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Abstract 
The aim of this study is to point out variations of practices in the relationship  

between professionals of  service occupations and their  clients.  The material 

consists of four openly conducted thematic interviews with male professionals 

who  work  in  the  environment  of  their  clients'  homes.  The  main  theoretical 

approach of this analysis  is undertaken with ethnicity in mind.  The practices 

identified aim to throw light on the boundaries between the differing cultures of 

professionals and their  clients.  The analytical  terms boundary reduction and 

boundary maintenance are used in this research.

The two-stage analysis points out different practices used, in chronological 

order, during contact between professionals and their clients. This is followed by 

a statement of the themes which connect, primarily from the professional 

perspective. The results indicate an intimate connection between intercultural 

and transcultural aspects through the use of cultural transparancy, which is a 

strategy connecting different roles, aswell as use of loophole tactics that afford 

the possibility of defining space, place and relationship.

It's  illustrated  how the  professionals operate from "within  the  structures and 

worldview" of the client, and this analysis also reveals a glimpse of the potential 

for cultural change in the meeting between different cultures.

Keywords: ethnology professional client boundaries practices intercultural 

transcultural transparancy
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Inledning
Inom  omvårdnad  är  det  ett  centralt  tema  inom  såväl  utbildning  som  inom 

yrkesmässig  praktik,  att  reflektera  kring  hur  vi  närmar  oss  patienten  inom 

dennes sfär. Då inte bara kroppsligen, utan inom rummet, som kan bestå av allt  

från sjuksängen till det egna hemmet.

Hantverkare träder över liknande gränser som vårdpersonal och jag är nyfiken 

på hur gränserna hanteras professionellt och personligt. När och hur förhandlar 

dessa  hantverkare  med  kunder  om  gränser,  tolkningsram  och 

föreställningsvärld? Genom att betrakta kund och hantverkare som medlemmar 

av olika kultur kan vardagliga praktiker problematiseras.
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Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka gränser hantverkare hanterar i 

sina  arbeten  hos  privatpersoner.  Avsikten  är  vidare  att  nyansera 

hantverkarperspektiven på kundrelationer genom att undersöka vilka praktiker 

informanterna använder sig av i kundkontakter.

Frågeställningar

Centrala frågeställningar för uppsatsen är: 

Vilka  gränser  aktualiseras  ur  hantverkarperspektiven  i  olika  skeden  av 

kontakten med kunder?

Hur närmar sig hantverkarna de gränser de föreställer sig hos sina kunder? 

Hur och när markerar dessa hantverkare sina egna gränser gentemot kund? 

Metod och material

Till uppsatsen används fyra tematiska intervjuer med hantverkare. Intervjuerna 

har i sin helhet transkriberats och framträdande teman har därefter plockats ut 

till  analysen.  Intervjuerna har  analyserats  både individuellt  och  jämförande i  

relation till  varandra.  Slutligen har jag kommit  fram till  en disposition där en 

samlad bild av utvalda teman kan redovisas med en nyanserande avsikt.

Den analytiska fasen har pågått från det att intervjuerna ägde rum parallellt med 

en noggrann transkribering och fortsatt lyssnande på det inspelade materialet. I 

nästa fas har litteraturstudie startat med fortsatt analys. Framförallt  har mina 

andningspauser lett  till  nya analytiska tankegångar, något som Billy Ehn och 

Orvar Löfgren lyfter fram vikten av för den kulturanalytiska forskningsprocessen 

(2001:163f).
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Ursprungligen var  min tanke att  arbeta med narratologi,  men efterhand som 

uppsatsen utvecklades bytte jag teoretisk ansats. Jag har pendlat mellan olika 

teorier för att slutligen bestämma mig för en tyngdpunkt i etnicitetsperspektivet. 

Därför blev materialpresentationen inriktad på att dels belysa praktiker som i sin 

tur kan belysa gränser, dels lyfta fram uttalanden som kan visa på diskurser och 

därmed särskilda förhållningssätt som styr samma praktiker.

I uppsatsen presenteras intervjumaterialet med en förbättrad läsbarhet istället 

för  med  den  ursprungliga  transkriptionens  talspråk,  ljud  och  gester.  Alla 

igenkänningsbara detaljer som namn, yrken, arbetsspecifikationer och särskilda 

sammanhang har ändrats till neutrala formuleringar. 

Den  presenterade  transkriptionen  läses  enligt  följande:  ...  betyder  att 

informanten drar på orden, (...)  innebär att  delar utelämnats, ord som börjar 

med versal  betonas,  ord  helt  i  versaler  är  stark  betoning.  Vissa tongivande 

utspel, som suckar och skratt återges inom [hakparenteser].

Intervjumaterialet förvaras hos mig i form av ljudfiler och transkriberingar. Dessa 

skall inte användas till något annat än denna uppsats.

Avgränsning
Samtliga informanter är män i åldrar mellan 40-65 år och egna företagare på 

samma  glesbygdsort  i  södra  Norrland.  Orten  har  cirka  500  invånare  och 

angränsar  till  flera  mindre  orter  som  tillsammans  utgör  hantverkarnas 

upptagningsområde.  Informanterna  har  alla  lång  yrkeserfarenhet,  även  som 

anställda inom den bransch som de nu har egna företag. Samtliga erbjuder 

service till privatpersoner, vilket är en grundläggande förutsättning för studien. 
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Att informanterna är egna företagare är relevant för frågeställningar då jag vill 

att  de ska anta ett  utifrånperspektiv och se på kundmötet  sett  ur  företagets 

perspektiv, inte bara utifrån den egna professionen. Företagarrollen är således 

ett reflexivt redskap. 

Reflektioner

Etnologin kan lätt kritiseras för så kallad trivselforskning. Genom att undersöka 

vardagen ligger det enligt Billy Ehn lite i sakens natur att den goda ordningen 

blir föremål för analys (1996:173). Det här problemet har jag medvetet närmat 

mig i gränsområdet som just servicehantverkarens verksamhetsområde faller 

inom. Jag förstod att det fanns en klar risk att informanterna skulle vilja vinkla 

sina svar mot en slags idealisk ordning, det vill  säga hur de arbetar när allt 

fungerar  som  de  anser  att  det  bör.  Jag  har  även  insett  att  mina  olika 

samverkande roller som forskare och kund, har inneburit att jag skulle kunna 

tolka intervjumaterialet med en kundens goda ordning som en färgande aspekt. 

Därför  har  jag  genom  hela  analysen  valt  att  aktivt  reflektera  kring  denna 

eventuella "kundens goda ordning" enligt principen att medvetandegöra för att 

hålla stadig kurs. Detta låter jag vara synligt i begränsad omfattning under min 

analys.

Jag noterade att samtliga informanter ville styra intervjuerna med rutiniserade 

uttryck. Därför krävdes det en hel del arbete under själv intervjuerna för att få 

dem att  berätta  ur  mer  personliga  perspektiv.  Jag ville  få  informanterna  att 

berätta  om  sina  egna  förhållningssätt  istället  för  att  försöka  framställa  en 

generell bild av yrkeskårens inställning (Jfr. Wiklund 2011:69). När jag upplevt 

svaren  som  standardiserade,  har  jag  återgått  till  frågan  antingen  i  direkt 

anslutning eller längre fram i intervjun, med förnyad formulering. 

Det kan argumenteras att tillvägagångssättet är ett sätt att styra informanterna 

mot områden de själva inte ser som så relevanta. Jag vill dock poängtera att jag 
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inte hindrat informanterna att berätta vad de själva ville få sagt, utan min avsikt  

var  att  fördjupa svaren och få  informanterna att  använda sin  egen reflexiva 

förmåga.  Genom det  här  menar  jag  att  jag  fått  fram ett  brett  spektrum av 

praktiker som hantverkare använder sig av vid kontakt med kunder. Jag vill inte 

försöka åskådliggöra den "typiska" arbetsveckan, utan snarare ämnar jag att 

komprimera en del av informanternas sammantagna arsenal av praktiker för att  

därigenom synliggöra gränsområdet mellan dem och deras kunder.

Vidare  funderade  jag  kring  mina  naiva  frågeställningar  som  ibland  nästan 

verkade irritera informanterna. Till viss del kan det tolkas som att de inte alls var 

intresserade av att tala om de frågeställningar jag lade fram, men genom att 

ställa nivån av "acceptabel inkompetens"  (Neuman 2006 i Swensen & Sæter 

2011:86) på  sin  spets  och  medvetet  korsbefrukta  kund-  och  forskarroll, 

upplevde jag att jag ursäktades för min envishet och lyckades därmed utvinna 

mycket rika svar. Lars Kaijser skriver om hur maktstrukturer framträder tydligast 

när de utmanas (2004:133) och det kan ses som en nytta med viss provokation 

i intervjusituationen.

En annan nytta med att blotta min naivitet som kund och ställa frågor utifrån ett  

kundperspektiv  med  mina  egna  erfarenheter  som  utgångspunkt,  är  att 

informanten kan ha ett mer självklart intresse för att förklara för en kund. På det 

viset hjälper informanten mig att se hantverkarperspektivet på innehållet i min 

observation  som kund.  Särskilt  intressanta  är  de  aspekter  på observationen 

som förklaras och de som utelämnas. Det som förklaras kan bidra till bilden av 

hantverkarens egen identitetskonstruktion medan det som utelämnas kan säga 

något om aspekter som faller bortom individernas kontroll och som återfinns i 

gränslandet  mellan  hantverkare  och  kund.  Det  utelämnade  innehållet  kan 

spegla aspekter som hantverkarna mer eller mindre omedvetet förhåller sig till.

Kundrollen  kan  kamouflera  forskarrollen  och  ge  forskaren  tillträde  till  mer 

information, om funderingar kring forskarens ostörda observation appliceras i 
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sammanhanget  (Bäckman  2009:123f).  Kring  det  uppstår  givetvis  etiska 

frågeställningar.

Etiska överväganden
Mina egna roller som kund och medlem av lokalsamhället blev centrala under 

fältarbetet då jag träffat några av intervjupersonerna tidigare på uppdrag i mitt  

hem. Jag måste även vårda kundrollen då jag i egenskap av fastighetsägare är 

beroende av hantverkare.  Byn  är  liten och hantverkarna få.  De har  givetvis 

relationer till andra hantverkare och jag vill inte bidra till eventuella spänningar 

mellan hantverkargrupper eller individer. Under arbetets gång har det slagit mig 

flera  gånger  att  jag  kanske  inte  tillfullo  förstår  vad  informanterna  talar  om. 

Bakgrunden  till  vissa  samtalsämnen kanske däremot  skulle  förstås  av  mina 

andra informanter. Situationen blir än mer prekär då jag delvis gått tipsvägen för 

att finna mina informanter, och det vore inte svårt att räkna ut vilka som deltagit 

i studien.

Flera gånger har jag nästan ångrat att jag gav mig in på att utforska en laddad 

värld genom material hämtat från min egen närhet. Jag är alltså av flera skäl 

extremt försiktig när jag hanterar informationen jag fått ta del av, även om den 

vid en första anblick kanske inte ser särskilt märkvärdig ut. Specifikationer av 

arbeten kallas genomgående ”jobb”. Hantverkarna befinner sig inte alla inom 

samma profession, men jag presenterar inte varje informant i  relation till  sitt  

specifika yrke. Jag likställer även hantverkarna med varann genom att referera 

till var och en som "Hantverkare". Siffran finns där som en markering av att de 

är fyra olika individer.

Eventuellt  känsliga uppgifter utelämnas och i det fall  någon särskild situation 

åsyftas  går  den  inte  att  känna  igen  av  utomstående.  Samma  sak  gäller 

eventuella kunder eller kollegor.
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Samtliga informanter berörde negativ publicitet i olika former. Vissa har även 

uttryckt oro över den dåliga publicitet hantverkare fått genom exempelvis vissa 

TV-program, varför jag vill vara ytterst tydlig med att min undersökning på intet 

vis är avsedd att lyfta fram en generell  bild av yrkesgruppen, eller att vinkla 

information mot dessa kontroversiella diskussioner. Min avsikt är inte heller att 

jämföra  informanterna,  utan  istället  att  nyansera  hantverkarperspektivet  på 

relationer till kunder.

Den fördel som jag såg med att ha ett kundperspektiv visade sig vara riktig. Jag 

ser  utifrån  observationer  som  kund  vissa  sekvenser  i  kontakten  med 

hantverkaren  som  särskilt  intressanta  att  utforska,  för  att  ringa  in 

hantverkarperspektivet  kring  de  frågeställningar  jag  ämnade  undersöka.  En 

annan fördel var att mina informanter helt klart såg en möjlighet att göra sig 

hörda och tala till  potentiella kunder samt att kunna ge sitt  perspektiv på de 

mediaframställningar som förekommer. Det tyder på att de dels tog mitt arbete 

på allvar och verkligen engagerade sig i frågorna. Det visar även på en vilja att  

kommunicera sitt perspektiv, när tillfället gavs.

Teori

Socialkonstruktivism  är  en  grundförutsättning  för  mina  analyser,  då  detta 

perspektiv belyser  vår  föreställda verklighet som en konstruktion (Johansson 

2005:26).  Denna  konstruktion  görs  om  och  om  igen  genom  praktiker  som 

definierar platsen, rummet och våra relationer. Människan är kulturskapare och 

kulturbärare genom att hon själv är en "social produkt" (Berger & Luckmann 

1967 i Ronström 1996:33).

Som  teoretisk  ingång  använder  jag  etnicitet  med  koncentration  på 

kulturgränser.  Jag vill  alltså betrakta den egenföretagande hantverkaren och 

kunden  som  representanter  av  två  skilda  kulturer  i  social  och  mental 

bemärkelse.  Den  sociala  aspekten  utgår  ifrån  att  parterna  i  sammanhanget 
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möts i  bestämda roller.  Olika identitet  möjliggör  ett  "vi  och de-förhållande"  i 

mötet  (Sjöström  2007:325),  vilket  hänger  samman  med  förförståelse  för 

situationen  som  innebär  att  skillnader  mellan  parterna  accentueras. 

Etnicitetsperspektivet belyser hur parterna kan ha olika värderingar i sakfrågan 

kring  mötet,  även  om  det  inte  nödvändigtvis  är  fallet  (Lundberg,  Malm  & 

Ronström 2003:21f).  Jag menar att  hantverkare och kund kan ha vitt  skilda 

värden i första rummet kring bland annat ekonomi, funktion och estetik, men 

inte minst kan de se skilda värden avseende hantverkarens närvaro i kundens 

hem. Genom den förförståelse för situationen jag hänvisar till positionerar sig 

parterna i  relation till  varandra.  Denna positionering kan i  hög grad kopplas 

både  till  roller  och  identitet  genom  att  hantverkaren  påverkas  av  utifrån 

bestämda riktlinjer för sitt arbetsutförande och kundens förväntningar. Samtidigt 

har han även en personlig koppling till det egna företaget.

Den teoretiska ansatsen ser jag som fruktbar då den har potential att visa på en 

specifik grupps sätt att hantera kulturmöten i vardagen. Begreppet etnicitet kan 

belysa  olika  gemensamma  kulturaspekter  hos  en  avgränsad  grupp,  såsom 

religion, livsstil, klasstillhörighet, intressen och inte bara det vi tenderar tänka på 

i  första  hand  kopplat  till  nationalitet  eller  särskilda  minoritetsgrupper  från 

exempelvis geografiska områden. 

Etnologen Owe Ronström menar att invandrare och äldre hör till  de grupper 

som får spela roller som främlingar i  samhället,  precis som andra "avvikare" 

(1996:75). På ett liknande vis resonerar jag i sammanhanget kring hantverkare 

och kunder som separata kulturer. Hantverkare är avvikare då de träder in som 

en avvikelse i kundernas hem, samtidigt som de representerar en grupp med en 

ordning som kunderna i arbetets kontext kan avvika från. 

Informanterna i studien har en slags beredskap, vana och erfarenhet av den 

slags  kulturmöten  och  gränshantering  att  reflektera  kring,  utifrån  sina 

hantverkarroller  med  serviceuppdrag  i  kundernas  hem.  Gränserna  jag 
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undersöker är subjektiva och synliga där förståelsevärldar möts i form av skilda 

normer och olika sociala koder (Sjöström 2007:29,31, Kress & van Leeuwen 

1996:32). 

Hantverkarens och kundens relation kan ses som ett mentalt rum som skapas i 

olika miljöer, ofta kundens hem. Även om platsen varierar är det intressant att  

se på relationen i  sig som ett  mentalt  rum innehållande fysiska  och sociala 

aspekter, inte bara för att se vad parterna gör med detta rum, utan för att se vad 

rummet gör med parterna (Ehn & Löfgren 2001:97). Rummet kan alltså vara en 

annan beteckning för det kulturella gränslandet synligt i hantverkarens relation 

till sin kund.

Vidare applicerar jag tankegångar om modernitet på analysen av hantverkarnas 

uppfattningar om hantering av de kulturgränser som synliggörs. Modernisering 

belyses genom att jag identifierar skilda diskurser avseende föreställningar om 

hantverkare och yrket och relaterar dessa till ett tidsperspektiv.

Begrepp

I  min  analys  är  begreppen  gränsbevarande och  gränsreducerande  praktiker 

centrala (Barth resp. Reimers i Reimers 1999:40f). I Eva Reimers undersökning 

av  mångfald  på  en begravningsplats  och uttryck  för  identitet  i  begravningar 

använder hon begreppen för att skilja på praktiker som uttrycker skillnad mot 

svensk identitet och praktiker som tonar ned medfödd etnisk identitet (1999:41). 

Gränsreduktion är egentligen föremål för diskussion,  eftersom jag vill  se det 

som att gränsen omförhandlas, vilket Reimers även själv pekar ut (1999:41). På 

liknande  vis  menar  jag  att  även  begreppet  gränsbevarande  inte  är  riktigt 

tillfredsställande, då jag uppfattar det som alltför statiskt för min analys.
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Med begreppen interkulturalitet och  transkulturalitet vill jag belysa hur gränser 

för samma person ser olika ut beroende på vilka roller denne ikläds. I mötets 

sammanhang kan parterna både dela och befinna sig utom varandras kulturella 

referensram.  Interkulturalitet  förutsätter  en  rollbestämning  som  verkar 

särskiljande i mötet mellan kund och yrkesperson, samtidigt som det belyser ett 

möte  med  någon  slags  utväxling  mellan  kulturer  (Nationalencyklopedin). 

Transkulturalitet betonar en liberal aspekt på möten mellan individer med skiljda 

referensramar.  I  detta  sammanhang  avser  transkulturalitet  att  individerna  i 

mötet ändå har andra beröringspunkter som gör att de har möjlighet att korsa 

gränser. 

Transkulturalitet  har  jag  lånat  från  omvårdnadsteoretikern,  tillika  kultur-  och 

socialantropologen, Madeleine Leiningers Omvårdnadsteori. Leininger betonar 

den i sammanhanget etiska ståndpunkten om människors lika rätt till individuellt 

anpassad god vård. Begreppet ger uttryck för att det finns likheter och skillnader 

i relationen mellan professionell och klient oavsett kulturell bakgrund. Detta för 

med sig att det alltid finns beröringspunkter (Welch et al.  1998: 447). Jag ser 

begreppet som särskilt  användbart i  sammanhanget, då det kan relateras till 

hantverkares  förhållningssätt  i  kundrelationen  och  att  kunden  alltid  har  rätt. 

Detta kan ses som en grundläggande inställning till kulturella skillnader snarare 

än specialistkunskap på området. 

Kulturell transparens är en egen formulering som jag använder för att belysa 

hur  individer  strategiskt  överträder  gränser  knutna till  roller  genom att  nyttja 

roller  från  ett  annat  sammanhang.  Jag  återfann  en  användning  för  detta 

begrepp inom social semiotik. Kulturell transparens förutsätter, enligt Kress & 

Van Leeuwen, att parterna delar viss förståelse av sociala sammanhang och att 

de har någon beröringspunkt (1996:32). Kulturell transparens kan vara en slags 

förhandling mellan kulturer då parterna antar att förståelsen kommer att vara 

densamma för  en  handling,  även  om  sammanhanget  avviker.  På  det  viset 

reduceras kulturell transparens från faktisk transparens till en strategi.
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Loopholes beskrivs av Elisabeth Högdahl som fysiska platser som är möjliga att 

omdefinieras  av  grupper  med  värden  som  skiljer  sig  från  de  dominerande 

grupperna (2004).  Jag vidgar  begreppet  i  min  undersökning till  att  innefatta 

fysiska, sociala och mentala rum i min undersökning av hur och när dessa kan 

omdefinieras.

Disposition
Nedan  följer  bakgrunden  som  presenterar  tidigare  forskning  inom  området. 

Materialpresentationen  inleds  sedan  med  korta  illustrationer  av  de  olika 

intervjuerna.  Dessa åtföljs  av  en mindre  analys  som är  avsedd att  bidra  till 

förståelsen för de praktiker jag nästa avsnitt lyfter fram. I påföljande avsnitt går 

jag  in  på  en  systematiskt  utförd  genomgång  av  det  totala  materialet.  De 

relevanta begreppen för denna del av analysen som även innehåller mycket 

materialpresentation,  är  gränsbevarande  och  gränsreducerande  praktiker. 

Begreppen appliceras i analys av praktiker informanterna berättar om i  olika 

skeden  av  kontakt  med  kunder.  Efter  detta  följer  min  diskussion  som  är 

utformad efter vissa övervägande teman inom vilka de identifierade praktikerna 

har  olika  funktioner,  såsom  gränsförhandling  mellan  hantverkare  och  kund, 

samt  att  förhålla  sig  och  ta  ställning  till  kollegors  praktiker.  Avslutningsvis 

presenterar jag resultatet av mina analyser.

Bakgrund
Den norske antropologen Fredrik Barth menar att etniska skillnader består trots 

interetnisk  kontakt  och  ömsesidigt  beroende.  Boken  Ethnic  Groups  and 

Boundaries - The Social Organization of Culture Difference består av ett antal 

essäer där inblandade processer utforskas kring skapande och upprätthållande 

av etniska grupper med fokus på gränser (Barth Ed. 1994). Som jag utgår ifrån i 

uppsatsen, definieras här gruppen genom dess gränser, inte det mer självklara 

innehållet i kulturen. Barth menar i sin introduktion att genom dikotomisering av 
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de Andra förutsätts det finnas skillnader avseende uppfattningar, bedömning av 

värde och agerande,  vilket  leder till  restriktioner i  interaktion mellan grupper 

(1994:15). Barth menar vidare i sin genomgång av olika aspekter på vad han 

kallar polyetnicitet, att gränser bibehålls trots passage av individer (1994:29f).

Strategier vid möten mellan olika etniciteter som avgör fortsatt  utveckling av 

relationen förklarar Barth som tre övergripande scenarier: Försök att passera 

gränsen och inkorporeras i den andra kulturen, acceptera minoritetsstatus och 

minimera exponering av sina specifika kulturella  karaktäristika,  alternativt  att 

försöka utnyttja  sina etniska tillgångar  för  positionering i  den andra kulturen 

(1994:33).  Det  teoretiska  greppet  belyser  funktionerna  hos  dessa  i 

sammanhanget etniska skillnader.

Etnologen  Lars  Olov  Sjöströms  avhandling  Modernitet  i  det  traditionella – 

Kulturbyggen  och  gränser  inom  ett  nordsvenskt  område  (2007)  berör  hur 

moderniteten påverkar sociala, mentala och temporala gränser samt hur dessa i 

sin tur påverkar moderniseringsprocessen. 

Sjöström belyser  hur  människor  påverkar  moderniseringens utformning i  det 

lokalsamhälle de lever i, samt hur modernisering hanteras. Han menar att olika 

sätt  att  hantera  modernitet  både  skapar  och  utplånar  sociala  och  mentala 

kulturgränser i lokalsamhället (2007:315,327).

Vad  texten  tillför  min  uppsats  är  modernitetsperspektiv  på  hantverkarnas 

formande av yrkesidentitet.  Texten bidrar  även med perspektiv  på parallella 

processer genom att visa hur skiljda tolkningar av hantverkarens verksamhet 

samexisterar.
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Informanterna

Hantverkare 1

Det här mötet skedde i mitt hem under hantverkarens arbetsdag, då han hade 

fått en lucka. Informanten verkade inte direkt stressad, trots att jag vet att han 

har annat att göra. Han tog sig tid att dricka kaffe och tålmodigt lyssna till och 

besvara  mina  frågor.  Gång  på  gång  när  jag  ville  ge  mig  in  på  frågor  om 

eventuellt problematiska aspekter på kundkontakter tryckte han på att ”det är  

inge problem” och ”jag har egentligen inte nå bekymmer av det”.

Om sitt arbete berättar han att fördelarna går hand i hand med nackdelarna:

(…) Ja det är ytterst sällan man håller på med samma saker så många dagar i  

rad utan det e ju ganska varierat jobb tycker  jag (...)  man träffar mycket  folk. 

Nackdelen är väl då att (...) i och mä att vi är ett litet företag och man känner 

allihop och det så kan de ju va lite si och så med (...) respekt för arbetstider och 

helger och kvällar på en del håll.

Samtidigt framhåller han att han själv är del i de vaga tidsgränserna:

Sen är det ju nackdelen kan ju vara då som vi ha nu att jag ha kontoret Hemma 

(...) asså jag kommer ju på mig själv att minst en par tre gånger varje kväll kutar 

man ju Dit för det är nånting som liksom ha ploppa upp i huvve som man (...) vill  

kolla upp och göra då.

Hantverkare 2

Även detta möte skedde i mitt hem efter att informanten ätit lunch. Vi talade lite 

om hur han har det med tid just nu. Som andra hantverkare har han bråda tider 

före  jul,  när  många  vill  få  saker  gjorda  hemma.  Den  här  hantverkaren 
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upprepade även han gång efter annan att ”det är inga problem”. Jag upplevde 

även att han i egenskap av företagsledare och van talare ville styra intervjun. 

De  avsnitt  i  intervjun  han  själv  ville  lyfta  fram  präglades  i  hög  grad  av 

performativ framställning där han tydligt markerade början och slut. Det krävdes 

lite påstridighet med mina frågor för att komma djupare in i frågeställningarna.

Informanten ger uttryck för ett i det närmaste passionerat intresse för sitt yrke. 

Privatlivet  beskrivs  som  i  princip  obefintligt  genom  att  hans  fritidsintressen 

kretsar kring föreningsliv. Avseende arbetet menar han särskilt att den utmaning 

det innebär att träffa människor av olika slag är vad som gör jobbet roligt: ”En 

människa är aldrig lik den andra. Å dä är väl tur det...Tänk om alla skulle va  

stöpt i samma form.”

Nackdelen med jobbet menar han är att gränsen mellan privatliv och jobb flyter  

samman, men han har samtidigt valt att vara ”ständig jour” dygnet runt. Han 

menar att detta hänger ihop med de särskilda krav som glesbygden som miljö 

ställer på företagare: 

För att bo såhär på landsbygden som vi gör... så måste man va lite full i faan för  

att överleva. För idag är det svårt att överleva. Och bo på landsbygden... med allt 

vad det innebär. Man måste ju ha en inkomst för räkningar kommer i alla fall varje 

månad.

Hantverkare 3

Den här hantverkaren valde att intervjuas en helgdag i sitt eget hem. Intervjun 

handlade mycket  om hans stora intresse för att  skapa relationer,  både som 

privatperson  och  i  sitt  yrke.  När  jag  närmade  mig  lite  kontroversiella 

frågeställningar  var  han  noga med att  påpeka  att  de  exempel  han  gav var 

sådant som förekom ytterst sällan.
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Informanten var den enda som framhöll relationsskapande potential på ett privat 

plan i sitt jobb: "(...) Man får ju ofta en relation vilket jag tycker är jättebra..det är  

det som är roligt med det här jobbet... Träffa massa folk och... få nya vänner...  

det får man ju faktiskt."

Han skiljde sig i flera avseenden från de övriga informanterna. Genom att inte 

ha anställda har han en större frihet att välja om och när han jobbar. Hans val 

av plats för vårt  möte kan möjligen också tolkas som att hans inställning till  

jobbet är något annorlunda mot de andra hantverkarnas. Jag uppfattade det 

som att de andra informanterna kände sig bekväma med att komma hem till 

mig,  då  andras  hem  kan  ses  som  deras  professionella  element.  Den  här 

informanten visar med sitt val av plats för intervju en annan öppenhet.

Hantverkare 4

Till  den  sista  intervjun  valde  informanten  att  intervjuas  hemma hos  mig  på 

morgonen. Han var lite försenad och lite stressad. Det märktes även att han 

funderat en del över vilket mitt syfte egentligen var med intervjun. Jag var extra 

noga med att  förklara hur jag kommer att  använda materialet,  och att  mina 

informanter  alla  kommer  att  få  insyn  i  utvalda  sekvenser  från  sina  egna 

intervjuer  innan  någon  annan  får  läsa  dem.  Mötet  avslutades  med  att  jag 

återgick till tal om sekretessen.

En bild framkom på flera vis av en hantverkare som är särskilt noga med sin 

integritet. Han var mycket tydlig med den ton han anlade till svar som tangerade 

privata områden respektive professionella områden. Bland annat markerar han 

en tydlig skillnad mellan potentiella vänner respektive kunder: 
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(...)  Jag umgås ju till  exempel aldrig med kunder (...)  för det är svårare att ta 

betalt om man e kompis med nån (...) Men folk som har eget företag dom kan 

man både va kund och vän med (...) så länge dom kan särskilja på yrkesroll och 

(...) sin privata roll.

Avseende sitt arbete klargör han som de övriga att det ställer särskilda krav på 

hantverkaren att arbeta med service:

Totalt sett tycker jag att det är jättekul att jobba hos privatpersoner. (...) Det är 

många som har försökt och som haft egna firmor och... Ja du kan va en Otroligt 

duktig hantverkare...  men du klarar inte av att  jobba med privatpersoner...  Du 

måste gilla det sociala också (...) det går inte annars. 

Mina tankar efter att ha utfört samtliga intervjuer

Med ett fågelperspektiv på materialet kan intervjuerna var och en läsas som en 

helhet.  Med  det  menar  jag  att  informanterna  tog  ställning  till  vilken  slags 

berättelse de vill förmedla om sina arbetssituation. Med hjälp av den struktur jag 

lade upp till tematiska, men öppet upplagda intervjuer, har de efterhand gjort en 

bedömning av vilka områden jag velat komma åt. Informanterna har bestämt 

vilken ton samtalen fått kring dessa och varit fria att styra in på vad de själva 

anser är relevanta spår i  den egna berättelsen. Ett  exempel på detta är att  

vända  på  frågeställningar  som  fokuserar  på  besvärliga  kunder  och  istället 

berätta om hur problem lösts, och hur kunden fick rätt fast den hade fel.

Det som står klart i vad jag ovan presenterat, är att den sociala aspekten av 

samtliga informanter lyfts fram före arbetsspecifika karaktäristika när det gäller 

arbetets fördelar.  De negativa sidorna återfinns även de inom arbetets sociala 

egenskaper. Det här tolkar jag på flera vis, nämligen att serviceyrket till stor del  

centrerar kundrelationen, men även att informanterna antar att de ska prata om 

vissa aspekter  på denna relation.  Mina envisa och naivt  ställda frågor  kring 

kundrelationen  får  samtliga  informanter  att  vilja  betona  att  besvärliga 
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situationer,  som  jag  finner  särskilt  illustrativa  till  att  beskriva  gränser, 

”förekommer ytterst sällan”. Informanterna upprepar gång på gång uttryck som 

”det är inga problem” och ”jag har inga bekymmer av det”.

Det här pekar på att relationen mellan hantverkarrollen och kundrollen är väl 

inarbetad i samhället och förhållandevis stabil. Jag tänker även att uttrycken är 

likaklingande och används likartat av de olika individerna. Detta antyder att de 

nästan  är  som  mantran  som  används  av  hantverkarna  vid  byggande  och 

vidmakthållande av en ”problemlösaridentitet”. Jag tänker vidare att uttrycken 

symboliserar en inställning hantverkarna förväntar sig att kunderna vill ha. Det 

betyder  att  hantverkarna  även formar  kundrollen  på samma vis  som de vill  

forma sin yrkesidentitet efter den egna bilden av hur hantverkare är och bör 

vara.

Hantverkarna  har  själva  flytande  tidsgränser.  Skillnaden  är  att  hantverkaren 

separerar  olika  arbetsrelaterade  roller,  som  arbetsledaren,  entreprenören, 

konsulten  och  hantverkaren.  I  hemmet  och  kring  kontoret  är  han  egen 

företagare och konsult. Tre av hantverkarna lyfter fram sina familjer som del av 

företagarrollen. De har en sambo eller fru som är företagare eller en bakgrund 

med företagare i släkten, vilket innebär att familjerna har en särskild inställning 

till den plats företaget tar i privatlivet. 

Gränshantering i olika skeden
I  min  kronologiskt  framställda  analys  vill  jag  börja  med  en  genomgång  av 

materialet  där  begreppen  gränsbevarande  och  gränsreducerande  praktiker 

tillämpas.

Före avtal om jobb 

Innan avtal  mellan hantverkare  och kund  används  gränsbevarande praktiker 

bland annat genom hantverkarens markering av expertis. Redan vid min första 
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antydan till att fråga hur informanterna hanterar första kundkontakten före avtal  

om uppdrag,  tar  flera  upp  olika  former  av  certifieringar  som ska  garantera 

yrkesmässiga utföranden. Till  upprätthållande av gränser bidrar institutionella 

regler  som  styr  relationen  mellan  professionell  och  kund,  till  exempel 

konsumenttjänstlagen. Dessa regler ska skydda kunderna, men bidrar även till  

hantverkarnas status. De har en distansfrämjande funktion som hantverkarna 

kan  nyttja  när  meningar  går  isär.  Genom att  säga  att  de  skyddar  kundens 

intresse skyddar hantverkarna även sig själva.

Flera informanter hänvisar till slutresultatet när de avvisar en kunds önskemål. 

Det kan handla om att kunden önskar installera en billigare anläggning men 

med lägre kapacitet än vad huset behöver, vilket på sikt innebär att elräkningen 

blir oförsvarbart hög. Det kan även handla om att kunden är tidsoptimist och 

inte har tillräcklig insikt i vilken tidsinsats som krävs av hantverkaren. Flera av 

informanterna hänvisar till risk för dåligt rykte och vilken effekt det skulle få för 

företaget.  Den  här  praktiken  kan  ses  som  en  illustration  av  hantverkarnas 

upplevda  kunskapsgräns.  Går  det  inte  att  diskutera  fram  förståelse  för 

hantverkarens  insikter  backar  de  hellre.  Här  finns  en  konflikt  mellan 

hantverkarens  realism och  kundens  förväntningar.  En  informant  kallar  vissa 

kunder för ”förståsigpåare som tror att han Kan allting”. 

En informant ger uttryck för en gränsbevarande praktik när världsbilderna går 

isär  på ett  annat plan än det  som berör  jobbet.  Genom att  använda sig av 

kundens världsbild för en omvänd förklaring, upprätthöll informanten sin egen 

personliga gräns och tog sig ur en situation genom att samtidigt göra sitt språk 

mer tillgängligt för kunden:

Man hamnar inte i dom lägena så att man kan känna att det är obehagligt (...) 

Joo en gång... Jag var till en religiös sekt (...) långt långt in i skogen. "Här slutar 

allmän väg". (...) Dom hade nån sorts tro på nånting annat och dom skulle ju ha 

hjälp av oss med en offert (...) det sluta med att det blev aldrig nå Jobb..för att 
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hon började liksom att...  vi hade pratat då börja hon...  då sa jag nånting som 

kanske inte va så bra... för att (...) vi prata ju ungefär en halvtimma-trekvart (...) 

mätte upp huset (...) gör ritningar (...) så börja hon prata det här med religiösa 

va... å så säger hon det (...) om tre år kommer Jesus å tända på hela världen (...) 

vi kommer brinna i helvetet här. (...) Okej sa jag..då gör vi såhär (...) kommer 

Jesus hit och eldar upp det här... då ska vi inte Göra något jobb sa jag... vi Gör 

inte det. För det är ju helt onödigt och lägga pengar på sa jag... Å då vart det 

ingenting... Asså för vi måste ta seriöst på det här sa jag... det förstår du väl att 

varför ska du lägga ner pengar på Detta om det ska försvinna om tre år. Då stod 

hon å titta och fundera... "Jaa vi väntar och ser om tre år...  och ser vad som 

händer."

Hantverkare 2

Innan hantverkare och kund känner varandra bör relationen ges en struktur där 

skriftliga överenskommelser skyddar parterna mot missförstånd:

H:(…) Just sån information som rör kanske ekonomiska saker o allting de e ju en 

himla fördel och sätta på papper i  alla fall.  Då vet man ju (...)  att  de inte blir 

nånting sen (...) Går du till storstäderna då är väl allt som rör sig mellan köpare 

och beställare (...) skriftligt egentligen för att de ska fungera men så är de väl inte 

här än... men... de blir mer och mer faktiskt... man behöver för och klara sig själv 

och skydda  sig  själv  sätta  mer  och mer  på papper  (...)  Det...  gäller  inte  alla 

gånger det här som man ha sagt hos en del människor... det tycker jag faktiskt 

blir sämre och sämre.

S: Hur menar du att det blir sämre?

H: (...) Hade du sagt en sak förut då... va de så.. då hade vi kommit överens (...) 

Nu kan man sitta å prata med folk att amen vi ska göra Det.. och Det ska ingå 

och Det få du göra själv (...) Sen plötsligt så skulle dom inte göra det själv utan 

det skulle ingå å. (…) Jag har inte nåt större bekymmer utav det men (...) förut 

råka vi aldrig på det där (…). Jag har ju hållit på med det här nu i över trettio år 

nu i alla fall och... de är först sista... vad ska jag säga sju åtta årena som de har  

kommit nånting utav det. Första tjugo årena hade man aldrig... inte EN.

Hantverkare 1
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En  osynlig  praktik  handlar  om  bedömning  av  kundens  betalningsförmåga, 

särskilt  om  jobbet  är  kostsamt.  I  storstadsmiljön  menar  informanterna  att 

praktiken är synlig, genom att kundernas kreditvärdighet kontrolleras i förväg. 

En informant ger uttryck för att han alltid förväntar sig att kunden är ”den värsta 

avarten”,  vilket  kan  ses  som  en  inledande  gränsbevarande  praktik  som 

temporärt  placerar  alla  kunder  i  en  generell  kategori.  Kunden  kan  även 

bedömas genom tolkning av beteende vid genomgång av det framtida jobbet. 

Kommer pengar aldrig på tal drar denne informant öronen åt sig: ”

Det har jag lärt mig.. frågar dom inte vad det kostar ..Då är det farligt. För dom 

har ändå inte tänkt betala (...) e det nån som hela tiden vill "vad kostar det... vad 

kostar det"... då gör ju dom en bedömning utefter sin budget (...) och säger dom 

ja till nånting då vet jag att dom tror att det finns pengar.

Hantverkare 4

Det  som  är  särskilt  intressant  med  det  här  uttalandet  är  att  informanten 

markerar  en  bristande  tillförlitlighet  i  sin  bedömning  av  kunden,  då  kunden 

kanske inte är säker. Kunden tror att det finns pengar, därför ses denne som 

mer seriös än den som inte frågar alls.

Bland  de  gränsreducerande  praktikerna  återfinns  att  ta  emot  samtal  på 

obekväma tider, vilket jag även i den inledande presentationen av intervjuerna 

synliggjort en viss ambivalens till:

(...) Många tror att man har en... som en samhällsplikt (...) man ska kunna åka ut 

på nyårsafton om det e... Säger man att det inte går för man sitter hemma på 

middag... då kan dom bli arga och säga "vad är det för jävla service" (…). Börjar 

folk bli otrevlig då åker jag inte ut (...) Oftast ringer ju folk och ursäktar sig och 

"förlåt" (...)Och än så länge har det inte hänt att jag inte åkt ut.

Hantverkare 4
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En  intressant  praktik  är  den  som  markerar  övergång  mellan  olika  sorters 

beredskap,  men  som  ändå  innebär  att  vara  tillgänglig  i  sin  yrkesroll  när 

hantverkaren egentligen är privat: 

Jag stänger av telefonen på fredagkvällarna...  för att  det ringer väldigt  många 

som har druckit några öl och ska prata om hur man ska bygga om garaget... Det 

vill Inte jag göra. Så att på fredag kväll då nås jag på hemtelefonen.

Hantverkare 4 

Genom  att  sätta  hemmets  skarpa  gräns  ytterst  och  på  så  sätt  reducera 

gränsen,  menar  jag  att  han  omdefinierar  arbetsrummet  och  får  en 

gränsbevarande effekt, då den verkar starkt både socialt och mentalt. Det här är 

en skillnad Hantverkare 1 menar skett över tid:

Det blir bättre och bättre alltså... Det var ju mycket sämre förut. Då kunde det ju 

ringa nån en fredag kväll klockan halv nio "ja jag ringde nu för att jag vet att du är 

hemma". (...) Den äldre generationen har mycket mindre respekt för för tider än 

vad yngre folk har. Jag tror att yngre folk är rädd om sin tid på ett annat sätt själv 

än kanske en som är åttiofem år.

Hantverkare 1

Under jobb

Samtliga  vägande  teman  i  intervjumaterialet  avseende  detta  skede  av 

kontakten avhandlar  kommunikation  i  högre grad än informationsutbyte.  Jag 

tolkar  det  som  att hantverkarens  roll  övergår  till  en  slags  service-  och 

samarbetsfunktion under pågående jobb i kundens hem. Avtalet är slutet och nu 

skall jobbet ros iland i praktiska avseenden. Detta skede ställer nya krav på 

gränsbevarande och gränsreducerande praktiker. Hur dessa praktiker utformas 
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beror  delvis  på  hantverkarens  egen  identitet  och hur  denna knyter  an  eller  

avviker från kundens identitet.

Bland gränsbevarande praktiker gav en informant exempel på sin  kroppsliga 

gräns. I den återberättade situationen nyttjar han tre praktiker för att försvara sin 

gräns, nämligen verbalt pedagogisk, starkare verbal uppmaning med språkbyte 

och slutligen en förstärkning med kroppsspråk:

De ä väl nästan från det jag börja... asså jag var arton (...) nitton tjugo år eller 

nånting (...) Jag va hemma hos en äldre gubbe och jag skulle Göra ett mindre 

jobb i ett trångt utrymme (...). Den här gubben han va ju uppi mig (...) han skulle 

ju va där nästan inne hos mig (...) sen hör ju till  saken att han var ju allmänt 

hållen för att vara bög (…). Jag sa åt han nu måste du flytta på dig för de här går 

inte... jag kan inte jobba om du är här... Men "jaa" (...) det va ju roligt å se och 

han skulle titta på och jag sa åt han flera gånger å han flytta sig inte och till slut  

vart jag förbannad å bedde han fara åt helvete å han flytta sig inte då heller (…). 

Då hade ja ju ett Stort Verktyg med mig inne där (...) så jag ställde mig upp och 

höjde den där över huvve och sa åt en att nu försvinner du härifrån gubbjävel,  

annars slår jag ihjäl dig. Å då gick han å satte sig vid bordet iallafall. [Suckar] Å 

de e väl en av dom få gångerna jag har blivit riktigt förbannad i jobbet nångång. 

(...) Jag skynda mig och gjorde färdigt det där (...) men jag va aldrig dit nå mer 

sen. (...) Jag hade bara tagit grejerna och gått därifrån idag.

Hantverkare 1

En mildare form av kommunikationsförändring är att stänga av och låtsas vara 

oförstående, som en informant beskriver:

Det kan ju va nån kvinna som kan kännas lite flirtig... sådär också men (...) det 

brukar man passa sig för... Det är nog det Sämsta man kan göra (...) och gå in i 

nå sånt. Det är bara att nonchalera... eller låtsas som att man inte ser det...alltså 

bara stänga av (...) inte nappa på det så att säga.

Hantverkare 3
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En störande kund kan hanteras på olika sätt, visar det sammantagna materialet. 

Informanterna menar alla att  förmågan att  hantera olika situationer  är något 

som följer med erfarenhet. Ett spektrum är synligt från rak kommunikation till 

mer intertextuella:

Ja en del kan man säga rakt ut att "nu kan du gå och koka kaffe"...för att då 

kanske dom själva känner att dom e... kontrollerande och störande... En del dom 

får väl stå där... det sinkar ju mig... det blir ju dyrare för dom.

Hantverkare 4

Det verkar inte heller vara ovanligt med en mer humoristisk jargong:

Ja ibland så kan man ju råka ut för... allra helst om man håller på och måtta (...) 

och ska hålla reda på en massa mått i huvve (…). Du ska komma ihåg fyra eller 

fem olika mått och det... och så e de nån människa som blablablablabla pratar på 

hela tin då få man ju säga åt dom då att nu måste jag faktiskt hålla reda på det 

här... för (...) annars måste jag göra om de och då får du betala både dubbel tid 

och dubbelt material [ler].

Hantverkare 1 

Där  hantverkarens  identitet  står  långt  ifrån  den  privata  kulturen  markeras 

distans delvis på kundens villkor, genom att hantverkaren vänder blicken dit den 

riktas. Jag menar att hantverkaren agerar gränsreducerande genom en särskild 

följsamhet, men syftet är gränsbevarande genom att en kulturell transparens är 

omöjlig att uppnå:

Vi har varit och jobbat där de har varit muslimer och allt möjligt och (...) det är 

aldrig nåt problem (...) Dom har gömt undan tanterna liksom... dom ska ju inte ta 

kontakt med nån... men det bryr jag mig inte om... jag gör ju det jag ska göra...  
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Man måste va diplomat... man måste liksom lyssna på vad kunden säger och vill 

ha gjort.

Hantverkare 2

Hantverkarna ger  även uttryck  för  att  skydda  kundens gränser  i  det  fysiska 

rummet:  "Jag  sprider  inte  ut  mig  utan  Det  Här  är  Mina  saker."   Samma 

informant säger även att "jag har oftast en kartong som jag slänger ner allting  

när man håller på och jobbar... Det tar jag med mig hem också. Det brukar dom  

uppskatta... även om det är deras skrot."

Hantverkare 4

Att rent praktiskt bidra till  kundens definition av rummet genom att städa kan 

ses  som  både  en  gränsreducerande  och  gränsbevarande  praktik.  Samtliga 

informanter trycker  på att  de grovstädar.  Grovstädning innebär att  de städar 

bort skräp som direkt härleds till arbetsmomentet, inte smuts som beror på att  

de trampat in i  hemmet. Hantverkaren är både en yrkesrepresentant  och en 

inkräktande person. Gränsen gentemot den inkräktande personen upprätthålls 

oftast av kunden själv.

Att tas upp i kundens sfär och föreställningsvärld

Informanterna visar på olika strategier för kunden att ta upp hantverkaren i sin 

föreställningsvärld. Hantverkare 3 talar om informella metoder, där till exempel 

hund eller barn fungerar som en brygga som direkt länkar hantverkarens fysiska 

person med miljön. Han menar vidare att det är viktigt att vara tydlig så tidigt 

som möjligt när omständigheterna kan bli ett hinder i arbetet:

S: Hur... är ett bra sätt att sätta gränser?

H3: Ja det är väl från... från början är det väl att liksom markera och... tala om (...) 

hur man vill  ha det helt  enkelt..man får ju säga liksom att (...) "det är okej att 

barnen är här men"... (...) jag vill inte behöva säga till dom vad dom ska göra och 
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inte göra... utan dom kan få va i omgivningen... men jag Arbetar liksom. (...) För 

annars ska man helt plötsligt sitta och leka med klossar (...) och bygga nånting... 

eller "kan du skruva ihop det här"... Det kan jag göra nån gång men man kan inte 

hålla på så liksom och ta hand om barnen utan då får man säga till. (...) Går det 

liksom för långt då är det ju... man måste va liksom ute tidigt... Och ibland så vet 

man väl inte riktigt hur det ser ut där (…). Det kan ju va ensamma damer (...) som 

har nå små hundar... som dom gosar med hela tiden som man själv ska prata 

med också.

Hantverkare 3

Hantverkare  4  talar  om  hur  en  kund  kan  definiera  den  sociala  miljön  och 

funktionen  mer  formellt,  exempelvis  som  ett  avslutande  fika  med  spridda 

samtalsämnen: 

Man är en social inrättning för väldigt många. Det kanske var det enda besöket 

dom hade den månaden. (...) Många dukar upp stora bullfat och ställer fram det 

till elva... men klockan elva vill jag ha mat men... e det nån tant som har bakat sju 

sorters kakor och tre sorters bullar... då (...) vart det kakor till lunch den dan.

Hantverkare 4 

I det fallet handlar det om hantverkarens roll som anpassas till miljön och blir 

föremål för kundens definition. Det här kan tolkas som att kunden omförhandlar 

hantverkarens  roll  som  inkräktande  person.  Denna  omförhandling  är  ett 

exempel på hur hantverkaren ställer upp på att förflytta gränsen närmare sig 

själv  och hur  han blandar  olika roller  för  att  få  samarbetet  med kunden att  

förlöpa smidigare. Det finns alltså både frivilliga och ofrivilliga aspekter på det 

här fenomenet. Informanterna belyser alla vikten av ödmjukhet inom kundens 

sfär: 

Man kan inte vara hur burdus som helst (...) och köra på rejset bara... och vara 

ful i mun (...) kommer du till en religiös... han vill inte ha (...) man svär ju inte (...) 

man Visar en annan artighet... som jag pratar här nu med dig... såhär pratar jag 
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inte normalt annars hemma... Jag har ett annat språk hemma (...) jag har ju en 

dialekt... Vi har en bondska här... ett helt annat språk (…). Nu försöker jag prata 

rikssvenska... därför att jag vet att du behärskar inte det men hemma då pratar 

jag helt annorlunda (…). Man ändrar sig eftersom man möter folk liksom.

Hantverkare 2

Informanterna  framhåller  också  hur  de  måste  förhålla  sig  diplomatiskt  när 

kundens föreställning kraftigt avviker från den egna:

"Ibland kan man ju få vara både psykolog och allt möjligt (...) det kan man väl 

råka ut för (…) man kan ju inte bara springa därifrån heller. (...) Jag har ju råka ut 

för nångång att nå människa vart i princip hysterisk för då va de ju nånting som 

hade gått sönder (...) vi hade varit där å hållit på med nåt jobb... Det hade gått 

sönder Nåt... det hade gått sönder Ytterligare nåt och sen mens vi va där så hade 

ju Nåt Annat gått sönder... Sen så var det nånting mer som for... om det va nån 

frysbox eller nånting (…) då vi va där och hade jobbat... och så va han då full i  

vatten naturligtvis å de va väl det som gjorde droppen då som… å då... fick man 

ju försöka och agera lite psykolog då... Ja den va ju alldeles förstörd människan 

då... (...) men de löste sig (…).

Hantverkare 1

Informanterna talar alla om vikten av att hålla kunden nöjd:

H1:  Samtidigt  så  får  man ju  då ibland  kanske  svälja  vissa  saker  för  å  hålla 

kunden nöjd men det... får man inte visa ut... (...) det får man svälja och ta. Det 

mesta av det i alla fall... om det nu inte är...

S: Otrevligheter så?

H1: Ja rent tokigheter alltså dumheter och sånt där... för det tar man inte emot 

heller men... Om kunden har en åsikt och du har en annan åsikt och det inte är 

nånting så då....ja då får man ju hålla med då så att det är bra ändå då.

Hantverkare 1

En gräns för att hålla kunden nöjd lyfter en av informanterna fram:

29



(...) Men det måste kännas bra på nåt vis om man ska göra jobbet... annars så är 

det (...) inge roligt (…). Ska man gå och tassa på tårna eller vad det nu är för 

nånting... för att inte stöta sig (...). Det är ju inge roligt och känna man ska gå och 

göra ett jobb och (...) behöva bete sig på nåt speciellt vis för att man ska få sina 

pengar liksom.

Hantverkare 3

En tydligare gräns finns vid vad jag skulle beteckna som "privat smuts", som 

uppkommit utanför jobbets kontext, även om gränsen överskrids ibland:

Vi har sagt det ibland... när man börjar bära ut soppåsarna liksom ur köket då... 

[skrattar] då har man (...) kommit för långt in i familjen (...) man är ju van liksom... 

Man går ju in i köket och (...) fungerar det bra på ett ställe då går man in och 

sätter på tekokaren. (...) Det är ganska skönt när det är så... Samtidigt kan det bli  

För  nära också...  att  man hamnar  liksom mitt  i  hela familjen  och barnen och 

allting liksom så att man... Helt plötsligt ska man TYCKA nånting också.

Hantverkare 3

Att justera kundens tolkningsram

Det  här  kan  ses  som  motsatsen  till  föregående  avsnitt  där  hantverkaren 

anpassas till kundens föreställningsvärld. Hantverkaren vill aktivt få kunden att 

se aspekter på arbetet och miljön ur sitt perspektiv. Ett sätt som beskrivs är att  

ta in kunden i hantverkares fysiska värld genom att peka på konkreta aspekter 

på jobbet:

Man tror att man har varit tydlig och då (...) blir det ju tveksamheter om vad vi har 

sagt från början. (...) Man försöker väl hellre va övertydlig i så fall (...) så att folk 

vet om det... ”Det blir extra här” liksom och ”Så ser det ut här” (...) "kolla så det 

ser ut här det här förstår du att det kan vi inte lämna..det måste vi åtgärda" (...) 

Ofta går folk med på det (...) för det mesta så (...) finns dom i närheten när man 

håller på och jobbar och då kan dom liksom bli medvetna om vad det är man 

håller på med och det är ju en fördel. Annars som sagt så ser man inte ofta vad vi 
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gör utan det försvinner ju bakom väggarna... Man ser bara fasaden av vad man 

har gjort.

Hantverkare 3

Ett annat sätt är genom diskussion som kan vara på en mer abstrakt nivå:

H2: (…) Jag har ju pratat kunder tillrätta...för dom har ju haft skygglappar och inte 

sett saker och ting som har hänt... och då har man ju haft den dialogen... Till slut 

har vi ju varit överens... och då ser dom saker från olika håll och då helt plötsligt 

har dom förstått innebörden i vad jag har sagt... vad som är viktigt... Man måste 

liksom va... ja hela tiden va seriös (…). Du vet man ska leva dan efter å. Man kan 

inte bara jobba den här veckan... sen skiter jag i kunderna... men Aldrig... Man 

måste ju bry sig om kunden Jämt. Så att det... Kunden har alltid rätt. Men har 

kunden fel... får man Styra den på nå sätt så att kunden (...) inser att... Såhär är 

det.

Hantverkare 2

Hantverkarna  kan  även  behöva  korsa  sina  yrkesspecifika  gränser  för  att  få 

kunden att komma till insikt om vad situationen kräver: 

Speciellt dom som har sett för mycket på Bygglov eller Martin Timell och sätter 

igång och börjar renovera själva (…). Då kanske jag till  och med måste börja 

bromsa dom redan på byggsidan. Att ”Gör Du såhär så kommer du...” (...) det 

Går inte helt enkelt.

Ytterligare perspektiv på relationens utformning ger informantens synpunkt på 

etablerat  förtroende:  "Har  dom  inget  förtroende  för  mig  (...)  inarbetat  

förtroende... så tror dom att jag bara står och snackar skit... och lurar dom."
Hantverkare 4

Avsikten "att justera kundens tolkningsram" kan ses som både gränsbevarande 

och gränsreducerande. Flera informanter poängterar vikten av att hantverkaren 

utför jobbet så som han skulle gjort hemma hos sig själv. Det gränsbevarande 

ligger  i  det  att  han  har  en  professionell  hållning  och  utför  jobbet  med  en 

31



kompetens som innebär att resultatet inte kunnat bli lika bra om kunden gjort  

det själv. 

"Det jobb som du har gjort det skulle du kunna ha gjort hemma hos dig själv och 

du skulle ha varit nöjd med det... även om du är nån annanstans. (...) När du går 

ifrån kunden så ska kunden vara nöjd med dig och tänka att det här var en bra 

och en trevlig prick som har varit här så att han... han vill jag ju ha hit igen."

Hantverkare 1

Det gränsreducerande handlar om att hantverkaren applicerar sitt professionella 

perspektiv på kundens, vilket gör att hans perspektiv berikar kundperspektivet.  

Hantverkaren försvarar således kundens intressen, vilka kunden beroende på 

kunskapsnivå kanske inte ens är medveten om.

Utebliven förhandling 

Den skarpaste gränsen materialet visar, innebär att hantverkare ger uttryck för 

att att de inte alls ger sig in i rummet under pågående arbete, eller att de fysiskt 

lämnar det:

Det har hänt att man har hamnat mitt i nå bråk emellan dom som bor där och 

man har inte vetat vad man ska stå på för fot nästan... så de ha ju hänt nångång 

att vi har skyndsamt plockat ihop grejerna och tagit oss därifrån för att man vill 

inte va med om de här. (...) Sen är det ju just om de där om att... ja om det är folk  

som man inte känner då och va ensam (…). Om de har lagt bort nånting och 

tappat bort nånting kan man bli beskylld för vad som helst egentligen så att det 

vill man akta sig för.

Hantverkare 1

Här finns inte utrymme för förhandling genom att den sociala och mentala miljön 

”överröstar” den fysiska miljön. En kund som är i en annan roll än kundrollen är 

inte aktuell att förhandla med. Informantens andra exempel visar att genom ena 
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partens frånvaro finns det inte någon möjlighet att skapa en relation eller att  

förhandla.  Hantverkare  och kund äger  vid  olika  tidpunkt  tolkningsföreträde i 

rummet, varför det också finns risk för meningsskiljaktigheter om vad som skett 

där.

Efter jobb

Efter avslutat jobb återupprättas gränser som återknyter till vilofas och väntan 

på  nytt  uppdrag.  Hantverkare  2  menar  att  ”ett  jobb  föder  flera  jobb”. 

Hantverkaren  träder  ut  ur  rummet  och  markerar  avstånd  till  kunden  genom 

formell  information som ”om det blir  problem ringer du” eller "jag skickar en 

faktura när jag räknat på det". 

Informanterna väger lite kring hur resultat av jobb bedöms: 

S: Hur ser du på resultatet av ditt jobb. Är det hur nöjd kunden är eller det som du 

själv kan se?

H: (...) Ja de är ju alltså det där hänger ju ihop lite eller ja i och för sig alltså (...) 

det är ju inte säkert kunden ser det på samma sätt som jag. Jag har ju en viss 

yrkesstolthet och vill ju att det ska se snyggt ut det jag har gjort (…). Det kanske 

inte  kunden förstår  många gånger...  Han ser  ju  inte att  det  där  är  ett  jädrigt 

snyggt jobb utan han ser ju bara funktionen på det... (...) Du vill ju både vara nöjd 

själv och naturligtvis ska ju kunden va nöjd med det jobb (...) som man har gjort. 

Är  inte  kunden det  så får  man ju  inte  så  många jobb av  han.  Det  är  ju  det 

viktigaste i alla fall.

Hantverkare 1

En informant berättar om när jobbet blev fel. Berättelsen framställdes på ett sätt 

som var mycket svårt att följa. Jag tolkade detta som att det här är en historia  

som inte var lätt  att  berätta med en helt  vunnen slutpoäng, nämligen att  ge 

kunden  fördel  genom att  bjuda  på  att  korrigera  felet  medan  hantverkaren  i 

sakfrågan poängterade sin egen rätt:
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Vi gjorde ett jobb på (...) felaktiga uppgifter från kunden (...) Tar vi inte hand om 

jobbet som vi ha lyckats (ohörbart) då kommer vi få veta det surt efteråt... och då 

sa vi (...) hur ska vi göra för att den här kunden ska få (ohörbart) (...) jag sa att vi  

lägger papprena på bordet så åker vi ner och pratar med dom (...) vi la fram på 

bordet pappren och sa (...) såhär skulle du ha haft... egentligen (...) Nu har du fått 

det här bara för att vi har gått på dom uppgifter vi har fått från dig... (...) och felet 

kan ligga både hos dig och mig...du gav mig fel uppgifter... men jag tar på mig... 

Hade jag upptäckt det där så hade jag aldrig... hade vi gjort Så.

Hantverkare 2

Det  avslutade  jobbet  anknyter  tydligt  till  nästa.  Hantverkarrollen  och 

entreprenörsrollen  samverkar.  Detta  kopplar  tre  av  informanterna  till  ortens 

storlek.  En av informanterna har mer långvariga jobb och reser även för att 

arbeta på andra orter. Av den anledningen ter sig inte ryktet lika tungt vägande, 

även om det inte är betydelselöst  genom dennes intresse för att  skapa nya 

relationer.

Efterspelet präglas av hantverkarens krav på betalning. När det inte fungerar 

smidigt ser Hantverkare 3 det som så jobbigt att han hellre låter det vara om det 

inte gäller en större summa pengar. 

Det tillhör verkligen inte vanligheterna men man känner ibland att  nä den här 

människan vill jag inte göra nåt jobb åt (...) eller man kanske gör det en gång och 

känner nämen jag åker inte tillbaka hit... Det kan va struligt och få ut pengar eller 

vad som helst (...) Det är också sånt som är jobbigt... att ringa och påminna folk 

när dom inte betalar..

Hantverkare 3

En berättelse kan visa på gränsernas flexibilitet i kundkontaktens slutfas:
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H4: (...) Det var ett par år sen som jag kom med ganska kort varsel och fixade en 

sak inför jul. Tanten var väl i 75-80-årsåldern (...) Dom ringde ju runt luciatid och 

(...) inom fem dar i alla fall åtgärdade jag det... så hon vart så glad så hon tog tag 

i mig och gav mig en Stor Puss på Mun. Fast gubben stod och tittade [skrattar] 

(...) Så glad vart hon... så att det var väl ganska roligt! (...) 

S: haha ja det hade du väl inte räknat med

H4: Nä, Jag sa det "om jag hade vetat att vi skulle pussas då hade jag ju rakat  

mig."

Hantverkare 4

Jag upplevde informanten som noga med sin integritet. Berättelsen visar hur 

jobbets  avancemang  påverkar  hur  pass  förhandlingsbara  hantverkarens 

gränser  är,  bredvid  omständigheter  som  förmildrar  kränkningen  av  hans 

personliga sfär. I berättelsen löstes situationen av omständigheter som kundens 

ålder,  närvaron  av  kundens  make,  hantverkarens  egen  förmåga  att  snabbt 

komma på ett förlösande skämt samt att jobbet var avslutat med lyckat resultat.

Hantverkare om hantverkare 

Informanterna  berör  alla  vid  ett  flertal  tillfällen  att  de  märker  av  hur  andra 

hantverkare jobbar. 

Vi kan ta en enkel sak... man ska bara dit och Fixa ett snabbt jobb. Då är det en 

äldre  tant  som  har  gjort  det  förut...  Då  man  kommer  dit  då  har  hon  satt  ut 

tidningspapper... täckt in och gjort allt så man inte ska smutsa ner... det gör vi ju 

ändå... men hon har gjort det före. För hon har kanske varit med om nån som inte 

har gjort det.

Hantverkare 2

De tar även avstånd från andra hantverkares förhållningssätt gentemot kunder:

Jag brukar  va noga med också att  just  när  man sätter  sig  och fikar  (...)  jag 

stänger av klockan. För jag vet många hantverkare som inte bjuder på fikat på 
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det som inte är ordinarie rasttider...  och då får kunden betala den tiden... och 

speciellt om du har en anställd. Han ska ju rapportera in åtta timmar den dan. 

Och han har ju ätit lunch och ändå dukas det upp ett fika och... den här tanten 

sitter och mal på och mal på (...) ja han behöver ju fortfarande åtta timmar på sin 

dag. Och då får ju tanten betala för fikan också. Men det tror jag folk e medvetna 

om också.

Hantverkare 4

En informant har synpunkter på hur vissa hantverkare tar betalt: 

Ibland kan man ju titta på räkningarna man får när man tar in andra som gör jobb 

åt en... kan man ju titta på materialkostnader och då kan man ju se att dom kan 

dra på... det är liksom... 100% är inget ovanligt att man slår på.

Hantverkare 3

Den iakttagelsen kan relateras till att kunder blir medvetna om kostnader till den 

grad att hantverkaren får försvara att han tar betalt:

Jag skulle inte säga att det här är ett problem..det är väl bara det att man kan 

känna ibland att man får förklara sig lite extra för att det faktiskt..kostar pengar 

liksom (...) Idag har man väl en liten fördel också med ROT-avdraget (...) Och då 

är det ju liksom halva priset helt plötsligt och det är väl jättebra för oss (...) Då blir 

ju folk jätteglada... Fast det (...) där har ju hantverkarna utnyttjat också... många i 

alla fall. Dom har ju höjt sin timlön då för att... då vet dom ju att det blir ändå 

billigare liksom... då kan dom ju fläska på lite extra för att det är alltid bra att säga 

till en kund "ja det här kostar egentligen (...) 90 tusen men det kommer bara kosta 

45"...då blir ju folk jätteglada och... "wow 45" (...)  Det har man ju fått höra om... 

men nu har inte Jag gjort det.

Hantverkare 3
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Informanterna jämför  även med sina yrkeskollegor  i  en annan tid  avseende 

kunskaper, arbetstider och hygien: 

(...) Dom yngre inom yrket (...) dom har inte dom kunskaperna (...) Jag har ju gått  

den  långa  skolan.  Man måste  veta  vad  man håller  på med (...)  Det  finns  ju 

Yrkesverksamma  idag  som  (...)  har  lärt  sig  teoretiskt  och  lite  praktik  (...) 

men..dom har ingen som helst koll på hur det Verkligen fungerar.

Hantverkare 2

"Rent allmänt tror jag att vi är betydligt försiktigare idag o städar bättre efter oss 

än vad till exempel Min Släkting gjorde när han jobba lite... för trettio år sen (...) 

För då... i princip klampa dom väl bara in med skorna och for ut därifrån och 

lämna allt som det var utan att göra nå större försök att hålla efter sig."

Samma informant reflekterar kring kundens förståelse:

"Dom var van på ett annat sätt att (...) det va inte så rent då... ja kontorsmässigt 

om ja säger så i jobbet (...) då har man större förståelse för att det är... du kan 

liksom inte gå å torka av dig jämt allting... då skulle du inte hinna göra nå annat."

Hantverkare 1

Diskussion
I  det  material  jag  valt  att  presentera  åskådliggörs  hantverkarens  relation  till 

kunden  i  olika  skeden  av  kontakten.  Med  mitt  analytiska  upplägg  i 

materialpresentationen har  jag även velat  visa hur  hantverkarnas relation till 

kunden  färgas  av  en  särskild  inställning  till  jobbet  och  av  ett  reflexivt 

förhållningssätt gentemot andra hantverkares inställning och praktiker. Vidare 

kopplar jag synen på andra hantverkare till en bild av hur dessa påverkar den 

egna relationen till kunder. 
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Barths synpunkt som jag lade fram under teoriavsnittet om bibehållna gränser 

trots att det sker ett utbyte av människor över dessa (1994:29f), vill jag i min 

analys återknyta till, fast på en individnivå i relation till situationens kontext och 

de praktiker  hantverkarna använder sig  av i  kundkontakter.  Barth  menar att  

gränserna består, medan jag i min analys med den kronologiska dispositionen 

har velat illustrerat att gränser istället  kan återgå till igenkänningsbara former, 

trots  individernas överträdelser  och förhandlingar.  En konkret  skillnad utgörs 

bland  annat  av  hantverkarens  ansvar  gentemot  kunden  från  det  tidigare 

uppdraget:

Man måste ha respekt för att Jag kostar Dom pengar. Att jag måste Maximera 

det dom köper... eftersom att man kan sätta sig i den situationen själv... man vill 

ju va nöjd med den vara man köper. Man vill inte känna (...) att Fy Fan va det här 

vart dyrt..vad Fick jag?

Hantverkare 4

Hantverkarna  i  studien  ger  även  uttryck  för  vikten  av  etablerat  förtroende. 

Fungerande kundrelationer vill de bibehålla för att få nya uppdrag. Jag tolkar 

detta som att även kunden ”arbetar upp” ett förtroende hos hantverkaren, i form 

av exempelvis punktlig betalning. Sådana erfarenheter kan utgöra en skillnad 

vid  förnyad  kontakt,  då  vissa  praktiker  kan  uteslutas,  som  exempelvis 

bedömning av kundens betalningsförmåga.

Den  här  skillnaden  åskådliggör  även  varför  begreppen  gränsbevarande  och 

gränsreduktion är en aning slöa som analytiska verktyg då de kan ge en illusion 

av att det finns en fast gräns som utgångspunkt. Jag skulle önska mer flexibla 

formuleringar som exempelvis gränsperforering och gränsförstärkning, men vi 

kan ju sällan få enstaka begrepp att fungera heltäckande. Dessa gränser kan 

som  synes  vara  kopplade  till  vissa  personer,  exempelvis  om  en  kontakt 

etablerats. Därmed finns en överenskommen form för kontakten, och gränsen 
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ser inte nödvändigtvis exakt likadan ut som före första uppdraget, vilket innebär 

att gränsbevarande som begrepp verkar statiskt och därmed missvisande.

Smutsigt arbete

Den sociala kompetensen och utformandet av relationer hänger samman med 

det  ansikte  hantverkarna  skapar  sig,  som en  trevlig  människa  som kunden 

gärna vill ha tillbaka. Enligt Ashforths och Kreiners artikel skulle servicebetonat 

hantverk  kunna  klassificeras  som  "dirty  work"  (1999:416).  Yrkena  är  delvis 

tunga och kan utsätta kroppen för slitage. Vissa moment medför risker som 

kräver särskild kunskap eller formell behörighet. Hantverkarna förknippas enligt 

dem  själva  med  smuts,  stök,  oklara  tider  och  opålitlighet  genom 

svårspecificerade uppdrag som därmed kan bli kostsamma. 

Vidare är det genom materialet tydligt att de passerar gränser till alla slags hem 

och  jag  menar  att  de  därmed  förutom  kulturbärare  blir  en  slags  bärare  av 

erfarenheter  i  det  socialkonstruktivistiska  perspektivet.  I  detta  sammanhang 

skulle jag vilja kalla det för ett  "kulturellt  kladd" som bidrar till  hantverkarnas 

kulturskapande potential (Berger & Luckmann 1967 i Ronström 1996:33). Ett 

exempel utgörs av Hantverkare 3:s berättelse om kunden som "läcker": 

Liksom man hamnade i den där familjen... Man kände (...) vad det var för läge 

när man kom dit på morron och man liksom bara kände ojojoj Idag var det inte 

läge och va här överhuvudtaget (...) Nu är det inte bra liksom i huset... Du...nu 

går vi inte in överhuvudtaget i det här huset... vi håller oss utanför (...) Man lär ju 

känna dom... är man lång tid med folk då (...) ser man att ojojoj idag är det inte 

läge liksom... Och det smittar ju... Människor som inte kan hålla för sig själva utan 

läcker... dom läcker ju på alla (...) som är i omgivningen.

Hantverkare 3
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Hantverkare tar alltså inte bara med sig intryck hem till kunden som påverkar 

hur kunden tror sig kunna bli bemött, utan de tar även med sig intryck därifrån,  

vilket innebär att kunden förlorar kontrollen över vad hantverkaren bär med sig 

ut.

Genom att ställa upp på att fika, trots att det kan innebära att "bjuda på timmar"  

skapar  hantverkarna inte  bara en hantverkare som kunden vill  ha tillbaka.  I 

förlängningen  skapar  de  även  en  kund  som  hantverkaren  vill  ha  tillbaka. 

Resonemanget  kan  te  sig  självklart,  men  i  ett  mer  djuplodande  perspektiv 

menar  jag  att  hantverkarna  vårdar  kundens  självbild  och  bidrar  till  dennes 

konstruktion  av identitet.  Därmed vårdar  hantverkaren konstruktionen av  sig 

själv, alternativt sitt företag, beroende på hur skiljda rollerna hålls.

Det är vanskligt att ge sig på analys av det obefintliga kundperspektivet. Ändå 

reflekterar jag över hur hantverkaren sätter upp gränser och även hur kunden 

gör det, genom att till exempel uppmana Hantverkare 4 att städa upp skräp han 

inte är skyldig till. Genom att placera smutsen hos hantverkaren är ordningen 

återställd hos en "smutsig kund". Hos en "ren kund" finns inte just den oron,  

utan  som  Hantverkare  2  menar  -vill-  denne  städa  själv  för  att  återställa 

ordningen efter intrånget. 

Vad jag vill visa med det här resonemanget, är hur antropologen Mary Douglas 

teori om ordning och oordning, renhet och smuts kan appliceras i båda kulturer i  

samma situation och hur kundens och hantverkarens definition av kategorierna 

är olika. I förlängningen kan de alltså uppfatta bra eller dåligt och gott och ont 

på olika sätt (Douglas 1966 i Ashforth & Kreiner 1999:416).

För att låna Bo G. Nilssons formuleringar kan kundens värdering inverteras i 

hantverkarens paradoxala motto "Kunden Har Alltid Rätt" – även när den har 

fel. Det förklarar varför hantverkaren inte argumenterar om kundens smuts och 
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utan knot flyttar möbler och femhundra porslinstomtar mot en tyst tanke om vem 

som betalar. Hantverkarens förståelsevärld byggs kring samma strukturer som 

kundens, hantverkarens förståelse kring värde byggs "inifrån kundens kultur" 

(Nilsson 1999:113), vilket jag menar är specifikt för hantverkaren i servicearbete 

hos privatpersoner.  Genom att  acceptera  kundens gränsbevarande praktiker 

formar hantverkaren på sätt och vis kundrollen så att den fungerar ihop med 

hantverkarrollen. 

Hantverkare 4 menar att det underlättar att som på byggen eller hos företag tala 

samma  språk.  Det  innebär  att  om  inte  parterna  talar  samma  språk,  kan 

hantverkaren  enbart  kontrollera  situationen  genom  de  medel  kunden 

tillhandahåller. Satt på sin spets illustreras det av samme informants reflektion 

"jag  kan  inte  förändra  världen  –  bara  mig  själv".  I  en  vidare  analytisk 

bemärkelse innebär det alltså att även "ändra världen".

Hantverkare 3 visar med sin berättelse om den noggranna städningen efter den 

misslyckade maskeringen av anslutande rum, att hans jobb har en något annan 

karaktär än övriga informanters: 

Vi va nere nu och gjorde nåt badrum (...) då var det två dörrar från badrummet 

gick till två sovrum (...) vi försökte sätta upp plast och tejpa i taket runt så att... vi 

hade tryckt ihop grejerna i sovrummen så alla grejerna var ju kvar där... och vi 

tyckte vi hade gjort det så jäkla bra liksom... Sen när vi rev den där plasten och 

kom in så var det så jävla dammigt [skrattar] vi var tvungna att börja plocka ur alla 

hyllor och dammtorka liksom... sen skaka av liksom överdrag på sängar och... 

Herregud fy fasen så det såg ut (...) Det är ju folk vi känner men man tycker ändå 

liksom (...) Då får man va lite städare ibland och dammtorka och greja [skrattar 

till] det tycker jag... det kan jag bjuda på... det är roligt... då blir folk glada.

Berättelsen  kan  även  belysa  hur  hans  kontaktskapande  inställning  och 

relationen till  kunden påverkar hantering av smuts och oordning. Vid en mer 
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privat relation träder Hantverkare 3 över renhetsgränsen och vill identifiera sig 

nära kunden och tillsammans med denne definierar han rummet. Resultatet av 

hans arbete innehåller även mer av en estetisk aspekt än övriga informanters.

Hantverkare  4  hanterar  en  liknande  gränsöverträdelse  med  en  formellt 

klingande humoristisk upplysning om att kunden flyttas till en annan kontaktlista 

och övergår till att vara kompis, då han vill markera skarpare rollskillnader.

Stereotyper

Informanterna  har  synpunkter  på  hur  andra  hantverkare  gör  och  vilken 

inställning mot kunden de har.  De vill  framhålla sin egen inställning och tar 

avstånd  från  andra  sätt  att  förhålla  sig.  Genom  hur  de  relaterar  sin  egen 

individuella inställning till andras tydliggörs hur yrkesrollen kopplas an nära den 

personliga identiteten,  vilket  kan förklara varför  de med lätthet verkar  kunna 

passera gränser mellan olika roller. Inom andra yrken, bland annat i omsorgen, 

kan det  vara  betydligt  viktigare  att  separera  yrkesrollen  från  den personliga 

identiteten.  I  detta  sammanhang  verkar  yrket  hänga  ihop  med  ett  slags 

självförverkligande, som dock hanteras olika av varje individ i studien.

Beaktas  bör,  att  alla  dessa  praktiker  inte  nödvändigtvis  används  av  alla 

informanter. Vissa praktiker, naturliga för en individ, kan vara helt främmande 

för  en  annan  och  genom det  är  jag  medveten  om att  min  disposition  kan 

ifrågasättas.  Det  jag  vill  illustrera  dock,  är  hur  samtliga  informanter  tillhör 

samma gränsområde och därmed på något plan även förhåller sig till eller kan 

påverkas av andra hantverkares praktiker. 

I  alla  skeden  av  kontakten  verkar  hantverkarna  förhålla  sig  till  en  slags 

hantverkarschablon.  Hantverkaren  ska  vara  ”en  trevlig  prick”  menar 

Hantverkare  1,  ha  nära  till  skämt,  vara  social  och  gärna  ta  en  fika,  som 
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Hantverkare  4  illustrerar.  Flera  av  hantverkarna menar  även att  de  känt  av 

förutfattade  meningar  om  hantverkare  som  skitaktiga  och  stökiga,  genom 

Hantverkare 2:s exempel på kundens förberedelser innan hans ankomst och 

genom direkt uppmaning att städa som Hantverkare 4 berättar om: 

Bäst e om folk har det... konstigt nog.. ju renare dom är desto mindre noggrann 

är dom att man klär av sig skor.. och att man städar efter sig... För att dom ska 

ändå städa när jag har gått. Så... den här generationen tanter hos 30- och 40-

talisterna e pedantiska... dom e uppfostrade... det Ska va...man moppar golvet 

varje fredag... Och dom e... och så på nåt sätt dom har plockat undan allting (…) 

för  dom  har  haft  hantverkare  hemma  förut...  så  dom  vet  att  det  är  bullriga 

smutsiga jävlar som är in och stör hemma hos dom... På nåt sätt så... dom e ju 

lättast  o jobba hos.  Och...  värst  e dom som aldrig  städar.  Fast  dom inte har 

småbarn eller  nånting sånt där...  för...  Fan om man lämnar något litet  skräp i 

hörnet. Då får man ju höra "ska du inte plocka upp det där?" Men jag visste ju 

inte ens om det var mitt skräp eller om det redan låg där. 

Hantverkare 4

Jag märker att hantverkarna förhåller sig till en ”generell bild” som media och 

rykten  bidrar  till,  men även till  en bild  mer förankrad inom professionen om 

skillnader  mellan  större  företag  och  mindre  enskild  firma,  samt 

upptagningsområdets särskilda karaktäristika. I det här fallet handlar det om en 

liten  ort  där  två  av  hantverkarna  vuxit  upp  och  två  av  dem  har  annan 

anknytning. På den lilla orten gäller det att vårda relationerna och sett ur det 

perspektivet  är  hantverkaren  i  beroendeställning  gentemot  kunden.  Det  kan 

även vändas till att kunden även bör vårda sin relation till hantverkaren.

Jag tänker mig att det blir extra viktigt för egenföretagaren att förhålla sig till de  

hantverkarstereotyper  jag  tyckt  mig  se  lysa  igenom  materialet.  För  den 

anställde i ett större företag eller på en större ort kan det tänkas vara mer i sin 

ordning att ha en dålig dag eller inte tillfullo nyttja sin sociala kompetens, då 
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företagets  fortlevnad  inte  hänger  på  honom.  Däremot,  som  Hantverkare  2 

påpekar,  ger  företagets  gemensamma ansikte  och gemensamma mål  bättre 

utsikter för fortsatt arbete i närheten till hemmet, något som är långt ifrån en 

självklarhet i svensk glesbygd.

Ett  fåtal  av  de  praktiker  jag  nämnt  kan  enligt  min  mening  benämnas 

hantverkarspecifika  eller  ens  serviceyrkesspecifika.  Jag  skulle  påstå  att 

praktikerna  kan  kopplas  till  vardagspraktiker  vid  interkulturella  möten  då 

samtliga  kan  relateras  till  de  strategier  Barth  presenterar  vid  möten  mellan 

etniciteter,  vilka  jag  presenterade  i  den  inledande  bakgrunden  (1994:33). 

Samtliga  praktiker  jag  pekat  på  kan  kopplas  till  informanternas flertal  roller, 

såsom  privatperson,  hantverkare  och  egenföretagare.  Det  specifika  hänger 

samman med företagets fortlevnad på den lilla orten, att vara seriös och göra 

bra jobb samt att hålla fast vid de professionella lösningarna som bäddar för ett  

gott rykte för företaget.

Att definiera rummet

Som  framkommer  i  materialet  kan  kundens  och  hantverkarens  relation  av 

många skäl vara förenad med ambivalens och hantverkarna omdefinierar i olika 

grad rummet beroende på hur relationen utvecklas. Det förekommer i materialet 

beskrivning av hur kunden skickas iväg för att fixa kaffe, vilket kan tolkas som 

ett slags löfte om utbyte för att tillfälligt ge upp makten över rummet. 

Rummet  laddas  med  betydelser  genom  hur  kunden  agerar  vid 

hantverkarkontakten. Mitt material ger uttryck för tre olika scenarier:

1.  Kunden tar  inte  bort  ägodelar  från  arbetsområdet  och  tvingar  således in 

hantverkaren i sin värld, vilket medför en känsla av att denne måste återställa.
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2. Kunden tar i förväg eller på hantverkarens begäran bort sina tillhörigheter och 

anpassar sig till hantverkarens föreställningsvärld, det vill säga ”skapar dennes 

arbetsplats”.  Detta  underlättar  hantverkarens  kontakt  med arbetsplatsen  och 

ställer mindre krav på anpassning, vilket belyser varför hantverkare själva är del 

i att hålla liv i stereotyper som beskriver dem som stökiga och bullriga. 

3. Ett mellanting förekommer, där hantverkaren ger kunden små uppdrag och 

på så vis styr i rummet genom förnyande av mer kortsiktiga överenskommelser. 

Det visar på hur kunden kan göras till del av det omdefinierade rummet för att 

lättare acceptera en annan definition än den egna.

Beroende på var rummet är beläget kan olika loophole tactics användas som 

möjliggör passage över aktuella gränser.  Det intressanta med hantverkarens 

arbetsplats tillika kundens hem,  är att  detta under vissa omständigheter kan 

förvandlas till ett loophole genom kundens och hantverkarens interaktion och de 

yttre skeenden som påverkar samt jobbets progress.

Fysiska loopholes består av utkanter, ungefär som Jesusparken i Möllevången 

beskrivs  av  Högdahl  (2004:92f).  Hantverkare  3  pratar  exempelvis  om  att 

övernatta i extrarum som kan vara beläget i källare eller att stänga av delar av 

huset. 

Loopholes kan även uppstå i interaktion och på grund av yttre påverkan, vilket 

är synligt i berättelsen när katastroferna staplas på varann och Hantverkare 1 

tvingas in  i  en  stödjande roll.  I  detta  fall  träder  alltså  kunden över  gränsen 

genom  kulturell  transparens.  Denna  transparens  innebär  att  genom 

hantverkarens förståelse för situationen och tolkning av skeendet accepterar 

han  gränsöverträdelsen  genom sin  inblandning  i  att  försöka  ordna  upp  det 

praktiska. 
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Att situationen är ett loophole, kan illustreras av att Hantverkare 1 med lätthet 

skakar av sig händelsen sedan han lämnat platsen. Ett loophole är alltså att 

betrakta som både ingång och utgång ur rummet. Ett annat exempel på hur ett  

loophole fungerar som utgång utgör  Hantverkare  2:s träff  med religiösa och 

hans taktiska användning av en slags kulturell transparens. Omskrivet kan det 

uttryckas att ett loophole är ett rum eller en relation som tillåter flera parallella 

definitioner. Kulturell transparens i faktisk eller strategisk bemärkelse möjliggör 

samexistensen av definitioner.

Högdahl  menar att  dessa loopholes även utgör möjligheter för  demokratiska 

förändringar. Genom förnyade förhandlingar om rum kan som flera informanter 

önskar, exempelvis bilden av hantverkarens "kall" förändras. Samtidigt, som jag 

berörde ovan, handlar det om en förhandling där vissa föreställningar inte heller 

helt utesluts. Hantverkare 4 menar till exempel att han inte vill förknippas med 

bilden av jäveln som aldrig kommer samtidigt som han talar i positiva ordalag 

om äldre  erfarna damers  städnit  och syn  på bullriga  hantverkare,  vilket  blir 

bekvämt i mötet.

Samexisterande föreställningsvärldar

Vid ett första ögonkast kan den kontext jag velat undersöka tyckas förutsägbar. 

Informanternas sätt att styra in samtalen på problemlösardiskursen och därmed 

försök att tona ned komplicerade situationer med istället parternas bestämda 

mål i första rummet, gör det begripligt menar jag, varför hantverkarperspektivet 

även tycks formas enligt ett nedtonande mönster i media där kundperspektivet,  

enligt  mina informanter,  tar  mycket  plats.  Jag anser  att  en komplicerad bild 

framträder  kring  servicehantverkarnas  och  egenföretagarnas  praktiker  i 

kundmötet,  då  jag  så  småningom  förstod  vidden  av  mina  informanters 

uttalanden  om  de  höga  krav  som  ställs  på  hantverkaren  som  arbetar  hos 

privatpersoner.
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Den bild som blir synlig vid min djupanalys av materialet med fokus på etnicitet  

och modernitet visar på en komplexitet lik det lapptäcke jag tycker Westerdahl 

beskriver  avseende  kulturgränsområdet  i  norra  Ångermanland  (1989).  Han 

menar att det finns ett distinkt geografiskt gränszonområde som innehåller olika 

glidande  övergångar  mellan  företeelser  med  olika  ursprung.  Jag  betecknar 

gränsområdet  kring hantverkarnas kundrelation som levande,  mångfasetterat 

och flerdimensionerat i fråga om den kulturella transparens jag vill lyfta fram, 

varför  interkulturalitet  och  transkulturalitet  kan  ses  som  samverkande 

företeelser i sammanhanget. Lapparna i det levande lapptäcket täcker stundvis 

över varandra helt eller partiellt  när olika roller samverkar. Hantverkarna och 

kunderna  skapar  och  omskapar  gränser  gemensamt  och  på  varsitt  håll  i 

förhållande till varann. 

Dessa hantverkare som även är egenföretagare befinner sig mer eller mindre 

konstant  i  det  levande  gränsområdet  och  sammanhanget  avgör  vilka 

gränsbevarande  och  gränsreducerande  praktiker  de  nyttjar.  Jag  menar  att 

materialet sammantaget visar på kulturmötets formande och kulturförändrande 

potential inom den levande kulturgränsen.

Resultat
Det resultat studien producerat utifrån denna analys av materialet är begränsat 

till  fyra  individers  uttryck  för  praktiker  och  förhållningssätt  i  arbetet. 

Informanterna berättar om individuella värden och synpunkter på kundkontakt 

och dessa skiljer sig radikalt på vissa punkter, vilket jag bland annat kopplar till  

individernas personliga intressen och livsstilar. 

Vad jag skulle vilja tillägga är att metoden syftat till att belysa områden som inte 

syns för blotta ögat, områden som av hantverkare utsätts för oseende för att 

låna etnologen Urban Ericssons formulering (2007:163). Oseendegörandet sker 
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bland annat genom rutiniserade uttryck som jag presenterade i metodavsnittet.  

Genom  att  samla  praktiker  och  synliga  diskurser  i  uttalanden  och  delvis 

frikoppla  dem  från  informanterna  för  att  därefter  relatera  materialet   till 

stereotyper,  har  jag velat  nyansera  bilden av det  totala  gränsområde dessa 

hantverkare är verksamma inom för att därigenom skapa ett mer djuplodande 

perspektiv än det rent individuella.

Precis som Ericsson framlägger, menar jag att oseendegörande bidrar till  att 

befästa maktstrukturer (2007:165), trots att  syftet  är att  stärka bilden av den 

egna gruppen. Vad jag vidare velat  visa genom att  belysa hur hantverkarna 

berättar om kunder, är att hantverkarna genom olika praktiker formar sin kund. 

Den spegling jag skymtar i materialet av kunden antyder att denne även svarar 

på och bidrar till  formandet,  vilket avsnittet  om smutsigt  arbete särskilt  lyfter 

fram.

Det jag försökt illustrera med min analys av materialet, är ett växelspel mellan 

interkulturellt  utbyte  och transkulturell  acceptans.  Kulturell  transparens är  en 

teknik  för  att  få  tillträde till  loopholes  där  det  finns  potential  att  omdefiniera 

rummet. Kontakten mellan kund och hantverkare ser ut att vara uppbyggd kring 

de strukturer som kundens föreställningsvärld stöds av, samt upphöjda former 

av hantverkarens professionella funktion i vissa skeden av kontakten. Kunden 

kan svara med andra upphöjda former, som att duka fram ett avslutande fika 

och  därigenom omdefiniera  rummet  på  ett  djupare  plan  än bara  genom att 

städa ut röran efter hantverkarens intrång.

Mina iakttagelser ligger i  linje med Bourdieus habitusbegrepp,  genom å ena 

sidan förutsägbarhet genom parternas mål och förutsättningar för mötet, men å 

andra  sidan  valmöjligheterna  för  att  nå  dit.  Habitus  främjar  enligt  Bourdieu 

förutsägbarhet och en gynnsam miljö för sin egen förstärkning (1990:61). De 

skeenden  i  kontakten  som  av  hantverkarna  tolkas  som  fruktbara  för  målet 

omvandlas till progress genom valda kontaktbefrämjande praktiker, medan de 
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skeenden  i  kontakten  som  inte  kopplas  till  målet  förenas  med  avslutande 

praktiker. Habitusbegreppet begripliggör varför föreställningar om hantverkare 

hålls vid liv av hantverkarna själva. (Bourdieu 1990:55f) 

I  vissa sammanhang tvingas olika kultur så nära varann att  ett  givande och 

tagande  blir  nödvändigt  mellan  individer  för  att  samexistera  i  rummet,  men 

ibland blir istället den enes tolkningsföreträde absolut nödvändigt. Jag ser det 

som att olika territoriella nivåer möts i tid och rum, varje territorium åtföljs av 

uppfattningar  och tolkningar.  Det  handlar  i  materialet  om kunskapsterritorier, 

existentiella territorier och kroppsliga territorier  som förhandlas om i  det rum 

som utgör hantverkarens och kundens relation. I det presenterade materialet 

synliggörs hur formella regler samt tid och pengar utgör starka argument i vissa 

skeden av kontakten. Det intressanta är att dessa argument verkar helt sakna 

plats  eller  relevans  i  andra  skeden,  när  rummet  omdefinieras  på  nytt  och 

kunden återtar territoriet. 

Vidare  är  det  synligt  i  materialet  hur  informanterna  upplever  skiljda 

förväntningar på hantverkare hos olika kunder. De uttrycker bland annat i det 

material  jag  valt  att  presentera,  att  framförallt  äldre  personer  har  andra 

förväntningar  avseende  hantverkarnas  beredskap  än  yngre  och  att  en 

förändring verkar ha skett över tid. Vidare upplever de att kunder har en annan 

förväntning när läget är pressat och de behöver snar assistans. Det är även 

synligt att förväntningarna hantverkarna upplever kan förändras i olika skeden 

av kontakten med en och samma kund. 

Det  här  kopplar  jag  åter  till  Sjöströms  poäng  om hur  modernitetsprocesser 

pågår  och  leder  till  att  olika  föreställningar  om  yrkesgruppen  samexisterar. 

Sådana uppfattningar verkar inte enbart knytas till olika åldersgrupper, utan är 

även situationellt avhängiga. Informanterna själva relaterar detta även till egen 

erfarenhet och förmåga att sätta gränser samt till de stereotyper de förhåller sig 

till i fråga om sin yrkesidentitet. Flera tar bland annat avstånd från vad de ser 
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som en nonchalans gentemot kunder, vilket i sin tur gör att en mer traditionell 

hållning är synlig kring uppfattningar om att vårda relationer i lokalsamhället och 

att  anpassa  sig  till  majoritetens  kultur.  Detta  har  exempelvis  beskrivits  av 

folklivsforskaren Sigurd Erixon (1978:32ff). Hantverkarna tar även avstånd från 

”gör-det-själv-trenden”,  vilken  kan  ses  som ett  steg  bort  från  modernitetens 

frikoppling av praktiker från lokalt sammanhang (Giddens: 1999:27). Alltså är 

det synligt även i mitt material hur hantering av modernitetsprocesser skapar 

kulturgränser inom vad jag genom mitt teoretiska angreppssätt ville se som en i 

vissa  avseenden  enhetlig  grupp.  Synliga  kulturgränser  inom  gruppen  är 

exempelvis  ”hur de gör i  stan” i  opposition till  ”hur vi  måste förhålla oss på 

landet”.

Sammantaget  kan  den  här  undersökningen  jämföras  med  Anita  Harris 

diskussion om studier av ungdomar och hennes synpunkt att sådana vanligen 

vinklas gentemot ett problem snarare än gör ungdomarna till aktiva agenter i ett 

högaktuellt  forskningsområde.  Hon  menar  att  genom  att  fokusera  på  de 

vardagliga  praktikerna  i  ett  multikulturellt  perspektiv  kan  inom  hennes 

forskningsområde nya  insikter  nås om föreställningar  kring nationell  identitet 

och hur hegemonier utmanas. (Harris 2009:201f)

I den vitt skiljda miljö min lilla undersökning ägt rum vill jag ändå hävda att min  

synpunkt vidrör Harris poäng. Genom att fokusera på vardagliga praktiker ur ett  

etnicitetsperspektiv  går  det  att  komma  väldigt  nära  ögonblicksbilder  av  hur 

identitetsformande och skapande av solidaritet samt avståndstagande går till. 

För att komma vidare med undersökningen av det krävs dock en utvidgning av 

materialet  genom observation och intervjuer av kunder.  Vidare har jag tillåtit 

reflektioner mot vad hantverkarna uppfattar som vanliga medieframställningar. 

För  att  verkligen  kunna  göra  bruk  av  sådana  vinklingar  till  analys,  bör 

mediaframställningar undersökas.
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Sammanfattning
Syftet med den här uppsatsen är att belysa ett bredspektrum av praktiker som 

fyra  hantverkare  berättar  att  de  använder  i  kundkontakt.  Dessa  praktiker 

placeras i  vad jag kallar  kulturgränsområdet mellan hantverkare och kunder, 

inom vilket samtliga informanter är verksamma.

Analytiskt används särskilt begreppen gränsbevarande och gränsreducerande 

praktiker för  att  illustrera förhandlingar mellan hantverkare och kunder under 

olika skeden av kontakten. Dessa förhandlingar kopplas vidare till hantering av 

olika  roller.  Särskilt  relevant  för  det  sammanhanget  är  begreppet  kulturell  

transparens,  vilket  belyser  hur  växlande  mellan  roller  kan  manipulera  och 

förändra gränsområdet.

Vidare resonerar jag kring olika gränssättningars funktioner och kopplar dessa 

till gränsområdets levande och mångfasetterade karaktär. Det gränsområde jag 

undersökt  mellan  hantverkare  och  kunder  blottar  andra  gränszoner  mellan 

hantverkare  som  individer,  hantverkarnas  specifika  yrkesgrupper  och 

gruppernas olika geografiska upptagningsområden.
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