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”VAD ÄR ETT SKITJOBB?” Det frågar sig
den norska författaren Lotta

Elstad i boken Ett såkalt dritt-
jobb, som i tisdags var föremål
för ett seminarium på ABF-
huset i Stockholm. Elstad
berättar om den offentliga
bilden av det norska arbetsli-
vet som en där konflikten
mellan arbete och kapital för-

svunnit, där intellektet står i
centrum och skitjobben inte exis-

terar. Eller i alla fall osynliggörs, efter-
som statistiken berättar en annan historia om vilka jobb
flertalet människor faktiskt har. 

Hur ska vi annars förklara det ramaskri som följde när
Arbeiderpartiledaren Thorbjorn Jagland i en debatt
menade att invandrare tvingas ta ”alla skitjobben i samhäl-
let – låglönejobben som städare…”. Arga städare hörde av
sig och menade att de minsann var stolta över sina jobb. 

Och visst kan själva ordet skitjobb vittna om en proble-

matisk syn på det arbete som arbetarklassen utför. Eller
delar av arbetarklassen, eftersom vita, manliga elektriker
med fast anställning knappast anses ha några skitjobb. 

ÄNDÅ BLIR JAG tveksam när den socialdemokratiska riks-
dagsledamoten och före detta hotellstäderskan Helen Pet-
tersson under seminariet talar om att ”uppvärdera” dessa
så kallade skitjobb. Är det inte en sådan retorisk uppvärde-
ring näringsminister Olofsson försöker sig på när hon talar
om att utöka ”den enklare tjänstesektorn”? Och vad spelar
en sådan social uppvärdering egentligen för roll för städer-
skans axlar, arbetsvillkor och lönekonto? Sover springvika-
rierna bättre om deras tillvaro blir något att imponera
med på fester? Om vi inte – med Lotta Elstads ord – tar
”dritten” (skiten) ur jobbet? 

För ett skitjobb slutar inte vara ett skitjobb för att vi kal-
lar det något annat eller höjer dess ”status”. Ett skitjobb
slutar vara ett skitjobb när det slutar vara underbetalt, 
prekärt och slitsamt. 

KRISTINA LINDQUIST 

Reporter

Finns det 
rättvis turism?

Lina Andéer, 28 år, 
Foodfirst Information and
Action Network, Stockholm.
– Det är en svår fråga,
eftersom turismen faktiskt
kan skapa möjligheter och
utveckling i fattiga länder,
samtidigt har vi kunnat se
en tydlig koppling mellan
turism och kränkningar av
mänskliga rättigheter, vilket kan handla om
allt i från sexhandel till brist på yttrandefrihet. 

– I spåren av stora satsningar på infrastruk-
tur sker ofta tvångsförflyttningar, där byggan-
det av en internationell flygplats till exempel
kan få svåra konsekvenser för möjligheten att
försörja sig för sårbara människor på lands-
bygden.   

Svaga ekonomier som
stärks eller en bidragande fak-
tor till människohandelhandel.
Fenomenet turism är omdisku-
terat och ifrågasätts nu allt
mer.

AV KRISTINA LINDQUIST

Roger Eriksson, 46 år, 
grundläggningsarbetare, 
Valdermarsvik.
– Nej, jag tror inte att det
finns någon rättvis turism.

– Så länge de stora rese-
bolagen ser till att skaffa
sig den bästa marken kom-
mer landets invånare bara
att få del av småpengar.  

Magdalena Öhrn, 41 år,
Informationschef Ving, 
Stockholm.
– Vi tycker att det är en 
jätteviktig diskussion och
försöker till exempel jobba
med miljöfrågor på våra
resmål, och uppmanar våra
gäster att åka lokalbuss och
handla lokalproducerat. 

– Det som är positivt med resande är att
man får träffa människor från andra kulturer
och att det skapas många arbetstillfällen
lokalt på resmålet. 

� � �Ta skiten ur jobbet
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