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Sammanfattning 
 
Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för hur arbetstagare uppfattar och upplever 
estetiska krav från arbetsgivare. Våra frågeställningar rör hur anställda inom klädesbranschen 
upplever krav på utseende, bemötande och klädsel. Frågeställningarna är:  

• Upplever de anställda några estetiska krav från arbetsgivarna?  
• Vad kan påverka upplevelserna av kraven?  
• Vilka konsekvenser kan kraven bidra till för de anställda i deras yrke? 

 
Vår definition av estetiskt arbete är; de anställdas utseende och klädsel, och även bemötande i 
form av röstläge, kroppsspråk och det vanliga språket. 
     Forskning idag visar att arbetsgivare ofta vid rekrytering ställer estetiska krav på dem som 
ansöker, men kraven fortgår också under anställningstidens gång. Numera sker urvalet vid 
rekrytering beroende på de sökandes sociala kompetenser, snarare än deras formella 
kompetenser. Klädkoder är en del av de estetiska krav som ställs på arbetstagare och det 
innebär att de utför estetiskt arbete. Företagskulturen påverkar vilken uppfattning de anställda 
får av hur de skall bete sig på arbetet, och hur de uppfattar omgivningen. Emotionellt arbete är 
hur människor använder sina känslor och andra personliga egenskaper. På många 
arbetsplatser där de anställda har direkt kundkontakt krävs det att de anställda besitter 
egenskaper som liknas vid emotionellt arbete. Försäljare skall vara glada, positiva och 
skämtsamma i sitt yrke och forskare menar att arbetstagare som har mer attraktiva utseenden 
ofta är mer självsäkra än andra mindre attraktiva. Det första intrycket som personer ger kan 
vara avgörande för relationen mellan människor, och alltså även mellan försäljare och kund. 
Säljare bör bemöta kunder trevligt, artigt och vara motiverade och fokuserade i situationen. 
Kroppsspråk, röstläge och språk har också betydelse för personers framställning. Alla 
människor spelar roller, olika roller för olika sammanhang och situationer. Bland annat olika 
roller beroende på om de är på arbetet eller är privat. 
     Vår studie är en kvalitativ intervjuundersökning. Våra respondenter är handelsanställda 
inom klädesbranscher och vi har genomfört åtta intervjuer. Vår intervjuguide är strukturerad 
med bestämda frågor och ordningsföljd och materialet har vi behandlat konfidentiellt. 
Tillförlitligheten och trovärdigheten i vår studie är hög, då vi har sökt mycket information för 
att kunna konstruera en bra intervjuguide och senare analysera materialet. 
     Våra slutsatser är att våra respondenter inom klädesbranschen mer eller mindre medvetet 
upplever estetiska krav. Företagskulturen påverkar dem på det sättet att de känner krav att 
leva upp till det som ledare vill med kulturen. De upplever emotionella krav eftersom de 
känner att de inte får visa äkta känslor. Konsekvenserna av det är att de istället visar upp en 
fasad och spelar en roll. Upplevelserna av krav på klädsel är obefintliga, men vi ser att de 
omedvetet både ställer krav på sig själva och upplever krav från arbetsgivare då de inte kan ta 
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på sig vad som helst när de går till arbetet. Respondenterna känner omedvetet även krav på 
hur de skall se ut, då de inte vill riskera att inte passa in i företagets image genom att ha 
synliga tatueringar och piercingar. De känner också krav på att bemöta kunder på ett korrekt 
sätt, och att de måste leva upp till sin yrkesroll även på fritiden. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Warhurst et al (2004:8) menar att mötet med kunder inom serviceyrket är en central del av 
arbetet och att det vid rekrytering till serviceyrket läggs större vikt vid utseende och den 
sociala kompetensen än på teknisk kompetens. Under rekrytering till nya anställningar har, 
menar Warhurst et al, arbetsgivare möjlighet att rensa ut, eller ta bort de personer och 
ansökningar som inte passar in i företagets image. Enligt Nickson et al (2003:193ff) 
förekommer kraven även under anställningstidens gång. De menar att kraven visar sig genom 
tillsägningar och andra varningar om exempelvis klädsel, vikt eller andra personliga 
egenskaper. Hochschild (2003:102) berättar om flygvärdinnor som har blivit utsatta för 
estetiska krav från arbetsgivaren. De var tvungna att gå ner i vikt för att få behålla sin 
anställning och kontrollvägdes under anställningen. 
     Företagskulturen påverkar vilken uppfattning de anställda får av hur de skall bete sig på 
arbetet, och hur de uppfattar omgivningen (Sadler & Milmer i Granberg 2003:132). Detta ser 
vi även kan påverka de anställdas upplevelser av de estetiska kraven. 
 
Vi vill med den här uppsatsen undersöka om arbetstagare upplever dessa krav som 
forskningen säger att arbetsgivare ställer. 

  
1.2 Syfte och frågeställning 
Tidigare forskning har kommit fram till att arbetsgivare ställer estetiska krav på sina anställda 
vid rekrytering (Warhurst et al 2004:8). Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen för hur 
arbetstagare uppfattar och upplever dessa krav från arbetsgivare. Våra frågeställningar rör hur 
anställda inom försäljningsbranschen av kläder upplever krav på utseende, bemötande och 
klädsel. Frågeställningarna är:  

• Upplever de anställda några estetiska krav från arbetsgivarna? 
• Vad kan påverka upplevelserna av kraven? 
• Vilka konsekvenser kan kraven bidra till för de anställda i deras yrke? 

 
1.3 Avgränsningar 
Estetisk kompetens används ofta vid förklaring av aesthetic labour, men vi har valt att inte 
använda oss av estetisk kompetens, utan istället översätta aesthetic labour till estetiskt arbete. 
Detta därför att vi ser att estetiskt arbete är en bredare översättning av aesthetic labour, då vi 
tycker att det omfattar mer än bara kompetens. I avsnittet som behandlar kompetens har vi 
valt att endast redogöra djupare för social kompetens, då vi inte ser att formell kompetens är 
relevant för vår studie. 
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1.4 Disposition av uppsatsen 
I det första kapitlet Inledning belyser vi bakgrunden till vårt område som vi har studerat, vad 
vårt syfte med studien är och vilka frågeställningar som vi har ställt oss. Avgränsningar har vi 
valt att ta upp här för att klargöra tidigt för läsaren vilka olika aspekter som inte berörs. 
     Det andra kapitlet teoretisk referensram skriver vi utifrån olika teman; estetsikt arbete, 
emotionellt arbete, yttre estetik, inre estetik, företagskultur, kompetens och rolltagande.  
     I det tredje kapitlet metod beskriver vi hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Genom 
att berätta hur vi har valt respondenter, vilket datainsamlingsinstrument vi har använt oss av 
och hur vi har hanterat materialet. 
     Fjärde kapitlet är analys där vi behandlar undersökningens resultat kopplat till olika teorier 
och egna reflektioner. I slutet av kapitlet ger vi genom en slutsats svar på våra 
frågeställningar.  
     Det femte kapitlet diskussion består av våra egna tankar och reflektioner av analysens mest 
intressanta resultat. Vi tar även upp förslag till vidare forskning och forskningsmetod inom 
ämnet. 
     I slutet av uppsatsen finns litteraturförteckning och bilagor. 
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2. Teoretisk referensram 
 
2.1 Estetiskt arbete 
I det här avsnittet om estetiskt arbete redogör vi för estetiska krav på arbetsplatser; att det 
existerar, hur det visas och vad konsekvenserna av dem blir. 
 
Warhurst et al definierar aesthetic labour (vår översättning: estetiskt arbete) som;  

 
”…a supply of 'embodied capacities and attributes' possessed by workers at the 
point of entry into employment. Employers then mobilise, develop and commodify 
these capacities and attributes through processes of recruitment, selection and 
training, transforming them into 'competencies' or 'skills' which are then 
aesthetically geared towards producing a 'style' of service encounter. By 
'aesthetically geared' we mean deliberately intended to appeal to the senses of 
customers, most obviously in a visual or aural way” (Warhurst et al 2000:4). 

  
Det vi menar med estetiskt arbete är de anställdas utseende och klädsel, och även 
kundbemötande i form av röstläge, kroppsspråk och det vanliga talande språket.  
 
Åmossa (2004:46ff) har genomfört en undersökning på varuhuset NK (Nordiska Kompaniet) 
där hon har studerat hur de anställdas regler angående uppträdande har sett ut under 1900-
talet. Hon kom fram till att de anställda hade regler angående uppträdande på arbetet, såväl 
som utanför arbetet, som ledningen ansåg att de skulle följa. Det var förbjudet att vara 
högljudd, öppet diskutera kunder, tilltala varandra med ”du” inför kunder samt att de 
anställdas anhöriga inte fick besöka dem under arbetstid. Det stod också i reglerna att de inte 
fick använda speglarna för sminkning och frisyr. Ledningen på NK upplyste också 
arbetstagarna om hur de tyckte att de skulle ”leva” utanför arbetet. Det kunde handla om att 
äta rätt mat, undvika magsår och vara ett föredöme för ungdomar i samhället. Ledningen på 
NK ville genom detta försöka påverka de anställdas personlighet och identitet för att de på så 
sätt skulle kunna identifiera sig med företaget. Det var viktigt att de anställda var lojala mot 
företaget även utanför arbetstid eftersom de utgör det intryck som allmänheten får av 
företaget. 
 
Forskning idag visar att estetiska krav finns, exempelvis menar Warhurst et al (2000:3) att 
arbetsgivare vid rekrytering ofta ställer estetiska krav på dem som ansöker. Svensson 
(2002:208ff) menar att det nu för tiden är de personliga egenskaperna hos arbetssökande som 
är viktigare än de kvalifikationskrav för anställningen som tidigare har legat i fokus, då 
nyanställning skall ske. Även Warhurst & Nickson (2007:110) påpekar att det numera är de 
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mer mjuka kompetenserna som är viktiga vid nyanställning, och de omfattas av sociala och 
estetiska krav. Gustavsson et al (1997:42ff) menar dock att det krävs en viss teknisk 
grundläggande kompetens inom yrket för att kunna utföra arbetsuppgifterna. De menar 
dessutom att det för företag inom tjänstesektorn är centralt att anställa personer som passar in 
i företaget och som kan hantera kundbemötanden. Nickson et al (2005:199) menar precis som 
ovanstående författare att personlighet och estetiska aspekter är viktiga vid sökande av arbete. 
Han menar också att det är i rekryteringsprocessen som arbetsgivare kan sålla bort de 
ansökningar som inte stämmer överens med företaget och dess image. 
     Hur de estetiska kraven ser ut varierar och, enligt Nickson et al (2003:190), är klädkoder 
på arbetsplatser en stor del av de estetiska krav som ställs på arbetstagare. De menar också att 
alla företag tänker på estetik och utseende, men att de estetiska kraven varierar från företag till 
företag. 
     De personliga egenskaper som Svensson (2002:208ff) menar förekommer vid 
nyrekrytering kan vara en persons sätt att bemöta kunder, vilken samarbetsförmåga de 
besitter, dess kognitiva begåvning, lojalitet, ärlighet och sätt att hantera stress. 
     Nickson et al (2003:193ff) menar att de estetiska kraven inte enbart framkommer vid 
rekrytering utan även kan pågå under anställning. De menar att arbetstagare kan få 
tillsägningar och varningar av arbetsgivare angående deras utseende, klädsel och bemötande. 
De kan i värsta fall bli uppsagda om de till exempel bär glasögon, går upp i vikt under 
graviditet, är för gamla eller har tatueringar. Detta beror, enligt Nickson et al (2003:193ff), på 
att de skall förkroppsliga bilden av hur företaget vill se ut och de varor som de säljer. 
Hochschild (2003:102) skriver om hur flygvärdinnor blir invägda för att kontrollera att de inte 
överskrider maxgränsen för vad de får väga. Om de väger för mycket skrivs det upp i deras 
personliga mapp, och efter tre månader kontrolleras de igen. Om de fortfarande överskrider 
maxvikten får de en skriftlig tillrättavisning och om de efter ytterligare tre månader väger lika 
mycket blir de avstängda utan lön. 
     Konsekvenserna av estetiska krav vid rekrytering och i arbetet blir att personer som 
besitter de rätta estetiska aspekterna blir den rätte för jobbet, eftersom det är de estetiska 
aspekterna som arbetsgivare bedömer tyngre än de formella kompetenserna (Warhurst et al 
2000:3ff). Till exempel kan arbetsgivare vara medvetna om att det inte är någon skillnad 
mellan två arbetssökande gällande kompetens, men den ena är mycket attraktiv medan den 
andra är mindre attraktiv. Warhurst et al menar då att det kan vara en skillnad mellan hur de 
två arbetssökande uppfattas av kunder, och att många arbetsgivare menar att den mer 
attraktiva personen skulle resultera i mer vinst för företaget och alltså blir anställd. 
Konsekvenserna av att arbetsgivare ställer estetiska krav i arbetet menar då Warhurst et al 
(2000:12ff) medför att det inte är ovanligt inom organisationer att utbilda sina anställda i 
vilken frisyr som är acceptabel och hur de skall vara sminkade. Män kan till exempel få 
riktlinjer för hur de skall ha sin skäggväxt och hur det är tänkt att de skall framträda sig själva. 
Framträdandet kan vara, säger Warhurst et al, mycket viktigt och då ofta vilka ord och uttryck 



10 
 

som de väljer att använda. Ord som exklusivt och bedårande kan vara mer önskvärda än 
”vanliga” ord som fin och härlig. 
 

2.2 Emotionellt arbete 
Emotionellt arbete har en betydande roll då arbetstagare upplever krav på att känna känslor i 
arbetet. Det emotionella arbetet är en del av de estetiska krav som arbetsgivare ställer på 
arbetstagare. 
     Emotionellt arbete handlar, enligt Grandey (2000:97), om hur personer uttrycker känslor 
och andra personliga egenskaper. Det finns många olika definitioner på vad det emotionella 
arbetet är, alla med olika perspektiv men med samma tema. En definition där olika perspektiv 
från flera forskare är invägda är; 
 

“Individuals can regulate their emotional expressions at work. Emotional labor, 
then, is the process of regulating both feelings and expressions for the 
organizational goals” (Grandey 2000:97). 

 
     Känsloregler, säger Hochschild (2003:76), förekommer både på arbetet och i det vanliga 
livet. Burns (1997:240) framhäver att på många arbetsplatser där de anställda har direkt 
kundkontakt kräver arbetsgivare att de utför emotionellt arbete. I ett interaktivt serviceyrke, 
enligt Nickson et al (2005:197), tycker arbetsgivare att nödvändiga kunskaper som 
arbetstagare skall inneha är sociala färdigheter och personlig karaktär, men också en bra 
attityd. Enligt Hochschild (2003:76) är de förkommande känsloreglerna bestämmelser för hur 
människor skall känna i olika situationer. Känslor, menar Hochschild (2003:90), är något som 
är betydande att förmedla men det viktigaste är att förmedla den rätta känslan. I ett arbete där 
det krävs att arbetstagare visar upp sig, eller skyltar med sig själva, är känslorna extra 
betydelsefulla.  
     Det emotionella arbetet visas exempelvis genom att arbetstagare, enligt Burns (1997:240), 
skall vara positiva, glada och skämtsamma vid kontakt med kunder. Ofta kan arbetstagare få 
utbildning i emotionellt arbete, där de alltså får lära sig att vara lojala, toleranta, vänliga och 
ansvarsfulla.  
     Hochschild (2003:90) menar att om arbetsgivare talar om för personalen hur de skall vara 
och bete sig är det ofta känslorna som får ge vika, alltså måste individerna släppa sina egna 
känslor och spela upp eller visa några andra. Har individer känslor, säger Hochschild 
(2003:76), som går emot de känslor som resterande gruppen som de befinner sig i har, är det 
vanligt att människor undertrycker sina egna känslor och försöker visa samma känslor som 
gruppen. 
     Hochschild (2003:129) skriver om arbetstagare som vägrar att framföra emotionellt arbete, 
och menar att konsekvenserna av det blir att arbetstagarna beter sig som robotar på ett 
mekaniskt sätt. De skall alltså låtsas känna äkta känslor inför kunder, oavsett om de faktiskt 
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gör det eller inte. De anställda menar att det är godtagbart att låtsas men att de samtidigt inte 
heller kommer att försöka dölja för kunder att det faktiskt är skådespeleri.  
     Även om Hochschild (2003:76) skriver att människor försöker visa samma känslor som 
gruppen, borde ändå personers äkta och egna känslor lysa igenom och bli synliga. Här 
ifrågasätter vi om de måste tvinga sig själva att ”spela” även de känslorna, om de faktiskt inte 
känner som gruppen? Vad skulle hända om en person stod upp för sina känslor och inte 
försökte anpassa sig efter gruppen? Vi ser det som att personen skulle bli utesluten ur gruppen 
om den ändå inte anpassade sig, så för att få vara en del av gemenskapen skulle personen 
fortsätta spela samma känslor som resten av gruppen för att ge ett enhetligt intryck för 
kunden. 

 
2.3 Yttre estetik 
Yttre estetik ser vi är hur olika personer ser ut och hur de väljer att klä sig. Det yttre är det 
som personer kan se utan att behöva tilltala eller konversera med andra människor. Då dessa 
saker alltid är synliga är de en naturlig del av de estetiska krav som ställs av arbetsgivare. 
     Utseende och klädsel inom klädförsäljningsbranschen har, enligt Åmossa (2004:46f), varit 
betydande genom tiderna. I en undersökning som inriktade sig på varuhuset NK:s (Nordiska 
Kompaniet) regler på beteende under större delen av 1900-talet kom det fram att utseende 
även då var en betydande faktor för företag. På NK hade försäljarna inte några arbetskläder 
utan de använde privata kläder på arbetet. Det fanns noggranna riktlinjer för hur ledningen 
ville att de anställda skulle klä sig. De föredrog att de kvinnliga säljarna skulle bära dräkt eller 
klänning i antingen färgerna svart, grå, brun eller marinblå. De manliga säljarna skulle bära 
omönstrad kostym, skjorta och halsduk i neutrala färger. Ledningen ville också att 
arbetstagarnas kläder kom från varuhusets kollektioner och gav då de anställda rabatterade 
priser. Rabatten var 20 procent av ordinarie pris. Företaget hade specifika klänningar som de 
ville att kvinnorna skulle bära i arbetet och gav därför 25 procent rabatt på dem för att locka 
till köp. Smycken, frisyr och andra yttre attribut fick inte vara utstickande.  
     De yttre estetiska kraven visas genom att klädkedjornas syfte med dess utbud är, menar 
Lewenhaupt (2005:27), att folk skall kunna identifiera sig med kläderna och känna känslan av 
tillhörighet i en grupp i samhället. Konsekvensen av detta blir att kommunikationen mellan de 
i gruppen blir smidigare om det finns en klädkod eftersom missuppfattningar då kan undvikas 
i större utsträckning. Det visas speciellt i fall då uniformer används. 
     Pettinger (2004:177f) framhäver att de anställda som bär organisationers kläder och 
samtidigt har passande hår och smink visar kunder hur de kan komma att se ut i kläderna. 
Arbetstagare i företag som satsar på detta är inte endast moderiktigt klädda utan de är också 
ofta unga och smala med attraktiva utseenden. Mobius & Rosenblat (2006:222f) menar att 
skönhet inte endast skall förknippas med snygga utseenden utan även med intelligens, social 
förmåga och hälsa. Vi ifrågasätter om skönhet, hälsa och intelligens verkligen hör samman. 
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Vi kan fråga oss om de menar att snygga människor är mer intelligenta än andra, mindre 
snygga och hur hänger komponenterna ihop? 
     Åmossa (2004:45f) menar att försäljare i organisationer representerar företag genom att 
vara ansiktet utåt mot människor i samhället. Det har uppmärksammats och diskuterats mer på 
senare tid. Klädseln på de anställda har alltid påverkat uppfattningen som kunderna får när de 
kommer in i en klädesbutik. Anställda inom klädkedjor är, enligt Pettinger (2004:177f), ofta 
modemedvetna och bär de senaste kläderna. På arbetet skall eller bör de ha företagets kläder 
på sig för att visa upp företagets kollektion för kunderna. 
     Kläder har, enligt Lewenhaupt (2005:27ff), en betydande faktor när det gäller tillhörighet 
eftersom klädseln för samman människor till en gemenskap, en helhet. Klädstilen hos 
individer visar upp dess tillhörighet i samhället samt att personers egen självkänsla av 
betydelse ökar. Denna gemenskap och helhet som klädseln medför ser vi har koppling till 
företagets kultur. Genom att företagskulturen har normer för hur de skall se ut bidrar det till 
att de känner gemenskap med varandra. 
     Mobius & Rosenblat (2006:222f) skriver om undersökningar som visar att arbetstagare 
som har attraktiva utseenden ofta är mer självsäkra än mindre attraktiva. Självsäkerhet hos 
anställda är något som oftast önskas av arbetsgivare. Arbetstagare som är attraktiva innehar 
större social kompetens och kommunikation. Det gynnas bland annat i lönesamtal. En studie 
visade att det finns arbetsgivare som anser att attraktiva arbetstagare presterar bättre än de 
mindre attraktiva. Warhurst et al (2004:11) tar upp olika exempel på vad som kan inträffa då 
arbetsgivare ställer krav på de anställdas estetik. Ett exempel var en kille som hade piercingar 
i läppen, öronen och ögonbrynet. Arbetsgivaren påtalade inte hans piercingar utan placerade 
honom i diskrummet istället för i baren för att undvika kundkontakt. Det medförde att 
arbetstagaren slutade på arbetsplatsen. Ett annat exempel är att en arbetsgivare sa till sin 
assistent att bära smink på arbetet trots att hon ogillade att sminka sig. Arbetsgivaren menade 
att sminket bidrog till att hon passade in mer i företagets image. 

 
2.4 Inre estetik 
Till skillnad från yttre estetik menar vi med inre estetik de personliga egenskaper som inte är 
synliga utan de som kommer till uttryck vid interaktion mellan människor. Vi beskriver i våra 
avsnitt om första intrycket, kundbemötandet och röster, kroppsspråk & språk hur denna inre 
estetik kan visas.  
 
2.4.1 Första intrycket 
Goffman (1998:11) menar att det första intrycket som personer ger kan vara avgörande för 
relationen mellan människor. Det första intrycket, enligt Dahlkwist (2002:41f), sker på några 
sekunder. Människor har en förmåga att döma hur andra personer är utifrån det de ser vid det 
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första mötet. Det görs antingen medvetet eller omedvetet. Människor bildar därefter en egen 
uppfattning om personers egenskaper som inte kommer i uttryck vid mötet. 
     Inom försäljningsbranschen är, påtalar Dahlkwist (2002:42), det första intrycket avgörande 
för försäljares möjlighet till att skapa intresse och få sålt företagets produkter. Nyström & 
Wallén (2002:14) menar att de anställda som arbetar med kundkontakter är företagets 
representanter utåt mot kunderna. 
     När en interaktion skall uppstå mellan individer, enligt Goffman (1998:11), försöker 
parterna vid det första mötet införskaffa mycket information för att senare kunna använda den 
och bilda sig en uppfattning av varandra. Informationen kan bestå av individernas attityd och 
hur de väljer att framställa sig själva. Upplysningar som individerna, redan innan mötet har 
vetskap om, används också för skapandet av hur personerna är. Individernas kännedom om 
varandra och dess utseende medför att det är lättare att frambringa en uppfattning om hur den 
fortsatta interaktionen mellan parterna skall fortskrida.  
     Nyström & Wallén (2002:14ff) talar om att säljare som inte har tillräcklig kunskap om 
produkterna eller tjänsterna, som inte lyssnar, är otåliga, nonchalanta, pratar för mycket samt 
inte ger önskad service uppfattas av kunder som mindre bra försäljare. Kunder vill istället 
uppleva säljare som lyssnare, intresserade, lugna, positiva, kunniga samt inneha servicekänsla 
och förståelse om vad kunder efterfrågar. 
 
2.4.2 Kundbemötandet 
Det är inte alla människor, enligt Nyström & Wallén (2002:9), som har en medfödd förmåga 
att kunna möta och hantera kunder på ett förtroendeingivande sätt utan de behöver träning i 
det. Kundservicekänslan kan alla människor, oavsett förkunskap, utveckla och få en god 
kännedom av.    
     Mossberg (2001:157) talar om att säljare skall bemöta kunder trevligt, artigt samt vara 
motiverade och fokuserade i situationen. Det är i det ögonblicket som säljare uppvisar kvalitet 
på service hos företaget. Det är också, enligt McCormack (1997:13ff), värdefullt som säljare 
att ha lätt för att prata med olika människor och dessutom kunna använda det sunda förnuftet. 
Som försäljare är det viktigt att inte låta kunder känna sig stressade över att fatta ett beslut om 
köp av produkten eller inte. Detta betyder att förmågor som att vara artig, trevlig och ha lätt 
för att prata med människor är ett krav på försäljare från arbetsgivare, och alltså något som 
försäljare strävar efter att uppnå. 
     Hälsningar till människor kan, som Asplund (1987:12ff) berättar, genomföras genom enkla 
och vardagliga hälsningsceremonier. Människor är oftast inte medvetna om när de utför en 
hälsningsceremoni eftersom det är inarbetat i kroppen och kommer till uttryck automatiskt. 
Hälsningsceremonier anspelar på socialt innehåll och kan vara över på ett kort ögonblick. En 
hälsningsceremoni kan vara att få ögonkontakt med personen och säga ”hej” och när personen 
hälsar tillbaka har det uppstått social responsivitet. Efter denna sociala responsivitet är det 
lättare att starta en konversation med kunden. För säljare inom klädesbranschen är hälsningen 



14 
 

på kunder en viktig start på deras försäljningssituation. Vi ser det som att försäljare måste 
vara medvetna om hur de hälsar på kunder, och det medför att de känner krav på hur de skall 
hantera sina hälsningsceremonier. 
     Enligt Bergström & Sandoff (2000:142f) kan organisationer se kunders roll olika beroende 
på synsätt. I servicesektorn är det kunder som för samman arbetsgivare och arbetstagare 
därför att det är arbetsgivares ansvar att de anställda besitter den kunskap om de varor som 
kunder efterfrågar och samtidigt har förmågan att ge god kundservice. Kunskaper om kvalitet 
samt egenskapen att vara flexibel vid bemötandet av kunden är viktiga om personalen skall 
kunna övertyga kunder om att handla av företaget. Det kan sägas att kunder egentligen är 
ledarna i detta fall då arbetsgivare är medvetna om att kunder kan påverka styrningen av de 
anställda på företaget vilket kan inverka på personalens arbetsuppgifter. Det medför att 
personalen uppträder på efterfrågat vis av kunderna. 
     Om försäljare sköter bemötandet på ”rätt” sätt kan vi koppla det till att både försäljare och 
kunder blir nöjda. Försäljare vill vara nöjda med hur de bemöter kunder eftersom de vill 
prestera bra och att kunders behov skall tillfredsställas. 
 
2.4.3 Röstläge, kroppsspråk & språk 
Kroppsspråk, röstläge och språk har betydelse för, menar Nyström & Wallén (2002:25ff), 
personers framställning. Ordvalet vid en dialog har inverkan på hur mottagare uppfattar det 
som sägs, då ordens betydelse beror på sammanhang.    
     Nyström & Wallén (2002:23-34) säger att försäljare skall slappna av och använda ett 
mörkare röstläge och tala långsamt för att uppfattas lugna och självsäkra gentemot kunder i 
situationer. Kroppsspråk, mimik och gester, berättar mycket om hur personer är och det första 
intrycket kan påverkas av det. Försäljare som lyssnar på kunders önskemål och som talar 
engagerat i ett bra tempo och tonfall, har enligt Nyström & Wallén (2002:25ff), oftast inte 
svårigheter med att skapa goda kundrelationer. Nyström & Walléns teori om hur försäljare 
skall vara gentemot kunder ser vi betyder att säljare har krav på hur de skall bete sig och tala.  
     Försäljare som vill undvika missvisande uppfattningar från kunder inom arbetet bör tänka 
på vilken klädsel som används samt andra yttre attribut. Det påverkar, enligt Nyström & 
Wallén (2002:23-34), vilka signaler som sänds ut till kunder och om det representerar 
organisationen. Kroppsspråk kan positivt förtydliga bilden av försäljare om de har kontroll 
över kroppen och inte låter nervositeten eller osäkerheten påverka genom att omedvetet göra 
opassande gester. Människors ansikte och minspel kan avslöja delar av hur personer är och 
mår och genom ett glatt och vänligt bemötande uppfattas försäljare som trygga, säkra och 
förtroendeingivande i arbetet. Detta menar vi innebär att arbetstagare upplever krav på att 
vara medvetna om vilka signaler som de sänder ut, vara trygga och att undvika opassande 
gester. 
     Albert Mehrabian (Dahlkwist 2002:41) har genomfört en undersökning som handlade om 
hur människor ”läser av” varandra och vilka faktorer det är som påverkar människors 
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uppfattning och känsla av förtroende. Forskningsresultatet visade att uppfattningen beror 
mestadels på personers utseende, klädsel, frisyr och kroppsspråk. Det är också viktigt hur 
personer talar och vilket röstläge som används. Resultatet visade att vad personer säger inte är 
en central faktor för att skapa en god uppfattning och känsla av förtroende. Det som styr är 
personers handlande och inte dess ord. Detta betyder att försäljares estetiska krav är höga och 
att de måste tänka på att använda ”rätt” klädsel, röstläge och kroppsspråk för att skapa en god 
uppfattning hos kunder. Det viktigaste är alltså hur personer framträder sig själva och inte vad 
de egentligen säger. Detta leder till att de estetiska kraven är högre än de faktiska kunskaper 
som de besitter i yrket, som exempelvis produktkännedom.  

 
2.5 Företagskultur 
Företagskultur finns inom alla organisationer, och innehåller företags grundläggande normer 
och värderingar. Dessa normer och värderingar påverkar hur anställda upplever att de skall 
bete sig och se ut på arbetsplatsen. Alltså påverkar företagskulturen de anställdas uppfattning 
av estetiska krav, eftersom kraven ställs genom företagskulturen.  
 
Granberg (2003) skriver att det finns flera definitioner av begreppet företagskultur. Sadler & 
Milmer (1993) har definierat företagskultur så här;  
 

”En gemensam uppsättning trossatser om hur folk bör bete sig på arbetet och i olika 
frågor, och en uppsättning gemensamma åsikter som i stor utsträckning påverkar 
hur de uppfattar omgivningen (Sadler & Milmer i Granberg 2003:132)”. 

 
Danielsson (2002:22f) menar att ledningen på företag skapar en kultur och de vill att de 
anställda är medvetna om den. Enligt Bruzelius & Skärvad (2004:317) är företagskulturen i 
organisationer medveten och utvecklad i varierande utsträckning. Det som utförs och sägs av 
de anställda på företag, menar Danielsson (2002:22f), genomsyrar organisationers värderingar 
och på så sätt kan det skapas en företagskultur som också de anställda blir medvetna om. 
     Företagskultur byggs upp och består av olika lager som, enligt Bruzelius & Skärvad 
(2004:319f), kan liknas vid en lök. Innerst i löken finns företagets undermedvetna 
ståndpunkter. I lagret utanpå hittas värderingar som förklarar hur problem och situationer 
skall hanteras. Därefter kommer först företagets normer och sedan de anställdas olika 
beteendemönster. Det lagret som är längst ut kallas för artefakter. Artefakter är det kunder och 
andra människor utanför organisationen skapar genom upplevelser. Det kan exempelvis vara 
produkter, klädstil, teknologi, symboler och även det människor hör, ser och upplever som 
besökande. Företagskulturen i en organisation visas, enligt Svensson (2002:210ff), vid 
arbetstagares introduktion, inskolningar och handledningar. De anställda känner olika för 
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företagets normer, värderingar och uppfattningar som skiljer sig från företagskulturen och 
detta bildas genom samtal och samarbete med kollegor på arbetsplatsen. 
     Enligt Danielsson (2002:22f) kan företagskultur skapa både trygghet och tydlighet för 
anställda såväl för kunder. Danielsson (2002:9ff) menar dessutom att arbetstagarna påverkas 
av företagskulturen eftersom de har kunskap om vad ledningen vill uppnå med företaget. 
Informella regler, som påvisar vad de anställda bör och inte bör göra, är vanligt på 
arbetsplatser som tillsammans med olika attityder till saker även utgör företagets kultur. 
Avgörande är också, menar Danielsson, om ledarna följer de normer och värderingar som de 
lär ut till sina anställda. De blir förebilder för hur de vill att de anställda skall vara och bete sig 
i arbetet. 
     Då företagskulturen skapas genom samtal och samarbete mellan arbetstagare kan det, 
enligt Svensson (2002:210ff), lätt skapas delkulturer och gruppkulturer. De som tillhör en 
delkultur eller gruppkultur har liknande uppfattningar och åsikter om organisationens kultur 
samt om deras arbetsuppgifter och målsättningar. Delkulturer eller gruppkulturer kan bidra till 
att de anställda får större förståelse för varandras uppfattningar om mål och uppgifter. Det 
genererar vidare i att de tillsammans utvecklar målsättningar och strategier och motsätter sig 
därmed företagets kultur. 
     Utifrån det som ovan nämnda har sagt om företagskultur kan vi se kopplingen att 
företagskulturen kan påverka hur anställda utför sina arbetsuppgifter. Detta kan visas både 
positivt och negativt, för arbetstagare och ledning, beroende på om de har en liknande syn på 
hur organisationen skall se ut. 
     Danielsson (2002) menar att företagskulturen är viktig, men hennes resonemang speglar ett 
ledningsperspektiv. Alltså att företagskulturen enbart är viktig för ledningen. Vi ifrågasätter 
detta då vi ser att företagskultur även påverkar de anställda och kunderna. Om de anställda 
inte trivs med kulturen kan det leda till att arbetstagarna inte är lika engagerade i sitt arbete 
och att det påverkar kundernas uppfattning av företaget. Arbetstagarna är måna om att 
kunderna är nöjda eftersom de vill utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. 
 
2.6 Kompetens 

I detta avsnitt beskriver vi vad kompetens är, för djupare förståelse av följande avsnitt social 
kompetens. Kompetens krävs för alla arbetsuppgifter, men det är numera den sociala 
kompetensen som är viktig i anställningen. Det ställs alltså högre krav på att vara social, än att 
inneha de rätta formella kompetenserna för yrket.  
     Det finns olika kompetenser så som formell (Ellström 1999) och social kompetens 
(Persson 2003). Kompetensbegreppet är svårdefinierat och det tolkas och definieras olika 
beroende på forskare. En förklaring till kompetens är att det är ett begrepp där tyngden ligger 
på kunskap. Kunskapen består av olika kategorier som även inkluderar individers personliga 
styrkor enligt Bjurklo & Kardemark (2003:33-38). Bjurklo & Kardemark (2003:37) definierar 
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kompetens som; ”medarbetares kunskaper i alla dess former samt personlighetsmässiga 
förmågor” (2003:37). 
     Formell kompetens menas, enligt Dalin (1997:16), de nedskriva meriter som individerna 
besitter och dessa uppnås genom utbildningar och kurser. Kunskapen bevisas genom 
utförande av examina och prov. Som tidigare nämnt kommer social kompetens att bearbetas i 
följande avsnitt.  
     Kompetens kan, uttrycker Bjurklo & Kardemark (2003:33ff), förekomma både på 
individnivå såväl organisationsnivå. Individer kan använda sin kompetens i vardagen och 
samtidigt förändra och utveckla den. Individers vilja att förnya och använda kunskaper 
medför också att de innehar kompetens. Det krävs tid att lära sig att använda och utveckla sin 
kompetens i olika sammanhang vilket organisationer bör främja för att detta skall ske. 
Kompetens skapas och finns i arbetsgrupper på arbetsplatser. Det råder delade meningar bland 
forskare om denna kompetens är personbunden eller organisationsbunden.  
     Personbunden kompetens innebär, enligt Bjurklo & Kardemark (2003:81ff), att de 
anställda är insatta i dess arbetsuppgifter och skapandet av kompetensen sker enskilt av 
individer i organisationer. Kompetensen skapas inte genom order och kontroll från ledare utan 
istället med hjälp av olika modeller och metaforer. Den kompetens som är bunden till 
organisationer skapas och utvecklas tillsammans genom arbetstagare, det vill säga kollektivt i 
arbetsgrupper på arbetsplatser. Det visas då arbetstagare samarbetar och delar med sig av 
kunskap till varandra. Organisationers ledare kan, för att bidra till organisationsbunden 
kompetens, främja relationskontakter mellan de anställda samt förutom detta mellan 
arbetstagare och teknik. Det sistnämnda kan handla, enligt Bjurklo & Kardemark (2003:81ff), 
om olika former av organisationsförändringar samt nya informationssystem. Det finns även de 
forskare som menar att skapandet av kompetens i arbetsgrupper är en blandning av både 
personbunden och organisationsbunden. 
     Anställda i organisationer möjliggör kompetensskapande, menar Bjurklo & Kardemark 
(2003:83), genom olika processer både på den formella såväl på den informella nivån. 
Arbetstagare som tillhör informella grupper bildar egna värderingar som vidare stärker 
kompetensskapande bland medarbetare. En förutsättning för att detta skall kunna 
åstadkommas är att ledningen godkänner aktiviteter för de informella grupperna. 
 
2.6.1 Social kompetens 
Social kompetens är en viktig egenskap i dagens samhälle och speciellt inom yrken där 
kundkontakt förekommer. Den sociala kompetensen är en del av de estetiska krav som finns 
och kan därför påverka anställdas upplevelser av de estetiska kraven.  
     Social kompetens, enligt Persson (2003:18), är ett begrepp som existerar och till exempel 
fokuserar arbetsgivare på den sociala kompetensen vid anställning. Detta gör de eftersom det 
krävs allt mer av människan att besitta social kompetens i det dagliga arbetet. Den sociala 
kompetensen visar sig, enligt Dahlkwist (2002:8), genom att individer som har god social 
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kompetens har lättare att samarbeta i grupp. De kan också smidigt skapa och utveckla 
kontakter med människor. Persson (2003:18ff) säger att social kompetens har betydelse för 
anställning men innebörden i begreppet varierar beroende på arbete och uppsättning i 
hierarkin på arbetsplatser. Det finns två perspektiv av social kompetens som man kan tolka 
utifrån, gruppaspekten och relationsaspekten. Gruppaspekten innebär individers förmåga att 
smälta in i grupper samt att man är anpassningsbar och flexibel. Denna aspekt eftersträvas 
främst vid det grupporganiserade arbetet. Relationsaspekten koncentrerar på att individer kan 
hantera och kommunicera med människor samt att vara lyhörd gentemot andra personer. 
Arbetsgivare efterfrågar ofta i annonser till arbeten som innebär kundkontakt, att de önskar att 
den sökande kan skapa och vårda kontakter med människor i omgivningen. Nickson et al 
(2005:199) menar att nu för tiden sker urvalet vid rekrytering mera beroende på de sökandes 
sociala och estetiska kompetenser än på deras formella kompetenser. 
     Det genomfördes en undersökning bland två hundra chefer år 2000, som behandlade vikten 
av social kompetens i arbetslivet. Resultatet visade att majoriteten av cheferna ansåg att social 
kompetens är viktigare vid nyanställning än vad formell kompetens är (Dahlkwist 2002:11). 
En orsak till att arbetsgivare vid nyanställning numera ser till den sociala kompetensen ser vi 
som att den formella kompetensen är något som enkelt kan läras ut. Den sociala kompetensen, 
till skillnad från den formella, är något som människor besitter och som inte kan läras ut lika 
snabbt som formella kunskaper.  

 
2.7 Rolltagande 
Försäljares bemötande av kunder omfattar mycket estetiska krav, alltså krav på beteende, 
klädsel och utseende. För att kunna uppfylla dessa krav krävs det att de går in i en roll som 
försäljare. 
     Goffman (1998:26) menar att alla människor spelar roller. Det är olika roller för olika 
sammanhang och situationer, och de är mer eller mindre medvetna. De roller som vi spelar 
formar oss, och det är genom dem som vi lär känna varandra och även oss själva.  
     Enligt Goffman (1998:28f) använder människor sig av olika framträdanden. Ett 
framträdande är det som skådespelare gör eller spelar inför en publik under en viss tid. 
Skådespelares aktivitet i framträdanden gör inverkan på publiken. För att kunna göra ett bra 
framträdande krävs det att rolltagare har kontroll över sin utrustning, eller den fasad som 
medvetet eller omedvetet används under framträdandet. Det som Goffman menar med 
utrustning och fasad är all den rekvisita som skådespelare har till sin hjälp på scenen vid 
framträdanden. 
     Hochschild (2003) beskriver, precis som Goffman (1998), att människor spelar roller och 
att alla människor använder sig av skådespeleri fast på olika sätt. Människor vill hela tiden ha 
kontroll över hur de framstår inför andra, publiken. Hochschild (2003:33ff) gör skillnad på det 
skådespelet, i form av surface acting och deep acting. Surface acting, som på svenska kan 



19 
 

översättas till ytligt agerande, menar Hochschild, handlar om att övertyga andra om att rollen 
som personer spelar är äkta, men personer själva tror inte på det de spelar eller ger uttryck för. 
Ett sådant beteende eller rollspelande påstår Hochschild att skådespelare gör bäst, medan små 
barn har ytterst svårt för detta. Ofta kan detta kännas påklistrat och oäkta. Deep acting, eller 
djupt agerande, förekommer istället när skådespelare själva tror på det som de spelar eller 
förmedlar. Personerna försöker inte framstå som lyckliga eller ledsna, utan ger uttryck för en 
känsla som genom inarbetning av rollen kan upplevas som äkta av ”skådespelarna”. 
     Nyström & Wallén (2002:21-33) säger att försäljare inte får visa känslor så som besvikelse 
eller ilska som åstadkommits av kunder. Nyström & Wallén menar också att försäljare 
representerar organisationer och skall vara ett gott föredöme utåt mot kunder, och det är 
viktigt att de tydligt vet vad deras roller i företaget är. 
     Var roller infinner sig och spelas, menar Goffman (1998:29f), beror på vilken inramningen 
är. Inramningen kan vara i form av plats, möbler och sammanhang, på eller bakom en scen. 
De personer som spelar sina roller som arbetstagare på en arbetsplats kan bara spela den 
rollen på de platser som tillhör arbetsplatsen, då inramningen är bunden till platsen. Inte 
förrän personerna har kommit till arbetet kan arbetstagarrollen börja spelas, innan dess spelas 
någon annan roll. På samma sätt lämnar individerna den specifika arbetsrollen när de lämnar 
arbetsplatsen. Trots att människor ikläder sig olika roller, finns det olika detaljer eller 
småsaker som infinns i alla roller. Det är individernas personliga fasad som de inte så lätt kan 
förändra, så som kön, ålder, utseende och olika ansiktsuttryck. 
     Personer i arbetsgrupper på företag spelar alla olika roller, men tillsammans kan de bilda 
ett team. Ett team samarbetar för att uppfylla en framställning eller ett framträdande. I ett 
team har alla medlemmar möjlighet att förstöra framträdandet genom att inte uppträda enligt 
de riktlinjer som finns inom gruppen. Enligt Goffman (1998:75ff) krävs det att 
teammedlemmarna litar på varandra och spelar sina roller korrekt, för att framträdanden skall 
bli bra. Goffman (1998:142) säger även att en arbetsgrupp kan ses som kollegor istället för ett 
team. Kollegor är anställda som utför ungefär samma sorts uppträdande inför samma sorts 
publik. Den enda skillnaden är egentligen att de inte utför uppträdandet tillsammans utan de 
gör det var för sig och vid olika tidpunkter. Kollegors gemenskap visar sig i att de måste spela 
ungefär samma roll med samma sorts uppträdande. De kommer därav att uppmärksamma och 
lära känna varandras bra sidor, vilka åsikter de har och även varandras svårigheter. Trots att 
personer i en arbetsgrupp eller ett arbetslag är olika i grunden kommer de utifrån detta tala 
samma sociala språk, oavsett dialekter och andra språkvarianter. 
     Precis som vi nämnt ovan spelar människor sin roll på en viss plats, alltså beroende på 
inramningen. En annan viktig aspekt vid framträdandet är främre och bakre region. Goffman 
(1998:97-111) menar att främre region är där som själva framträdandet sker och äger rum. 
Här är publiken alltid närvarande och kan antingen se eller höra framträdandet, även om inte 
framträdandet sker direkt till publiken. Det är viktigt att spela rollerna korrekt och behandla 
publiken och uppföra sig i enlighet med de normer som finns för rollerna och situationen. När 
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de agerande befinner sig i den främre regionen, där publiken alltid är närvarande, är det ibland 
svårt att hela tiden uppmärksamma och visa artighet inför publiken. De agerande kan i sådana 
situationer sluta att uttrycka sig enligt sina roller, men de kan inte sluta att föra över och avge 
uttryck till publiken, då det sker omedvetet. Den bakre regionen är, till skillnad från den 
främre, där publiken inte är närvarande. Det är ett ställe, exempelvis ett personalrum, lager 
eller bakom disken i en butik, som ligger i anslutning till den främre regionen där 
framträdandet sker. I de bakre regionerna kan ”skådespelarna” förbereda och utveckla olika 
framträdanden och för en stund ”släppa” rollerna och koppla av. 
     Både de agerandes uppträdande och framträdande avgörs av, enligt Goffman (1998:114), 
om de befinner sig i främre eller bakre regionen, men även språket är kopplat till regionerna 
både det kroppsliga och det muntliga. I den bakre regionen kan arbetstagarna tilltala varandra 
på ett mindre formellt sätt, svära, röka, klä sig på ett mer avslappnat och personligt sätt, prata 
öppet om tabubelagda ämnen, tugga tuggummi, rapa eller dricka kaffe etcetera. Om de 
befinner sig i den främre regionen är det varken accepterat att svära, rapa eller dricka kaffe, 
utan det kännetecknas istället av motsatsen till det som görs och sägs i de bakre regionerna. 
     Witz et al (2003:38f) visar ett exempel på hur rolltagande kan speglas i arbetslivet. Det var 
på ett klädföretag där arbetsgivaren kontrollerade de anställdas utseende. De var bland annat 
tvungna att rådfråga med arbetsgivaren innan de besökte frisören. Arbetsgivaren påtalade 
också vilket kroppsspråk de anställda skulle använda sig av, hur de anställda skulle stå samt 
hur och vad de skulle säga vid möten med kunder. Det medförde att medarbetarna upplevde 
att de gick på dramaskola eftersom roller intogs. 
     Vi funderar kring hur människor ser till att spela de roller som är ”planerade”, som till 
exempel en arbetsgivare gör åt en arbetstagare. De anställda får då inte själva forma de roller 
som de skall spela utan det finns färdiga mallar som beskriver hur de skall vara och bete sig.  
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3. Metod 
 
3.1 Val av metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi har gjort intervjuer. Kvalitativa undersökningar 
underlättar en djupare förståelse av ämnen då det, till skillnad från kvantitativa 
undersökningar, går att ställa följdfrågor under intervjuernas gång och på så sätt få 
uttömmande svar (Patel & Davidson 2003:118). Vi är nyfikna på att skapa oss en förståelse 
för huruvida anställda inom klädesbutiker upplever estetiska krav eller inte, och då nyfikenhet 
och förståelse är ett av huvudargumenten för att välja en kvalitativ metod, enligt Starrin et al 
(1991:9), tyckte vi att det var en självklarhet att göra det. 
     Eftersom kvalitativa undersökningar inte är så standardiserade öppnar det upp 
möjligheterna för intervjupersonerna att svara med egna ord, istället för att ha förutbestämda 
svarsalternativ som i kvantitativa undersökningar (Patel & Davidson 2003:78). Upplevelsen 
av estetiskt arbete är ett ämne som kräver djupare svar för att få bästa möjliga information. 
Genom att göra intervjuer kan vi skapa den stämning som vi tycker krävs för att våra 
respondenter skall få förtroende för oss. Vi tycker att respondenternas förtroende för oss är 
betydelsefullt för att vi på det sättet tror att vi kommer få ärligare och mer rättvisa svar. På så 
sätt skapar vi en hög tillförlitlighet till våra svar. Om vi istället hade valt att använda oss av 
enkäter hade det varit lättare för respondenterna att hoppa över de frågor som kräver djupare 
reflektioner, och inte svara lika ingående. Enligt Starrin et al (1991:13) kan man inte 
generalisera i kvalitativa studier. Vi kommer alltså inte statistiskt bedöma hur många, eller om 
det är fler kvinnor än män som upplever estetiska krav rörande estetiskt arbete, utan vi vill 
utifrån få men djupgående intervjuer skapa denna förståelse av dem estetiska kraven. 
     All data som vi får fram utav våra intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt, alltså 
kommer våra respondenter beskrivas på ett sätt så att de inte kan identifieras. Detta för att inte 
någon respondent skall känna sig obekväm eller att vi ”hänger ut dem”. 

 
3.2 Val av verksamhet/bransch/yrke 
Vi har valt att studera handelsanställda eftersom det är där som det förekommer många 
arbetstagare som hela tiden måste vara företags ansikte utåt, och på så sätt kan det vara viktigt 
hur de för sig, ser ut och klär sig. Vi har avgränsat oss inom handelsbranschen, och har valt att 
studera arbetstagare inom klädesbutiker. Yrket säljare är en yrkesgrupp som vi upplever som 
personer som alltid måste ”hålla humöret uppe” och alltid se bra ut. Vi tycker att säljare i 
butik, och framförallt klädesbutiker, är passande för vår studie eftersom de mer eller mindre 
är offentliga personer som ofta blir granskade av såväl kunder som arbetsgivare och kollegor. 
Eftersom vi vet att arbetsgivare ställer krav på utseende och hur personalen ”låter” (Warhurst 
et al 2004:8), tycker vi att det är extra intressant att studera anställda i klädesbutiker då de 
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hela tiden måste visa upp sig och representera företaget, vad de står för och även butikens 
kläder. 

 
3.3 Val av respondenter 
Vi har valt att slumpmässigt ringa runt till klädesbutiker och fråga butikchefer om de har 
anställda som kunde tänka sig att delta i vår studie. Kontakten med butikcheferna fick vi 
genom att ringa till butiken och fråga efter den ansvariga chefen i varje butik. Vissa 
butikchefer var positiva vid första samtalet, medan andra direkt valde att avstå. Av dem som 
varit positiva vid första samtalet behövde flertalet av dem kontakta huvudkontor för 
godkännande av arbetstagares deltagande. De som har varit tvungna att få godkännande från 
huvudkontoret har senare tackat nej till medverkan då de inte har fått godkännande från högre 
instans. Efter positivt svar till arbetstagarnas medverkande, var det butikchefen ifråga som 
tillfrågade anställda om medverkan. De arbetstagare som senare tackat ja, blev några av våra 
respondenter. Vi har även genom bekanta fått hjälp att tillfråga anställda i klädesbutiker att 
ställa upp i vår studie. Våra krav på respondenter var endast att de skall arbeta som säljare i en 
klädesbutik. Valet av våra respondenter, att vissa blivit tillfrågade av butikchefen och några 
genom våra bekanta, har inte påverkat vårt resultat då vi på så sätt har fått spridning mellan 
olika företag och anställningens omfattning (heltids-, deltids- och timanställning). 
     Den vidare kontakten med respondenterna, eller ansvarig chef, har skett via telefon och e-
mail, för att vidarebefordra vårt syfte med uppsatsen och bestämma tid och plats för 
intervjuerna. 

 
3.4 Tillträde 
Vårt tillträde till respondenter fick vi genom vår kontakt med butikchefen. De förmedlade 
våra önskemål och frågade om det fanns några bland deras anställda som kunde tänka sig att 
ställa upp. Viktigt att påpeka är att medverkan var helt frivillig. Tillsammans med butikchefen 
bestämde vi tid och plats för intervju. Vi fick tillträde, efter överenskommelse om tid och 
plats, att komma och genomföra intervjuerna på respondenternas arbetstid. Eftersom det var 
arbetstid var det viktigt att intervjuerna skulle äga rum i närhet till butiken. Respektive 
intervju ägde rum i ett enskilt kontor på eftermiddagen, där vi kunde hålla intervjuerna utan 
att bli störda av andra arbetstagare.      
     Utöver de fem intervjuer som vi fick tillträde till genom butikens chef, har vi gjort 
ytterligare tre intervjuer. Tillträde till dem har vi fått genom bekanta, och då vi har ringt och 
frågat om de ville delta. Vi bestämde tid och plats för intervjuerna, och intervjuerna utfördes 
alla tre på respondenternas fritid. Plats för de intervjuerna ordnade vi, eftersom vi inte fått 
kontakt genom deras företag var det viktigt för oss att hålla intervjuerna på en neutral plats 
där vi kunde prata ostört. 
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     Efter genomförandet av de första fem intervjuerna såg vi att vi ville ställa några 
kompletterande frågor eftersom vi efter att ha gått igenom de genomförda intervjuerna 
upptäckte brister i datainsamlingen. För att få göra kompletteringarna gick vi till butiken för 
att fråga om det gick bra och för att bestämma tid för genomförandet. De kompletterande 
frågorna genomfördes några dagar senare, även dem på arbetstid i det enskilda kontoret. 
Genom dessa kompletterande frågor fick vi mer uttömmande och givande svar som gjorde 
vårt resultat rikare. 

  
3.5 Intervjuguide 
Intervjuguiden som vi har använt oss utav har vi konstruerat utifrån relevant litteratur inom 
ämnet och med hjälp av våra handledare som har givit oss tips och idéer från andra 
intervjuguider. Tidigare forskning inom ämnet fick vi tag på genom att göra sökningar i olika 
databaser, för att hitta böcker och tidsskriftsartiklar inom ämnet. Vi har valt att använda oss av 
både böcker och artiklar för att få en blandning på källornas art. Artiklar är ofta en senare 
källa, men också inte alltid lika övergripande och grundliga som böcker (Patel & Davidson 
2003:42). 
     Vi har valt att ha en strukturerad intervjuguide, med bestämda frågor och ordningsföljd, för 
att i förväg kunna bestämma en bra följd på frågorna och så att inga frågor blir bortglömda. 
Då alla respondenter får samma frågor i samma ordning, förutom för vissa följdfrågor, kan vi 
lättare styra intervjun så att den inte flyter in på andra mindre relevanta områden (Patel & 
Davidson 2003:78). Vi har valt att göra intervjuguiden ganska enkel, så att respondenterna 
inte skall ha svårt att svara på, för dem, konstiga begrepp eller liknande (Bilaga 1). Vid de 
tillfällen som vi har varit tvungna att använda oss av begrepp, exempelvis företagskultur, har 
vi haft en enkel definition av dem som har gjort det lättare för respondenterna. Vi har valt att 
använda oss både av utredande frågor, men också en del hypotetiska frågor för att få spridning 
på frågor och svar. De utredande frågorna är frågor där vi söker djupgående svar från 
respondenterna medan de hypotetiska frågorna är sådana till arten att respondenterna skall 
tänka sig in i ett scenario och utifrån det svara hur de skulle reagera eller handla i olika 
situationer. Båda dessa typer av frågor ger oss en djupare förståelse för respondenternas 
upplevelser av estetiska krav. Frågorna i intervjuguiden utgår från den teoretiska referensram 
som vi använder oss av vid analys av resultaten. Ordningsföljden på frågorna har vi valt att ha 
varierad, alltså inte utifrån teman, så som klädsel och utseende eller andra till synes självklara 
teman. Fördelarna med det är att respondenterna inte kommer ihåg vad de svarat på liknande 
frågor och på så sätt svarar mer ärligt och spontant. Nackdelen med att inte forma 
intervjuguiden efter teman kan vara att den kan uppfattas som rörig och ostrukturerad av 
respondenterna. Fördelarna väger dock tyngre än nackdelarna då vi ändå tycker att det är 
viktigast att få så varierade svar som möjligt för att få ett rikligare resultat. Intervjuguiden 
tycker vi har fungerat bra då vi har fått den data som är relevant och intressant för vår studie. 
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     Efter de fem första intervjuerna ändrade vi intervjuguiden och fokuserade på det som vi 
ansåg var det viktigaste, då vissa frågor inte längre var relevanta för vår studie. Den ”nya” 
intervjuguiden (Bilaga 2) användes på de tre resterande intervjuerna. Vi har dessutom gjort 
några kompletterande frågor till tre av de första intervjuerna, där vi i efterhand såg att vissa 
svar behövde utvecklas och klargöras för att ge en så rättvis bild som möjligt i resultatet 
(Bilaga 3). 
     Vi har gjort åtta intervjuer där den genomsnittliga längden på de fem första var cirka sextio 
minuter. De resterande tre intervjuerna hade en genomsnittlig tid på trettio minuter eftersom 
intervjuguiden var omarbetad och omfattade färre frågor. De extra kompletteringar som vi 
genomförde tog cirka tio minuter vardera per respondent. Vi har använt oss av ljudupptagning 
och minnesanteckningar under intervjuerna, för att säkerställa att inga fakta gått oss förbi. 
Ljudupptagningen gjordes med en digital mp3-inspelare, som vi senare kunde koppla till 
datorer och föra över ljudfilerna. Med hjälp av ett tillhörande program kunde vi spela upp och 
stoppa i intervjuerna under tiden som vi transkriberade. Vid intervjuerna deltog båda 
författare, varav den ena höll i intervjun och den andra gjorde minnesanteckningar. Fördelarna 
med att ljudupptagning användes och att båda författarna deltog vid varje intervju är att inga 
data gick förlorad och att vi i efterhand kunde lyssna för att uppmärksamma viktiga nyanser 
och aspekter. Båda författarnas deltagande har medfört att vi har fått en mer rättvis 
uppfattning av intervjuerna och minskade därmed också risken för att viktiga följdfrågor inte 
ställdes. 

 
3.6 Genomförande och bearbetning av analys 
Vi har upprättat ett muntligt avtal med respondenterna om att namn eller arbetsplats inte skall 
omnämnas. För att få mer liv i resultatet har vi valt att använda oss av fiktiva namn vid 
presentation av respondenterna. Inga andra förutom oss båda författare och våra handledare 
kommer att få tillgång till intervjutexterna. 
     Vi har valt att hantera det material som vi har fått fram genom att transkribera alla 
intervjuer ordagrant och med det talspråk som används. Detta för att inte missa eller tappa den 
naturliga stämning som infinner sig under intervjuerna. Båda författare deltog vid 
transkriberingen, och för att säkerställa att intervjuerna skulle skrivas ut på ett likartat sätt 
gjorde vi upp att vi skulle använda oss av, som nämnt ovan, talspråk. Efter att vi hade skrivit 
ut intervjuerna lyssnade vi igenom intervjuerna igen och såg till att de stämde överens med de 
utskrivna texterna. Vi jämförde sedan utskrifterna med varandra för att se att de följde samma 
mönster. Efter det läste vi dem flertalet gånger och sorterade materialet till olika 
ämnen/grupper så som en grupp för kläder, en för utseende och en för bemötande. Efter detta 
har vi använt oss av kodning för att analysera materialet och få fram vårt resultat. Vi har valt 
att använda oss av öppen kodning, som enligt Corbin & Strauss (2008:195ff) går ut på att 
sönderdela data, identifiera och åtskilja begrepp som för att senare placera dem i olika 
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kategorier. Vi har även använt oss av axial kodning som, enligt Corbin & Strauss 
(2008:195ff), innebär att man relaterar olika kategorier till varandra.  De menar dessutom att 
öppen och axial kodning samspelar, på så sätt att den axiala kodningen sätter samman de 
sönderdelade data som den öppna kodningen har skapat. Vid vår kodning har vi gått tillväga 
genom att först, som Starrin et al (1991:40f) beskriver, fundera på vad vårt material visar. Vi 
har sedan skapat olika kategorier där vi placerade in de nyckelord som blev våra koder. Vi har 
analyserat materialet rad för rad, för att inte gå miste om betydelsefull information. När vi 
hade sorterat ut alla koder ifrån data började vi undersöka och finna kopplingar mellan de 
olika kategorierna. Kategorierna som vi har använt oss av är; yttre estetiska krav, inre 
estetiska krav, klädsel, kundbemötande, företagskultur, kompetens, rolltagande och övrigt. 
Flera av de koder som vi har identifierat kunde vi koppla samman mellan olika kategorier. 
Till exempel på kod från rolltagande är att försäljare intar en säljande roll, och det kan vi se en 
koppling till att vara en offentlig person, som är en kod under kategorin yttre estetiska krav. 
Att vara offentliga personer innebär att personer måste vara välvårdade och ha ett fint yttre. 
Detta medför upplevelser av estetiska krav och därför går de in i en roll. 

 
3.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Tillförlitlighet och trovärdighet i vår studie kan vi grunda på att vi vid studiens inledande fas 
sökte information i olika databaser, för att få så mycket information som möjligt för att kunna 
konstruera en bra intervjuguide. Frågorna blev därför väsentliga och anpassade efter vårt 
undersökningsämne och vi har fått relevant data. Vid varje intervjutillfälle hade vi gott om tid 
för genomförandet av intervjuerna för att inte respondenterna skulle känna sig stressade och 
på så sätt ge kortfattade svar. Innan intervjuerna började småpratade vi lite för att 
avdramatisera intervjusituationen och istället skapa en mer samtalsliknande situation. Detta 
för att få en så avslappnad och lugn stämning som möjligt, för att vi skulle få de genomtänka 
och ärliga svar som vi hoppats på. Vid intervjuerna har vi använt oss av ljudupptagning för att 
säkerställa trovärdighet och tillförlitlighet, då vi efteråt har kunnat lyssna och skriva ut 
materialet för att inte gå miste om användbara data. Efter genomförandet av intervjuerna 
gjordes kompletterande frågor i de fall där det behövdes för att garantera att vi har fått så 
mycket information att svaren inte skulle kunna missförstås. Ejvegård (2009:51ff) menar att 
det är viktigt att inte komma jäktad och stressad till intervjuerna och att berätta för 
respondenterna att de inte kommer att lämnas ut. Han säger också att frågorna i intervjuerna 
bör ställas i samma ordning, då frågor i början av intervjun kan påverka frågor som kommer 
senare. Ejvegård säger också att det är mycket användbart att spela in intervjuerna så att 
intervjuarna senare kan lyssna och skriva ut materialet. 
     Tillförlitligheten i vår analys är hög därför att vi har bra kunskap och information inom 
ämnet. Vår analys sker utifrån de teorier som vi har belyst i kapitel 2, teoretisk referensram, 
och vi har därför en god förmåga att analysera materialet.  
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4. Analys 
 
I detta avsnitt presenterar vi våra respondenter, och visar senare vår analys av det empiriska 
materialet. I analysen av det empiriska materialet kopplar vi samman det empiriska materialet 
med de teorier som vi har redovisat för i kapitel 2, och även våra egna reflektioner. Sist i 
avsnittet redogör vi för slutsatsen och besvarar våra frågeställningar. 

 
4.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna är alla mellan 23 och 33 år gamla och är alla anställda som säljare inom 
klädesbranschen. 
 
Sandra: är tjugonio år gammal och har varit anställd i fem år, sedan 2004. Sandra har tidigare 
till och från under studietiden arbetat inom området för Handels. 
 
Mikael: är tjugosex år gammal och har arbetat som säljare i klädesbutik i två år. 
 
Josefine: är precis tjugoåtta år fyllda, och har arbetat inom klädesbranschen sedan hösten 
2003. Josefine har tidigare arbetat inom servicebranschen, men inte med kläder. 
 
Ellinor: är tjugofyra år gammal och har arbetat inom klädesbranschen i fyra år. 
 
Markus: är tjugotre år gammal och har varit anställd sedan två och ett halvt år (2007). Han har 
tidigare arbetat inom Handels i cirka fyra månader, men då inte inom klädesbranschen.  
 
Christian: är tjugonio år gammal, och har arbetat inom klädesbranschen i tio år. Hans 
nuvarande anställning har han haft sedan 2002. 
 
Sofia: är snart fyllda tjugosex år och har varit anställd inom klädesbranschen sedan fyra år 
tillbaka. 
 
Marika: är trettiotre år gammal har haft sin nuvarande anställning sedan 2001, under 
studietiden och senare även på heltid. Hon har tidigare arbetat lite inom Handels men då inom 
matvaruhandel. 
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4.2 Analys av empiriskt material 
4.2.1 Yttre estetiska krav 
Avsnittet om yttre estetiska krav beskriver hur respondenterna ser på klädsel i deras yrke, vad 
de har för krav på klädsel på arbetsplatsen och vad deras utseende spelar för roll i deras 
dagliga arbete.  
 
4.2.1.1 Krav och upplevelser av klädsel 
Respondenterna upplever krav på att använda kläder som är representativa för företaget även 
på fritiden då de inte är hemma. När de är hemma vill de helst av allt använda mysdress, men 
det är något som de aldrig skulle gå klädda i till arbetet eller om de lämnar hemmet. 
 
Ellinor väljer vad hon skall ha på sig efter humör och väder, och tänker ut dagen innan vad 
hon skall ha på sig på nästkommande arbetsdag. Sandra klär sig också oftast efter humör, och 
tycker att det kan vara kul att klä upp sig lite extra ibland. Christian påpekar att han oftast tar 
det som han hittar snabbast beroende på vad han är sugen på. Det brukar ofta bli jeans med t-
shirt eller en skjorta. Markus brukar också vanligtvis klä sig i jeans, skjorta eller tröja och 
anser att han klär sig i ”skolpojkestuket”. Sandra säger att företaget inte har några krav på att 
de skall använda butikens kläder, men att de bör göra det, medan Ellinor framhäver att alla de 
kläder som hon har på sig på arbetet måste komma ifrån butiken. Josefine menar att hon inte 
alls känner sig påtvingad några kläder, men att hon, precis som Sandra, bör gå i företagets 
kläder. Respondenternas upplevelser av krav att bära företagets kläder kan vi se likheter till 
Åmossas (2004:45f) teori om att arbetstagarna är företagets yttre ansikte, där klädseln 
påverkar kunders uppfattning av företaget. Detta kan tolkas som att respondenterna upplever 
indirekta krav angående klädsel och det kan skapa en informell klädkod som innebär att de 
skall använda butikens kläder. Sandra säger att hon skulle tycka att det var pinsamt om hon 
skulle ha kläder från en annan butik om någon kund skulle fråga efter ett likadant 
klädesplagg. När Christian har kläder på sig som inte finns i butiken och en kund efterfrågar 
något liknande, menar han, till skillnad från Sandra, att han skulle vara ärlig och tala om för 
kunden i vilken butik som kläderna finns. 
     Sandra säger att hon aldrig har hört att hon måste se ut på ett visst sätt, men hon påpekar 
att hon aldrig skulle gå till arbetet i en mysdress. Är hon istället bara hemma så klär hon sig 
oftast i myskläder. Josefine berättar att hon vissa dagar inte alls vet vad hon skall ta på sig, 
men att hon inte kan använda sina baggyjeans som är hennes favoritbyxor. Är Christian bara 
hemma klär han sig, precis som Sandra, helst i träningsbyxor, hoodtröja och keps. Markus 
säger; ”Hemma går man bara i mysbyxor… man har på sig det fulaste man kan ha på sig”. 
Då respondenterna väljer att använda mer avslappnad klädsel när de är hemma ser vi beror på 
att de på arbetet måste ha en mer uppklädd och genomtänkt klädsel och därför ser fritiden som 
enda chansen att använda de kläder som de verkligen tycker om och trivs i. De känner alltså 
krav på att se ut på ett representativt sätt på arbetet, vilket gör att de inte orkar bry sig om hur 
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de ser ut när de bara är hemma eftersom det inte är någon som ser dem. Detta tyder på att de 
tycker att det är jobbigt att klä upp sig varje dag och att de inte har möjlighet att klä sig i sina 
favoritkläder eller det som är skönt, eftersom de har en informell klädkod mellan kollegorna. 
De upplever det som att de inte kan klä sig som de vill eftersom det inte är accepterat av 
övriga gruppen. Om en säljare i arbetsgruppen kommer iklädd mysdress kan den personen bli 
ifrågasatt av resten av arbetsgruppen därför att dennes klädsel inte överensstämmer med 
gruppen. 
     När Christian är ledig och går hemifrån säger han att han alltid klär på sig ett par jeans och 
en pikétröja. Det här ser vi har en koppling till Lewenhaupt (2005:27ff) som menar att kläder 
har en betydande faktor rörande tillhörigheten mellan människor. Klädstilen speglar dess 
tillhörighet i samhället samt självkänsla hos personer. Detta ser vi tyder på att de anställda 
känner krav att klä sig ordentligt och representativt för företaget även på fritiden, eftersom 
klädstilen speglar dem som personer och deras tillhörighet till varandra och företaget. 
Kläderna skapar också tillhörighet mellan säljare och kund och möjligheterna för säljare att få 
sålt varor till kunder ökar om de klär sig i kläder som representerar företaget. Att alltid känna 
att de måste representera företaget, även på sin fritid kan leda till att säljare känner krav på att 
de alltid måste leva upp till företagets värderingar. 
     Ellinor berättar att hon brukar ta aktuella kläder på sig som finns i butiken, eftersom hon 
vill inspirera kunder till att handla och säger; ”Jag vet ju att det är liksom inte så himla kul att 
ha en tröja som typ fanns för typ två månader sen”. Respondentens känsla att alltid vara 
aktuellt klädd kan ifrågasättas. Är det verkligen respondentens egen vilja att använda nya och 
aktuella kläder eller är det underförstått en vilja från ledningen? Vi ser det som att kravet på 
att vara aktuellt klädd kan ställas från både respondenten själv och ledningen. Även om inte 
respondenten upplever det som ett krav så leder det indirekt till att hon alltid måste klä sig 
aktuellt för att göra företaget nöjda. Detta ses ur ledningens perspektiv som den perfekta 
styrningen då de inte behöver anstränga sig för att styra arbetstagarna, utan de gör det själva. 
Sandra säger; ”Vi går ju som levande skyltdockor så jag tror absolut att kunder tänker mycket 
på vad man har på sig och så där”. Hon måste därför också tänka på vad hon skall klä sig i 
när hon går till arbetet. Pettinger (2004:177f) beskriver att anställda inom klädkedjor ofta är 
modemedvetna och använder de senaste kläderna. Pettinger menar också att de bör visa upp 
företagets kläder för kunder genom att själva bära dem. När respondenterna upplever att de är 
levande skyltdockor och klär sig i aktuella kläder tyder det på att de upplever krav på att vara 
snygga, aktuella och att de måste leva upp till allmänhetens krav att de skall vara 
modemedvetna. 
 
4.2.1.2 Krav på utseende och dess betydelse 
Respondenterna upplever arbetet som så kravfyllt att det känns som att de skall gå på fest 
varje dag när de går till arbetet. De tycker dessutom att det bästa med att vara ledig är att 
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slippa sminka sig och göra sig i ordning. Detta betyder att de upplever estetiska krav på 
utseende och att de alltid måste tänka på hur de ser ut på arbetet. 
 
Sandra tycker att personalens utseende skapar förtroende hos kunder och har betydelse för 
bemötandet av kunder. Hon menar att piercingar inte passar in i deras företag och dess image, 
medan hon säger att det kan passa bättre på ett annat företag. Marika tror att utstickande hår 
och andra piercingar och tatueringar skulle påverka en persons chanser till anställning 
negativt. Hon betonar dock att kroppsform inte är avgörande vid rekrytering till en tjänst inom 
klädesbranschen. Det som respondenterna påtalar om utseende kan vi se likheter till i de 
exempel som Warhurst et al (2004:11) illustrerar. Ett exempel är där arbetsgivaren placerade 
en anställd, som hade piercingar i ansiktet, i diskrummet istället för baren där han hade 
personlig kundkontakt. Det berodde på att arbetsgivaren inte ansåg att arbetstagarens utseende 
passade in. Detta belyser att respondenten upplever ett omedvetet krav på att inte ha 
tatueringar och piercingar eftersom hon då inte skulle passa in i företagets image och riskera 
tillsägningar från chefen. Om det inte är några anställda som har synliga tatueringar och 
piercingar upplevs det som att det inte är tillåtet och att respondenten då inte vill skapa 
irritation hos ledningen genom att skaffa piercingar eller tatueringar. Vi tolkar det som att 
företagskulturen inte tillåter piercingar och tatueringar, och att arbetstagarna därför väljer att 
avstå från att skaffa det. Josefine däremot tycker personligen inte att utseende spelar så stor 
roll i hennes yrke, men kan ibland själv uppleva att hon inte passar in. Detta ser vi beror på att 
det förekommer mycket estetiska krav och att arbetsgruppen påverkar känslan av tillhörighet 
eftersom de har en informell klädkod. Hennes känsla av att inte passa in kan bero på att hon 
inte alltid är lika uppklädd som de övriga kollegorna. Marika säger att arbetsgivare ofta har 
förutfattade meningar, och att de tänker att vissa personer inte skulle kunna leva upp till det 
som företaget står för. Hon menar att det yttre påverkar den anställdes kapacitet att 
representera företaget. Dahlkwist (2002:41f) menar, precis som respondenterna sagt, att 
människor ofta har en förmåga att döma folk, medvetet eller omedvetet. När kunder kommer 
in i butiker och ser säljare som har tatueringar och piercingar skapar detta enligt 
respondenterna att kunder inte får det förtroende för säljare som företag önskar. Om kunders 
uppfattning blir fel precis vid första mötet får säljare svårt att skapa förtroende hos kunderna 
och få sålt varor. För att inte förstöra för företaget känner de krav att leva upp till 
utseendemässiga och andra estetiska krav. Mikael tror att utseende har betydelse om företag 
till exempel har en tjej som arbetar i en klädesbutik för män och att det kan vara en 
bidragande faktor till att fler vill handla i butiken. Han menar också att säljare är ansiktet utåt 
för företag och att det då är viktigt att framställa företaget på ett bra sätt. Även om Josefine 
inte anser att utseendet spelar roll säger hon att det ”känns som att man ska gå ut eller gå på 
fest nästan varje dag när man går upp och man vet att man måste sminka sig och man måste 
sätta på sig dom kläder som förväntas av en”. Hon framhäver att hon tycker att det är väldigt 
skönt att vara ledig och osminkad. Pettinger (2004:177f) menar att de anställda visar kunder 
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hur de kan komma att se ut i företags kläder om de bär organisationernas kläder och dessutom 
har passande sminkning och håruppsättningar. Respondenternas känslor och uppfattningar 
kan vi se beror på att de känner krav på hur de skall se ut på arbetet. Det leder till att de vill 
bortse ifrån kraven och att de inte alltid upplever det som positivt att vara ansiktet utåt för 
företagen. Även om de påpekar att utseendet inte spelar någon roll så känner de krav på att se 
ut på ett visst sätt som representant för företaget. Respondenternas upplevelser och känslor 
motsäger varandra på så sätt att de säger att de inte upplever några krav på utseende, men 
ändå påpekar att de måste tänka på vad de tar på sig och att de skall se ut så som förväntas av 
dem.   
     Marika säger att det viktigaste är att personalen är fräsch och luktar gott. Josefine tycker 
också att det är viktigt att säljare är luktfria, men även att de är utvilade, hela och rena. Mikael 
menar att en säljare i en klädesbutik skall se neutral ut med ett välvårdat yttre, med 
exempelvis ansat skägg. Respondenternas åsikter om hur anställda i klädesbutiker skall vara 
ser vi speglar hur Goffman (1998:11) beskriver det första intrycket, som kan vara avgörande 
för relationer mellan människor. Även Dahlkwist (2002:41f) menar att det första intrycket 
avgörs på några sekunder och också är avgörande för försäljares möjligheter till att skapa 
intresse hos kunder. Människor dömer varandra utifrån det de ser vid det första mötet. 
Nyström & Wallén (2002:14) menar dessutom att anställda med kundkontakter är företagets 
representanter utåt. Respondenterna menar att det är många egenskaper som är betydande för 
säljare i klädesbutiker och det kan vi se leder till att de vid det första mötet och vid 
kundbemötande vill skapa ett bra intryck hos kunder. Josefine framhäver också saker som 
säljare inte skall göra vid kundbemötandet, så som tugga tuggummi, äta godis eller använda 
snus. Genom att undvika att tugga tuggummi eller använda snus på arbetstid försöker de 
kontrollera det första intrycket som kunder får av butiken och säljarna. De vill också med sitt 
välvårdade yttre och neutrala utseende skapa intresse hos så bred kundkrets som möjligt och 
inte riskera att kunder får missvisande intryck av butiken. 
     Sandra menar att hennes tidigare chef inte hade anställningsintervjuer utan valde ut de 
anställda som han ville ha, men menar att hon inte tror att hon blev anställd på grund av sitt 
utseende utan snarare för sin personlighet. Warhurst et al (2000:3) menar att forskning visar 
att arbetsgivare ställer estetiska krav på dem de anställer. Respondentens upplevelser 
motsäger Warhurst et al (2000:3) eftersom hon inte upplever att estetiska krav förekom vid 
hennes anställning. Detta kan vi se beror på att arbetsgivare vid nyanställning väljer ut de 
personer som denne anser passar bäst in i företaget. De personer som skulle ha upplevt 
estetiska krav är bortsållade medan de som arbetsgivare har anställt inte upplever några krav 
eftersom de redan uppfyller arbetsgivares kriterier. De personer som arbetsgivare väljer ut 
kanske inte upplever några estetiska krav, men det innebär inte att kraven inte finns inom 
organisationen. 
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4.2.2 Inre estetiska krav 
Detta avsnitt belyser respondenternas tankar om kundbemötande och första intryck från 
kunden, men också vad de anser om vilket röstläge, kroppsspråk och talande språk som skall 
användas.  
 
4.2.2.1 Kundbemötande och första intrycket 
Vid bemötande med kunder menar respondenterna att de måste lära sig att anpassa sig efter 
olika kunders humör och viljor. De måste vara glada och trevliga för att skapa en bra 
interaktion med kunder. 
 
Christian anser att kunder skall få ett trevligt bemötande och menar att det är de första 
sekunderna som är viktiga. Detta stämmer överens med vad Dahlkwist (2002:41f) belyser om 
första intrycket. Det första intrycket som kunder får av försäljare påverkar deras uppfattning 
av butiker och det är avgörande för om kunderna vill handla i butikerna eller inte. Det första 
intrycket påverkar även försäljare då de vill skapa goda kundrelationer och det förtroende som 
bidrar till att kunder vill handla i butiken. Sofia tycker också att det är viktigt att säga hej till 
kunder, titta eller le för att bekräfta att hon har sett kunderna. Mikael påpekar även att det är 
viktigt att hälsa och skapa ögonkontakt med kunder för att sedan läsa av vad kunderna vill ha 
och vad de är ute efter. Christian säger att han läser av människor och hälsar på kunder för att 
sedan börja prata om något som inte har med kläder att göra. Detta för att det inte skall bli så 
krystat, och därefter bilda sig en uppfattning. Det som respondenten belyser kan vi se likheter 
till det som Goffman (1998:11) anser om interaktion mellan individer. Goffman menar att 
parter vid första mötet försöker skaffa sig så mycket information som möjligt för att kunna 
använda den senare och bilda sig en uppfattning av varandra. Även upplysningar som 
personerna redan innan mötet har kännedom om används som underlag för att skapa sig en 
bild av hur personer är. Detta, menar Goffman, kan visa hur den fortsatta interaktionen skall 
fortskrida. När säljare har införskaffat information om kunder föreställer de sig vilka kläder 
kunderna passar i och på det sättet skapar de en personlig kontakt med kunderna. Det kan leda 
till att den fortsatta interaktionen, som Goffman pratar om, blir bra. Upplevelserna hos 
respondenterna att alltid behöva skapa en lättsam stämning med kunder, uppmärksamma dem 
och införskaffa information om vad kunder vill ha kan leda till att försäljare upplever krav på 
att utföra emotionellt arbete. De får känslan av att de måste kunna läsa av kunder snabbt för 
att göra ett bra jobb, och för att skapa en bra interaktion med kunder. Misslyckas de med att 
avgöra vad kunder efterfrågar kan interaktionen vara förstörd. 
     Sofia menar att man skall vara glad, hjälpsam och trevlig vid kundbemötandet. Hon säger 
också att; ”Det är lite jobbigt ibland när man får en sur kund att man måste, men det lär man 
sig man blir en sådan dära ja, glad person till slut så”. Mikael säger också att han kan vara 
lite framåt och att han inte har svårt att ställa frågor till kunden. Han anser också att han 
tycker att det är väldigt viktigt att uppmärksamma alla kunder och vara nyfiken och lyhörd. 
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Christian menar att han hela tiden måste ha kunderna i fokus och vara snabbtänkt. Markus 
påtalar att det ibland kan vara viktigt att tänka på klädseln för att lättare kunna bemöta vissa 
kunder. Han menar till exempel att säljare genom att ha en tuff klädsel lättare kan identifiera 
sig med yngre kunder och därmed har lättare att bemöta dem. Sofia säger dessutom att hon 
oftast inte hinner bemöta kunder på det sättet som hon egentligen vill. Det som 
respondenterna tycker är betydelsefulla egenskaper vid kundbemötande kan vi se likheter till 
hur Mossberg (2001:157) anser att säljare skall bemöta kunder. Mossberg menar att kunder 
skall bemötas trevligt, artigt och att säljare skall vara motiverade och ha kunderna i fokus. 
Respondenterna har höga krav på hur kunder skall bli bemötta när de kommer in i butiker. 
Känslan hos respondenterna att ständigt vara glada, trevliga och lyhörda skapar emotionella 
krav hos dem som de måste leva upp till oavsett hur de känner sig. Detta eftersom de påtalar 
att en försäljare skall vara glad och det innebär att de alltid måste ha ett leende på läpparna för 
att uppfylla sina egna krav på hur en försäljare skall vara. Detta får konsekvenserna att de inte 
får visa vad de egentligen känner för att de skall göra ett så bra kundbemötande som möjligt. 
Konsekvenserna om kundbemötanden misslyckas kan bli att säljare får sämre självförtroende 
i sitt arbete och det kan medföra att de kommande kundbemötandena inte heller lyckas. På så 
sätt är det betydelsefullt för försäljare att göra ett gott intryck på kunder. 
 
4.2.2.2 Röstläge, kroppsspråk & språk 
Respondenterna upplever krav på att de alltid måste tänka på vad de säger och hur de för sig i 
sitt arbete. Det kan leda till att de är medvetna om att de syns och att deras kroppsspråk och 
språk är avgörande för kunders uppfattning av försäljare och butiker. 
 
Markus menar att språket är väldigt viktigt vid kundbemötande, på så sätt att säljare kan 
behöva variera språket beroende på vad det är för kunder, exempelvis hälsa på ett mer 
gammaldags sätt till äldre kunder eller säga ”tjena” om kunderna är yngre. Sandra berättar att 
de inte har något krav på vilket ordval som de skall använda sig av, men säger att de får lära 
sig fraser. Marika påtalar att hon måste ”tänka på vad man säger” och vilka frågor som man 
ställer till kunder. Nyström & Wallén (2002:25ff) menar att röstläge och hur människor 
använder det talande språket har betydelse för personers framställning. De menar att vilka ord 
personer väljer att uttrycka vid ett samtal påverkar vilken uppfattning mottagare får av det 
som sägs. Det som respondenterna berättar om att de får lära sig olika fraser tolkas som 
motsägelsefullt eftersom de samtidigt påstår att de inte har ett speciellt språk som de skall 
använda. Det innebär att ledningen vill att de skall tala på ett visst sätt till kunder för annars 
skulle de inte lära ut fraserna till de anställda. Vi tolkar detta som att arbetsgivare ställer krav 
på vilket sätt de skall använda språket, men att de anställda inte upplever det som något krav. 
Indirekt är det ett krav, eftersom de upplever att de måste tänka på vad de säger. Christian 
påstår att han inte upplever att han skall använda sig av ett visst språk utan snarare ett visst 
bemötande. Han fortsätter med att säga att det är det sunda förnuftet som avgör vilket språk 
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säljare skall använda sig av. Mossberg (2001:157) belyser krav på kundbemötande, där hon 
menar att säljare skall ha lätt för att prata med människor och använda det sunda förnuftet. 
Om säljare har lätt för att prata med människor kan det också visa att de har lättare för att 
avgöra vad som anses som sunt förnuft och bedöma situationer. Markus säger att han aldrig 
får vara överlägsen, nedlåtande eller otrevlig mot kunder. Det som respondenterna anser om 
bemötande och hälsningar illustrerar Asplund (1987:12ff) i sin teori om hälsningsceremonier. 
Asplund menar att människor ofta inte är medvetna om när de utför hälsningsceremonier då 
det helt automatiskt blir så att personer hälsar, eller hälsar tillbaka. En hälsningsceremoni kan 
vara väldigt kort, med endast ett ”hej” eller genom ögonkontakt eller en nick. Om försäljare 
hälsar på kunder så hälsar kunder, enligt Asplund (1987:12ff), automatiskt tillbaka, det leder 
till att försäljare inte kan upplevas som otrevliga eller nonchalanta eftersom de har hälsat och 
därmed uppmärksammat kunderna i butiken. Om personer hälsar upplevs de automatiskt som 
trevliga.  
     Respondenterna menar att kroppsspråk är något som de tänker på, men inte hela tiden då 
det ligger så naturligt i deras yrkesroll. De menar att kroppsspråk är avgörande för om de ser 
mottagliga ut eller inte. De påstår att de aldrig skulle stå med händerna i fickorna eller 
armarna i kors vid bemötande av kunder då det kan upplevas som att de inte är mottagliga för 
kunderna. Sandra menar att det är viktigt att ”föra sig på ett korrekt sätt” inför kunder. 
Respondenterna menar också att de alltid måste vara medvetna om att de arbetar i en butik 
och alltid är synliga, och att de därför måste tänka på hur de beter sig. Det som 
respondenterna beskriver kan vi också se likheter till Nyström & Walléns (2002:23-34) teori 
om kroppsspråk. De menar att genom kroppsspråk kan försäljare uttrycka en positiv bild av 
sig själva, om de kan undvika opassande rörelser. Om säljare tänker på sitt kroppsspråk 
betyder det att de kan styra kunders uppfattning av dem själva och på så sätt skapa bra 
kundrelationer. Detta kan de göra genom att undvika sådana opassande rörelser som Nyström 
& Wallén (2002:23-34) beskriver. Exempelvis att inte ha händerna i fickorna då det kan 
betyda att de ger ett uttryck som av kunder kan uppfattas som att de inte vill vara behjälpliga. 
Respondenternas upplevelser att de alltid måste föra sig på ett korrekt sätt skapar estetiska 
krav i form av att de hela tiden måste vara medvetna om hur de för sig och att de inte gör 
rörelser fel. Detta skapar konsekvenser att de inte kan vara avslappnade i sitt rörelsemönster. 
 
4.2.3 Emotionellt arbete och kompetens 
I avsnittet emotionellt arbete och kompetens beskriver vi vad våra respondenter anser att de 
har för kompetenser och vad de tycker krävs för egenskaper och kompetens inom deras yrke 
som säljare i klädesbutik. Detta för att belysa vilka medvetna och omedvetna krav som 
respondenterna upplever som försäljare i klädesbutik. 
 
Respondenterna menar att egenskaper som produktkännedom, vara ambitiös och engagerad, 
kunna bemöta folk genom att vara öppen och social är viktiga för att arbeta inom säljyrket i en 
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klädesbutik. De skall även ha utstrålning, vara empatiska, vara väldigt glada, kunna läsa av 
kunder och samtidigt kunna säga ifrån till kunder. Respondenternas upplevelser av vilka 
personliga egenskaper som krävs för yrket stämmer överens med de egenskaper som Burns 
(1997:240), menar att arbetstagare som arbetar med kunder skall besitta. De skall enligt Burns 
vara positiva, glada och skämtsamma. Respondenterna anser att det är betydelsefullt att 
inneha social kompetens, vilket betyder att det är den egenskapen som de tycker är viktigast 
för yrket. Vi kan se parallellen att de upplever att en säljare skall vara på ett sätt och att de då 
samtidigt känner ett krav på att de måste leva upp till de kraven. Krav på hur de skall vara kan 
leda till att de måste visa känslor som de egentligen inte har eller dölja de känslor som de 
känner. Det vill säga att respondenterna upplever krav på att utföra emotionellt arbete. 
     Sofia tycker att hon är serviceinriktad och stresstålig. Båda dessa egenskaper är något som 
hon framhäver som viktiga i yrket. Christian menar att hans bästa egenskaper och 
kompetenser är att han är en bra säljare, för att han är trygg i sig själv. När Markus berättade 
om sina bästa egenskaper framhöll han att han är väldigt social och empatisk, medan Sandra 
beskriver sig som social, skrattig och impulsiv. Christian säger också att han är skärpt, men 
menar dessutom att han kan vara spontan, galen och vet vad han kan. Sandra lägger precis 
som Christian vikt vid att hon vet vad hon pratar om, och vågar stå för det hon tycker. Markus 
framhävde precis som Christian och Sandra att han kan det han gör och att han inte gillar att 
göra saker halvdant. Markus menar också att han har känsla för människor och att 
kundkontakten är viktigast. Det som respondenterna upplever kan ses som emotionellt arbete 
eftersom det är personliga egenskaper som alla för med sig känslor hos försäljarna, och på så 
sätt även för med sig krav på att leva upp till dessa egenskaper. De framhäver också att det 
krävs att de innehar en viss formell kunskap och intelligens för yrket. Nickson et al 
(2005:199) påstår, att det numera är de personliga och estetiska aspekterna som är viktigast. 
Respondenterna upplever krav på att inneha formella kunskaper, även om Nickson et al 
(2005:199) menar att det inte längre är dem som är viktigast. Sofia tycker att hon är bra på att 
ha tid för kunden och att vara ordningsam, och belyser vikten av att vara sig själv eftersom 
hon tycker att det ger ett mer avslappnat intryck för kunden. Goffmans (1998:26) teorier om 
roller stämmer bra in på respondenternas känslor och upplevelser. Då Goffman menar att alla 
alltid spelar olika roller oberoende av plats och situation, det vill säga att alla har en roll som 
privatperson, arbetstagare och syskon etcetera. Respondentens upplevelser av att vara sig själv 
är snarare skådespeleri än äkta känslor. Hon spelar, vad Goffman (1998:26) menar, rollen som 
försäljare där de äkta känslorna av att vara sig själv inte kan förekomma då de inte är en del 
av rollen som försäljare. Det leder till att hon istället måste använda sig av emotionellt arbete 
för att övertyga kunder om att hon är sig själv. Konsekvenserna av detta blir att hon upplever 
emotionella krav och det påverkar hennes arbete på så sätt att hon aldrig får vara sig själv. 
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4.2.4 Företagskultur 
Avsnittet företagskultur belyser hur respondenterna upplever företagskulturen och hur den 
påverkar dem i deras arbete. 
 
Företagskulturen påverkar respondenterna genom att de känner att den är något som de måste 
acceptera eller förlika sig med, och på så sätt undermedvetet lever upp till de krav som 
arbetsgivaren ställer.  
 
Ellinor berättar att hon trivs väldigt bra i företaget, och att hon tycker att företagskulturen 
återspeglas i att ledningens tankar framstås som väldigt bra men att de betonar de anställdas 
skyldigheter istället för att ge uppmuntran. Hon menar också att ledningen är väldigt 
kontrollerande genom företagskulturen och att det skapar irritation och intriger bland de 
anställda. Ellinor menar att ledningen vill att de anställda skall klä sig extra fint på helger 
eftersom de då kan sälja mer festkläder. Hon berättar att hon och hennes kollegor anser att det 
inte är ledningens uppgift att bestämma när de skall klä upp sig eller inte och säger; ”Varför 
skulle jag klä upp mig på en helg?”. Mikael trivs också väldigt bra på sin arbetsplats, men han 
tycker till skillnad från Ellinor att de har ett mer personligt klimat och att de är som en familj. 
Josefine beskriver också trivseln på arbetsplatsen som mycket bra och menar att de till och 
med umgås på fritiden. Sandra beskriver precis som Mikael och Josefine att hon har en positiv 
bild av företaget och dess kultur. Danielsson (2002:9ff) säger, att det är avgörande att ledarna 
själva följer det som de ”lär ut” att de anställda skall göra, eftersom de är förebilder för 
arbetstagarna. Den irritation och de intriger som respondenten berättar om ser vi kan ha 
skapats av att ledarna inte gör som de själva säger att alla inom företaget skall göra. 
Företagskulturen påverkar alltså respondenterna och dennes kollegor negativt på det sättet att 
de inte vet hur cheferna och ledarna vill att de skall bete sig. Detta kan också bero på ett dåligt 
ledarskap ifrån chefer och annan ledning. Ledarna och cheferna upplevs alltså inte som de bra 
förebilder som Danielsson (2002:9ff) menar att de skall vara för arbetstagarna för att skapa 
den trygghet som de behöver i arbetet. När respondenternas trivsel inte är hög beror det på att 
chefer och ledare inte själva lever efter de regler som de säger att de anställda skall leva efter. 
De lever alltså inte själva upp till de normer och värderingar som företagskulturen innefattar. 
Likheter kan ses till det som respondenterna berättar om i Svenssons (2002:210ff) teori om 
delkulturer och gruppkulturer. Svensson menar att delkulturer och gruppkulturer bildas då 
företagskulturen skapas genom samtal och samarbete mellan kollegor. Medlemmarna av dessa 
kulturer har enligt Svensson liknande uppfattningar om organisationens kultur, och 
tillsammans skapar de målsättningar som motsätter sig företagskulturen. När gruppkulturer 
skapas ser vi det som att de medvetet gör något för att de inte trivs med den kultur som finns i 
företaget, de har alltså inte samma värderingar som chefer och ledare. När respondenten 
berättar att företagskulturen är kontrollerande och skapar irritation bland de anställda kan det 
tolkas som att de skapar en gruppkultur inom företaget där de själva skapar de normer och 
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värderingar som passar dem. Dessa värderingar är i form av motsättningar mot de estetiska 
krav som företaget har. De skapar sig alltså egna normer och värderingar för att göra det 
legitimt att motsätta sig företagets krav på exempelvis utseende och klädsel. 
     Mikael anser att företagskulturen präglas av glädje och menar att ”det känns som att alla 
har accepterat det på nåt sätt”, eftersom de har en så god stämning och att det påverkar 
honom på det sättet att han tycker att det är kul att sälja. Ellinor tror också att företagskulturen 
kan påverka henne i hennes arbete, men tror inte att företagskulturen är något som hon 
ständigt tänker på. Även Josefine menar att företagskulturen påverkar henne, i allt hon gör 
genom att hon måste förlika sig med den. Sandra säger att företagskulturen är något som sitter 
i ryggraden och inte behöver funderas så mycket över. Sandra berättar också att hon är väldigt 
stolt över att jobba på företaget och att det är ett företag som hon ärligt kan försvara. Detta 
kan vi se en koppling till vad Danielsson (2002:22f) säger; att företagskulturen kan skapa 
både trygghet och tydlighet för de anställda. Vi kan också se likheter mellan det som 
respondenterna berättar och Bruzelius & Skärvads (2004:319f) teori om hur företagskulturen 
är uppbyggd. Det visas tydligast i det innersta lagret i ”löken” där de säger att de 
undermedvetna ståndpunkterna finns. Respondenterna menar att företagskulturen påverkar 
dem, alltså är de medvetna om kulturen. De påstår också att de inte tänker på kulturen när de 
arbetar, då uppfattar vi företagskulturen som undermedveten hos de anställda och att de 
uppfyller ledningens krav och önskningar utan att de är medvetna om det. Respondenten 
menar att de anställda ”bara accepterar” företagskulturen, utan att egentligen fundera över vad 
den innebär. Detta ser vi kan leda till att de anställda inte bryr sig om företagskulturen utan 
upplever det som att de accepterar den, men egentligen bildar en gruppkultur och skapar sig 
egna normer och värderingar. Dessa värderingar är helt eller delvis motstridiga eller 
accepterande mot ledningens företagskultur, och skapar på så sätt den trivsel som de känner 
på arbetsplatsen. 
      
4.2.5 Vad får chefen påpeka om sina anställda? 
I det här avsnittet visar vi respondenternas åsikter om vad deras chef får tycka till om dem och 
hur de bemöter chefens åsikter, och hur det påverkar deras upplevelser av estetiska krav. 
 
Respondenterna anser att chefen får ha åsikter om allt som rör deras arbetsuppgifter och 
förhållanden på arbetsplatsen, men inte vad de gör på sin fritid. De menar att de skulle bli 
sura, ledsna och besvikna om chefer antyder något negativt om dem personligen. De tror att 
stämningen mellan anställda och chefer kan bli spänd om chefer ställer estetiska krav på sina 
anställda. Mikael menar att det är viktigt att ta åt sig det som chefer påpekar, då han anser att 
han är ansiktet utåt för företaget. I Hochschilds (2003:76) teori om känsloregler menar hon att 
känsloregler är något som hela tiden förekommer i arbetet, och känsloreglerna ger hänvisning 
om hur personer skall känna i olika situationer. Hochschild påstår också att känslor är viktiga 
att förmedla, men att det är de äkta känslorna som är betydande. Hochschild (2003:90) menar 
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dessutom att om arbetsgivare påtalar för personalen hur de skall vara och bete sig så får ofta 
arbetstagares känslor ge vika. Arbetstagare måste alltså frångå sina egna äkta känslor och visa 
upp dem som arbetsgivare tycker är lämpliga inför kunder. Respondenterna visar att de skulle 
känna känslor så som att de skulle bli ledsna, sura eller besvikna om chefer antydde något 
negativt om dem men att de samtidigt menar att dessa känslor inte får visas inför kunder. 
Detta är motsägelsefullt men kan visas i förhållande till Hochschilds (2003:90) teori där vissa 
känslor är styrda. I respondenternas fall ser vi att de inte tar känslorna eller kritiken lika 
personligt då de inte blir kritiserade som personer, utan enbart i deras yrkesroll eftersom de är 
ansiktet utåt för företaget. Det kan också tolkas som att de anställda inte upplever att de får 
uttrycka sina egna känslor på arbetet och på så sätt undertrycker dem och accepterar det som 
chefen säger. Det ser vi beror på att de upplever sig styrda av företaget. Marika berättar att 
hon från sin tidigare chef har fått höra antydningar om hur hon har klätt sig och varit. Hon 
säger att han hade en hård attityd och kunde ifrågasätta hur hon såg ut genom att säga; ”men 
gud va har du på dig, va är det där för nånting?”. Ellinor menar, precis som ovan nämnt, att 
chefer inte får säga något om hennes utseende. Men hon menar att om arbetsgivare har en 
anställd som går till arbetet i mysdress och inte tänker på sitt utseende får de påpeka detta för 
den anställde då den förkroppsligar butikens yttre. Nickson et al (2003:190ff) säger att de 
estetiska kraven även finns under anställningens gång, och inte enbart vid rekryteringsfasen. 
De menar också att det är många företag som anser att estetik och utseende är viktigt, men att 
kraven varierar mellan företag. De menar dessutom att kraven kan visas genom tillsägningar 
och varningar. Vi kan tolka respondenternas uppfattningar som att chefer får påtala vissa 
saker, men inte andra och att den gränsen är hårfin för både anställda och arbetsgivare. 
Respondentens tidigare chef ställde estetiska krav men hon menar att chefer inte får påtala 
något om utseendet. Vi kan se att de estetiska krav som ställs under anställningens gång beror 
på hur hårda cheferna är och inte vilka krav som företaget i stort ställer, eftersom 
respondenten menar att hon numera har en annan chef och inte längre känner några estetiska 
krav. Sofia talar om att hon har varit med om att kollegor har påpekat hennes sätt att arbeta 
och menar att det blir bättre stämning om hon anpassar sig och gör som de vill. Hon tycker 
dock inte att cheferna skall lägga sig i för mycket för att det då kan bli en motsättning mellan 
de anställda och cheferna. Respondenterna framhäver att de skulle tala om för cheferna när de 
tycker att kritiken inte är befogad och påtala att de inte håller med. Det som respondenten 
berättar tolkar vi till Hochschilds (2003:76) teori som beskriver hur individer som har andra 
känslor än de som gruppen har får undertrycka sina egna känslor för att bli mer lik gruppen. 
Respondenternas upplevelser ger uttryck i att de visar oäkta känslor för att tillfredsställa 
ledningen och gruppens önskan. De undertrycker sina egna känslor och på så sätt kommer 
försäljarnas synbara känslor inte spegla det som de egentligen känner.  
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4.2.6 Rolltagande 
I det här avsnittet beskriver vi först respondenternas syn på deras yrkesroll och vad den 
omfattas av. Senare belyser vi hur de upplever att yrket och yrkesrollen går ut över deras 
privatliv. 
 
4.2.6.1 Yrkesrollen klädförsäljare 
Respondenterna upplever att de är som levande skyltdockor på arbetet, och att de ständigt 
måste uppvisa en trevlig yttre fasad. 
 
Respondenterna upplever att de delvis har en annan personlighet när de arbetar. De menar att 
de kan ha en mer positiv roll på arbetet än privat och att de inte tänker på företagen på 
fritiden, utan enbart när de är på arbetsplatserna. Respondenterna påstår också att de är bra på 
att dölja om de har en dålig dag genom att de låtsas som ingenting när de står i butiken och 
säljer. Mikael intar en säljande roll när han arbetar, och tycker att det är en naturlig del av 
arbetet. Han säger att han på arbetet är säljare och att han enbart är det där, för när han går 
hem kan han lämna yrkesrollen och gå in i den privata rollen. Marika säger att hennes pojkvän 
påtalar att hon blir säljare eller företaget när hon går över gatan och närmar sig arbetet. Hon 
menar också att om hon har haft en dålig dag eller morgon så försvinner det dåliga humöret 
när hon kommer till jobbet. Enligt Goffman (1998:28ff) har alla personer olika 
framträdanden. Ett framträdande är det som personer uppvisar under en viss tid av ständig 
närvaro. Det framträdande som personer gör påverkar och gör en inverkan på den gruppen 
som betraktar. Var framträdanden utspelas beror på omgivningen, i form av plats, möbler och 
sammanhang. Goffman menar alltså att framträdanden som utspelar sig på arbetsplatsen 
enbart kan spelas där, då framträdanden är bundna till omgivningen och platsen. Att 
respondenterna upplever att de blir en annan person när de kommer till jobbet kan vi se beror 
på att de, precis som Goffman (1998:28ff) menar, går in i olika roller. När de kommer till 
arbetet går de in i rollen som säljare. De lämnar alltså sin privata roll och börjar spela sin 
yrkesroll. Att de upplever att de kan dölja sitt dåliga humör eller liknande ser vi snarare beror 
på att de just spelar yrkesrollen och släpper på så sätt de känslor som de har haft i den privata 
rollen. De känslor som är jobbiga i den privata rollen kan de endast handskas med när de 
spelar den rollen. De släpper alltså rollen som privatperson och går in i rollen som försäljare. 
När respondenterna går in i en roll som försäljare kan det leda till att deras egna känslor 
försvinner och att de aldrig visar några ärliga eller äkta känslor och tankar. Detta får 
konsekvenser för arbetstagarna på det sättet att de ljuger för sig själva och kunderna genom att 
inte ärligt kunna visa vad de tycker. 
     Josefine säger att butiken är hennes scen och att hon på arbetet kan känna sig som ”en 
levande skyltdocka”. Ellinor påpekar, precis som Josefine, att de kan vara som vandrande 
skyltdockor och att de måste ha en trevlig fasad och yttre när de arbetar eftersom de är 
butikens yttre. Mikael menar att om han har en känsla som han inte vill visa för kunden så går 
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han till exempel ut på lagret eller någon annanstans där kunder varken ser eller hör honom, 
och skriker av sig. Goffman (1998:97-111) menar att framträdandet beror på om 
”skådespelare” befinner sig i främre eller bakre region. I främre regionen utspelar sig 
framträdandet, och publiken är ständigt närvarande. I den bakre regionen däremot är inte 
publiken närvarande och där kan ”skådespelare” släppa rollerna och framträdandena för en 
kort stund. Att respondenterna upplever sig som levande skyltdockor och att de skall ha en 
trevlig fasad ser vi beror på att de måste spela sina framträdanden så bra och verklighetstroget 
som möjligt och att de i den främre regionen hela tiden måste prestera. Deras yrke går ut på 
att de skall visa upp sig själva och kläderna, så alltså är det den rollen som de måste spela, 
rollen som levande skyltdocka och den medför känslan av estetiska krav hos arbetstagarna. 
De kan släppa rollen genom att gå till de bakre regionerna, i detta fall exempelvis lagret där 
kunder inte är närvarande. Där kan de ge utlopp för sina egna känslor och släppa lite på rollen, 
för att senare gå tillbaka till den främre regionen och fortsätta spela rollen som säljare och 
lägga på den fina fasaden igen. Upplevelsen att alltid behöva visa upp en fin fasad kan leda 
till att arbetstagarna inte vill vara i den främre regionen, eftersom den blir kravfylld och 
ansträngande då de måste prestera bra. Konsekvenserna av det blir att arbetstagarna frivilligt 
drar sig undan den främre regionen och hellre arbetar i den bakre regionen där säljare inte är 
synliga för kunderna. Där behöver de inte ha den trevliga fasaden och är därför inte lika 
kravfyllda. 
  
4.2.6.2 Yrkesliv och privatliv 
En konsekvens av de estetiska krav som arbetsgivare ställer på anställda är att respondenterna 
upplever att de även på fritiden måste spela sin yrkesroll, och inte får skilja på arbete och 
fritid. 
 
Respondenterna menar att de på arbetet vill vara en person, men en annan i sitt privata liv. De 
vill alltså skilja på yrkesrollen och den privata rollen. De menar också att de inte på sin fritid 
vill vara kompis och bekant med alla kunder som de hjälper och expedierar på arbetet. De vill 
alltså när de är privata, också vara sina privata jag. Ellinor berättar att när hon går på fest kan 
uppleva att folk tror att de känner henne just för att de känner igen henne från butiken. Hon 
menar att de kan ”flyga på en bara ’det är du som jobbar på [företaget]’”. Respondenterna 
tycker att nackdelen med att alltid vara offentliga personer är att de inte kan vara sig själva 
utan att folk förknippar dem med deras yrkesroller även när de är privat. De menar att det inte 
skulle se bra ut om de gjorde opassande saker offentligt eftersom de måste tänka på att 
representera företaget även privat. Hochschild (2003:33ff) beskriver att människor, precis 
som Goffman påtalar (1998), spelar olika roller. Hochschild gör skillnad på ytligt och djupt 
agerande, där den ytliga rollen främst skall övertyga publiken om att den är äkta. Det djupa 
agerandet innebär istället att skådespelarna själva tror på det som de spelar eller förmedlar. 
Att respondenterna upplever att de aldrig får vara privata ser vi beror på att de alltid är 
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ansiktet utåt för företagen och på så sätt alltid förknippas med det av kunder. Vi tolkar det 
också som att säljare på arbetet spelar den ytliga rollen som Hochschild (2003:33ff) beskriver. 
Genom att de spelar den ytliga rollen har de svårt att på fritiden dölja för kunderna att de inte 
är äkta i sitt beteende och handlande på arbetet. Det djupa och ytliga agerandet påverkar de 
anställda så att de inte kan vara sig själva även när de är privat eftersom kunder ofta tror att 
säljare är sig själva på arbetet så måste de anställda även spela sina yrkesroller på fritiden. 
Detta för att inte förstöra det intryck som kunder har av säljare och av företagen. Upplevelsen 
av att alltid behöva spela rollen som försäljare skapar höga krav på de anställda eftersom de 
inte får möjlighet att släppa rollerna när de lämnar arbetsplatsen, så som Goffman (1998) 
menar att de skall göra. 

 
4.3 Slutsats 
I det här avsnittet besvarar vi kort våra frågeställningar utifrån vår analys. Våra 
frågeställningar är: 

• Upplever de anställda några estetiska krav från arbetsgivarna? 
• Vad kan påverka upplevelserna av kraven? 
• Vilka konsekvenser kan kraven bidra till för de anställda i deras yrke? 

 
Vår slutsats är att anställda inom klädesbranschen upplever estetiska krav inom många olika 
områden. Respondenterna tror att deras företagskultur påverkar dem i deras arbete, men de är 
inte medvetna om hur den påverkar. Vi ser att företagskulturen påverkar dem på det sättet att 
de känner krav på att leva upp till de estetiska krav som ledare och chefer ställer genom 
företagskulturen. Företagskulturen skapar också konsekvenser för de anställda i arbetet genom 
att den kan leda till ett positivt klimat om cheferna också lever upp till företagskulturen. Den 
kan också ge negativa konsekvenser och skapa gruppkulturer, om cheferna vilseleder de 
anställda genom att inte leva upp till kulturen. Gruppkulturer är positiva för arbetstagarna, 
eftersom de då inte behöver rätta sig efter de regler och krav som ledare och chefer ställer upp 
genom företagskulturen. De skapar i stället sina egna krav och regler och bortser då från de 
estetiska krav som faktiskt finns. 
     Respondenterna upplever dessutom emotionella krav i form av att de inte får visa äkta 
känslor. De upplever alltså även estetiska krav då emotionella krav är en del av de estetiska 
krav som finns. Detta påverkar dem i arbetet eftersom de inte får visa om de har en dålig dag 
eller är på dåligt humör, utan alltid måste visa upp en fasad som den trevliga och glada 
försäljaren. Det får konsekvenserna att de intar en roll och spelar rollen som försäljaren som 
visar ”äkta känslor” och övertygar kunden om att det inte är skådespeleri. Detta ser vi också 
som deep acting, det djupa agerandet, som Hochschild (2003) beskriver. Alltså att försäljare 
går in i yrkesrollen så mycket att de själva tillslut tror på det de ”spelar” och uttrycker. 
Respondenterna upplever alltså krav på att utföra emotionellt arbete. 
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     Upplevelserna av estetiska krav i form av klädsel kan vi dra slutsatsen är stora, även om 
respondenterna själva påtalar att de inte känner några krav. De kan inte gå till arbetet i vilka 
kläder som helst eftersom det påverkar deras chanser till att skapa förtroende hos kunder och 
det kan resultera i konsekvensen att kunderna inte vill handla. Respondenterna bör använda 
företagets kläder på arbetet, och som vi precis nämnt så tänker de på vad de tar på sig när de 
går till arbetet. Detta tolkar vi som att respondenterna upplever krav på deras klädsel, men att 
det är undermedvetna krav. Konsekvensen av att de känner estetiska krav på kläder när de 
arbetar, är att de på fritiden inte vill och orkar klä upp sig.  
     Respondenterna upplever omedvetet krav på utseende på så sätt att de inte vill riskera att 
inte passa in i företagets image genom att ha synliga tatueringar och piercingar. Detta 
påverkar dem genom att de känner att de inte får förändra deras utseende så mycket att det 
skapar irritation hos ledningen. Om de skaffar synliga tatueringar eller piercingar blir 
konsekvensen att säljare vid kundrelationer inte får lika mycket förtroende och möjlighet till 
att sälja varor. De skulle dessutom förstöra för företaget genom att gå emot organisationens 
krav på utseendemässiga estetiska krav. Respondenterna menar att de inte känner några krav 
på att de skall se ut på ett visst sätt, men säger samtidigt att de måste tänka på att se 
representativa ut. Detta påverkar dem på samma sätt som vi tidigare nämnt, och skapar 
konsekvensen att de på fritiden försöker undvika att se ut som de gör på arbetet. 
     Respondenterna själva ställer krav på hur försäljare inom deras yrke skall vara. De skall 
vara socialt kompetenta, empatiska, skrattiga och glada. Detta medför att de måste använda 
sig av emotionellt arbete och själva leva upp till dessa krav. De känner då estetiska krav trots 
att det inte är arbetsgivaren som ställer dem. Konsekvensen av att de känner krav på hur de 
skall vara blir att de även här måste dölja de känslor som de känner, som inte stämmer 
överens med kraven. 
     Respondenterna känner att det första intrycket är betydande eftersom kunders uppfattning 
av säljare är avgörande för vilken relation som skapas. Kunders första intryck är viktigt, vilket 
medför att säljare känner krav på att bemöta dem på ett bra sätt så att konsekvenserna blir 
positiva för kunderna, säljarna och företaget. Även här ställer respondenterna egna estetiska 
krav. Detta kan ses som självkontroll, då de kontrollerar att de själva uppfyller de krav som 
finns. De har krav på hur de skall bemöta kunder och måste på så sätt också uppfylla kraven 
som de har. Kroppsspråk har också betydelse för bemötandet av kunder. Konsekvensen blir 
densamma som vid det första intrycket då kroppsspråket även inverkar på kunders första 
intryck av säljare.  
     Respondenterna upplever att de på fritiden känner krav att de måste leva upp till sin 
yrkesroll. Det bidrar till att de känner att de inte kan släppa yrkesrollen när de är lediga från 
arbetet och konsekvensen blir att de aldrig får vara helt privata eftersom de inte vill förstöra 
kundernas intryck av företaget och försäljarna.  
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     Respondenterna upplever att arbetsgivare får ställa vissa estetiska krav på de anställda men 
att de måste förstå var gränsen går för vad som är accepterat. Konsekvensen blir att 
arbetsgivare ställer olika mycket och hårda estetiska krav.  
     Slutsatsen av att respondenterna endast omedvetet känner estetiska krav ser vi beror på att 
arbetsgivaren redan har valt ut dem eftersom denne anser att arbetstagarna uppfyller kraven 
vid anställningens början. Det betyder att de arbetstagare som medvetet skulle ha känt 
estetiska krav blev bortvalda vid rekryteringen för att minska risken att få motsträviga 
anställda.  
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5. Diskussion 

 
Vi börjar med att diskutera tre av de mest intressanta resultat som vi har fått fram av vår 
studie. Vidare ger vi förslag på fortsatt forskningsmetod inom området och intressanta 
aspekter för vidare forskning. 
     Respondenternas upplevelser om att de även på fritiden måste leva upp till sin yrkesroll ser 
vi som tidigare nämnt att de måste spela rollen som försäljare även på fritiden. Om vi ser detta 
ur Goffmans (1998) perspektiv så skulle det inte gå att spela sin yrkesroll även på fritiden 
eftersom man enbart kan spela rollen på de platser som är relaterade till exempelvis yrket. Då 
skulle alltså säljare inte kunna spela rollen på andra ställen än de som är kopplade till butiken. 
Vad spelar de då för roll, om de inte kan vara sin personliga roll och inte heller sin yrkesroll? 
Skapas det en ny roll som är en blandning av den privata och den yrkesmässiga? Vad får detta 
för konsekvenser för anställda inom serviceyrket? Det skulle kunna få sådana konsekvenser 
att de försöker spela sin yrkesroll även på fritiden, oavsett om Goffman menar att det går eller 
inte, och på så sätt aldrig kan vara sig själva offentligt. Detta skapar problematiken med att 
aldrig få vara anonym och att hela tiden måste leva upp till företagets yttre. Ju längre detta går 
desto mer krav skapas det på att alltid vara ”den glada och trevliga” försäljaren. På så sätt kan 
det också bli så att de även hemma börjar spela samma roll som den de har på arbetet och sin 
offentliga privata roll. I slutändan får det konsekvenserna att människor tror att de endast är 
på ett sätt, alltså så som de är på arbetet. De tror själva på det som de ”spelar” och skapar sig 
en roll, som innefattar både yrkesrollen, den privata rollen och den offentliga rollen. Detta 
leder till att människan i slutändan bara har en roll, som till större delen är influerad av 
yrkesrollen. 
     En annan intressant aspekt är hur företagskulturen påverkar och upplevs av de anställda. 
Respondenterna upplevde att företagskulturen var bra, och att den skapade en mycket bra 
gemenskap mellan kollegorna. Frågan är om det är företagskulturen som de tycker är bra eller 
om det är deras arbetsmiljö som de upplever vara bra, då de egentligen inte vet vad 
företagskultur innebär. Vi nämnde tidigare att en respondent tillsammans med sina kollegor 
skapat en gruppkultur inom deras butik. Gruppkulturen innebar att de skapade sig egna 
normer och värderingar som var motstridiga företagets normer, värderingar och kultur. Detta 
gjorde de genom att de värderingar och normer som de själva skapade var anpassade efter 
deras egen uppfattning om hur företaget skall drivas och på så sätt levde de inte upp till 
företagets kultur. I de fall där respondenterna upplevde företagskulturen som positiv tror vi att 
det inte enbart berodde på att företagskulturen var så bra som de upplevde, utan att gruppen i 
sig skapade en informell kultur. Denna informella kultur var inte motstridig mot företagets 
”stora” företagskultur, men den var mer anpassad efter gruppen genom att de har skapat egna 
normer och värderingar utöver de som företaget skapat. Vi ser det som att det är deras egna 
informella kultur som gör att trivseln mellan arbetskamrater är hög. Konsekvenserna av detta 
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blir, till skillnad från gruppkulturen, positiv för de anställda och även för företaget eftersom 
arbetstagarna upplever företaget som väldigt bra och ger sken av det inför kunderna. 
     Vårt tredje intressanta resultat rör hur försäljarna själva skapar krav på hur försäljare skall 
vara och bete sig. Detta skapar en form av självkontroll där säljarna måste leva upp till de 
krav som de själva har skapat. Detta leder till att deras upplevelser av krav blir högre än vad 
de egentligen är från arbetsgivarna. De skapar alltså själva kraven som de indirekt vill att alla 
kollegor skall leva upp till. De vill att försäljare bland annat skall vara glada, trevliga och 
empatiska och det betyder att de känner krav på sig att leva upp till det. Det blir då att de 
sätter press på varandra att leva upp till de kraven. Detta kan leda till att ju mer krav de ställer 
på sig själva, desto större blir också de estetiska kraven från arbetsgivare och allmänheten. 
Vad det får för konsekvenser för samhället är svårt att säga, men om de ställer så mycket 
estetiska krav på sig själva, så kommer inte heller arbetsgivare att sluta kräva det. Kraven 
kommer alltså att öka och bli ännu svårare att leva upp till och tillslut kan det bli att det inte 
finns några arbetstagare som passar in på alla de kraven. Det betyder att ingen person är 
tillräckligt bra för arbetet. 
     Genomförandet av vår studie då vi har använt oss av den kvalitativa metoden tycker vi har 
varit mycket bra. För fortsatt forskning inom området för estetiska krav skulle vi se att det 
vore intressant och roligt att komplettera den kvalitativa intervjumetoden med observationer 
av respondenterna. Detta för att få större insikt i hur respondenterna utför och upplever sitt 
arbete. Det skulle vara intresseväckande att se om respondenternas svar på intervjufrågorna 
stämmer överrens med deras agerande och bemötande av kunder i olika situationer. Genom 
observationer kan de rätta känslorna fångas, som respondenterna upplever i stunden. Det 
medför också att man får ett mer rättvist material att arbeta med eftersom respondenterna då 
uppvisar om deras handlande överrensstämmer med det de säger. Man kan dessutom fånga 
betydelsefulla detaljer som annars inte kommer fram genom endast intervjuer. 
     En intressant aspekt som vi har sett i vår studie är hur de estetiska kraven på yrkesrollen 
klädförsäljare påverkar de anställdas privatliv. Vårt resultat visar att de anställda känner krav 
på att ”spela” sin yrkesroll även utanför arbetstid, och aldrig få vara sig själva. Detta resultat 
tycker vi skulle vara intressant att studera vidare för att få en djupare förståelse för hur deras 
yrkesroll påverkar privatlivet.  
     Vi tycker att vi har uppfyllt vårt syfte med studien, att få en ökad förståelse för 
arbetstagares upplevelser av estetiska krav. Vi tycker också att vi har fått svar på våra 
frågeställningar; upplever de anställda några estetiska krav? Vad kan påverka upplevelserna 
av kraven? Vilka konsekvenser kan kraven bidra till för de anställda i deras yrke? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation: 
Kön? 
Ålder? 
Anställningstid? 
Hur ser organisationen ut? 
Har du arbetat inom branschen tidigare? 
Hur är du som person? 
Varför har du valt att jobba här? 
Vilka är dina bästa egenskaper? 
 

1. Beskriv en dag på jobbet! 
2. Hur upplever du företagets image och status? 
3. Hur klär du dig inför en arbetsdag? 
4. Hur bör man bemöta kunder? 
5. Känner du att ditt utseende passar in i företagets image? 
6. Hur är trivseln mellan arbetstagarna? 
7. Tänker du på ditt kroppsspråk i arbetet? 
8. Hur upplever du er företagskultur? 
  Definition företagskultur:  

Den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett företag 
eller annan organisation, eller med andra ord den informella, 
föreställningsmässiga sidan av företaget och den anda eller det klimat som 
utmärker detta. 

 (www.ne.se, 20090317, sökord företagskultur) 
9. Har du bra självförtroende i ditt arbete? 
10. Känner du att du måste klä dig på ett visst sätt på arbetet? 
11. Har ni rabatterade priser, vad tycker du om det? 
12. Har du en annan personlighet på arbetet än du har på din fritid? 
13. Hur skall ni tilltala och hjälpa era kunder? Vilket språk skall ni använda er av? Vad 

tycker du om det?  
14. Hur trivs du på ditt arbete och med dina arbetsuppgifter? På vilket sätt? 
15. Vet du om ni har några policys eller liknande som beskriver hur ni skall vara klädda 

och bete er? Vet du vad de innehåller?  
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16. Har du fått utbildning i hur du skall bemöta kunderna, om märkena som ni säljer och 
om företaget i allmänhet? Förekommer det utbildningar/fortbildningar? 

17. Påverkar din klädsel ditt sätt att vara och bemöta kunderna? Hur då? 
18. Hur klär du dig inför en dag som du är ledig eller på din fritid? 
19. På vilka sätt tycker du att företagskulturen påverkar dig i ditt arbete? 
20. På vilket sätt uppmärksammar du nya kunder i butiken? 
21. Följer du allt som står i policyn? Ex. bortser från vissa saker men följer andra? Varför? 
22. Får du se ut hur du vill på ditt arbete? (Ex. synliga tatueringar, glasögon, skäggväxt, 

hår/smink, smycken) Vad tycker du om det/hur upplever du det? 
23. Kände du att du fick jobbet för att du såg ut på ett visst sätt? Har den bilden förändrats 

under tiden du har arbetat? 
24. På vilket sätt bemöter du kunderna? 
25. Upplever du att butikens kläder speglar din personlighet? Hur? 
26. Vilka egenskaper tycker du krävs för ditt yrke och hur bör man se ut? 
27. Påverkar ditt utseende ditt sätt att bemöta kunderna? Hur då? 
28. Efter några år på företaget går du upp några kilo i vikt. Chefen antyder att du bör gå 

ner några kilon. Vad skulle du göra? 
29. Hur skulle du klä dig om du fick göra om din anställningsintervju? 
30. Vilken betydelse tycker du att personalens utseende har? 
31. Brukar du jämföra dig med dina arbetskamrater och chefer hur du klär dig eller beter 

dig i ditt arbete? 
32. När du kliver upp på morgonen och gör dig i ordning, tänker du då på vad företaget 

står för? 
33. Har din arbetsgivare någon gång påtalat ditt sätt att vara, se ut eller klä dig? 
34. Vad brukar du reagera på eller lägga märke till hos dina arbetskamrater? 
35. En arg kund kommer in i butiken med ett klagomål på en vara. Hur hanterar du sådana 

situationer? 
36. Du vaknar upp en morgon och känner dig irriterad och är allmänt på dåligt humör. 

Vad gör du för att det inte skall gå ut över ditt arbete? 
37. Det är mycket folk i butiken och en kund kommer fram och vill ha hjälp med en outfit 

för ett specifikt tillfälle. Hur bemöter du kunden på bästa sätt och samtidigt har koll på 
resten av kunderna i butiken? 
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Bilaga 2 
 
Omformulerad intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation: 
Kön? 
Ålder? 
Anställningstid? 
Hur ser organisationen ut? 
Har du arbetat inom branschen tidigare? 
Hur är du som person? 
Varför har du valt att jobba här? 
Vilka är dina bästa egenskaper? 
 

1. Beskriv lite kort en dag på jobbet. 
2. Hur klär du dig inför en arbetsdag? 
3. Hur är trivseln mellan arbetstagarna? 
4. Hur upplever du er företagskultur? 
5. Definition företagskultur:  

Den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller 
annan organisation, eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan 
av företaget och den anda eller det klimat som utmärker detta. (www.ne.se, 20090317, 
sökord företagskultur) 

6. Hur ska du klä dig på ditt arbete? 
7. Hur är din personlighet på arbetet i jämförelse med hur du är på fritiden? 
8. Hur skall ni tilltala och hjälpa era kunder? Vilket språk skall ni använda er av? Vad 

tycker du om det? 
9. Vet du om det finns något nedskrivet eller liknande som beskriver hur ni skall vara 

klädda och bete er? Vad står det? 
10. Hur påverkar din klädsel ditt sätt att vara och bemöta kunderna? Hur känns det? 
11. Hur klär du dig på din fritid? 
12. På vilka sätt tycker du att företagskulturen påverkar dig i ditt arbete? 
13. Vad anses om exempelvis synliga tatueringar, piercingar, hårväxt, smink etc.? Hur 

upplever du det? 
14. Varför tror du att just du fick jobbet här? 
15. På vilket sätt bemöter du kunderna? 
16. Hur speglar butikens kläder din personlighet? 
17. Vilka egenskaper tycker du krävs för ditt yrke och hur bör man se ut? 
18. Hur påverkar ditt utseende ditt sätt att bemöta kunderna? 
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19. Vad skulle du göra om din chef antydde något om ditt utseende? Vad får chefen säga 
till om? Vad får chefen inte säga till om? Har du egna erfarenheter av detta? 

20. Vilken betydelse tycker du att personalens utseende har? 
21. När du kliver upp på morgonen och gör dig i ordning, vad är det som avgör vilka 

kläder du väljer för dagen? 
22. Hur känns det att alltid synas? (positivt och negativt) 
23. Tänk dig en dag när du har klätt upp dig extra mycket för att gå till jobbet. När du 

kommer dit är det varken kollegor eller kunder som uppmärksammar det, hur känner 
du då? 
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Bilaga 3 
 
Kompletterande intervjuguide 
 

1. Du sa i tidigare intervju att du kunde känna dig lite som en levande skyltdocka, vad 
menar du med det? Vad ser du för fördelar och nackdelar med det? 

2. När du började arbeta här, vad kände du för krav på dig då? (utseendemässiga, 
beteende, prestationskrav…) 

3. Vad tycker du att en chef får ha åsikter om angående sina anställdas utseende och sätt 
att vara? 

4. Hur är skillnaden mellan att jobba med butikens ägare, från att ägaren inte är 
närvarande i ditt dagliga arbete? På vilket sätt påverkar det dig i ditt arbete? 

 
  

 

 


