardagsmänniskan och att detta är 

kopplat till deras yrke (Harrawood et al. 2009; Reynolds & Kalish 1974). Dödsångest är något 

som inte har framkommit överhuvudtaget i vår studie. Då deltagarna inte har påtalat detta 

alls är det ett rimligt antagande att även krematoriearbetares nivå av dödsångest blir lägre ju 

mer de exponeras för döden. Det finns dock vissa forskningsbidrag som visar på ett annat 

mönster, att begravningsentreprenörerna använder sig av olika tekniker för att hantera 

psykisk påfrestning och eventuell dödsångest (Thompson 1991; Howarth 1992). Den 

vanligast förekommande tekniken är avståndstagande, vilket visar på en likhet med vår teori. 

En av egenskaperna för personlig hantering är just distansering, där medarbetarna 

förtingligar kistorna och tar avstånd från att det är människor som bränns. Men det innebär 

också en skillnad i och med den andra egenskapen hos personlig hantering, medvetenhet, 

där medarbetarna är ständigt medvetna om att det är döda människor de arbetar med. Vi 

tolkar denna skillnad som ett tecken på att det är väldigt individuellt hur medarbetarna 

hanterar den psykiska påfrestningen. Var och en av medarbetarna hittar själva ett sätt som 

passar för dem.  

I temat språk, humor och gemenskap finns ett tydligt mönster gällande skillnaden i 

agerandet frontstage gentemot backstage, och att det är viktigt med humor backstage 

(Reynolds & Kalish 1974; Thompson 1991; Howarth 1992). Detta mönster har tydliga likheter 

med vår teori, medarbetarnas olika språkbruk kan ses i kategorin dubbelhet i rollen. En av 

dess egenskaper, intern rolldubbelhet, handlar om just detta åtskiljande av medarbetarnas 

agerande i de olika arbetssituationerna. Medarbetarna är noga med att agera på det sätt som 

förväntas i den aktuella rollen, och fokus ligger på att det alltid ska bli rätt roll i rätt situation. 

Att gemenskap och humor är viktigt är även det tydligt i vår teori. Medarbetarna skrattar 

mycket när de befinner sig utom hörhåll från anhöriga och besökare, och de har en rå men 

hjärtlig jargong sinsemellan. Medarbetarna poängterade att humorn och den något grova 

jargongen är ett sätt att hantera arbetet, att pysa ut allt det jobbiga.  

Inom temat stigmatisering och hantering av stigma är det genomgående mönstret i den 

tidigare forskningen att smutsiga arbetare använder sig av olika tekniker för att hantera 

stigmat, och att de ogärna talar om sitt yrke i sociala sammanhang (Thompson 1991; Batista 

& Codo 2017; Selvaraj & Jagannathan 2013; Reynolds & Kalish 1974). Här finns en skillnad i 

förhållande till vår teori gällande tekniker för att hantera stigma. De medarbetare vi har talat 

med har inte försökt skifta fokus från de stigmatiserade arbetsuppgifterna till aspekter av 

arbetet som är mindre befläckade. De har snarare varit genuina och ärliga och uttryckt en 

yrkesstolthet gällande arbetet i sin helhet. Vad gäller oviljan att tala om yrket i sociala 

sammanhang finns det dock en tydlig likhet med vår teori. Detta kan vi se i extern 

rolldubbelhet som medarbetarna på krematorierna ger uttryck för. De väljer i vilka sociala 

sammanhang de berättar om sitt yrke och inte. De är medvetna om att det kan väcka 

oönskade reaktioner hos andra närvarande och berättar bara om sitt yrke när det sociala 

sammanhanget innebär goda förutsättningar för förståelse, exempelvis när de umgås med 

släktingar eller nära vänner.  
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Temat professionalism och professionalisering visar ett mönster att arbetarna strävar efter 

en professionaliserad yrkesroll (Reynolds & Kalish 1974; Davidsson Bremborg 2006; 

McCarthy 2016). Detta kan vi se tydliga exempel på i vår teori, i intern rolldubbelhet. 

Medarbetarna gör skillnad på vilken arbetsuppgift de har för veckan, och den medarbetare 

som har mest kontakt med anhöriga är finklädd. Davidsson Bremborg (2006) har dessutom i 

sin studie om begravningsentreprenörer funnit att de strävar efter en professionalisering 

utan döda kroppar, att de intar en expertroll. Även om deltagarna i vår studie inte uttrycker 

att de strävar efter en professionalisering utåt, så innebär kategorierna struktur och 

engagerat kontrollerande att de är professionella. De har ett professionellt förhållningssätt 

med struktur i arbetet och strävar hela tiden efter att se till att det inte blir fel. Engagerat 

kontrollerande utgör grunden för medarbetarnas yrkesstolthet. Yrkesstoltheten grundar sig 

även i skapandet av ett fint avslut för de avlidna genom att i arbetet ständigt ha explicit 

värdegrund i form av de tre ledorden etik, värdighet och respekt i bakhuvudet. Att 

medarbetarna inte strävar efter en professionalisering utan döda kroppar är en skillnad mot 

Davidsson Bremborgs resultat. Detta kan bero på att begravningsentreprenörer ofta kommer 

i kontakt med och ser de döda kropparna. Krematoriearbetarna ser ytterst sällan den döda 

kroppen, de ser bara kistorna, varför de inte strävar efter samma typ av professionalisering.  

I temat ett för samhället viktigt arbete finns ett mönster som tyder på att den största 

motivationen för smutsiga arbetare är att ge god service (Reynolds & Kalish 1974; Selvaraj & 

Jagannathan 2013) och att de skapar mening genom att syftet med arbetet rättfärdigar 

arbetsuppgifterna (Ashforth & Kreiner 2013). Vad gäller service kan vi se en tydlig likhet med 

vår teori, och framförallt med egenskapen serviceinriktad i tillhandahålla god service. 

Medarbetarna finns alltid till hands och vill hjälpa till vad det än gäller och de ser detta som 

något positivt som kan ge upphov till uppskattning från anhöriga. Även meningsskapandet 

kan ses i vår teori, medarbetarnas huvudangelägenhet utgörs av det får inte bli fel, vilket kan 

ses som syftet med arbetet. Engagerat kontrollerande i form av identitetskontroll, 

jämförelsekontroll och regelbunden maskinerikontroll som hela tiden görs kan alltså 

rättfärdigas mot bakgrund av syftet, att se till att det inte blir fel. Om medarbetarna 

exempelvis nekar en anhörig att hämta ut en urna för att de inte kan uppvisa giltig 

legitimation kan de luta sig mot vetskapen om att det är nödvändigt att göra detta för att 

kunna upprätthålla syftet med arbetet. 

6.3 Resultatets anknytning till befintliga teorier 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för två befintliga teorier som kan användas för att 

kontextualisera vårt resultat. Erving Goffman är upphovsman till båda dessa teorier. Vi 

kommer inledningsvis att motivera valet av just Goffman, för att därefter ge en kort bakgrund 

till hans tankar. Därefter följer en redogörelse av den dramaturgiska metaforen och vår teori 

i ljuset av den. Efter detta redogör vi för den rituella metaforen och hur vår teori kan tolkas 

utifrån den. Avsnittet avlutas med en sammanfattande kommentar om hur vår teori 

förändras när den betraktas utifrån Goffmans metaforer. 

Det finns flera anledningar till att vi valde just Goffman och hans dramaturgiska och rituella 

metafor. En av dessa är att Goffman har använts mycket i forskningen på området, både vad 

gäller stigma och vad gäller frontstage respektive backstage. En annan anledning är att vi när 
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vi började få fram vårt resultat såg att det fanns ett flertal kategorier som har tydliga 

kopplingar till Goffmans båda ramverk. Både kategorier som gemenskap & humor och 

dubbelhet i rollen som kan kopplas till den dramaturgiska metaforen och kategorier som 

explicit värdegrund som kan kopplas till den rituella metaforen. Av dessa anledningar ansåg 

vi det intressant att kontextualisera vår teori med hjälp av Goffman för att se vad som 

händer, vi hade skäl till att fundera över vad Goffmans tankar kunde tillföra till vår teori.  

6.3.1 Bakgrund 

Erving Goffman ansåg sig själv vara en empirisk forskare, en etnograf med blicken riktad mot 

vardagslivets detaljer (Treviño 2003:24). Goffman använde sig av två olika 

forskningsmetoder, deltagande observation och kvalitativ dataanalys, och hans etnografier 

handlar först och främst om begrepp, i andra hand om människor och platser (Treviño 

2003:25, 31). Eller som Goffman själv har uttryckt det: ”Alltså inte människor och deras 

ögonblick, snarare ögonblicken och deras människor” (Goffman 1970:9). 

Istället för att utveckla en sammanhängande, systematisk teori var Goffman mer intresserad 

av att spinna begreppsmässiga nät med vilka han kunde fånga essensen i det sociala livet 

(Treviño 2003:16) Som en del i sin begreppsmässiga metod utvecklade Goffman ett brett och 

i stort sett osystematiskt analytiskt förråd av bildliga sociologiska uttryck (Treviño 2003:12).  

Goffmans verk består av essäsamlingar som utgör stora begreppsliga ramverk. Verken bygger 

inte på varandra, utan det är nya ramverk som presenteras i varje arbete. Vissa likheter kan 

urskiljas, ramverken överlappar varandra till viss del, men presenteras i en ny tappning mot 

bakgrund av en ny helhetstolkning (Treviño 2003:33–35). I sina tidiga verk, som den 

dramaturgiska metaforen, var Goffman mer aktörsorienterad och såg människor som 

spelare med (ibland) tvivelaktiga mål med sitt agerande. I senare verk, som den rituella 

metaforen, är Goffman mer strukturorienterad och ser människan som sedlig (Treviño 

2003:14). Vi har valt att presentera en metafor i taget eftersom de är så olika och presenterar 

dem i kronologisk ordning. 

6.3.2 Den dramaturgiska metaforen 

Goffman liknar mellanmänsklig interaktion vid ett skådespel och använder sig av en 

dramaturgisk metafor för att analysera vad som pågår människor emellan. När människor 

samspelar med varandra är det som att de går upp på en scen och agerar, som skådespelare. 

Agerandet är beroende av de uppsatta normerna och de övriga deltagarnas förväntningar på 

uppträdandet utifrån den roll som den agerande intagit. Goffman menar att vi alla deltar i 

detta skådespel för att upprätthålla vårt anseende och hjälpa andra att bibehålla deras 

anseende (Wide 2011:149).  

Individer gör ständigt vad Goffman kallar för framträdanden, vilket innefattar den aktivitet 

som en individ uppvisar för andra under en viss period och som har en påverkan på dessa 

andra. Framträdandet görs mot bakgrund av en fasad som hjälper de som bevittnar 

framträdandet med sin definition av situationen. Fasaden utgörs av de uttrycksfulla tillbehör 

som individen har till sitt förfogande och kan delas upp i inramningen och den personliga 

fasaden. Inramningen är platsbunden och innefattar platsens möblemang och fysiska 
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utformning, den utgör arenan för det sociala samspelet. Den personliga fasaden utgörs av 

detaljer som förknippas med individen själv, och som förväntas vara stabila i alla olika 

situationer som individen framträder i. Dessa detaljer är exempelvis kläder, hållning, dialekt 

och kroppsspråk (Goffman 1998:28–30). Ett framträdande behöver inte upprätthållas av en 

enskild individ, det kan göras genom ett samarbete mellan flera deltagare som utgör ett 

team. Teamet skapar då tillsammans ett framträdande som visas upp för publiken. 

Medlemmarna i teamet har ett ömsesidigt beroende, de måste kunna lita på varandra och 

samarbeta i den rutin som de framställer för publiken (Goffman 1998:75–76).  

Framträdanden kan ske i olika regioner. En region är en plats, vilken som helst, som på 

något vis avgränsas från andra platser. Goffman skiljer mellan framträdanden i den främre 

och i den bakre regionen. De flesta regioner kan definieras som främre eller bakre utifrån 

vilken funktion platsen har vid tillfället för det specifika framträdandet. Den främre regionen 

är den plats där framträdandet utspelar sig, där teamet möter publiken. Teamet strävar efter 

att ge uppfattningen att aktiviteten i regionen vidmakthåller och ger uttryck åt vissa normer. 

Dels finns det hövlighetsnormer som styr hur teamet eller individen uppträder gentemot sin 

publik. Dels finns det anständighetsnormer som reglerar hur teamet eller individen 

uppträder när de inte direkt interagerar med publiken, men den finns inom syn- eller hörhåll 

(Goffman 1998:97–98). Moralen som finns i individens vilja att följa normerna kan vara så 

starkt rotad att individen agerar i enlighet med normerna även när denne är ensam, det blir 

som att individen agerar inför en imaginär publik (Goffman 1998:76). I framträdanden i den 

främre regionen är språket formellt och teammedlemmarna tilltalar varandra på det sätt som 

förväntas av dem i den specifika inramningen. Vissa aspekter av aktiviteten i den främre 

regionen framhävs och andra undertrycks för att de kan skada teamets anseende i 

framträdandet. De aspekter av aktiviteten som undertrycks i den främre regionen kan istället 

bli synliga i den bakre regionen (Goffman 1998:101).  

Den bakre regionen utgör en plats som ligger i anslutning till framträdandet i den främre 

regionen, men som är bortom scenen och publiken. I den bakre regionen kan teamet och 

individen bortse från det som begärs och förväntas av dem i framträdandet. Den bakre 

regionen utgör en frizon där individerna kan ta det lugnt och gå ur sin roll, till den bakre 

regionen är det bara teammedlemmarna som har tillträde. Det gör att den tillåter ett mer 

informellt språk, medlemmarna av teamet kan dua varandra, svära, spotta och vara 

förtroliga. Denna förtrolighet medlemmarna emellan kommer inte till uttryck så länge 

publiken är närvarande (Goffman 1998:114). I den bakre regionen finns det dessutom ofta ett 

speciellt språkbruk och en jargong, som tillåter teammedlemmarna att prata om saker som 

inför en publik skulle vara direkt opassande. Den jargong som är rådande i den bakre 

regionen står ofta i direkt motsats till det språk och beteende som uppvisas i den främre 

regionen (Goffman 1998:114).   

6.3.3 Vår teori tolkad utifrån den dramaturgiska metaforen 

De framträdanden som medarbetarna på krematoriet sätter upp görs mot bakgrund av en 

fasad. Fasadens inramning utgörs av ett krematorium med dess ugnshall och kapell, och 

ligger på en kyrkogård. Denna inramning är ett stöd i definitionen av situationen. Genom att 

medarbetarna uppträder i enlighet med vad som förväntas av den sociala rollen i denna 
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inramning blir det lätt för anhöriga och besökare att definiera situationen. En begravning blir 

en begravning eftersom medarbetarna agerar vördnadsfullt och det utspelar sig i en 

begravningslokal. Genom praktisk service kan medarbetarna se till att inramningen är den 

rätta, att all rekvisita som behövs för framträdandet finns på plats. För att framträdandet ska 

kunna bli lyckat krävs förebyggande arbete och identifiering av kvarlevor, detta då det 

skulle vara förödande för framträdandet om det var fel stoft i urnan.  

Medarbetarna utgör ett team som gör teamframträdanden. Teamet kan ses innefatta alla de 

som arbetar i och runt krematoriet. På sätt och vis kan alla de framträdanden där någon 

utomstående är närvarande ses som ett teamframträdande, även om det bara är en 

medarbetare som gör själva framträdandet. Detta kräver samarbete och förtroende, 

medarbetarna måste kunna lita på att alla upprätthåller samma definition av situationen och 

presenterar samma rutin. De måste alla lita på att de övriga förhåller sig till explicit 

värdegrund i alla framträdanden.  

Främre regionen, där framträdandena visas upp för publiken, utgörs vanligtvis av kapellen 

och expeditionen. Den bakre regionen av fikarummet, ugnshallen och kylrummen. Men dessa 

definitioner av regionerna är inte fasta, utan är beroende av vilken funktion regionen har i 

det aktuella framträdandet. I de situationer då det inte befinner sig någon anhörig i 

expeditionen för att hämta ut en urna blir expeditionen en bakre region i förhållande till det 

framträdande som sker i exempelvis begravningskapellen. På samma sätt kan ugnshallen och 

fikarummet i samband med kremation med anhörig fungera som främre regioner där teamet 

sätter upp ett framträdande. För detta framträdande finns det då regler som styrs av 

specifika situationer i förebyggande arbete.  

Medarbetarna är noga med anständighetsnormer, att tänka på hur de kan och bör agera när 

anhöriga eller besökare kan finnas inom syn- eller hörhåll. Eftersom lokalernas utrymmen 

kan skifta mellan främre och bakre regioner måste de vara uppmärksamma på om det finns 

någon som kan höra. Genom intern rolldubbelhet åtskiljer de sitt agerande utifrån var de 

befinner sig och vem som är närvarande. Den drängstuga som fikarummet utgör när det har 

funktionen av en bakre region är den plats där flamsiga och skojiga beteenden hör hemma.   

Hövlighetsnormer för medarbetarna utgörs av explicit värdegrund och dess egenskaper 

fundament, värdighet, likabehandling och öppenhet. Med dessa i bakhuvudet bemöter de 

anhöriga och besökare på ett bra sätt. Värdighet kan för en medarbetare ses vara så starkt 

internaliserad att hen hela tiden arbetar med en imaginär anhörig på axeln. Trots att det inte 

finns någon publik närvarande, och därför inte någon anledning till att upprätthålla normen, 

så gör hen det eftersom den är så starkt inpräntad.  

Det finns en mycket tydlig åtskillnad mellan uppträdandet och språket i den främre kontra 

den bakre regionen. Detta tydliggörs dels genom intern rolldubbelhet, men också genom 

jargong. Språkbruket är mycket mer informellt när det inte är anhöriga närvarande.  

6.3.4 Den rituella metaforen  

Inom den rituella metaforen menar Goffman att det sociala livet är som en religiös ceremoni. 

Individen är helig i det moderna samhället och måste skyddas. De ceremoniella reglerna styr 
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ritualer för något Goffman kallar för vördnad och skick, som båda syftar till att skydda jaget 

och bekräfta individen som helig (Wide 2011:155). Vördnad och skick är något som 

människor lär sig genom socialisationen, och som vi senare i livet påminner varandra om.  

Vördnad är ett element som kan ses i beteenden som syftar till att förmedla uppskattning och 

respekt till en individ om denne individ eller något som individen står för. Goffman menar att 

mottagaren av vördnaden inte nödvändigtvis måste vara en individ, utan att det i vissa fall 

kan röra sig om ett ting, exempelvis när en kristen faller på knä framför altaret (Goffman 

1970:52–53). I de flesta fallen är dock mottagaren av vördnad en individ. Det är inte tillåtet 

för individen att hysa vördnad för sig själv, varför var och en av oss måste söka vördnad från 

andra. Vördnad innefattar att den agerande fattar ett omdöme om mottagaren och visar 

denne tillbörligt respekt. Vördnad är något som den agerande ständigt visar andra, utan att 

egentligen vara medveten om det. Vördnad kan delas upp i två olika typer av ritualer, 

undvikandets ritual och den aktivt framträdande ritualen. Undvikandets ritual innefattar 

att den agerande ska undvika att kränka mottagaren. Detta sker bland annat genom att den 

agerande respekterar mottagarens privata sfär och inte introducerar olämpliga 

samtalsämnen (Goffman 1970:58). Den aktivt framträdande ritualen handlar om att den 

agerande aktivt ska agera genom att hälsa, ge komplimanger eller be om ursäkt. 

Undvikandets ritual beskriver vad den agerande inte får göra, medan den aktivt 

framträdande ritualen föreskriver vad den agerande ska göra (Goffman 1970:66).  

Skick är det element i individens beteende som syftar till att utåt visa upp sig själv som helig. 

Det innefattar de önskvärda egenskaper som individen sänder ut, vilket förmedlas genom 

uppträdande, hållning och klädsel. Gott skick visas enligt Goffman genom att vara hel och ren 

och prata lagom mycket. Några av de egenskaper som en välskickad person under Goffmans 

tid skulle uppvisa var självbehärskning, självkontroll och diskretion (Goffman 1970:71). 

Syftet för individen med att vara välskickad är att visa för andra att hen är en pålitlig ”någon” 

som det går att interagera med. En individ kan dock inte bli till enbart genom det som denne 

sänder ut. Individen projicerar endast ut en skiss som sedan måste fyllas i och bekräftas av 

andra (Goffman 1970:72, 78). Genom att individen klär sig fint och uppträder på ett bra sätt 

visar hen sig välskickad och kan därigenom få vördnad tillbaka.  

Det sätt på vilket en individ visar vördnad för andra eller inte är ofta avgörande för om 

individen kommer att framstå som välskickad eller inte (Goffman 1970:75). Det är endast de 

personer som uppträder välskickat och visar vördnad mot andra som kan delta i det sociala 

samspelet, och därmed bli individer som tilldelas en social identitet (Wide 2011:156). Vissa 

individer har dock svårt att visa upp ett välskickat jag eftersom de befinner sig i ett 

sammanhang där de inte har tillgång till verktygen som behövs för att kunna framträda som 

välskickad. En person som är fattig eller hemlös har inte möjlighet att visa upp sig hel och 

ren. Hen har heller inte möjlighet att ge bort gåvor eller bjuda på något (Wide 2011:156).  

6.3.5 Vår teori tolkad utifrån den rituella metaforen 

Utifrån Goffmans tankar om att individen är gud i modernitetens religion så bör även en 

avliden person ses som helig med ett jag som måste skyddas. För att kunna visa den avlidne 

vördnad och skydda dennes jag måste medarbetarna på krematoriet se till att det inte blir fel. 
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Kärnkategorin engagerat kontrollerande kan ses som en nödvändighet för att medarbetarna 

ska kunna visa vördnad.  

Medarbetarna på krematoriet visar hela tiden vördnad, både mot anhöriga, de avlidna och 

mot kistorna – ett ting. Det är möjligt att visa vördnad mot ett ting, eller snarare det som 

tinget symboliserar, genom att behandla det med respekt. Detta ser vi tecken på i vår teori i 

och med att vissa av medarbetarna använder distansering för att förtingliga kistorna. Men 

icke desto mindre hanteras kistorna med vördnad och respekt. Det som uppfattas som ett 

förtingligande är i själva verket undvikandets ritual där medarbetarna undviker att kränka 

kistorna.  

Vördnad förmedlas till de anhöriga genom de två typerna av ritualer. Undvikandets ritual ses 

genom att medarbetarna inte tränger sig in i de anhörigas privata sfär och sorgeprocess och 

inte ifrågasätter deras religion, traditioner eller önskemål. I och med fundament och 

öppenhet i explicit värdegrund är ledorden etik, värdighet och respekt ständigt närvarande 

och medarbetarna är öppna för och respekterar människors olikhet. De undviker på så vis att 

kränka de anhöriga. Även begravningslokalernas utformning kan ses som en del i 

undvikandets ritual och ett tecken på öppenhet. Samtliga begravningslokaler kan göras 

religiöst neutrala vilket också undviker att kränka de anhöriga genom att inte tvinga på dem 

en viss religion. Den aktivt framträdande ritualen i kontakten med de anhöriga kan kopplas 

till serviceinriktad, praktisk service och emotionell service. De stöttar de anhöriga och 

hjälper till med allt de kan, vare sig det gäller att finnas där som någon som lyssnar eller att 

ställa in ett extra bord i kapellet inför begravningsceremonin.  

Medarbetarna visar upp sig själva som välskickade när de interagerar med anhöriga, de är 

välklädda och respektfulla. De sänder ut en bild av en krematoriearbetare som är förstående, 

lugn, stöttande och hjälpande vilket kan ses i kategorierna tillhandahålla god service och 

explicit värdegrund. Men den bild av sig själva som de sänder ut kan inte befästas och ge 

dem en social identitet om bilden inte bekräftas av en mottagare genom vördnad. 

Anledningen till att medarbetarna betonar att de värdesätter uppskattningen som de 

anhöriga ger dem skulle kunna ses som detta behov av att få identiteten bekräftad genom att 

de anhöriga förmedlar vördnad. Det är först när de blir bekräftade av anhöriga som bilden de 

sänder ut och eftersträvar blir verifierad.  

En avliden person har ingen möjlighet att visa vördnad eller skick, vilket Goffman menar är 

ett krav för att en individ ska kunna få en social identitet. En kropp har dock inget behov av 

en social identitet, medarbetarna behandlar ändå den avlidne med tillbörlig vördnad. Detta 

då allt arbete utgår från explicit värdegrund.  

6.3.6 Sammanfattning av tolkning 

Efter att ha kontextualiserat vår teori med hjälp av Goffmans två metaforer upplever vi att 

den fick en cynisk underton. Vi upplever att vår teori förmedlar en bild av genuina, ärliga 

människor med en stark yrkesstolthet som präglas av etik, värdighet och respekt. Men när vi 

tolkar utifrån Goffman upplever vi en förvridning av teorin i en riktning som vi inte håller 

med om. I vår mening är krematoriearbete inte ett spel som medarbetarna håller på med för 

att gömma en stigmatiserad roll. Snarare är det ett hedersamt arbete som tillhandahåller en 
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viktig service till samhället. Ytterligare en invändning är att när teorin tolkas utifrån 

Goffmans metaforer så blir kärnkategorin engagerat kontrollerande nästan osynlig. Som vi 

redan nämnt är det en process som är svår att få syn på, och genom Goffmans cyniska 

glasögon försvinner denna centrala del av arbetet nästan helt. Anledningen till detta skulle 

kunna vara att engagerat kontrollerande är just en process och inte något synligt i 

mellanmänsklig interaktion.  

6.4 Självkritisk metoddiskussion 

Inom GT bör forskaren gå till fältet så förutsättningslöst som möjligt, detta för att kunna se 

vad det är som verkligen pågår och inte tvinga data. Detta är svårt att göra då forskaren oftast 

har någon form av förförståelse om fältet denne beträder. Att vi har valt ett fält som inte så 

många har en förförståelse kring och inte talar om så ofta ser vi som positivt. Vår 

förförståelse gällande hur det är att arbeta på ett krematorium var bristfällig, även om vi hade 

vissa fördomar kring arbetsplatsen, så som att det skulle vara dystert och tråkigt med 

arbetare som var introverta. Eftersom vi visste att vi inte hade några belägg för dessa 

fördomar kunde vi ändå vara öppna när vi först gick till fältet. Fördomarna visade sig 

dessutom vara helt tvärt emot hur det faktiskt är att arbeta på ett krematorium, vilket gjorde 

att de inte påverkade oss nämnvärt.    

Enligt Glaser (2010: 86) bör en forskare inte ta del av tidigare forskning innan denne 

beträder forskningsfältet för att upprätthålla öppenheten för det som framkommer i kontakt 

med fältet. Dock nämner Glaser (2010: 90) att forskaren i vissa fall kan tvingas göra 

litteraturgenomgången innan denne beträder fältet. Det viktiga då är att översikten endast 

bör ses som en del av datainsamlingen och att forskaren är medveten om att 

litteraturgenomgången kan behöva korrigeras allteftersom teorin genereras. I vårt fall har vi 

samlat in den tidigare forskningen innan vi gick till fältet då vi hade begränsad tid för studien 

och att tillträde till fältet dröjde. Vi upplever inte att detta har påverkat studien 

anmärkningsvärt. Detta skulle eventuellt kunna bero på att av den forskning som togs upp 

var det endast en studie som handlade om krematoriearbetare och den var från Indien.    

Vi valde i enlighet med Glaser att inte spela in de första två intervjuerna som vi gjorde för att 

undvika en välanpassad version från deltagarna. Att vi inte spelade in upplevde vi som något 

positivt då det skapade en mer öppen atmosfär där vi upplevde att deltagaren öppnade upp 

sig på ett inbjudande sätt. Vi anser att det var viktigt att först skapa ett ömsesidigt förtroende 

innan vi började spela in intervjuerna. När detta förtroende hade skapats ansåg vi att 

inspelningen inte skulle hämma deltagarna på samma sätt. Vi spelade in de sista intervjuerna 

för att få korrekta citat vilket vi i efterhand har haft mycket nytta av.   

Vi anser att vår teori har nått begreppslig generaliserbarhet genom att vi har sökt generell 

kunskap genom att finna mönster i krematoriearbetares verklighet. Dock skulle denna kunna 

förstärkas om det hade funnits en större variation vad gäller storleken på städer. Våra data 

kommer från krematorier i större städer och om ytterligare datainsamling skulle göras i en 

mindre stad och på fler krematorier skulle den begreppsliga generaliserbarheten öka. Ett 

annat sätt att göra detta på vore att samla in data från andra enheter med liknande 

arbetsförhållanden. Begreppen skulle på så vis få ännu mer tyngd och i sin tur även teorin.  
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En annan eventuell kritik som skulle kunna riktas mot vår studie är att vi har tillbringat 

förhållandevis lite tid på fältet och att detta kan ha påverkat vår upplevelse av att ha uppnått 

teoretisk mättnad. Det vore en rimlig kritik med tanke på att Glaser förespråkar att en studie 

med GT som metodansats ska ta 1-2 år. Vi anser dock att den tid vi spenderat på fältet har 

varit tillräcklig för denna studie. Redan i den öppna fasen identifierades kärnkategorin 

engagerat kontrollerande som svaret på huvudangelägenheten det får inte bli fel. Denna 

kärnkategori har sedan varit stabil och fyllts med egenskaper under studiens gång, och 

dessutom bekräftats av deltagarna. För oss är detta ett tecken på att vi trots den korta tiden 

har uppnått teoretisk mättnad och har fångat det mest centrala i vad det innebär att arbeta på 

ett krematorium.  

6.5 Avslutande kommentarer och förslag till framtida forskning 

Vi skulle verkligen vilja rekommendera GT som metodansats om det är ett nytt område som 

ska utforskas. I och med att man går in med en öppenhet och litar på metoden så kommer det 

som verkligen pågår att framträda. Att använda sig av GT och upptäcka att det verkligen 

fungerar är en häftig upplevelse och något som vi önskar att fler skulle få uppleva. Detta trots 

den psykiska berg- och dalbana som metoden faktiskt innebär, forskaren kastas mellan att 

inte förstå vad hen håller på med till att som Glaser uttrycker det få en Heureka-upplevelse.  

Krematorier har som tidigare nämnts inte varit i fokus inom forskningsvärlden. Vi upplever 

dock att det är en väldigt intressant miljö att undersöka ur sociologisk synpunkt. Vi 

rekommenderar därför att fler studier genomförs på krematorier, med olika 

forskningsansatser och frågeställningar. Eftersom vi anser att Goffmans teori inte var ett bra 

val för att kontextualisera vår teori skulle det även vara intressant om andra teorier 

tillämpades i kommande studier om krematorier.  

En intressant upptäckt som vi har gjort efter att vi genererat teorin och skrivit om alla 

kategorier, egenskaper, relationer och ritat upp vår förklaringsmodell är att den är 

applicerbar på ett annat smutsigt arbete. Vi har båda arbetat som kriminalvårdare på en 

öppen anstalt, och vår teori är direkt applicerbar på den miljön. Visserligen kan man se en 

viss förskjutning vad gäller huvudangelägenheten, det får inte bli fel, i och med att vad det är 

som inte får bli fel är annorlunda på anstalten. Men samtliga kategorier, deras egenskaper 

och relationer är så gott som direkt överförbara på den kontexten. Med anledning av detta 

undrar vi om vår teori kanske är applicerbar på andra typer av smutsiga arbeten.   

En sista kommentar angående detta, och en intressant upptäckt som vi gjort, är att det inte 

stannar vid smutsiga arbeten. De två områden som vi upplever att teorin är applicerbar på är 

dessutom två arenor som enligt Giddens (1999:186–187) är konfiskerade från vardagslivet. 

Både döda och kriminella är två erfarenheter som konfiskeras. Så frågan är om vår teori 

skulle var applicerbar på de övriga arenor som Giddens menar konfiskeras: vansinne, 

sexualitet och natur. Men den diskussionen sträcker sig utanför ramarna för denna uppsats, 

så vi lämnar bara tanken här och låter framtida studier utvisa detta.  
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