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Maktens strålglans och fattigdomens smitta. 
Några synpunkter på den härledda 

statusens dynamik

gunnar olofsson

Thorstein Veblen noterade i sin bok Den arbetsfria klassen (1986) att 
statusskillnader bland tjänare och tjänstefolk följde skillnaden mellan 
respektive tjänares husbonde. Det finns åtskilliga litterära skildringar av 
hur betjänter, barnflickor och annan tjänste- och servicepersonal internt 
stratifieras efter vem de tjänar. Dramaturgin i den engelska tv-serien 
Herrskap och tjänstefolk byggde på den mekanismen.

Vi kan se samma mekanism i arbete i dag. Att lägga upp hamburgare 
på McDonalds papptallrikar är något helt annat än att servera renfilé på 
benporslinet i Grand Hotels franska matsal. Denna skillnad kan inte för-
klaras av att personalen i de två etablissemangen har olika utbildning och 
lön. Den härrör från skillnaden i klienternas och publikens sociala position 
och status som formar kundkretsarnas olika köpkraft, vilket i sin tur leder 
till skillnader i personalens löner och drickspengar. Uttryckt på ett mera 
generellt och formellt sätt kan vi säga att det finns en positions homologi 
mellan serviceanställda och deras respektive kunder. Därför anses de 
som dansar med de stora elefanterna vara de bästa dansörerna.

I Tor Eystein Øverås bok Til. En litterær reise (2005) finns en fin 
beskrivning av hur statutskillnader mellan sommargästerna på en nord-
norsk ö präglade statusordningen mellan de kvinnor som utförde tjänste-
folkssysslor i deras sommarhus:

[D]et gav status till de lokala kvinnorna att städa den eller den 
Tromsöbons stuga. Ju ”finare” sommargäst de städade hos, desto 
högre status för kvinnan som utförde arbetet. Det skapades en 
städningshierarki, en rengöringspyramid, kvinnorna emellan, där 
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att skura golven åt disponent Arnesen var lägre rangordnat än att 
skura grosshandlare Figenschous utedass (Øverås 2005:33, min 
kursivering).

Øverås exempel är en bra utgångspunkt för att analysera den härledda 
statusens mekanik. För det första ser vi att den dominerande ordningen 
återspeglas i den beroende, härledda ordningen. Hierarkin mellan 
sommar gästerna speglas i hierarkin mellan de städande kvinnorna. För 
det andra så tycks denna sociala dominans övertrumfa den i ett samhälle 
annars givna rangordningen mellan de sysslor som ingår i städarbetet. 
Normalt skulle, antyder författaren, det vara bättre ansett att skura ett 
matsalsgolv än att skura utedasset. Präglingen av det beroende arbetet 
och därmed den härledda statusen påverkas starkare av för vem som 
ett tjänstearbete utförs än vad som görs. Statuspräglingen går i detta 
fall från dem som betalar för tjänsten, och som här är både klient och 
beställare.

Veblen utgår från tanken på en direkt verkande återspegling, där 
den beroende tjänargruppens status direkt följer ur deras herrars posi-
tion. Men hur går det då till? Är det en Midas-effekt? Kung Midas fick 
ju sin önskan uppfylld – allt han rörde vid blev till guld. Människor 
som befinner sig nära de mäktiga och rika får del av den strålglans som 
utgår från makten, rikedomen och berömmelsen. De ”groupies” som 
flockas kring dagens berömdheter inom kultur och idrott är exempel 
på prestigens asymmetriska effekt. Vi kan se det som en associations-, 
berörings- eller smitto effekt.

Makt och rikedom förgyller medan 
fattigdom stigmatiserar och smittar

Det finns alltså goda argument för att hävda att en nära anknytning 
till makt och rikedom påverkar de människor som är anställda av eller 
betjänar de rika och de mäktiga.

Gäller det argumentet också i den motsatta sociala polen, det vill säga 
påverkas de som i sina arbeten har att göra med de fattiga, de utsatta, 
de diskriminerade och marginaliserade negativt av denna närhet och 
beröring? Så tycks det vara i fråga om närhet i boendet – den effekt som 
springer ur bostadsområdens och adressers stigmatiserande kraft. Det 
som påverkar utflyttningen från de bostadsområden där fattigdom och 
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utsatthet koncentreras är inte bara risken för fallande huspriser. I fat-
tiga områden påverkas utbudet av offentlig och privat service, skolornas 
kvalitet etc. Där finns en belastning som till exempel vid jobbintervjuer 
tycks följa av själva bostadsområdets stigmatiserade karaktär.

Den sociala positionen för de som arbetar med fattigdom och utsatt-
het i en kontroll-, makt- eller fostrans situation formas inte automatiskt 
eller nödvändigtvis av klienternas sociala position. Lärare, vårdperso-
nal, poliser med flera definieras inte entydigt utifrån sina klienters och 
makt objekts sociala position – åtminstone inte i de fall de intar en 
hierarkiskt dominerande position visavi dem.

Det finns en viss intern stratifiering i anseende och position inom 
många privata och offentliga serviceyrken. Den formas efter klienternas 
och nyttjarnas sociala position. Lärare söker sig i de flesta fall bort från 
skolor med socialt belastade elever (det vill säga elever vilkas föräldrar 
har låg social position). Detsamma gäller förskollärare och vårdperso-
nal. Kan vi därför anta att de yrkesgrupper inom de olika välfärds- och 
service yrken vilkas klientel har låg social position därmed också som 
grupp ”smittas”? Även om rikedomens strålglans kommer serviceyrken 
till del tycks fattigdomen inte ha samma smittokraft. En förklaring kan 
vara att den härledda statusens dynamik fungerar asymmetriskt.

En enskild yrkesutövares möte med en klient/kund är inbäddad i 
yrkesgruppens samlade relation till klienter/kunder med olika sociala 
positioner. Till det kommer att mötet med klienter och kunder äger rum 
inom ramen för apparater och förvaltningar som riktar sig mot olika 
sociala skikt.

Kommunala och statliga apparaters status bestäms i regel av klienter-
nas (eller maktobjektens) sociala position. En offentlig apparats sociala 
karaktär formas av dess typiska klient- eller nyttjargrupp. Skillnader i 
anseende mellan till exempel förskola, grundskola, gymnasium, hög-
skola och universitet som arbetsplatser följer elevernas ålder och därav 
betingade skillnader mellan personalgrupperna.

Hur påverkas de apparater som har till huvuduppgift att hantera fat-
tigdom och marginalisering av sina klienters faktiska sociala position? 
”Smittar” fattigdomen av sig från klient till apparat? Ja, det tror jag man 
kan hävda. Ett indirekt argument för att så är fallet kan vi finna i de stra-
tegier som det sociala arbetet och socialförvaltningarna utvecklat för att 
expandera, bredda och normalisera sin ”klientbas”. Expansionens poäng 
är att bryta den entydiga kopplingen till fattigdom och marginalitet.
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Avstigmatisering genom expansion?
Den eftersträvade sprängningen av det sociala arbetets fattigvårdsskal 
kan lyckas. Det kan ske genom att nya grupper via expansion och bredd-
ning av klientgruppen inkluderas i apparater och vårdinrättningar. Detta 
kan leda till en avstigmatisering av dessa institutioner och därmed även 
av dess samlade klientel. Ett exempel är den historiska förvandlingen 
av äldreomsorgen från fattiggårdarna via ålderdomshemmen till dagens 
mer inklusiva äldreomsorg. Den förvandlingen har jag kunnat se på nära 
håll. För min morfar, född 1873, var det otänkbart att flytta till ett ålder-
domshem – för honom var associationen till mellan krigstidens socialt 
stigmatiserade ålderdomshem, med dess tydliga spår av fattigvård, fort-
farande för stark för att det skulle vara ett tänkbart alternativ när han 1953 
fick flytta från sitt eget hus. För mina föräldrar (födda 1907–1909) var 
det möjligt – och önskvärt! – att flytta till en servicelägenhet när krop-
pens skröplighet blev alltför påtaglig. Äldre omsorgen bröt, tack vare sin 
expansion, och inte minst genom sin kvalitets stegring, sitt fattigdoms-
stigma och blev därigenom socialt mer inklusiv till sin karaktär. Det har 
i varje fall gällt för en period i slutet av 1900-talet.

Den kvantitativa expansionen av barnomsorgen och äldreomsorgen 
har lett till att deras klienter blivit mer socialt genomsnittliga. Därige-
nom får socialförvaltningen i sin helhet en socialt mer genomsnittlig 
klientbas och förvaltningen blir inte längre enbart en apparat riktad mot 
fattigdom och marginalitet. De fattiga och marginaliserade klienterna 
bäddas in i en mera genomsnittlig klientmassa och det kan leda till att 
stigmat mildras och tunnas ut.

I vilken mån gör det själva apparaten mindre socialt belastad? Ser vi 
till de apparater som har till huvuduppgift att hantera socialt stigmati-
serade klienter, så formas fortfarande bilden av dem och deras samhäl-
leliga position av klienternas status. Fängelser och fångvårdspersonal är 
ett exempel, biståndshanteringen inom socialtjänsten och traditionell 
missbrukarvård är två andra.

En andra sida av expansionen?
Kan andra delar av det sociala arbetets sfär och socialtjänstens ansvars-
områden bryta sig loss ur den sociala stigmatiseringens järngrepp på 
det sätt som skett för äldreomsorgen? Eller kan socialtjänstens önskan 
att utvidga sin sfär och sitt arbetsfält i stället leda till att nya grupper 
och kategorier kommer att inordnas under stigmatiseringens logik?
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Det finns en ambition hos socialtjänsten att utvidga det sociala arbe-
tets räckvidd till att också inkludera andra former av marginalitet än 
den som historiskt varit grunden för dess existens. Långtidsarbetslösa 
och flyktingar är två grupper vars institutionella inordning ännu inte är 
given och där det har funnits olika utvecklingslinjer fram till i dag.

De som har en marginell position på arbetsmarknaden består av olika 
grupper – de som är långtidsarbetslösa, utförsäkrade, i behov av medi-
cinsk och social rehabilitering, de som ramlat ut ur arbetsmarknads-
utbildningarnas och försäkringskassans allt grövre maskor. Vems klienter 
skall de vara – tillhör de ”förmedlingen”, ”kassan” eller ”soc”? Arbetsför-
medlingen och försäkringskassan är knutna till försörjningsformer och 
ingreppsrepertoarer som har större social legitimitet än den som social-
tjänstens instrument har. Önskan att inkludera denna grupp kan ses som 
en del socialförvaltningars strävan efter en mera genomsnittlig klient-
struktur. Kan inklusionen av dessa grupper under socialtjänsten och dess 
repertoar av ingrepp och stöd leda till att även dessa nya grupper utsätts för 
samma typ av stigmatisering som drabbar social tjänstens basklientel?

Invandrare och flyktingar
Ett andra exempel som antyder risker med en sådan expansion gäller 
frågan om vilka offentliga apparater som skall hantera invandringens 
och integrationens villkor och bekymmer. Skall flyktingmottagning 
och invandring hanteras av institutioner som arbetsförmedlingen, sko-
lan, bostadsförmedlingen, sjukförsäkringen? Eller skall man skapa nya 
institutioner och apparater som är särskilt inriktade på invandrares och 
flyktingars såväl allmängiltiga som specifika problem i det svenska sam-
hället? Och vilken apparat skall de i så fall inordnas under – som en 
särskild kommunal organisation eller som en del av socialtjänsten?1

Kommer det i ett sådant fall att vara invandrarnas och flyktingarnas 
sociala position som färgar av sig på apparaterna och deras tjänstemän? 
Eller gäller det omvända? Inte heller här kan vi hitta något entydigt svar 
på vilken riktning som präglingen mellan kategorin av flyktingar eller 
invandrare och den handläggande apparaten och dess funktionärer tar. 
Socialbidragets stigma smittar dock av sig även på dessa grupper, om vi 
skall döma av det genomslag som förknippningen mellan socialbidrag 
och invandrare fått i en populistisk offentlig debatt.

1. Se den fina framställningen av den kommunala invandrarmottagningens olika faser 
och apparater i Anna-Maria Sarstrand (2007).
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Arbetare och invandrare – inre och yttre kategori
Denis Frank (2005) argumenterar i sin avhandling för att den yttre soci-
ala kategorin ”jugoslav” eller ”sydeuropé” via den kollektiva överföringen 
av arbetskraft under 1960-talet kom att kopplas samman med företagens 
inre kategori ”arbetare”.2 Detta är då något som märker ”jugoslaver” som 
kategori som just ”arbetare”.3

I ett land som Sverige, med relativt små sociala och inkomstmässiga 
avstånd mellan arbetare och tjänstemän, torde effekten av att förbindas 
med en arbetarstatus ha mindre konsekvenser för 1960-talets invand-
rade jugoslaver än i ett land med stora skillnader (till exempel Tyskland). 
Kanske var kopplingen till arbetarstatusen för den jugoslaviska gruppen 
inte bara något negativt utan också något positivt? I ett land med stark 
arbetarrörelse ”lyfte” kategorin arbetare därför kanske ”utlänningen” 
till ”arbetskraftsinvandrare”.

Två underordnade kategorier av olika slag förstärker varandra. Vänder 
vi nu på relationen mellan yttre och inre kategori så kan vi se ett intres-
sant mönster. Om positionen som arbetare alltmer förknippas med kate-
gorin invandrare så kan verkan gå i den andra riktningen. Vi skulle då 
förvänta oss att där invandrare av olika skäl ses ned på, så kommer mot-
ståndet mot en sådan förknippning att växa bland gruppen av inhemska 
arbetare. Om yttre sociala kategorier – invandrare, kvinnor – med låg 
status binds ihop med positioner inom en arbetsorganisation så blir det 
en social märkning (nedvärdering, stigmatisering) av den inre kategorin. 
Den inre kategorin ”smittas” av en yttre kategori med låg status.

Finns det ett stort socialt avstånd mellan den yttre och den inre kate-
gorin så kan vi förvänta oss ett motstånd mot att denna yttre grupp 
kommer att befolka den inre kategorins sociala rum och positioner. 
Detta kan vara en förklaring till motstånd mot ankomsten av invand-
rare med låg status till vissa yrken och jobb.4 Importen av östeuropeisk 

2. Tankefiguren om förhållandet mellan inre och yttre kategorier har hämtats från 
Charles Tillys bok Beständig ojämlikhet (2000).
3. En ung turkisk sociolog funderade på att efter sin amerikanska doktorsexamen söka 
sig till Europa. Hon hade gärna velat komma till Sverige, men övergav den tanken. 
Eftersom hon var turk, och med ett tydligt identifierbart turkiskt namn, menade hon 
att hon obönhörligen skulle skrivas in i den turkiska invandrargruppens socialt margi-
nella position i det svenska samhället. Sant eller inte så indikerar sådana funderingar 
en känslighet för den kategoriella märkningens effekt.
4. Det kan även gälla motstånd mot feminisering av olika yrken i den mån som kvin-
nor har en lägre position än män i ett givet samhälle.
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hälso vårds personal i dagens Sydsverige har framkallat sådana reaktioner 
bland läkare och sjuksköterskor.5

Socialt innehåll och administrativ form
Låt mig ta ett sista exempel. Socialpolitisk forskning har visat att olika 
slag av sociala bidrag och stöd har olika legitimitet. Generella och all-
omfattande omfördelningssystem som föräldraförsäkring, barnbidrag 
och pensioner är mer legitima än sjukförsäkringen och understöden till 
arbetslösa, vilka i sin tur är mer legitima och mindre omtvistade än 
socialbidraget och andra försörjningsstöd till de fattiga och marginali-
serade.6 Skillnaden i legitimitet brukar förklaras med den tekniska dis-
tinktionen mellan generella och riktade bidrag. Den sociala innebörden 
är enklare och brutalare än så – de former som riktar sig till de fattiga 
och till de med låg social position har lågt anseende och låg legitimitet 
just därför att de är fattigmärkta. Det är klienternas sociala position som 
stigmatiserar försörjningsformen – inte omvänt.7

Den sociala över–underordningens moraliska hierarki
Norbert Elias visar i sin magnifika inledning till Etablerade och outsiders 
(1999) att allt som associeras med fattigdom och utanförskap får ett lägre 
moraliskt värde, blir belastat och dåligt ansett medan det som knyts till 
makt och hög hierarkisk position blir moraliskt positivt laddat. Denna 
moraliska bestämning ges extra kraft av den asymmetriska logik som 
Elias påvisar. De underordnades mest belastade minoritet får teckna 
bilden av hela gruppen av outsiders, medan det omvända gäller för de 
etablerade, där den mest normföljande och laglydiga delen kommer att 

5. Här har jag utgått från empiri som tagits fram av Ellinor Platzer och Rebecca Selberg 
i deras pågående arbeten. Tolkningen är min egen.
6. Legitimitetsskillnaderna mellan generella och behovsprövade bidrag är väl belagda. 
För legitimitetsordningen mellan de olika socialpolitiska stödformerna, se till exempel 
Jens Albers historiska analys i Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat (1982).
7. Paul Krugman har i sin krönika ”Bigger than Bush” i New York Times från den 2 
januari 2009 påpekat att republikanerna i USA under 1960-talet lyckades koppla sam-
man offentliga bidrag med ”Those People”. När de socialpolitiska insatserna på det 
viset identifierades med ”Those People” ledde den rasistiska kopplingen till att väl-
färdspolitiken outsidersmittades. Denna retorisk-politiska operation bidrog till att det 
republikanska partiet vann väljarmajoriteten i Sydstaterna och kunde behålla den i 
fyrtio år.
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teckna bilden av hela gruppen.8 Denna moraliska mekanik kan på mot-
svarande sätt forma bilden av de stadsdelar, skolor, förvaltningsappara-
ter etc. som riktar sig till de etablerade (och därmed ”goda”) grupperna 
respektive de marginaliserade (och därmed ”dåliga”) grupperna.

Elias tankemodell är enkel och kraftfull. Den sociala makt- och 
status ordningens moraliskt förstärkta asymmetri i värderingen av de 
goda och dåliga sidor som knyts till olika grupper i en given makt-
ordning är den mekanism varigenom såväl fattigdomens smitta som 
maktens och rikedomens strålglans kan förstås – och av hur en sam-
hällsordning fungerar och återskapas.9

Låt mig återvända till Øverås exempel och Veblens tes om tjänste-
folkets härledda statushierarki. Arbetsgivarens position och status smit-
tar av sig på den som utför tjänster och sysslor för andra. De teoretiska 
element som hämtats från Tilly och Elias hjälper oss att begripa hur 
mekanismen för en sådan härledd status fungerar. Strålglansens och 
smittans logik förklarar inte bara tjänstearbetets härledda status utan 
också förhållandet mellan offentliga apparater och deras klienter.

Den väg vi tagit från Veblen via Tilly och Elias i en strävan att 
begripa den härledda statusens dynamik kan leda oss ett stycke till, 
till en mer generell och omfattande samhällsteori. Bourdieu utvecklar 
i Distinction (1984) en teori om hur (det sociala) maktförhållandet mel-
lan dominerande och dominerade sociala grupper kommer till uttryck i 
och verkar genom smakens och kulturens hierarkier. Bourdieu visar hur 
positionerna i det sociala rummet hänger samman med hur man värde-
rar musik, konst, idrott, tidningar, författare, mat och dryck etc. Det 
finns således en homologi mellan social position och position i smakens 
olika domäner, där mönstren och logiken i de härledda hierarkierna 
inom samhällets symboliska och kulturella fält bestäms av den sociala 
maktordningen.

8. Se min inledning ”Inför den svenska upplagan 1999” till Elias och Scotson (1999). 
En bidragsfuskande fattig ses som norm, medan en skattefuskande företagare är ett 
olyckligt undantag – detta alldeles oavsett fördelningen av lagöverträdelser mellan 
grupperna.
9. Här finns också grunden till en förståelse av varför socialtjänstens och det sociala 
arbetets vällovliga intention att genom expansion av uppgifter och klientbas befria sig 
– och de klienter man redan arbetar med – från fattigdomens stigmatiserande omfam-
ning paradoxalt nog kan komma att inordna nya grupper i denna.
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