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Abstract 
 

This composition deals with the topic of aesthetic skills and the role it plays within the 

Swedish service sector. Earlier research has, amongst other things shown that employers 

increasingly focus on how the employees look, appear and speak- expressed as “looking good, 

sounding right”. Parts of the labour market today belong to the employers, since there is a 

significant surplus of people seeking employment for example within the areas of the service 

sector. Far reaching demands may therefore be placed without protests and the demands on 

job applicants can even include the physical body. 

 

The concept aesthetic skills means that the employees look good and sound right. 

Furthermore, the aesthetic skills of an individual are linked to other skills such as technical, 

social and emotional skills. The employers use aesthetic skills in view of the fact that the 

employee should embody the image of the company and thus be part of its representation. 

This becomes most apparent in workplaces such as hotels, trendy bars, cafés and designer 

boutiques. Looks, appearance and the choice of apparel of, for example, a bartender, often 

determines whether the workplace will be seen as trendy or not. 

 

In our investigation we chose a qualitative approach, which means that we, through 

interviews, described which role the aesthetic skills plays within the service sector as well as 

to exemplify the aesthetic demands made by the employers. Our results confirmed earlier 

research which has shown that aesthetic skills imply that employees looking and sounding 

right.  This in order to represent the enterprise in the best way possible according to the 

expectations of the customer. Our respondents emphasized that aesthetic demands have 

significance in extreme forms. Which demands that are most important depends however on 

the enterprise and the field of work. The most important demand, according to the 

respondents, is the overall appearance of the employee. 

 

The employers use recruitment, dress code and group pressure to match the employee with the 

expectations the employers assume the customers might have. The aesthetic skills are used by 

employers to minimize the risk of offending the customer. This means that the employees 

have to adapt their appearance in accordance to the majority of people the enterprise is 

attempting to target. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar ämnet estetisk kompetens och dess roll inom den svenska 

servicesektorn. Tidigare forskning har bland annat visat att arbetsgivare alltmer fokuserar på 

hur de anställda ser ut, för sig och talar – ”looking good, sounding right”. Dagens 

arbetsmarknad tillhör arbetsgivarna då det finns ett kraftigt överskott av sökande att välja 

mellan. Långtgående krav kan alltså ställas utan att någon protesterar och kraven på de 

arbetssökande kan ibland sträcka sig ända till den fysiska kroppen.  

 

Begreppet estetisk kompetens innebär att de anställda ser bra ut och att de låter rätt. Vidare 

kan estetisk kompetens hos en individ sammankopplas med andra kompetenser såsom 

teknisk, social och emotionell kompetens. Tanken med att arbetsgivarna använder sig av 

estetisk kompetens är att de anställda skall förkroppsliga företagets image och därmed bli en 

del av representationen utåt. Detta ses särskilt i branscher som hotell, trendiga barer, caféer 

och designboutiquer. Utseende, uppförande och klädval hos exempelvis en bartender är ofta 

avgörande huruvida tjänsten uppfattas som trendig eller inte. 

 

I vår undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats, vilket innebar att vi genom 

intervjuer beskrev vilken roll den estetiska kompetensen spelar inom servicesektorn samt 

exemplifiera de estetiska krav en arbetsgivare kan ställa. Våra resultat visade att estetisk 

kompetens innebär att de anställda ser rätt ut och låter rätt för att på bästa sätt kunna 

representera verksamheten utifrån de förväntningar kunden har. Våra respondenter framhöll 

även att alla estetiska krav har betydelse i sin extremform. Vilka krav som är viktigast beror 

dock på verksamhet och bransch. Det viktigaste estetiska kravet från respondenterna var 

helhetsbilden av de anställda. 

 

Arbetsgivarna använder sig av styrmekanismerna rekrytering, klädpolicys och grupptryck för 

att på rätt sätt matcha de anställda med de förväntningar arbetsgivarna antar att kunden har. 

Den estetiska kompetensen används av arbetsgivarna för att minimera risken att kunderna 

retar sig på de anställda. Detta innebär att de anställda skall anpassa sitt utseende efter 

majoriteten av verksamhetens målgrupp. 
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1 Inledning 
 

I detta inledningskapitel kommer vi att redogöra för den bakgrund som ligger till grund för 

vår studie. Vidare redogör vi för våra frågeformuleringar och uppsatsens syfte. 

Avslutningsvis går vi igenom de avgränsningar vi har valt samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Denna uppsats behandlar hur arbetstagarnas utseende och sätt att tala påverkar deras 

möjligheter i arbetslivet samt hur detta används av arbetsgivarna. Vi intresserade oss för detta 

ämne då utseende har fått en alltmer framträdande roll i dagens samhälle. Denna trend torde 

även påverka arbetslivet, vilket även påvisats i tidigare forskning. Dessutom har liknande 

studier inletts vid Karlstads universitet. 

 

Den forskning som hittills genomförts har främst bedrivits i Storbritannien. Forskningen har 

där fokuserats på servicesektorn, och då främst serviceyrken inom butik, bank och turism. Vid 

University of Strathclyde i Glasgow genomfördes en undersökning som gick under namnet 

”Looking good, sounding right” vars syfte var att kartlägga användandet av estetisk 

arbetskraft hos verksamheter med kundkontakter i Glasgow.  Resultaten visade till exempel 

att det skett en förändring i vad arbetsgivarna söker vid en rekrytering. Större vikt läggs 

numera vid att arbetstagarna skall vara estetiskt kompetenta, vilket innefattar språk, klädkod, 

manér, stil, form och kroppsstorlek och så vidare. Arbetsgivarens strävan efter estetisk 

tilltalande personal kan sägas vila på antagandet om att detta genererar större 

försäljningsintäkter, vilket helt kort kan beskrivas som att säljande personal med rätt estetisk 

kompetens ger bättre resultat. 

 

Vi har i denna uppsats valt att fokusera vår undersökning till delar av servicesektorn där bland 

annat verksamheter som hotell, restaurang, butik och bank kan nämnas. Vidare har vi valt att 

beskriva vad arbetsgivare inom delar av servicesektorn har för syn på eller föreställningar om 

vilken roll estetiken har inom servicesektorn.  
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1.2 Syfte och frågeformuleringar 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken roll den estetiska kompetensen spelar samt att 

beskriva och exemplifiera arbetsgivares estetiska krav inom servicesektorn. De 

frågeformuleringar vi har använt oss av för att besvara vårt syfte är följande. 

 

- Vad är estetisk kompetens? 

- Vilka estetiska krav ställer arbetsgivare inom servicesektorn? 

- Vilka förklaringar ger arbetsgivare till estetiskt ställda krav? 

- Hur tar sig arbetsgivares estetiska krav praktiska uttryck? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Vi har valt att endast se till delar av servicesektorn. Undersökningen har därför begränsats till 

verksamheter inom Karlstad som har direkta kundkontakter. Undersökningen genomfördes 

inom branscherna hotell, restaurang/bar, bank och butik. Även en mäklarfirma, en myndighet 

samt ett teknikkonsultbolag deltog i vår undersökning. 

 

Uppsatsen är inte komparativ vilket innebär att vi inte kommer att jämföra den svenska 

servicesektorn med andra länders servicesektorer. Vi kommer dock att dra vissa paralleller till 

tidigare forskning för att belysa vårt resultat. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

 

Efter detta inledningskapitel följer kapitel två som behandlar vår teoretiska referensram där vi 

bland annat redogör för olika kompetenser samt tidigare studier inom det estetiska området. I 

kapitel tre beskriver vi den empiriska metod vi har valt för denna uppsats, där vi bland annat 

tar upp genomgång av urval, datainsamlingsmetod samt tolkningsredskap. I kapitel fyra 

redovisar vi det empiriska resultat vår undersökning genererade samt tolkning och analys av 

detta. Avslutningsvis följer kapitel fem där vi för vår avslutande diskussion.  
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt redogör vi för social, emotionell- och estetisk kompetens samt hur dessa berör 

varandra. Vidare kommer vi att redogöra för tidigare forskning om estetisk kompetens. 

Avsikten med detta avsnitt är att ge förståelse för den studerade problematiken. 

 

2.1 Olika kompetenser 

 

Vid rekrytering ställer arbetsgivaren vissa krav på kompetens och dessa krav varierar utifrån 

olika arbetsuppgifter och yrken. Kompetensbegreppet kan i många fall vara svårdefinierat. 

Kompetensforskaren Ellströms definition av kompetens är: 

 

”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna 

eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om 

möjligt, utvidga det tolknings-, handlings-, och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.”1 

 

Vidare menar Ellström att kompetensen kan bestå av olika faktorer som till exempel 

fingerfärdighet, förmåga att lösa problem och fatta beslut, engagemang och värderingar, 

självförtroende och självuppfattning eller samarbets-, ledarskaps och 

kommunikationsförmåga.2  

 

De krav som arbetsgivaren ofta ställer kan till exempel beröra teknisk kompetens såsom 

utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. Den tekniska kompetensen har emellertid enligt 

Warhurst et al framhävts alltför mycket. Detta eftersom det på dagens arbetsmarknad finns 

arbetsgivare som inte i första hand kräver teknisk kompetens utan istället till stor del förlitar 

sig på social kompetens, som kan sägas vara förmågan att handskas med sina känslor och 

relationer med andra och estetisk kompetens. Tidigare forskning har koncentrerat sig på 

teknisk kompetens och till viss del emotionell kompetens. Emotionell kompetens innebär att 

en individs inre känslor och värderingar anpassas till olika situationer i arbetet. Den fjärde 

                                                 
1 Ellström, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s 21 
2 Ibidem 
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typen av kompetens, estetisk kompetens, som innebär att de anställda ser bra ut och att de 

låter rätt, har till stor del blivit förbisedd.3  

 

2.2 Arbetsgivarens krav 

 

Dagens arbetsmarknad tillhör arbetsgivarna då det finns ett kraftigt överskott av sökande att 

välja mellan. Långtgående krav kan ställas utan att någon protesterar och kraven på de 

arbetssökande kan ibland sträcka sig ända till den fysiska kroppen. Detta kan belysas genom 

ett exempel hämtat från Disneylands rekryteringsprocess. Kraven som ställdes på de 

arbetssökande gällde bland annat hy, längd, vikt, kroppshållning, tandfärg och eventuella 

missbildningar. Förr ingick även ras, kön, nationalitet, ålder, dialekt och röstprov i 

granskningen. Trots den ingående rekryteringsprocessen var det många som ville arbeta på 

Disneyland.4 

 

Forskningsvärlden uppmärksammade de kroppsliga kraven på arbetstagarna då  

C. Wright Mills 1951 kom ut med sin bok White Collar. Mills menade att det hade skett stora 

förändringar från det gamla industrisamhället där arbetsgivarna köpte de anställdas energi, 

muskelkraft och färdigheter till det nya tjänstesamhället där arbetsgivarna istället köpte de 

anställdas personlighet. En anställning i tjänstesamhället innebar ofta för arbetstagarna att de 

inte längre bestämde över det egna utseendet och det egna framträdandet.5 I sitt arbete lade 

Mills till exempel märke till hur viktiga ”salesgirls” var för de stora varuhusen. Det fanns 

olika typer av ”salesgirls”, men Mills gav ett exempel på en så kallad ”charmer” som 

attraherade kunder genom att anpassa rösten, leendet och kläderna.6 Många av dessa 

”salesgirls” var klart medvetna om skillnaden mellan vad de verkligen tyckte om kunden och 

hur de var tvungna att agera mot denne. Leendet bakom kassaapparaten var bara ett 

kommersialiserat lockbete och om dessa ”salesgirls” negligerade detta så sågs det av många 

arbetsgivare som ett tjänstefel.7 

 

                                                 
3 Warhurst et al, Aesthetic labour in interactive service work, s 2 
4 Abiala, Säljande samspel, s 46 
5 Dahlgren, Emotioner, vardagsliv & samhälle, s 43 
6 Mills, White collar -  the american middle class, s 175 
7 Dahlgren, Emotioner, vardagsliv & samhälle, s 44 



   10

2.3 Social kompetens 

 

Det är allmänt vedertaget att social kompetens är något som efterfrågas i samband med 

rekrytering. Social kompetens definieras av Dahlkwist som ”Vuxna människors förmåga att 

handskas med sina känslor och relationer med andra”.8 Vissa kriterier som kan innefattas i 

begreppet social kompetens är bland annat att ha god initiativförmåga och att vara 

målinriktad, att vara flexibel, att förstå och att på rätt sätt kunna möta andra människors behov 

samt att ha en god stresstålighet och självkontroll.9  

 

Social kompetens i arbetslivet har, enligt Persson10, såväl en gruppaspekt som en 

relationsaspekt. Gruppaspekten av social kompetens syftar på förmågan att smidigt kunna 

smälta in i en grupp och relationsaspekten handlar om individens förmåga att fungera i 

relationer med andra individer. Ett vardagligt sätt att uttrycka relationsaspekten är att 

individen kan ”ta folk”, vilket betyder att individen har förmågan att ingå relationer, att vara 

lyhörd för den andre och kommunicera med sin omgivning. Persson hävdar även att inte alla 

relationer kräver social kompetens. Relationer mellan barn och föräldrar och mellan 

kärlekspartners kräver inte social kompetens. Inom så nära relationer finns istället en 

ömsesidig moral som i någon mening ersätter den sociala kompetensen. De situationer som 

nämns där social kompetens faktiskt behövs är bland individer där det inte finns en så nära 

relation som till exempel vid möten mellan människor på arbetsplatser och i skolan.11 

 

I engelskspråkiga länder talas det ofta om emotional intelligence (EQ), när det svenska 

begreppet social kompetens översätts. Det kan även kallas för ”känslomässig intelligens” och 

definieras som: 

 

”… grundvalen för den typ av social kompetens som omfattar förmågan att känna igen egna 

och andras känslor, dra omdömesgilla slutsatser av dem och använda denna kunskap till att 

vägleda handlingar och tänkande.”12   

                                                 
8  Dahlkwist, Social kompetens – en utvecklingsguide, s 7 
9  Ibidem, s 8 
10 Persson, Social kompetens – När individen, de andra och samhället möts, s 20 
11 Ibidem, s 104 
12 Dahlkwist, Social kompetens – en utvecklingsguide, s 22 
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Känslomässig intelligens är alltså när en individ vet hur denne skall uttrycka sina känslor i 

olika situationer och samtidigt förstår andras känslor och hur andra tänker och känner.13 Detta 

kan liknas vid begreppet emotionell kompetens som vi nu kommer att beröra. 

 

2.4 Emotionell kompetens  

 

Organisationer har genom åren utvecklats och förändrats. Till exempel ökar efterfrågan på 

individer som arbetar nära kunden och som använder sig av emotionell kompetens. Förmågan 

att kunna reglera sina egna och andras känslor ses som centralt vid definitionen av emotionell 

kompetens.14 Enligt Bolton15 innebär emotionell kompetens att en individs inre känslor och 

värderingar anpassas till olika situationer i arbetet. Vid produktion av materiella varor ligger 

tyngdpunkten på teknisk kunskap med ett litet inslag av känslor. Däremot krävs det inom 

andra branscher att de anställda som har kundkontakter måste använda hela sin emotionella 

kompetens för att presentera företagets image och se till att kunden blir nöjd.  För att 

möjliggöra detta använder sig de anställda med kundkontakter sig av sina egna känslor i 

försök att styra kundernas känslor, givetvis inom ramar uppsatta av företaget. För att lyckas 

med detta krävs talang på området, emotionell kompetens. Bolton menar dock att trots att 

denna kompetens blir alltmera erkänd så blir de anställda som besitter denna kompetens inte 

alltid erkända som kompetenta av sina arbetsgivare. Många arbetsgivare menar istället att en 

viss typ av anställda helt enkelt besitter förmågan att på ett enkelt sätt klara av det emotionella 

arbetet.16 

 

2.4.1 Emotionellt arbete 

 

Arlie Russell Hochschild släppte 1983 boken The Managed Heart. Hochschild undersökte 

bland annat hur det var att arbeta i ett serviceyrke där det förväntades att individen skulle visa 

upp ett speciellt emotionellt uttryck, till exempel att alltid le, för att behaga andra.17 

Hochschild myntade även begreppet ”emotional labour”. Emotional labour (emotionellt 

arbete) definieras av Hochschild själv som ”the management of feeling to create a publicy 
                                                 
13 Dahlkwist, Social kompetens – en utvecklingsguide, s  22 
14 Bolton, Conceptual confusions: emotion work as skilled work, s 19 ff 
15 Ibidem 
16 Ibidem 
17 Dahlgren, Emotioner, vardagsliv & samhälle, s 44 
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observable facial and bodily display”18 vilket i stort sett innebär att de anställda engagerar 

sina känslor i servicearbetet.  

 

Hochschild skiljer på tre olika former av arbete. Dessa är ”fysiskt arbete”, ”mentalt arbete” 

och ”emotionellt arbete”. Framställningen av dessa arbetsbegrepp kan liknas vid 

flygvärdinnornas arbetssätt. När de till exempel skjuter matvagnen framför sig i flygplanet så 

utför de ”fysiskt arbete”. När de förbereder sig för, och samtidigt organiserar, nödlandningar 

och evakueringar så utför de ”mentalt arbete”. När det sedan gäller ”emotionellt arbete” så 

menar Hochschild att detta är något som sker samtidigt som flygvärdinnorna utför de andra 

två typerna av arbete. Det emotionella arbetet gör att kunderna känner sig omhändertagna och 

säkra, oavsett om det är fysiskt eller mentalt arbete som flygvärdinnan utför. Genom detta 

vinner även företaget på de anställdas känsloengagemang, då de får nöjda kunder. Det bör 

påpekas att emotionellt arbete kräver att de anställda förtrycker eller framkallar vissa känslor 

för att bibehålla rätt uppsyn utåt. De måste således lära sig att koordinera sina känslor och 

sinnen efter de olika situationer som uppstår i deras arbeten.19   

 

2.4.2 Det emotionella systemet 

 

Hochschild talar om ett emotionellt system hos människan som är uppbyggt av tre delar. 

Emotionellt arbete är en av tre delar i vårt emotionella system. De andra två delarna är 

känsloregler och socialt utbyte. När Hochschild talar om emotionellt arbete skiljer hon mellan 

ytligt och djupt emotionellt agerande. Med ytligt emotionellt agerande menas att en individ 

låtsas känna en känsla som personen egentligen inte känner. Ett exempel på detta kan vara att 

en person visar upp ett leende som ger intrycket av att personen är glad när denne kanske 

känner sig ledsen, leendet blir inte äkta. Vid djupt emotionellt agerande är de känslor som 

uttrycks ett resultat av en upparbetad känsla samt ett resultat av ett arbete med sina egna 

känslor. Dahlgren tar som ett exempel upp att om en person intalar sig själv att det kommer 

att bli roligt att gå på fest så lyckas denne successivt att upparbeta den lyckokänslan. Vid 

ytligt emotionellt agerande utrycks en känsla som inte är äkta. Dahlgren menar dock att, enligt 

Hochschild, så är varken ytligt eller djupt emotionellt agerande utryck för spontana känslor.20 

 
                                                 
18 Hochschild, The managed heart, s 7 
19 Ibidem, s 6 f 
20 Dahlgren, Emotioner, vardagsliv & samhälle, s 44 f 
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Känsloregler är enligt Hochschild det som styr det emotionella arbetet. Känslor är ett slags 

manuskript för handling eller ett moraliskt förhållningssätt till handling. Hochschild kallar 

dessa manuskript eller förhållningssätt för känsloregler.21 

 

Den tredje delen i det emotionella systemet är något som Hochschild kallar för socialt utbyte. 

Hochschild hävdar att när vi visar varandra respekt genom att buga eller skaka hand så är det 

inte bara en fysisk rörelse. Hon menar att det även blir ett respektmässigt givande och 

tagande. Känsloreglerna ger oss besked om vad parterna är skyldiga varandra när det gäller 

hänsyn och respekt. Ett exempel på socialt utbyte är när den unge och nyanställde 

handläggaren på kommunens förvaltning får råd av den mest erfarne handläggaren. Den unge 

tjänstemannen ”betalar” för rådet genom ett tack som utrycker dennes underordnande 

ställning till den erfarne handläggaren. Den erfarne mottar den underordnades aktning som 

betalning för den tid han lagt ner. I detta exempel var den unge tjänstemannen skyldig den 

mer erfarne tacksamhet.22 

 

Dahlgren menar att, enligt Hochschild, så är emotionellt arbete inte längre en privat handling 

utan en allmän, som å ena sidan är köpt och å andra sidan såld.23 Hochschild genomförde en 

empirisk undersökning om en anställningsprocess vid ett flygbolag bland flygvärdinnor där 

den inledande granskningen och urvalet grundade sig på den sökandes vikt, figur, tänder, hy, 

ansiktsform och ålder.24 De anställda flygvärdinnorna fick sedan enligt Hochschild betalt för 

att le. Vidare hävdade Hochschild att de som styr flygvärdinnornas arbete är inte de själva 

utan istället de chefer som väljer ut, tränar och övervakar sin personals emotionella agerande. 

Känsloreglerna är då inte längre en fråga om diskretion som personer i det privata livet 

kommer överens om. Istället är det något som uttalas offentligt i till exempel flygbolagens 

yrkesguider, i manualer, under utbildningen av flygvärdinnor och i de samtal som arbetsledare 

har med sin personal. Systemet för emotionellt utbyte i det privata livet, vars syfte är att 

främja välbehag och välfärd, blir då omvandlat. Ett vinstmotiv tillkommer enligt Hochschild 

och det får betydande konsekvenser för den emotionella hanteringen och i de regler som styr 

utbytesrelationen såsom i relationen mellan flygvärdinnor och passagerare.25 Arbetsgivarna 

använder alltså de anställdas emotionella kompetens som medel för att leverera den produkt 

                                                 
21 Dahlgren, Emotioner, vardagsliv & samhälle, s 45 
22 Ibidem, s 46 
23 Ibidem, s 50 
24 Hochschild, The managed heart, s 96 
25 Dahlgren, Emotioner, vardagsliv & samhälle, s 50 
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de vill sälja. De formar och bearbetar de anställdas kompetens för att anpassa den till 

företagets image för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. De anställdas kompetens 

används således i ett rent kommersiellt syfte.  

 

2.5 Estetisk kompetens 

 

Vid studier av servicearbete har Hochschild och begreppet emotionellt arbete dominerat. 

Forskningen om emotionellt arbete är viktig eftersom den hjälper till att förstå hur känslor tas 

i anspråk och blir en del av servicearbetet. 26 Kritiken mot detta begrepp har legat i att den 

emotionella arbetskraftens kroppsliga dimensioner inte har setts ur kommersiellt syfte. Genom 

begreppet estetisk arbetskraft dras uppmärksamheten till att företag försöker ”skapa” 

arbetstagare som kan förkroppsliga företagets image. 27 

 

Begreppet estetisk arbetskraft bygger vidare på Hochschilds arbete om emotionell arbetskraft 

såtillvida att det i Hochschilds arbete är känslojaget som är det viktiga och inte det 

förkroppsligade jaget.28 Dagens forskning har tagit ett steg längre genom att även 

uppmärksamma fysisk framtoning som en aspekt i servicearbetet. Witz et al framhåller till 

exempel att forskningen om emotionellt arbete visserligen fokuserar på den anställda som ett 

tänkande och kännande subjekt, men att de kroppsliga aspekterna uteblir.29 Witz et al menar 

således att begreppet estetisk arbetskraft ger ett bättre analytiskt verktyg för att undersöka hur 

de anställdas fysiska framtoning utnyttjas för kommersiella syften.30 Förutom Hochschilds 

arbetsbegrepp, som innebär fysiskt arbete, mentalt arbete och emotionellt arbete, tillför 

estetiskt arbete en ny viktig faktor.31 Hochschild menar att djupt emotionellt agerande kan 

medföra en förändring av individens självinsikt som kanske annars inte skulle ha skett. Witz 

et al menar att den estetiska förändring som krävs vid servicearbete också kan medföra en 

förändring av individens självuppfattning. Witz et al hävdar även att den estetiska 

                                                 
26 Spiess & Waring, Emotional and aesthetic labour, Cost minimisation and the labour process in the Asia   
pacific airline industry, s 7 
27 Witz et al, The labour of aesthetics and the aesthetics of organization, s 35f 
28 Ibidem, s 50 
29 Ibidem, s 36 
30 Spiess & Waring, Emotional and aesthetic labour, Cost minimisation and the labour process in the Asia 
pacific airline industry, s 7 
31 Witz et al, The labour of aesthetics and the aesthetics of organization, s 50 
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förändringens konsekvenser kan likställas med den förändring som det emotionella arbetet 

medför .32  

 

Nickson et al definierar begreppet aesthetic labour (här översatt till estetisk kompetens) som: 

 

”(The) 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´ and ´skills´ which are then aesthetically geared towards producing a ´style´ of 

service encounter deliberately intended to appeal to senses of customers, most obviously in a 

visual or aural way.”33  

 

Nickson et al konstaterar även genom sin pilotstudie (se avsnitt 2.5.1) att estetisk arbetskraft 

finns och är viktigt för vissa arbetsgivare. Dessa arbetsgivare kräver inte bara teknisk- och 

social kompetens utan även estetisk kompetens. Denna estetiska kompetens innebär att de 

anställda ser bra ut och att de låter rätt.    

 

Genom att begreppet estetisk kompetens går bortom begreppet emotionell kompetens vill 

Witz et al gå förbi diskursen om yta och djup och istället fokusera på servicearbetets 

kommersialisering. Hochschild hävdar att det djupa agerande som krävs av företaget i 

kommersiellt syfte kan påverka den emotionella arbetskraften så att känslorna förändras på ett 

sätt som kanske annars inte skulle ha skett. På samma sätt menar Witz et al att även 

förkroppsligandet av företaget i kommersiellt syfte kan leda till en förändring i den estetiska 

arbetskraftens syn på sig själv.34 Witz et al hävdar att även Bourdieu anser att det är omöjligt 

att den estetiska arbetskraften endast skulle förändras fysiskt.35 De tidigare resonemang som 

funnits kring estetisk arbetskraft har när det väl har diskuterats ofta gällt kvinnors sexualitet, 

vilket ofta är legitimt men inte alltid. Det bör istället ses ur det bredare perspektivet att 

estetisk arbetskraft kan användas för att tilltala kundernas sinnen och kan ses som 

kommersiellt användbart. De anställda skall förkroppsliga företagets image och detta ses 

särskilt i branscher som hotell, trendiga barer, caféer och designboutiquer.36 Utseende, 

                                                 
32 Witz et al, The labour of aesthetics and the aesthetics of organization, s 37f 
33 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 170 
34 Witz et al, The labour of aesthetics and the aesthetics of organization, s 37 
35 Ibidem, s 40 
36 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 174 ff 
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uppförande och klädval hos exempelvis bartendern är ofta avgörande huruvida tjänsten 

uppfattas som trendig eller inte.37  

 

På senare år har vikten av god service gjort att många utbildningar har skapats för att 

maximera servicekvaliteten och bidra till kundens välbefinnande. Estetiska krav är en ännu 

ganska outforskad men mycket viktig del av servicearbetet. De anställda ses i det 

sammanhanget som ett förkroppsligande av företagets image, arbetsgivaren kan till exempel 

genom rekrytering, urval och utbildning forma de anställda till att passa kundens 

förväntningar.38 Ett bra exempel på detta är den amerikanska restaurangkedjan Hooters som 

endast anställer unga och vackra servitriser som sedan kläs i utmanande kläder. Företaget gör 

detta medvetet för att attrahera sina kunder. De erkänner även att de inte annonserar efter 

servitriser, utan istället söker efter flickor som kan identifiera sig med ”the Florida beachgirl 

look”.39 Att se rätt ut och att tala rätt är det viktigaste när det gäller den estetiska arbetskraft 

som skall förkroppsliga företagets image.40  Arbetskraften kan därmed sägas vara företagets 

estetiska ”mjukvara” i motsats till företagets lokaler, marknadsföringsmaterial eller 

produktdesign som kan sägas vara exempel på den estetiska ”hårdvaran”. Tonvikten när det 

gäller den estetiska kompetensen läggs till exempel på hållning, gester, ansiktsutryck och 

ögonkontakt.41  

 

Det är viktigt att varan som säljs är snyggt förpackad och det kan sägas vara lika viktigt att de 

anställda ser bra ut för att ”sälja” in sig hos kunderna. Företagen drar nytta av de anställdas 

önskan att framstå som så bra som möjligt och kan samtidigt ytterligare anpassa dem till 

företagets syften genom olika klädkoder och klädpolicys. På detta sätt försöker företagen 

mobilisera, forma och utveckla de enskilda anställda till så kallat fysiskt kapital. Genom 

denna process blir de anställda en del av företagets estetiska hårdvara och image. Syftet med 

att de anställda blir en del av den estetsiska hårdvaran är att de skall bidra till att höja 

företagets värde. De anställda blir inte bara de som säljer produkten eller tjänsten utan deras 

fysiska framtoning utgör även en del av själva produkten.42  

 

 
                                                 
37 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 182 
38 Ibidem, s 170 
39 Warhurst et al, Aesthetic labour in interactive service work, s 5 f 
40 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 170 
41 Witz et al, The labour of aesthetics and the aesthetics of organization, s 42f 
42 Ibidem 
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2.5.1 Pilotstudie i Glasgow 

 

Forskning inom ämnet estetisk kompetens är relativt nytt. Den forskning som bedrivits har 

utförts bland annat i USA, Australien och Storbritannien.  Nickson et al genomförde 1997-98 

en undersökning om estetisk kompetens i serviceinriktade organisationer i Glasgow. Studien 

berörde särskilt områdena butik, turism och bank. Studien var kvalitativ och utfördes genom 

intervjuer på personer i ledande ställning, representanter för den lokala turistnäringen samt 

fyra fokusgrupper. I fokusgrupperna fanns manliga och kvinnliga chefer samt anställda med 

regelbundna kundkontakter. I undersökningen fanns tre intresseområden: rekrytering och 

urval - utbildning, arbete och ledningsstyrning samt kundkontakter. Dessa tre intresseområden 

analyserades utifrån konfigurationerna arbetsgivare – arbetstagare, arbetstagare – arbetstagare 

samt arbetstagare – kund.43   

 

Resultatet av studien visade bland annat att estetisk kompetens inte ersätter sociala och 

tekniska förmågor men att en mix av dem krävs. Undersökningen visar också att inom butik 

och turism är teknisk kompetens inte det viktigaste. Denna kompetens erhålls istället bäst 

genom utbildning inom företaget.44  

 

De i undersökningen representerade organisationerna hade alla en idealarbetstagare som 

ledningen använde som rekryteringsmall. I de olika organisationerna kunde denna 

idealarbetstagare vara vagt utryckt som att ”ibland vet man bara” och i vissa organisationer 

fanns i rekryteringsmaterialet direkt uttryckt vilken företagets image var. Vid en genomgång 

av annonser över lediga arbeten i Glasgows tidningar fann forskarna att vissa nyckelfraser 

användes regelbundet. Exempel på dessa var ”well spoken and of smart apperance” och 

”very well presented”. Många av annonsörerna krävde dessutom foto från de sökande trots att 

risk för stämning på grund av diskriminering förelåg.45  

 

I fokusgrupperna framkom att det skett en förändring i vad som nu söktes hos arbetssökande. 

Det som nu söktes handlade mycket om språk, klädkod, manér, stil, form och kroppsstorlek. 

Från ett hotell som medverkade i undersökningen framkom det att de inte alls letade efter 

personer med erfarenhet när de sökte ny personal till sitt café, utan istället efter någon med 

                                                 
43 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 177 f 
44 Ibidem, s 178 f 
45 Ibidem, s 179 
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rätt personlighet. Detta eftersom den nyanställde genom internutbildning kunde lära sig 

arbetsuppgifterna. I det rekryteringsmaterial som användes fanns en bild på en fysiskt 

attraktiv ung kvinna, i själva verket en fotomodell, som porträtterades som idealarbetstagaren. 

De personer som företaget sökte var tvungna att vara tämligen attraktiva personer med ett 

trevligt leende, snygga tänder, snyggt hår och i rätt proportion förklarade personalchefen. 

Manliga sökande hade samma kriterier. De skulle ha snygg framtoning, vara välrakade och de 

skulle även anstränga sig för att se välvårdade och presentabla ut. Hotellet sökte studenter 

mellan 19 och 25 år, både män och kvinnor, med den så kallade ”hotell Elba looken”, det vill 

säga inte för tillgjorda men snygga och prydliga och vänligt inställda. Det var viktigt att de 

passade in i hotellets koncept. I andra organisationer var det viktigt att de anställda skötte sig 

väl och var snygga och prydliga, vältaliga och trendiga. Även rösten och dialekten var viktiga, 

där till exempel dialekten skulle vara klar och inte guttural.46 

 

När det gäller utbildning av den estetiska arbetskraften så var utformningen av denna mest 

påtaglig i en hotellboutique där en tio dagars introduktion gavs till de anställda med 

utomstående konsulter. I introduktionen ingick frisyrer och styling, acceptabel makeup, 

personliga make-overs och hur män skulle raka sig. Syftet med sessionerna var att de 

anställda skulle förstå hur företaget ville att de skulle se ut. På ett av företagen fanns till 

exempel en kommitté som såg till att de anställda såg ut som de borde. Några av de anställda 

ansåg sig inte bara som anställda, utan även som ambassadörer för sin arbetsgivare. De 

kontrollerade bland annat sina arbetskamraters utseende och såg till att framtoningen hölls 

uppe. Grupptrycket gjorde även sitt på detta område genom att ett misslyckande från en av de 

anställda sågs som att hela boutiquen hade misslyckats.47  

 

En av deltagarna i undersökningen erinrade sig om när hon fick en kvinna skickad till sig från 

personalavdelningen, kvinnan skulle arbeta på hennes avdelning. Kvinnan verkade bra i 

ansökningshandlingarna men hennes utseende, makeup, frisyr samt sättet hon bar upp sin 

uniform på gjorde att ledningen tyckte illa om henne. Detta resulterade i att hon bara var kvar 

i sju veckor på den avdelningen.48  

 

                                                 
46 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 179 f 
47 Ibidem, s 181 ff 
48 Ibidem, s 182 
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Butiksanställda i Glasgow blev efter utbildning i vad estetisk kompetens innebar känsligare 

för hur anställda i andra serviceyrken såg ut och förde sig. Det visade sig att både arbetstagare 

och ledning blev mer känsliga för estetik och att detta sträckte sig även bortom de anställdas 

yrkesliv och in i deras hem. En av de ansvariga för rekryteringen på Hotell Elba tillkännagav 

att eftersom hon var en förebild för de andra anställda hade hon tagit till sig ”Elbakonceptet” 

så till den grad att hon till och med blivit medveten om estetiken i den mat hon åt hemma.49 

De anställda som förkroppsligade företagets image blev inte bara känsliga för estetik som 

producenter, utan även som konsumenter. De såg sig själva som representatner för företaget 

och ansåg bland annat att de var tvungna att se bra ut eftersom kunderna inte skulle få samma 

förtroende för dem annars. När de själva befann sig i kundens ställe var de betydligt 

känsligare för estetiken i andra serviceorganisationer.50 

 

Studiens slutsatser gav vissa indikationer på att personalen i servicearbetena i Glasgows finare 

områden till större delen bestod av studenter och människor som kom från Glasgows förorter. 

Ungdomar från mer utsatta områden av staden verkade vara uteslutna. Nickson et al menar att 

dessa ungdomar kanske uteslutits för att de inte ansågs ”fina” nog. Risken med detta är, enligt 

författarna, att det trendiga Glasgow glömmer bort det arbetslösa Glasgow. Detta har 

resulterat i att kurser nu anordnas för att dessa människor skall kunna passa in i Glasgows 

”finare” yrkesliv.51 

 

2.5.2 Vidare studier 

 

Vidare forskning från bland annat Storbritannien och USA avslöjar att det finns vissa 

kärnkriterier som arbetsgivare önskar från de anställda som representerar företagets ansikte 

utåt i försäljnings- och servicesektorn. Dels skall de anställda se bra ut och dels skall de 

besitta social kompetens. Undersökningar genomförda i Glasgowområdet bekräftade bland 

annat hur viktiga de ovan nämnda kärnkriterierna var.52 

 

När det gällde rekrytering så ansåg arbetsgivarrespondenterna att anställda med 

kundkontakter skulle ha ”rätt” attityd och framtoning. Ett sätt för arbetsgivarna att hitta rätt 

                                                 
49 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 184 
50 Ibidem, s 185 
51 Ibidem, s 187 
52 Warhurst et al, What every employer wants?, s 5 
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person kan vara att de i annonsen till exempel kräver foto. Ett intressant konstaterande var att 

endast 3 procent av arbetsgivarna medgav att de krävde foto av de arbetssökande, medan 23 

procent av de arbetssökande uppgav att de avkrävts att bifoga foto vid rekryteringen. I 

undersökningen angavs att denna procentuella skillnad kan bero på att arbetsgivarna är 

oroliga för att anklagas för diskriminering. Arbetsgivarrespondenterna uppgav även att de 

arbetssökande ofta hade den tekniska kompetens som krävdes, men att de ofta saknade den 

sociala och estetiska kompetensen som krävdes. När det gällde klädkoder så visade 

arbetsgivarna enligt undersökningen på ett klart ökat intresse av att ytterligare förfina 

företagets image genom klädkoderna. Följande innefattas i aspekten klädkod: Städat utseende 

(vilket var högst värderat), klädstil, smycken, smink, frisyr samt hårlängd.53 Vidare 

diskuterades även tatueringar och dess betydelse för arbetsgivarna. En tredjedel av alla 

arbetsgivare accepterade inte synliga tatueringar hos anställda med kundkontakter.54 

 

Sammanfattningsvis visade studien att arbetssökande med färdigheter kopplade till attityd och 

framtoning hade en klar fördel i rekryterings- och urvalsprocessen jämfört med de 

arbetssökande som saknade sådana färdigheter.55 Vissa aspekter var även viktigare än andra 

när det gäller estetiska krav från arbetsgivarnas sida. Ålder, känsla för kläder och stil, tal och 

dialekt och fysiskt utseende var alla krav som värderades mycket högre än storlek, längd och 

vikt.56  

 

 

                                                 
53 Warhurst et al, What every employer wants?, s 5 
54 Ibidem, s 15 
55 Ibidem, s 18  
56 Ibidem, s 14 
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3 Metod 
 

I detta kapitel redogörs för den metod vi valt samt hur vi för övrigt gått tillväga vid 

genomförandet av den empiriska undersökningen.  

 

3.1 Kvalitativ metod 

 

Vi har valt kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. Anledningen är att intervjuer 

lättare än enkäter ger inblick i hur de tillfrågade resonerar eller reagerar inför olika 

handlingsalternativ och hur de ser på sammanhang och konsekvenser.57 Enligt Holme används 

kvalitativa intervjuer dels för att få ökat informationsvärde och dels för att få en djupare och 

mer nyanserad undersökning.58 I ett svar på en intervjufråga kan information dyka upp som 

enligt en enkät skulle höra till en annan fråga. Vi ser därför en större fördel med intervjuer 

eftersom vi kan ställa följdfrågor och reda ut oklarheter.  

 

3.2 Urval 

 

När det gäller urval så har vi har valt att använda oss av ett strategiskt urval. Ett strategiskt 

urval innebär att respondenterna väljs ut efter egenskaper som kan ha teoretisk betydelse.59 I 

vårt fall var avsikten att vår undersökning skulle spegla den del av den svenska 

arbetsmarknaden där servicesektorn har regelbundna kundkontakter. Mot denna bakgrund 

valdes respondenter från olika branscher inom servicesektorn. Vi intervjuade totalt nio 

personer i ledande ställning som representerade arbetsgivaren och dessutom ansvarade för 

personal och rekrytering. Dessa personer ansågs ha en insyn i huruvida estetiska krav ställs på 

arbetssökande och anställda.  

 

 

                                                 
57 Trost, Kvalitativa intervjuer, s 13 f 
58  Holme, Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 101 ff 
59 Trost, Kvalitativa intervjuer, s 118 
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3.2.1 Verksamheterna 

 

Vi valde att genomföra våra intervjuer på nio verksamheter. Dessa är:  

 

• En kunskapsorganisation inom den offentliga sektorn som har många olika 

kompetensområden. Denna organisation är dessutom inte det uppenbara 

tjänsteföretaget. Det intressanta med denna organisation är att deras kunder inte är 

betalande kunder i samma bemärkelse som i andra branscher. Istället är kunderna 

samhällsmedborgare som betalar via skattesedeln.  

 

• En verksamhet med säljande ingenjörer som har många nationella och internationella 

kundkontakter. Här kan de estetiska kraven kanske vara än mer viktiga i jämförelse 

med många andra branscher på grund av de kulturella mötena mellan människor från 

olika länder. Företaget är ett teknikkonsultföretag med 60 anställda som jobbar med 

hela världen som arbetsfält. Ungefär hälften av jobben utförs utomlands och resten 

hemma i Sverige. Deras tjänster är inriktade på tre områden: beräkning, 

maskinkonstruktion och anläggningsprojektering. De hjälper kunder att rita 

industrianläggningar och att designa processer inom industrin.  

 

• Restaurangbranschen som är en av de mest välkända och äldsta serviceområdena. Vi 

har valt en restaurang med direkt koppling till bar/nattklubb som har många gäster. 

Restaurangen har ett tjugotal anställda, inklusive kock, serveringspersonal och 

restaurangchef. 

 

• Hotellbranschen som vi valt då även den sträcker sig långt tillbaka historiskt sett inom 

servicesektorn. Ytterligare anledningar till att vi har valt att inkludera just ett hotell i 

vår undersökning är bland annat att flera yrkesområden finns representerade inom 

hotellbranschen. Vidare är det ofta kutym på klädkoder samt att tidigare 

undersökningar inom området estetik har utförts inom hotellbranschen. Det hotell vi 

valt anser sig sälja tre tjänster. Dessa tjänster är hotellrum för dem som behöver 

övernatta, konferensrum för de som behöver möta andra samt restaurangtjänster som 

mat och dryck för de som behöver äta.  
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• Butiksbranschen som är en av de största aktörerna inom servicesektorn. Här har vi valt 

en klädbutik, en dagligvarubutik samt en bilfirma. Alla dessa butiker har olika 

inriktningar och dessutom starka kundkontakter. Den klädbutik vi valt är en butik i en 

stor svensk butikskedja som främst inriktar sig på svenska kvalitets- och modekläder 

och har en bred målgrupp. Dagligvarubutiken har cirka 20 anställda och är en del av 

en större matvarukedja. Bilfirman säljer inte bara bilar utan både köper, säljer och 

servar personbilar, transportbilar, lastbilar och bussar. 

 

• Mäklarbranschen som vi valde eftersom vi ser att denna bransch är väldigt 

representativ gentemot kunderna. Vidare så hanteras ofta stora summor pengar då de 

förmedlar både villor och fritidshus. Den mäklarfirma vi valde att intervjua är ett 

fristående företag i en mäklarkedja som finns på många platser i landet. Mäklarna är 

mycket ute hos både säljare och köpare och marknadsföring är även det en stor del av 

arbetet. Dels marknadsförs husen, men också mäklarna själva.  

 

• Banksektorn som vi valde då denna bransch kännetecknas av vikten av förtroende 

gentemot kunderna samt klädkoder. Den bank vi intervjuat är en fullservicebank och 

arbetar därför både med privatpersoner och företag.  

 

3.2.2 Respondenterna 

 

Vår samling av respondenter från de ovan nämnda företagen består av en manlig 

personaldirektör i 50 årsåldern som på den nuvarande arbetsplatsen arbetat som 

personaldirektör sedan tre och ett halvt år tillbaka. Han ansvarar för de övergripande 

personalstrategiska frågorna. För övrigt har han arbetat med personalfrågor på chefsnivå i 

cirka 30 år. Näste respondent är en manlig administrativ chef i 40 årsåldern som tidigare 

arbetat bland annat som controller/ekonomichef och har en ekonomisk utbildning i grunden. 

Han har arbetat med personalfrågor i cirka 8 år och på sin nuvarande arbetsplats i 4 år.   

 

Nästa respondent är en man i 30 årsåldern och han har arbetat större delen av sitt 

yrkesverksamma liv inom samma branschområde. Han har arbetat på många olika ställen och 

fått alltmer personalansvar med tiden. Nästa person vi intervjuat är en man i 40 årsåldern. Han 
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har arbetat på den nuvarande arbetsplatsen i 12 år. I egenskap av sin position så har han det 

övergripande ansvaret för personalen på det lokala företaget. Han har arbetat med underställd 

personal i cirka 20 år.  

 

De respondenter som kommer från butiksbranschen är även de män. En butikschef som vi 

intervjuat är cirka 30 år gammal och har under sitt hela yrkesverksamma liv arbetat inom 

samma branschområde. Nästa butikschefsrespondent är cirka 40 år gammal och delägare i en 

svensk klädeskedja. Den sista butiken representeras av en man i 60 årsåldern som är 

verkställande direktör. Han har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom sin bransch. Han 

har bland annat varit egenföretagare och har under de senaste två decennierna varit ägare och 

VD för den aktuella firman. 

 

Nästa respondent vi intervjuat är en man som arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv 

inom sin bransch. Han har varit på sin nuvarande arbetsplats i fyra år och har totalt arbetat i 

25 år med personalledningsansvar.  Den enda kvinnan bland respondenterna är i 30 årsåldern 

och driver tillsammans med sin kollega en firma som är ett fristående företag i en stor kedja.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

 

Vi har genomfört så kallade semistrukturerade intervjuer, där vi har använt oss av en 

intervjuguide med en lista över frågeområden men med möjlighet till en öppen konversation. 

Fördelen med detta är att respondenterna har fått möjlighet att fritt diskutera kring ämnet utan 

att vara för hårt styrda. Detta kan jämföras med helt strukturerade intervjuer och helt 

ostrukturerade intervjuer. I helt strukturerade intervjuer lämnar frågorna ett mycket litet 

utrymme för respondenterna att svara inom, vilket resulterar i att det i princip kan förutsägas 

vilka alternativa svar som är möjliga. I helt ostrukturerade intervjuer lämnar frågorna istället 

ett maximalt utrymme för respondenterna att svara inom, vilket kan leda till att diskussionen i 

allt för stor utsträckning hamnar utanför ämnet.60  

 

Innan intervjuerna genomfördes uppmärksammade vi respondenterna om 

konfidentialprincipen. Det vill säga att varje enskild respondents identitet är känd för oss, men 

att den konfidentiella behandlingen av intervjuutsagorna gör att identiteten aldrig röjs eller 
                                                 
60 Patel, Forskningsmetodikens grunder, s 72 
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missbrukas.61 För att bättre kunna styrka vad som egentligen hade sagts under intervjuerna 

använde vi oss även av bandupptagning. Genom detta kunde eventuella missförstånd 

undvikas. Det bör tilläggas att vi självklart bad respondenterna om tillstånd innan vi använde 

oss av bandupptagning.  

 

Vår intervjuguide (se bilaga 1) byggde vi upp efter den så kallade trattekniken.62 Denna teknik 

innebär att vi genom vårt upplägg började våra intervjuer med väldigt öppna generella frågor 

för att sedan smalna av och hamna på mer specifika frågor. För att göra respondenterna mera 

bekväma i att tala om estetiska krav gav vi dem lite bakgrundsinformation om olika 

kompetenser och berättade om tidigare undersökningar. Detta för att påvisa att estetiska krav 

faktiskt förekommer i arbetslivet. Efter bakgrundsinformationen började vi ställa mer 

specifika frågor om estetiska krav inom respondentens bransch och egna verksamhet. 

 

Vi kompletterade även vår intervjuguide med en lista över estetiska komponenter (se bilaga 

2), indelade i olika kategorier som användes i syftet att få respondenterna att mer specifikt tala 

om estetiska krav. Vi bad respondenterna föra en diskussion kring kategorierna. 

Respondenterna fick på så sätt se förslag på specifika estetiska krav som en arbetsgivare kan 

ställa. Vi avslutade intervjuerna med lite öppnare och avslappnade frågor där vi lät 

respondenterna tala fritt.  

 

3.4 Tolkning/Analys 

 

Intervjuerna transkriberades efter varje enskilt intervjutillfälle för att vi lättare skulle kunna 

analysera det resultat som hade framkommit. När vi sedan hade genomfört alla planerade 

intervjuer så bearbetade, analyserade och tolkade vi intervjuutsagorna genom så kallad öppen 

kodning.  Öppen kodning innebär i vårt fall att informationen i våra intervjuutsagor bröts ner i 

mindre delar till så kallade koncept. Dessa koncept jämfördes sedan med varandra för att 

likheter och olikheter skulle identifieras och delades därefter in i huvudkategorier och 

underkategorier.63 Dessa kategorier låg sedan till grund för analysen av vår empiriska 

undersökning. Ett exempel på vår öppna kodning är vår huvudkategori ”kompetensbehovet” 

                                                 
61 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, s 128 
62 Andersson, Som man frågar får man svar, s 144 
63 Strauss & Corbin, Basics of qualitative research, s 102 
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som bildades utifrån underkategorierna ”teknisk kompetens”, ”social kompetens” samt 

”estetisk kompetens”. Med dessa underkategorier följde även koncepten som alla utifrån dess 

innehåll hade placerats in under respektive kategori. 

 

Eftersom vi använde oss av ljudupptagning vid intervjuerna så fanns det flera möjligheter att 

göra materialet tillgängligt för bearbetning. Till exempel kunde vi styrka vissa uttalanden med 

citat. Vi förde även minnesanteckningar under intervjuerna vilket ytterligare underlättade 

bearbetningen.  

 

3.5 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplats och spelades in för att 

sedan skrivas ut. Under intervjuerna deltog oftast endast två av oss för att respondenterna inte 

skulle känna sig i numerärt underläge. Intervjuerna utfördes så att en av oss ställde frågor och 

den andre förde stödanteckningar och kompletterade med frågor vid behov. När intervjuerna 

transkriberats analyserade vi dem med hjälp av öppen kodning. Vi delade alltså, som tidigare 

nämnts, in intervjuerna i koncept och kategorier för att lättare kunna analysera dem. 

  

3.6 Validitet och reliabilitet 

 

Traditionellt sett så menas med validitet, eller giltighet, att man som forskare verkligen 

undersökt det man vill undersöka och ingenting annat. Med reliabilitet, eller tillförlitlighet, 

menas att en mätning är korrekt gjord.64 Värderingen av begreppen validitet och reliabilitet 

måste ske på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ inriktning jämfört med 

kvantitativa studier. Detta på grund av att det inte är möjligt att skatta tillförlitligheten i siffror 

i kvalitativa studier på samma sätt som det kan möjliggöras i kvantitativa studier. 

 

Hög validitet innebär att systematiska fel inte förekommer i undersökningen. Enligt Wolming 

så ser man lättast ifall en undersökning har hög validitet genom att mätningen genomförs flera 

gånger för att på så sätt se ifall man kommer fram till samma resultat.65 För oss fanns det 

                                                 
64 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s 22 
65 Wolming, Validitet - ett traditionellt begrepp i modern tillämpning, s 5 f 
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ingen möjlighet att genomföra samma intervju två gånger på grund av vår tidsram. Däremot 

har vi ökat validiteten genom användandet av en intervjuguide. En undersöknings validitet är 

även beroende av hållbarheten i de teoretiska förutsättningarna och logiken i härledningarna 

från teorin till undersökningens forskningsfrågor. Kvale menar utifrån detta att validiteten hos 

den kunskap som produceras beror på hur adekvat planeringen är och vilka metoder som 

används.66 

 

För att det skall kunna talas om hög reliabilitet vid kvalitativa studier så skall situationerna i 

de flesta avseenden vara högt standardiserade.67 Vid till exempel en intervju så ska vid hög 

reliabilitet alla intervjuare fråga på samma sätt, situationen skall vara likadan för alla och så 

vidare. Hög reliabilitet innebär även att slumpmässiga fel inte förekommer i undersökningen. 

I de intervjuer som vi har genomfört har vi använt oss av på förhand bestämda frågor och för 

att uppnå så hög reliabilitet som möjligt har vi inte försökt att styra intervjupersonerna genom 

att ställa ledande frågor. Istället har vi ställt frågor som ger möjlighet till spontana svar och 

personliga uppfattningar.  

                                                 
66 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s 214 
67 Trost, Kvalitativa intervjuer, s 111 f 
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4 Resultat och analys 
 

Vi kommer i detta kapitel besvara våra tidigare presenterade frågeställningar. Kapitlet är 

indelat i tre avsnitt vilket beror på att vi genom vår öppna kodning fann tre huvudkategorier 

och har byggt upp kapitlet utifrån dessa. Med hjälp av dessa kategorier besvarar vi vårt syfte: 

att beskriva vilken roll den estetiska kompetensen spelar samt att beskriva och exemplifiera 

arbetsgivares estetiska krav inom servicesektorn. 

 

4.1 Kompetensbehovet 

 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de olika kompetenser som togs upp under våra 

intervjuer. De kompetenserna är teknisk kompetens, social kompetens och estetisk kompetens.  

Vidare kommer vi att beskriva hur våra respondenter ser på de olika kompetenserna samt 

exemplifiera de estetiska krav en arbetsgivare kan ställa. 

 

4.1.1 Teknisk kompetens 

 

Undersökningen visar att de flesta av respondenterna kräver någon formell utbildning. Även 

erfarenhetskrav värderas högt, men på vissa arbetsplatser är arbetsuppgifterna utformade på 

sådant sätt att de snabbt går att lära sig. I de fallen rekryteras de anställda hellre på 

personlighet än på teknisk kompetens. De utbildningskrav som nämns under intervjuerna är 

ofta att den som skall anställas kan visa upp någon form av bevis på att denne har förmågan 

att ta till sig kunskap. Eller som en respondent uttryckte det: 

 

”När du har en kund måste du ju veta vad du pratar om. Vi kan ju inte låta en medarbetare 

säga att; lånar du pengar här så behöver du inte betala någon ränta. Men det behöver man 

inte kunna när man anställs. Men du ska kunna visa ett papper på att du har förmågan att 

upphämta kunskap. Och då är ju en högskoleutbildning viktig.” 
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4.1.2 Social kompetens 

 

Social kompetens är något som värderas högt bland våra respondenter. Det är också något 

som blir mer och mer viktigt menar de. Det är enligt respondenterna viktigare att gästerna 

eller kunderna möts av glad och pigg personal än av tekniskt kompetent personal. Det uttrycks 

också av respondenterna att arbetssökande som är socialt kompetenta lättare får jobb eftersom 

de mycket enklare kan sälja in sig hos arbetsgivarna. En respondent menade att den sociala 

kompetensen till och med kan vara avgörande vid en rekrytering: 

 

”Det viktiga som avgör är många gånger personens sociala kompetens. För vi hittar idag 

väldigt många med samma utbildningsnivå och nästan samma erfarenhet men då är det 

sociala som avgör.” 

 

Däremot kan det sociala beteendet gå till överdrift i vissa fall. En respondent nämnde 

uttrycket ”asocialt social”, vilket innebär att en person till en början upplevs som öppen, 

trevlig och social men i längden snarare upplevs som det motsatta. Det gäller således för den 

anställde att vara lagom social.   

 

I framförallt säljyrken spelar även, enligt respondenterna, de anställdas personliga egenskaper 

och intressen in i den sociala kompetensen. En respondent uttryckte att med en positiv syn på 

livet så kommer man långt. Respondenten fortsatte: 

 

”Det tekniska som går att sköta, datorerna i receptionen och lära sig och servera och sånt, 

det kan man alltid lära folk, men att lära dom att se lite positivt och tycka om andra 

människor det är svårare.” 

 

Respondenterna påpekade att fritidsintressen är av betydelse för den sociala kompetensen. Det 

är enligt en av respondenterna svårt för en bilförsäljare att vara en bra bilsäljare utan ett 

brinnande bilintresse. Det kan även vara åt det andra hållet, en respondent menade att om en 

person bara har som intresse att sitta framför datorn, så hissas en varningsflagg även om det i 

personens arbetsuppgifter ingår dataarbete. Respondentens personliga bedömning är att en 

sådan person kan ha det lite svårt socialt för sig vilket kan försvåra personens möjlighet till 

anställning. 
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När respondenterna talade om social kompetens visade det sig att social kompetens är ett 

vidsträckt begrepp. Det var mycket som respondenterna innefattade i begreppet. Persson68 tar 

upp två olika aspekter rörande den sociala kompetensen. Det handlar om gruppaspekten av 

social kompetens som syftar på förmågan att smidigt kunna smälta in i en grupp, samt 

relationsaspekten som handlar om individens förmåga att fungera i relationer med andra 

individer. Båda dessa aspekter är viktiga även hos våra respondenter, dock märkte vi att 

många saker som respondenterna kallade för social kompetens var sådant som rörde estetisk 

kompetens. Att till exempel kunna ”ta folk” handlar inte bara om kommunikation, utan också 

om personlig framtoning och att nå upp till kundens förväntningar.   

  

4.1.3 Estetisk kompetens 

 

Estetisk kompetens är ett svårdefinierat begrepp. Detta märktes även vid intervjuerna där 

respondenterna hade svårigheter att förklara vad som utgör den estetiska kompetensen i deras 

respektive verksamhet. Alla var dock överens om att estetiken är viktig vid säljande yrken 

med direkta kundkontakter. Under intervjuerna uttryckte respondenterna att kunderna är 

trevligare, snällare och mer allmänt sociala mot människor som ser bra ut. Det betonas också 

att detta inte bara gäller utseendet.  På samma sätt reagerar kunden om denne möter anställda 

som är sociala, snälla och trevliga. Estetisk arbetskraft kan alltså, som även Nickson et al69 

hävdade, användas för att tilltala kundernas sinnen och kan därför ses som kommersiellt 

användbart. 

 

Alla respondenter menade att det går att se både kompetent och trevlig ut. Det uttrycktes 

också att det går att visa kunskap med hjälp av utseendet, förutsatt att kunskapen finns kvar 

när personen i fråga öppnar munnen. Respondenterna hävdade att estetiken sänder ut signaler 

gentemot kunderna. Utseendet visar om den anställde tar arbetet seriöst men speglar också 

personligheten hos den anställde. Att en person bedöms som slarvig kan enligt en av 

respondenterna bero på flera små estetiska fel såsom, lätt orakad, något långhårig och skjortan 

utanpå byxorna. Även om personen i själva verket är ”ordningen själv” kan dessa små saker 

göra att kunden får en uppfattning om att personen i fråga är slarvig och detta överförs då på 

yrkesrollen. Av denna anledning framhöll respondenterna att det är väldigt viktigt med ett bra 

                                                 
68 Persson, Social kompetens – När individen, de andra och samhället möts, s 20 
69 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 174 ff 
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första intryck. Respondenterna framhöll även att första intrycket är av större vikt vid 

kundmöten där en snabb affär sker, där kunden inte hinner få någon annan uppfattning om 

säljarens personlighet än just det första intrycket. Därför är estetiken väldigt viktig i den mån 

att den skapar en bild, som ofta blir bestående, av säljaren och företagets värderingar. 

 

När det gäller estetisk kompetens så framgick det av intervjuutsagorna att utbildning leder till 

en ökad medvetenhet om estetik. En av respondenterna framhöll utifrån erfarenhet att duktiga 

välutbildade killar och tjejer ofta i regel också har ett vårdat och trevligt utseende. En annan 

respondent menade att med högre utbildning kommer också högre positioner i företagen 

vilket leder till en ökad representation utåt gentemot kunderna. Detta speglar sig i graden av 

utbildning. En parallell som vi kan se från Nickson et al70 är att undersökningar i Glasgow 

visar på att arbetssökande som tillhör arbetarklass med lägre utbildning tycktes ha svårare att 

få arbete när det gällde okvalificerade arbeten där estetiken spelade en större roll.  

 

4.1.4 Estetiska krav 

 

Respondenterna var inte blyga för att ställa estetiska krav på de anställda. Vi visade våra 

respondenter en lista vi sammanställt (se bilaga 2) som berörde olika krav rörande former, 

kroppsliga attribut, hår, språk, stil, hygien och tobak. Under dessa rubriker angav vi exempel 

på krav som arbetsgivaren kunde ställa. Respondenterna nämnde om och om igen att alla 

dessa komponenter har betydelse, dock i sin extrem. Enligt Witz et al71 låg tonvikten i de 

estetiska kraven på hållning, gester, ansiktsuttryck och ögonkontakt, detta värderades varken 

mer eller mindre av våra respondenter. En respondent framhöll: 

 

”Extremt åt båda hållen blir alltid besvärligt. Man vill ju att alla ska ligga där i mitten och 

inte sticka ut för mycket. Så blir det ju.” 

  

Gränsen för vad som är extremt är svårt att definiera. För vissa var en ostruken skjorta något 

som var absolut förbjudet, för andra var det tatueringar i ansiktet. Detta var mycket beroende 

på vilken bransch och arbete det rörde sig om och vad kunden kan tänkas förvänta sig av 

verksamheten. Dock menar vi att zonen för det normala är smalare än vad som kan antagas. 

                                                 
70 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 187 
71 Witz et al, The labour of aesthetics and the aesthetics of organization, s 42f 
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Finns risken för att kunder kan störa sig på den anställdes estetiska framställning minskar 

chansen till arbete. Nedan exemplifierar vi estetiska krav som en arbetsgivare kan ställa inom 

servicesektorn.     

 

4.1.4.1 Former 
 

De krav som respondenterna framhöll under rubriken former var vikt, längd och hållning. Om 

vikt uttalades bland annat av respondenterna att människors vikt spelar en större roll idag 

jämfört med tidigare. I vissa fall kan arbetssökande både gynnas och missgynnas på grund av 

sin vikt. I vissa branscher anses inte överviktiga vara presentabla för företaget och i andra 

branscher ger viss övervikt en slags pondus. När det gäller längd så nämndes kraven av 

respondenterna att de anställda skall vara varken för långa eller för korta. En av 

respondenterna uttryckte: 

 

”Ja det är klart det skulle väl vara längd då, om de är för korta så går det inte: om de är 2,20 

så kan de inte sitta i kassan, om de är 1,10 långa så kan de inte sitta i kassan, utrustningen är 

inte gjord för det.” 

 

 Även en persons hållning kan ha betydelse, en god hållning signalerar något positivt och ger 

ett gott helhetsintryck och en dålig hållning förmedlar något negativt. En respondent sade: 

 

”Om någon sitter framåthukad vid en intervju så kan man börja fundera, hur fungerar du i 

andra sociala situationer.” 

 

4.1.4.2 Kroppsliga attribut 
 

När det gäller kroppsliga attribut så framhöll respondenterna krav som rörde skönhet, acne, 

maskulinitet/femininitet, estetiska skador, ålder, hälsosamt utseende samt hudfärg. 

 

Respondenterna ställer krav på skönhet på så sätt att det är negativt att vara för snygg.  

Respondenterna framhöll dock att det är sämre att vara för snygg kvinna än en för snygg man. 

Någon förklaring till varför det är på detta sätt fick vi inte. Det framhölls dock som positivt att 

se bra ut, en respondent uttryckte: 
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 ”Har du en snygg firma med snygga lokaler så kan man ju inte se ut hur som helst. Man 

måste ju stämma in i bilden.” 

 

En annan viktig del av det personliga utseendet är åldern. Ålder har, enligt respondenterna, 

betydelse på så sätt att en yngre person har svårare att få kundens förtroende än vad en äldre 

person har. Det går dock inte att endast gå på att de äldre arbetstagarna inger ett större 

förtroende, ibland vill den yngre kunden ha en yngre person att tala med. Respondenterna 

hävdade att det var bra med en mix av ålder så att man hade möjlighet att matcha personer till 

situationer och olika kundmöten. 

 

När det gäller maskulinitet och femininitet så framkom i vår studie att krav kan ställas åt båda 

hållen, ibland kan det vara en fördel att som man ha ett mer maskulint utseende och ibland 

kan det vara bra för en man att ha ett mer feminint utseende. En respondent uttryckte detta på 

följande sätt: 

 

”Det går ju inte med för mycket maskulinitet. Jag skulle inte kunna tänka mig vakterna 

springa runt härinne och servera. Jag tror manliga gäster känner sig bekvämare med en 

feminin manlig servitör än en mer manlig.” 

   

Under intervjuerna tog vi även upp frågan om estetiska skador och sjukdomar och fick till 

svar att det även där är extremfallen som har betydelse. En respondent uttryckte:  

 

”Men det är klart att svåra sjukdomar där det blöder och varar tycker ju ingen är trevligt så 

det skulle ju försvåra att ha en framskjuten placering helt klart. Men det är väl någon form av 

diskriminering jag ger utryck för där egentligen.”   

 

De anställda skall dessutom ha ett hälsosamt utseende. Detta kan härledas till 

rekryteringssituationen då arbetsgivaren får en positiv bild av en arbetssökande som ser 

hälsosam ut. Respondenterna menade att detta även påverkade kunderna i en positiv mening. 

En respondent framhöll:  

 

”Hälsosamt utseende, det innebär alltså att du ser fräsch ut och så vidare. Jag skulle kunna 

göra kopplingen att ett fräscht utseende får mig att tänka positivt.” 
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4.1.4.3 Hår 
 

Våra respondenter har även estetiska krav när det gäller hår. Det kan handla om 

kroppsbehåring, ansiktsbehåring, hårfärg samt frisyrer. De krav som främst betonades var att 

de anställda inte skall visa allt för mycket kroppsbehåring, varken på ben eller bringa. 

Hårfärger skall inte vara alltför extrema och detta gäller även frisyrer. I en viss bransch skall 

håret till exempel sättas upp om det var längre än skulderlängd.  

 

4.1.4.4 Språk 
 

Utseendet är enligt respondenterna väldigt viktigt men de hävdade även att låta och tala på rätt 

sätt är minst lika viktigt, ibland ännu viktigare än själva utseendet. Estetisk kompetens berör 

inte bara utseende utan också hur en person låter. Det kan vara röstläge, dialekt, brytning, 

ordförråd, röstläte och skratt. Nickson et al72 kom i sin Glasgowstudie fram till att rösten och 

dialekten är viktig. Där framkom till exempel att dialekten skulle vara klar och inte guttural. 

Detta märkte även vi av i vår undersökning. En av respondenterna uttryckte: 

 

”Dialekt och ordförråd det är viktigt. Även hur du uttrycker dig och gestikulerar. En person 

med dåligt ordförråd får man en bild av och det är för mig ingen positiv bild.” 

 

En av respondenterna menar att språket är viktigare vid en rekrytering än andra estetiska 

faktorer. Respondenten ger ett exempel från telemarketingbranschen där företag går på 

intrycket av rösten. En annan respondent behandlar det språkliga på sina arbetsplatsträffar, 

men då är det främst vårdat språk som berörs.  

 

När det gäller dialekter så visar vår undersökning att det missgynnar en person om dennes 

dialekt är för udda. Detta är dock geografiskt betingat, till exempel skåningar och 

stockholmare skulle enligt vår undersökning ha det svårare att få anställning här i Värmland. 

En av respondenterna uttryckte det så här: 

 

                                                 
72 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 179 f 
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”En skåning skulle vara helt körd här i Värmland. Vi skulle inte anställa en skåning och det 

skulle vi inte göra med en stockholmare heller. Men det är säkert samma sak med mig. Jag 

skulle säkert inte kunna jobba med det jag gör i Skåne.” 

 

Respondenterna framhöll även gärna värmländskan som en bra dialekt att föra sig med. En av 

respondenterna gav ett exempel på detta: 

 

”En gång skulle jag hålla ett föredrag och när jag kom dit råkade det sitta 700 personer i 

publiken. Jag började då väldigt tydligt prata värmländska, medvetet alltså, för jag vet att 

övriga Sverige tycker att den dialekten är go. På några minuter så hade jag fångat deras 

uppmärksamhet genom att bjuda på min dialekt.” 

 

När vi diskuterade brytning med våra respondenter så kom vi bland annat in på området 

etnicitet (vilket behandlas i avsnitt 4.2.3). Generellt sett så är det viktigaste att personalen kan 

kommunicera med gästerna eller kunderna. En av respondenterna menade att lite brytning inte 

spelar någon roll, men om det är svårt att förstå vad som sägs uppstår det en sämre 

servicenivå för gästerna. 

 

4.1.4.5 Stil 
 

Under rubriken stil framhöll respondenterna kraven på accessoarer, kläder och synlig 

kroppsutsmyckning. När det gäller kroppsutsmyckning nämndes av respondenterna olika 

typer av smycken, som till exempel piercingar i ansiktet, för många hål i öronen eller för 

många ringar på fingrarna. Av vissa accepteras någon enstaka piercing i ansiktet medan andra 

helt tar avstånd från detta eftersom det kan störa kunderna. I vår undersökning så ansågs även 

tatueringar helt okej så länge de går att dölja med en långärmad tröja eller liknande.  

 

Accessoarer som mobiltelefoner, glasögon och datorer kan även påverka, det gäller dock att 

anpassa användandet eller synligheten av dessa accessoarer beroende på vilken sorts kund 

som ska träffas. En för dyr bil kan ge intrycket av någon som tar ut för mycket betalt ansåg en 

av respondenterna. 
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Krav ställs av arbetsgivarna på de anställdas klädsel. Det genomgående kravet är att klädseln 

skall vara vårdad. Vidare framhöll respondenterna att det är viktigt att de anställda varken är 

för överklädda eller för underklädda. En respondent förklarade detta på följande sätt: 

 

”Vi har inga särskilda regler kring klädsel eller utseende, utan vi förutsätter väl ungefär bara 

att man ska vara hel och ren.”  

 

4.1.4.6 Hygien 
 

Personlig hygien är ett krav som ses som viktigt av respondenterna, men svårt att ta upp om 

problem uppstår. Det kan handla om besvärande dofter av alla de slag, tänder och naglar. En 

respondent uttryckte sig följande: 

 

”Hygien, är viktigt. De kan inte ha gula tänder men det är ju sånt jag ser när jag har en 

intervju med en person. Det skapar ju en helhetsbild.” 

 

4.1.4.7 Tobak 
 

Synen på tobaksanvändning har enligt våra respondenter förändrats under de senaste åren. 

Numera är det inte längre lika accepterat att röka eller snusa. De krav som framgår av 

intervjuerna var att de anställda helst inte skall lukta rök och att snusning får ske på vissa 

arbetsplatser om det sker snyggt. Snus verkar dock vara mer accepterat än rökning enligt 

respondenterna. En respondent hävdade: 

 

”Röka tror jag inte är så positivt längre. Jag tror att det är mera positivt i snusning.” 

 

4.1.5 Att vara estetiskt korrekt 

 

När det gäller det personliga utseendet så framgår av undersökningen att det viktigaste är att 

se hel och ren ut. Det behöver inte nödvändigtvis finnas en uttalad policy som dikterar kraven 

utan det förväntas att de anställda ser hyggligt välvårdade och pigga och fräscha ut. Om det 

felar på en estetisk punkt så kan hela helhetsbilden förändras. Det viktigaste estetiska kravet 
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är just helhetsbilden eller som många respondenter utryckte det, ”hel och ren”. Hel och ren är 

ett väldigt brett begrepp som gärna användes av respondenterna. Hel och ren var för 

respondenterna ett samlingsnamn för att leva upp till de estetiska krav som ställs.  Om man är 

hel och ren så är det inte många kunder som kan opponera sig mot den anställdes utseende. 

Inom samlingsnamnet hel och ren ingår alltså alla olika tänkbara estetiska komponenter och 

de har alla betydelse enligt respondenterna. Det är svårt att säga om någon enskild komponent 

är viktigare än någon annan. Alla komponenter har betydelse i sin extremform. När 

respondenterna talade om estetiska krav så användes hela tiden exempel på hur det inte skall 

vara. Alla dessa exempel var presenterade i sin extremform. Ett exempel är: 

 

”Om jag hade haft en vattenskalle så hade det varit svårt för mig att arbeta med mitt yrke.” 

 

Estetisk kompetens är ett svårt ämne att diskutera utan att göra någon upprörd. Detta tror vi är 

anledningen till att det inte uttrycktes hur en person skall vara, utan i stället hur man inte skall 

vara. Att exemplen presenterades i sin extremform kan vara ett tecken på att zonen för estetisk 

korrekt är mycket smalare än vad vi tror och om den inte uttrycks finns det ingen som kan 

opponera sig emot den. Om man då talar om extremer så är det ett mycket färre antal 

människor som känner sig träffade och kanske också kränkta. En respondent framhöll att det 

kan vara problem med någon som har svåra acnesår, att kunderna kan tappa aptiten. Många 

kunder kan möjligen tappa aptiten redan innan acnen bildar svåra sår i ansiktet, men genom 

att dra det till sin extrem så finns det få människor som kan känna sig träffade.  

 

4.1.6 Den viktigaste kompetensen 

 

Den Glasgowstudie som genomfördes av Nickson et al73 visade att estetisk kompetens inte 

ersätter sociala och tekniska förmågor men att en mix av dem krävs. När våra respondenter 

talade om hur en anställd skulle framhäva sig själv i arbetet använde de ofta begreppet social 

kompetens. Beskrivningen av social kompetens rör mycket av det som hamnar inom det 

estetiska området och hur estetiken hanteras i sociala sammanhang, att attityden skall passa 

utseendet och arbetsuppgiften. Detta visar att den sociala och estetiska kompetensen går hand 

i hand och att den ena har svårt att fungera utan den andra. Även den tekniska kompetensen 

anses vara viktig. Detta är sammankopplat till vilken arbetsuppgift som skall utföras. Dock 
                                                 
73 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 178 f 
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beskrevs den tekniska kompetensen som ett bevis på att personen i fråga har förmåga att 

inhämta kunskap. Den tekniska kompetensen lär sig den anställde ändå på företaget. Många 

respondenter framhöll den sociala kompetensen som den viktigaste kompetensen i 

rekryteringssammanhang och i kundmöten. Eftersom vi anser att den estetiska kompetensen 

och den sociala kompetensen går i varandra visar det att även estetiken är en viktig faktor i 

rekryteringssammanhang och i kundmöten. Det är därför svårt att avgöra vilken av dessa två 

som är den viktigaste kompetensen. Dock framhölls det att om det står mellan två personer 

som är jämlika i teknisk och social kompetens så är den estetiska kompetensen en 

utslagsfaktor. En respondent utryckte det på följande sätt: 

 

”Vid lika kompetens så väljer man antagligen den som ser friskare ut. Det är ju inget konstigt 

med det heller.” 

 

Även Warhurst et al74 visade i sin studie att arbetssökande med färdigheter kopplade till 

attityd och framtoning hade en klar fördel i rekryterings- och urvalsprocessen jämfört med de 

arbetssökande som saknade sådana färdigheter. 

 

 

                                                 
74 Warhurst et al, What every employer wants?, s 18 
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4.2 Antaganden om samhällets krav 

 

I detta avsnitt diskuterar vi vilka förklaringar arbetsgivarna ger till de estetiska kraven. Flera 

faktorer spelar in i denna diskussion och dessa bygger på vad arbetsgivaren tror att kunden 

förväntar sig från verksamheten. Vidare är det i denna diskussion viktigt att påpeka att det är 

våra respondenters antaganden om vad samhället förväntar sig av verksamheterna som är det 

centrala. Vi kommer att fortsätta vår diskussion om estetisk kompetens och koppla 

arbetsgivarnas estetiska krav till kundens förväntningar för att på så sätt besvara vad estetisk 

kompetens är. 

 

När vi till exempel ställde frågan om huruvida arbetsgivarna skulle kunna tänka sig att ha 

uttalade regler om estetik på arbetsplatserna så fick vi till svar att detta inte är aktuellt. Så 

länge det inte på området finns påtryckningar från samhället så undviks uttalade policys så 

långt det är möjligt. Respondenterna uttalade även att en policy rörande estetiska krav 

antagligen skulle uppfattas som något fånig på arbetsplatsen och att detta också medför att 

policys undviks i det längsta. Tidigare forskning av Warhurst et al75 har visat att det bland 

arbetsgivare finns en viss rädsla för att bli anklagad för diskriminering om estetiska krav 

uttalas alltför tydligt. Denna rädsla kunde inte utläsas bland våra respondenter. Detta kan bero 

på att vi i Sverige har större acceptans för estetiska krav eller att arbetsgivarna inte tar så 

allvarigt på diskrimineringshotet. Rädslan ligger istället i den samhällskritik som kan 

uppkomma i media, men även i folkmun, som en verksamhet med en alltför uttalad policy 

skulle kunna utsättas för. En sådan kritik kan medföra att verksamheten skulle få dålig 

goodwill. 

 

4.2.1 Arbetsmiljö 

 

Vissa krav som påverkar estetisk kompetens är arbetsmiljörelaterade frågor. Undersökningen 

visade att respondenterna framhöll vikten av god hälsa. Detta var dock inte bara ur estetisk 

synvinkel, utan främst med hänsyn till arbetsmiljön. De två aspekterna som kom upp var vikt 

och längd. Vikten härrördes till att minska sjukskrivningstalen och därmed de stora kostnader 

                                                 
75 Warhurst et al, What every employer wants?, s 5 
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som dessa medför. Arbetsgivarna vill ha friska medarbetare som mår bra på jobbet och 

dessutom har en aktiv fritid. En av respondenterna uttryckte detta på följande sätt: 

 

”Det är klart att man gör en kostandsmässig bedömning. Vad kostar det om den här personen 

skulle bli sjuk och hur stor risk är det. Så skulle man vara överviktig och det går över vissa 

gränser så är det klart att man reagerar.” 

 

Ett sätt för arbetsgivarna att handskas med detta problem är ett de ger ett subventionerat 

gymkort till dem som vill ha. Det ses dock inte som ett tvång utan mer en uppmuntran för 

hälsans skull. Men det finns onekligen andra fördelar som arbetsgivaren drar av att ha 

anställda som tränar regelbundet då träningen även ger ett hälsosamt utseende som 

arbetsgivaren kan dra nytta av.   

 

Längden var av vikt i den mån att det kopplades till arbetsutrusning såsom bord, inställningar 

för stolar och så vidare. Detta var dock endast ett problem vid extremfall. Till exempel 

nämndes problem vid kassatjänst om personalen var för lång eller kort samt problem att nå 

hyllor på hög höjd. 

 

4.2.2 Genus 

 

Genusfrågan är en faktor som berör hela samhället i olika jämställdhetsdiskurser. När genus 

kopplas till estetiken så blir det dock enligt våra respondenter inte lika viktigt. 

Könsfördelningen bland de anställda var av mindre betydelse. Det som kan kopplas till 

estetiken är skillnaderna mellan kvinnor och män. I vissa situationer och branscher så är det 

en fördel att vara man medan det i andra branscher och situationer är en fördel att vara kvinna. 

Dock kan vi utläsa ifrån våra intervjuutsagor att respondenterna anser att män i vissa 

branscher har lättare att direkt inge en känsla av förtroende hos kunderna. Kvinnorna måste 

bevisa sin kunskap innan de kan inge ett förtroende. En av respondenterna framhöll detta på 

följande sätt:  

 

”Hon måste direkt kunna visa, så att du får ett förtroende för henne, att hon vet vad hon 

snackar om egentligen. Då måste hon vara ännu mer övertygande än en kille. Det är ju en 

nackdel för tjejerna.” 
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Kvinnors utseende kan även vara till större nackdel för dem än utseendet för män. Av vår 

undersökning framgick att det kan vara negativt att vara för snygg. Dock visar det sig att det 

är lättare att vara en för snygg man än en alltför snygg kvinna. En respondent uttryckte sig: 

 

”Det är inte bra med riktigt snygga tjejer som sagt, sen är det väl aldrig en nackdel om det är 

snygga prydliga grabbar.” 

 

Detta härrör sig enligt respondenterna till de förväntningar kunden har och att personalen inte 

skall stöta sig med kunden (detta återkommer vi till nedan). Det hänger även ihop med de 

interna konflikter som kan uppstå mellan de anställda. Respondenterna hävdade att det är 

vanligare att det uppstår interna konflikter som bottnar i utseende bland kvinnliga anställda än 

bland manliga anställda. Respondenterna menade att kvinnor är mer benägna till att vara 

avundsjuka på andra kvinnors utseende. 

 

Något som även framgick under intervjuerna var att respondenterna inte vill spela på sina 

anställdas sexualitet. Däremot framkom det att i vissa kundmöten kan det vara en bra strategi. 

Det hade inte något med själva utseendet att göra utan var snarare situationsanpassat. Det 

viktiga var enligt respondenterna mötet mellan man och kvinna som utmynnar i ett vänligare 

och artigare beteende. Det handlar alltså inte om sexuella anspelningar som skall besvaras 

utan mer, som en av respondenterna uttryckte det, om den ömsesidiga respekt som kan finnas 

mellan en man och en kvinna. 

 

4.2.3 Etnicitet 

 

När det gäller etnicitet och mångfald så framkom det att arbetsgivarna eftersträvar mångfald 

på grund av samhällets påtryckningar och inte på grund av de eventuella fördelar som 

mångfald kan medföra. Arbetsgivarna själva är dock inte negativa till mångfald på 

arbetsplatsen, men de anser att problem kan uppstå i mötet med kunderna. En av 

respondenterna hade särskilt märkt av detta: 

 

”Hudfärg spelar ingen roll, säger jag i alla fall sen vet jag att det gör det tyvärr. Det är inte 

bara för vår skull utan även för servitörens skull. Vi sätter inte en sådan ute någonstans med 

en massa trångsynta människor. För då vet vi att han får problem.” 
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Respondenterna framhöll även att invandrare kan ha svårare att få arbete idag på grund av 

samhällets attityd gentemot dem. Mångfald ses inte av respondenterna som något positivt, 

utan som något som vi kommer att få vänja oss vid med tiden. De fördelar som uttalas i 

intervjuerna om mångfald är att invandrare lättare kan möta andra invandrare eftersom de kan 

relatera till varandras situation. Att ha invandrare anställda kan också vara en fördel eftersom 

de kan agera tolkar i vissa situationer med andra invandrare.  

 

De krav som enligt respondenterna kan kopplas till etnicitet är att de anställda ska kunna 

hantera det svenska språket. När det gäller typen av brytning skiljer det sig dock. En av 

respondenterna framhöll: 

 

”Samhället är ju sånt att det är okej att du bryter lite åt det engelska hållet eller amerikanska. 

Då är det nästan positivt. Men det funkar ju inte speciellt bra om du skulle gå åt 

zigenarhållet. Då skulle det inte funka. Så krasst är det ju.” 

 

Viss brytning kritiseras alltså hårdare än andra. Invandrare som däremot pratar utan brytning 

upplevs inte som ett lika stort problem. En av respondenterna säger att detta beror på att vi 

svenskar är lite trångsynta och inte så mångkulturella som vi tror. Respondenten fortsatte: 

 

”Det är ju så att folk dömer ofta så fort man öppnar munnen. Vad har man för dialekt och 

vad man pratar för språk. Pratar man Rinkebysvenska så är det kört.” 

 

Vi har till vår förvåning inte funnit någon diskussion om etnicitet i tidigare forskning om 

estetik. Detta kan ha många orsaker, men vi tror att etnicitet inte har räknats in som en estetisk 

faktor i tidigare studier. Vi tycker att etnicitet är en väsentlig del av det estetiska då det 

påverkar både utseende, tal och kulturella värderingar vilket i sin tur påverkar nästan alla 

sociala sammanhang. 

 

4.2.4 Kundens förväntningar 

 

Den främsta faktorn som påtalas när det gäller estetisk kompetens handlar om vilka 

förväntningar arbetsgivaren tror att kunden har på verksamheten och hur verksamheten lever 

upp till kundens förväntningar genom de signaler som personalen och verksamhetens image 
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sänder ut till kunden. Förväntningarna kan handla om såväl tekniska och sociala som estetiska 

krav och uppfattningar om vad de anställda i den aktuella verksamheten förväntas kunna, hur 

de bör se ut och vilken social förmåga de förväntas besitta. En person som tekniskt sett är den 

bäst lämpade för uppgiften men som inte svarar upp till kundens förväntningar på det sociala 

planet riskerar att inte få fortsätta arbeta med samma arbetsuppgifter enligt våra 

intervjuutsagor. 

 

Respondenterna menade att kunden har vissa förväntningar på hur det ska se ut i den aktuella 

verksamheten. Detta gäller både lokal och personal. Om intrycket av lokal och personal inte 

överensstämmer med den bild kunden har av verksamheten så reagerar kunden. Detta kan 

vara både positivt eller negativt men om bilden av verksamheten inte stämmer överens så 

finns det risk att kunden störs av de oväntade momenten. Detta leder till att kunden eventuellt 

tappar fokus på affärstransaktionen eller i värsta fall inte anser att verksamheten passar honom 

eller henne. Vi poängterar att det är viktigt att komma ihåg i detta resonemang att det är 

arbetsgivarens syn på vad kunden har för förväntningar som styr verksamheten. En 

respondent framhöll:  

 

”Om du kommer in på en verksamhet och det inte är som du förväntar dig. Då går det bort en 

del av sanningstiden på att du tappar fokus som åhörare. Säger egentligen allt.” 

 

Om kundens förväntningar inte stämmer överens med den bild som den anställde ger kan, 

enligt respondenterna, kunden störas av detta vilket kan leda till att information i kundmötet 

går förlorad. Kundens förväntningar på verksamheten handlar också mycket om att 

personalen inte får stöta sig med någon genom sitt utseende eller de personliga attribut 

personalen kan ha. Att de anställda lever upp till kundens förväntningar när det gäller att inge 

förtroende för verksamheten uppges som mycket viktigt för respondenterna. De anställda 

skall inte, som en av respondenterna uttryckte det, bara sälja en vara eller tjänst utan också en 

trygghet.  

 

Det är alltså arbetsgivarens antaganden om kundens förväntningar och vilka signaler som 

skall sändas ut som påverkar och sätter regler för vilka de estetiska komponenterna är och hur 

de skall används i verksamheten. Arbetsgivaren gör ett antagande om vad kunden förväntar 

sig och ställer i sin tur krav på personalen som skall svara upp till arbetsgivarens antaganden. 

Som tidigare nämnts är alla olika estetiska komponenter av betydelse. I och med att kundens 
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förväntningar skiljer sig från bransch till bransch så skiljer sig också de olika komponenternas 

betydelse. En tatuering är inte lika stötande i en MC- butik som på en bank. Det är alltså 

enligt respondenterna viktigt att personalens estetik lever upp till kundens förväntningar så att 

kunden inte får möjlighet att reagera negativt. 

 

4.2.4.1 Inte stöta sig 
 

Estetisk kompetens är som sagt ett svårdefinierat begrepp och vad som är rätt utseende, rätt 

klädstil eller rätt sätt att tala är relativt. Det måste anpassas till bransch, geografi, målgrupp 

och så vidare. Därför är det svårt att fastställa vad den estetiska kompetensen utgörs av. 

Ledorden för att förklara vad estetisk kompetens verkar dock vara: Att inte stöta sig med 

kunden. Respondenterna utrycker att den estetiska kompetensen är bra då ingen kund kan 

stöta sig på personalens utseende. Detta har en klar koppling till kundens förväntningar. En 

respondent uttrycker: 

 

”Man utgår lite från vad kunden förväntar sig. Det är på det sättet man försöker läsa ut hur 

man ska bete sig och klä sig.”  

 

Kunden förväntar sig, enligt en av respondenterna, att bankpersonalen är klädd på ett visst 

sätt. När de inte är det så stämmer det inte överens med förväntningarna och då kan ett 

störningsmoment uppstå för kunden. Arbetsgivaren försöker därför minimera risken för att 

kunden skall störa sig på detta genom att till exempel inte rekrytera personer som kan utgöra 

ett störningsmoment. Detta återkommer vi till i avsnitt 4.3 Styrmekanismer. 

 

Respondenterna hävdade att de anställda varken skulle vara för lite eller för mycket av något. 

Det kan handla om att helt enkelt se för bra ut och att kunder retar sig på detta. På samma sätt 

kan kunden reta sig på om någon inte ser tilltalande ut. Att någon i personalen ser för bra ut 

kan också medföra avundsjuka bland personalen, särskilt bland kvinnor enligt respondenterna. 

En av respondenterna hävdar:  

 

” Det har hänt att vi tagit bort ansökningar där man ser att folk är för snygga. Man ser att 

den där kan lätt folk reta sig på. Och sedan blir det avundsjuka internt bland tjejer.” 
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Om man är ”för snygg” så förväntar kunden sig mycket mer av den anställde enligt 

respondenterna. En snygg tjej som har en dålig dag framstår sämre än en medelmåtta som har 

en dålig dag. En snygg tjej måste ha en mycket bra attityd för att kunna leva upp till sin 

skönhet. En respondent utryckte det: 

 

”En snygg tjej som är på lite dåligt humör blir väldigt snabbt högfärdig i folks ögon. En tjej 

som är lite mer medelmåtta har lite mer gråzon i sådana grejer. En tjej som är väldigt snygg 

måste vara mer på sin vakt att hon har rätt attityd.” 

 

Att ligga någonstans mitt emellan för lite och för mycket ansågs av respondenterna vara det 

bästa. Respondenterna talade om homogenitet, det vill säga ett likartat utseende bland de 

anställda. På så sätt minimerades risken att någon kund skulle stöta sig på den anställde. Som 

vi tidigare nämnt framhöll en respondent att en person kan vara ”asocialt social”, det vill säga 

överdrivet social. På samma sätt som det är negativt att vara ”för snygg” är det också negativt 

att vara för social.   

 

I vissa av intervjuerna framhölls fördelen av att vara normal eller som alla andra och inte 

sticka ut, medan andra ansåg att det endast var en fördel om personalen stack ut från 

mängden. Detta uttrycktes av en av respondenterna som att:  

 

” Jag tycker att alla i personalen sticker ut, alla har ju sin personlighet. Det är ju inget roligt 

att ha en grå massa som personal, som McDonalds och så. Vi har personliga anställda för att 

kunderna ska få en relation till dem, vi säljer på att vi har en personlig personal. Vi har ju 

kunder som kommer ihåg personalens barns, födelsedagar och kommer med trisslotter till 

dem. De ska sticka ut. Alla sticker ut och det är en fördel.” 

 

Om personalen skall sticka ut så måste det vara på ett positivt sätt enligt respondenterna, 

ingenting får gå till överdrift, ingen får vara för udda. Alla estetiska komponenter har 

betydelse i extremfallen, ”Lagom är bäst tror jag”, som en av respondenterna uttryckte det. 

För att inte sticka ut ska personalen vara normal. Normal är i detta fall relativt och helt 

beroende på hur verksamhetens målgrupp ser ut. Personalens estetik måste anpassas mot 

majoriteten av verksamhetens målgrupp. Ett belysande exempel kan vara en verksamhet som 

säljer kläder till stora och överviktiga människor och har en målgrupp där majoriteten är just 

stora och överviktiga. Om personalen i nämnda butik skulle vara korta och smala skulle de 
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inte svara upp mot kundens förväntningar. De korta och smalas estetik är inte fel, dock är det 

inte normalt just i den nämnda verksamhetens målgrupp och kan därför vara stötande mot 

kunderna. Med kompetens menar Ellström76 en individs potentiella handlingsförmåga i 

relation till en viss uppgift, situation eller kontext, i detta exempel menar vi att en stor och 

överviktig person är mer estetiskt kompetent än en kort och smal. Vidare menar Ellström att 

kompetens bedöms efter ens egna eller andras kriterier, i detta fall är det kundens 

förväntningar eller rättare sagt arbetsgivarens antagande om kundens förväntningar, som 

avgör hur framgångsrikt kompetensen används.   

                                                 
76 Ellström, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s 21 
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4.3 Styrmekanismer 

 

Kategorin styrmekanismer blev ett samlingsnamn för det som verksamheterna gör för att 

skapa sin företagsimage. Inom denna kategori inkluderas matchning, rekrytering, kläder, 

grupptryck/gruppnorm och tillrättavisning. I detta avsnitt kommer vi även att besvara 

frågeställningen hur arbetsgivares estetiska krav tar sig praktiska uttryck. 

 

4.3.1 Matchning 

 

Hur verksamheten representeras av de anställda och matchas gentemot samhällets och 

kundens förväntningar är mycket viktigt enligt både Nickson et al77 och vår undersökning. 

Vår undersökning visade att verksamheternas representation utgjordes av flera delar. 

Inredningen i verksamhetens lokaler och produkten i sig är mycket viktig men personalen 

utgör ändå den största delen av representationen. Genom att matcha personalen till företagets 

image blir representationen enhetlig. Detta kan även liknas vid Hochschilds78 arbete om 

flygvärdinnor där arbetsgivarna använde de anställdas emotionella kompetens som medel för 

att leverera den produkt de ville sälja. De formade och bearbetade de anställda för att matcha 

den med företagets image för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Att de anställda 

kan ses som ett förkroppsligande av företagets image på detta sätt och att personalen även kan 

förändras till att passa företagets image framgår även av andra undersökningar på området, till 

exempel Nickson et al79.  

 

Verksamhetens lokaler, marknadsföringsmaterial och själva produkten kan sägas vara 

verksamhetens representativa hårdvara och arbetstagarna kan sägas vara dess representativa 

mjukvara. I vår undersökning hävdade respondenterna att de försöker få både hårdvaran och 

mjukvaran att representera företaget. En respondent menade att: 

 

”Har du en snygg firma med snygga lokaler så kan man ju inte se ut hur som helst. Man 

måste ju stämma in i bilden.” 

 
                                                 
77 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 170 
78 Dahlgren, Emotioner, vardagsliv & samhälle, s 50 
79 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 174 ff 
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De anställda blir genom detta, som även Witz et al80 menade, en del av själva produkten, det 

vill säga att de förvandlas till representativ hårdvara som förhoppningsvis höjer 

verksamhetens värde genom en enhetlig representativ miljö. En annan respondent hävdade: 

 

”Du kan se på möblerna, de är konservativa. Vi har inga stålben, det är mycket sådana koder 

som finns. Detta gäller även personalen, vi klär oss ganska konservativt här.” 

 

Något som också framkom i intervjuerna var att personalen inte bara behöver matcha 

verksamhetens image utan att det även är viktigt att de passar ihop med den kund som de skall 

representera verksamheten mot. De anställda kan därför matchas ihop med de kunder de 

passar bäst ihop med. En respondent framhöll att: 

 

”Vi försöker hitta en person som matchar profilen på kunden. Skickar vi någon till en kund 

som är mer entreprenörsmässig, lite mer drivande, så försöker vi få en motsvarande person. 

Till en annan kund som vi vet är mer ödmjuk, tystlåten och inte tycker om personer som 

pratar för mycket så är det klart att vi försöker möta de behoven.” 

 

Även personalens kläder anpassas till kunden. En annan respondent sade: 

 

”Om jag har en visning på ett väldigt fint hus så kanske det kommer en viss typ av folk. Då 

vill jag vara på ett visst sätt. Förra helgen hade jag visning på ett fritidshus, då lämnade jag 

kavajen i bilen och tog jackan istället. Sen åkte jag till ett annat ställe och då bytte jag om 

faktiskt.” 

 

Återigen ses här betydelsen av att beakta kundens förväntningar och matcha rätt person med 

rätt klädsel och rätt kund. I Ellströms81 resonemang angående kompetens så nämns förmågan 

att kunna identifiera, utnyttja och om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings-, och 

värderingsutrymme som arbetet erbjuder. Respondenten i ovan nämnda citat identifierar och 

utnyttjar situationen vid kundmötet när denne anpassar sin klädsel, vilket innebär ett 

användande av den estetiska kompetensen. Enligt Bolton82 innebär emotionell kompetens att 

en individs inre känslor och värderingar anpassas till olika situationer i arbetet. På samma sätt 

                                                 
80 Witz et al, The labour of aesthetics and the aesthetics of organization, s 42f 
81 Ellström, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s 21 
82 Bolton, Conceptual confusions: emotion work as skilled work, s 19 ff 
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menar vi att den estetiska kompetensen används exempelvis genom kläder, vilket belyses i 

citatet ovan. 

  

4.3.2 Rekrytering 

 

Ett sätt för arbetsgivaren att få rätt personal som kan representera företaget på rätt sätt är vid 

själva rekryteringen. Respondenterna hävdar även att de ratar personer som inte passar in i 

den representationsbild de vill ge. En respondent framhåller: 

 

”Om det kommer en människa och jag tänker, Herregud människa hur ser du ut! Det kan jag 

ju inte säga till honom. Det har jag ingen rätt att göra heller. Däremot är det min fulla rätt 

att tycka att den här personen kanske inte representerar min verksamhet.” 

 

Som framgår av citatet ovan så är det första intrycket särskilt viktigt i rekryteringssituationen. 

Det kan vara vid de första sekunderna eller minuterna vid anställningsintervjun som 

arbetsgivaren beslutar om den arbetssökande är rätt person att representera verksamheten. En 

av respondenterna uttrycker det på följande vis: 

 

”Jag kan säga att alla de människor jag har anställt genom åren, och det är hundratals, kan 

jag säga att det är de tre första minuterna som jag bedömer om det är bra eller dåligt.” 

 

Att utseendet spelar stor roll vid första intrycket och därmed i rekryteringssituationen framgår 

av ytterligare en av våra intervjuutsagor: 

 

”Jag anställer inte en tjej som väger 85 kg här, det kan du glömma. Hon passar inte in i den 

modebilden vi presenterar. Hon har svårt att ha våra kläder.” 

 

Arbetsgivaren avgör direkt, baserat på den sökandes utseende, att hon inte är det 

förkroppsligande av företagets image som krävs och därför inte heller kommer att kunna 

representera företaget. Arbetsgivaren verkar inte heller fundera på om den arbetssökande kan 

anpassas till att representera företaget på det sätt som önskas. Det avgörs direkt i vissa fall om 

personen inte kommer att kunna leva upp till de antagna förväntningarna från kunden. Detta 

innebär att vissa människor direkt stängs ute från arbetsmarknaden på grund av sitt utseende, 
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vilket även Glasgowstudien av Nickson et al83 gav exempel på. Exemplet rörde hur en kvinna 

som på grund av att sitt utseende, makeup, frisyr samt sättet hon bar upp sin uniform på inte 

stämde överens med den bild företaget ville bli representerade på. Ledningen tyckte illa om 

henne vilket resulterade i att hon bara var kvar i sju veckor på den nya arbetsplatsen. 

 

Krav på foto vid ansökningstillfället har tidigare diskuterats bland annat av Nickson et al84. I 

deras studie framkom att det krävdes foto i många annonser om lediga arbeten. Detta märktes 

även av i vår undersökning. En av våra respondenter hävdade att han krävde foto vid 

jobbansökan för att snabbare kunna bilda sig en uppfattning om den sökande men också för 

att det på så sätt blev lättare att känna igen folk. 

 

Ett bra exempel på hur rekrytering kan användas som en styrmekanism för att tillgodogöra sig 

den estetiska kompetensen är en av våra respondenters egna experiment som innebar att 

anställa sommarvikarier till den verksamhet respondenten vid tidpunkten arbetade inom. 

Verksamheten i fråga tog in ett 50-tal sommarvikarier varje sommar. En sommar beslutade de 

rekryteringsansvariga att de sommarvikarier som skulle anställas till kassatjänst, den yttersta 

mötesplatsen med kunden, skulle väljas utifrån estetiska krav, om de bara klarade 

kompetenskraven. Till platserna fanns 300-400 sökande och dessa valdes utifrån estetiska 

krav. De som anställdes var både killar och tjejer, cirka tre fjärdedelar av dem var tjejer. Det 

visade sig enligt respondenten att experimentet föll ut mycket väl och var mycket uppskattat 

bland kunderna. Detta ledde till att nästan alla av sommarvikarierna fick fortsatt anställning. 

Många av dem finns enligt respondenten fortfarande kvar i branschen medan de som anställts 

övriga somrar, försvann när sommaren var slut.   

 

När vi frågade respondenten varför denne trodde att experimentet föll så väl fick vi svaret: 

 

”Ja, jag har ingen förklaring mer än att jag tror att man tycker om att bli betjänad av trevliga 

utåtriktade människor och det var inte bara så att det var på utseendet utan det var också på 

trevlighetsfaktorn som kommer ur munnen. De var alltså utåtriktade, glada, trevliga, positiva, 

hade lätt att umgås med folk i kombination med att de såg bra ut. Jag tror inte att det var 

svårare än så.” 

 

                                                 
83 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 182 
84 Ibidem, s 179 
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4.3.3. Klädpolicy 

 

Tidigare undersökningar av Warhurst et al85 visar att det hos arbetsgivare finns ett intresse av 

att ytterligare kunna förfina företagets image genom så kallade klädkoder. Våra respondenter 

uttryckte att klädkoder eller klädpolicys, där även bestämmelser om accessoarer kan framgå, 

är ett sätt för arbetsgivarna att reglera personalens utseende och se till att de på rätt sätt 

representerar verksamheten. Även om respondenterna, som vi tidigare diskuterat, gärna 

undviker uttalade policys rörande estetik så är ändå klädpolicys något som är accepterat. Detta 

kan enligt oss bero på att kläder är något som kan förknippas med yrkesrollen och inte 

behöver inkräkta på den personliga integriteten till skillnad från policys som ställer krav på 

det egna utseendet. Respondenterna framhöll att om det inte fanns en uttalad klädpolicy så 

måste personalen ändå se välvårdad ut och passa in i verksamheten. En respondent uttryckte 

följande: 

 

”Utseendet kan man  inte göra något åt, men det kan man åt sin klädsel.” 

 

De respondenter vars arbetsplats har någon form av klädpolicy framhöll att ett viktigt krav i 

denna policy är att det inte är okej att gå i shorts på sommaren. Det ansågs inte heller lämpligt 

för män att vara klädda i en t-shirt som är uttänjd så att håren på bringan syns. Kunder kan 

finna det stötande med ett par håriga ben eller bringa. För kvinnor gäller att kjolar eller byxor 

inte får vara alltför korta och därmed visa för mycket ben. Vissa verksamheters klädpolicys är 

hårdare än andras. En respondent berättade: 

 

”Ja, vi har uniformskoncept rätt över linjen för alla som jobbar här inklusive de som sitter på 

kontoret. Så det är olika typer av uniformer för olika kategorier av personal. Den ska vara 

ren och välstruken och så vidare och så vidare. Det är inga konstigheter. Som en 

skoluniform.” 

 

Vidare fortsatte samma respondent: 

 

”Syftet med en klädkod är att folk ska se välvårdade ut helt enkelt. Att du ska veta vem som 

jobbar här och vem som är gäst.” 

                                                 
85 Warhurst et al, What every employer wants?, s 5 
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Som ses i ovan nämnda citat framhölls det i intervjuutsagorna att kläderna sände viktiga 

signaler till kunden. Rätt klädsel signalerar till kunden att en person faktiskt arbetar i 

verksamheten och avslöjar också vilket slags arbete personen i fråga utför. Rätt klädsel kan 

även användas för att göra ett seriöst intryck på kunden. Rätt klädsel är dock inte alltid samma 

sak. Det är precis som när det gäller att matcha rätt anställd till rätt kund, att klädseln måste 

anpassas till situationen. En respondent hävdade: 

 

”Huvudbonad i bar, nattklubb kan gå, det är mycket mer attityder där. I restaurangen inte en 

chans, möjligtvis om en tjej har ett diskret hårband då men annars nej.” 

 

Klädkoder kan även innefatta accessoarer och till exempel i hur stor mängd dessa får 

förekomma. I en av de intervjuade verksamheterna var det till exempel inte tillåtet att ha 

alltför många ringar på fingrarna och inte heller för många örhängen. Även håret regleras i 

den nämnda verksamhetens klädkod. Respondenten framhöll att:   

 

”Samtidigt finns det ju fastställt i vår uniformspolicy, som är ett informationsblad, att håret 

ska vara uppsatt om det är över skulderlängd och så vidare och att du inte får ha något för 

iögonfallande smycke och ingen piercing då.” 

 

Något som även ansågs som viktigt och framhölls av respondenterna var att kunna bära upp 

kläderna. Kläderna måste inte bara matcha situationen utan även personens kön och ålder. 

Personen måste även kunna vara sig själv i sin klädsel. Den måste passa personens 

personlighet, menade respondenterna. Att vara överklädd är något som togs väldigt negativt 

och respondenterna menade att det genast gav ett dåligt intryck. Att utforma uniformskläder 

eller att ha en klädpolicy där kläderna inte bara skall sitta bra utan också matcha ålder, kön, 

personlighet, företagets image och kundens förväntningar torde inte vara det lättaste för 

arbetsgivarna. Detta visar återigen att zonen för normalitet och vad som är estetiskt korrekt är 

mindre än vad som kan antagas, vilket skulle kunna innebära att bara ett fåtal människor 

besitter den estetiska kompetens som krävs. Dock tror vi inte att de människor som befinner 

sig utanför denna gräns utestängs från arbetsmarknaden, men att de har svårare och måste 

anpassa sig mer för att få anställning än de personer som besitter den rätta estetiska 

kompetensen.   
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Respondenterna hävdade att kraven på hur de anställda bör klä sig har förändrats över tiden. 

Detta gäller till stor del hur strikta kraven på klädseln kan vara.  Respondenterna menade att 

klädstilen har blivit lättare och att slipstvånget inte är något som existerar längre. En 

respondent uttryckte det på följande sätt: 

 

”Jag tror att kraven har blivit lättare med åren. Min pappa skulle aldrig ha på sig ett par 

blåjeans när han blev över femtio. Men jag tror fortfarande att du ska ha en vit rock på 

sjukhuset osv. Sånt ändras ju över tiden också så klart. När jag började så fick ju inte tjejer 

ha långbyxor. Och om X år så är det ok med piercing eller trefärgat hår eller nått liknande 

va.” 

 

Den förändring som skett är inte bara att klädkoderna blivit mer avslappnade utan även hur 

modet har förändrats. Flera respondenter hävdade att det är viktigt att följa med i modet. Dock 

kan en alltför modern klädstil påverka kundens förväntningar negativt. En respondent 

framhöll:  

 

”Modet, det måste man nog följa, men vi ligger i bakkant.” 

 

Respondenterna menade att vissa kunder kunde uppfatta en alltför modern klädsel som 

oseriös. Detta menar vi beror på vilken bransch den anställde arbetar i. Om en anställd till 

exempel arbetar i en butik vars sortiment består av de senast modekläderna så är 

förväntningarna att han eller hon skall bära kläder enligt det senast modet för att kunna 

förkroppsliga verksamhetens image. Om en anställd däremot arbetar i till exempel en bank så 

kan en alltför modern klädsel, enligt en respondent, möjligen ge ett mer oseriöst intryck 

eftersom bankvärlden generellt sett anses vara mer konservativ. 

 

4.3.4 Grupptryck/gruppnorm 

 

I de brittiska undersökningarna av Nickson et al86 framgick att det inte alltid var klädpolicyn 

eller klädkoden som reglerade de anställdas klädsel, utan att även grupptrycket inom 

verksamheterna spelade en stor roll. Bland våra respondenter framkom att bland de 

verksamheter som inte hade en uttalad klädkod eller policy så är det även här grupptrycket 
                                                 
86 Nickson et al, The importance of being aesthetic, s 181 ff 
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som styr hur de anställda klär sig. Respondenterna hävdade att grupptrycket är mycket starkt 

och de ser detta som något positivt. En respondent uttryckte det på följande sätt: 

 

”Man ser hur andra i sin omgivning är klädda och beter sig och så tillskapas det en slags 

norm.” 

 

En annan respondent hävdade: 

 

”Om det finns några på en arbetsplats som är väldigt mån om sitt utseende och har nyklippta 

frisyrer är det ju sannolikt att du tar upp samma typ av beteende. Så fungerar det. Vi är ju 

liksom gruppdjur.” 

 

Grupptrycket är något som respondenterna räknade med och ser det som ett hjälpmedel för att 

forma sina anställda och slippa göra detta personligen. En annan respondent sade: 

 

”Jag vet att om den här personen börjar jobba här så kommer denne att omforma sig till  

gruppnormen.” 

 

Respondenterna hävdade även att det inte bara är klädseln som grupptrycket påverkade utan 

det även kan handla om klimatet på arbetsplatsen. Grupptrycket kan skapa ett bra eller ett 

dåligt arbetsklimat. En respondent uttryckte sig: 

 

”Positivitet smittar av sig på sina arbetskamrater och det smittar av sig på gästerna och folk 

trivs i din närhet och så blir det en bra stämning.” 

 

4.3.5 Tillrättavisning 

 

Respondenterna framhöll att det är ovanligt att de behöver hantera problem som rör estetiken 

bland sin personal. Dock finns det exempel på gånger de har behövt rycka in. En respondent 

uttryckte sig: 

 

”När jag jobbade i USA var det ingen som vågade tala om för den tyska tjejen att hon borde 

gå och raka benen. Alla amerikanskor rakade benen och då sa de åt mig: - Du är ju europé, 
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du kan väl tala om det för henne. Och hon tog det också på rätt sätt då. Det är ingen mig 

veterligen som har blivit sårad.” 

 

En annan respondent gav ytterligare ett exempel: 

 

”Vi hade till exempel en tjej på banken som jobbade i kundtjänst som kom till jobbet i 

gummistövlar. Och vi sa till henne, eller chefen sa till henne, att det inte var lämpligt att hon 

gick omkring där hela dagen i stövlar. Då ändrade hon på sig.” 

 

Respondenterna hävdade att det är den närmsta chefens uppgift att tillrättavisa personal som 

inte sköter sitt utseende. Det är emellertid viktigt att det eventuella problemet är hanterbart. 

Det finns enligt en respondent ingen mening med att springa omkring och vara kritisk mot 

något som personen i fråga inte kan göra något åt. Anledningen till att det är så få problem 

med estetiken i verksamheterna hänger mycket ihop med de styrmekanismer arbetsgivarna 

använder sig av. 

 

Det sista ämnet vi diskuterade med våra respondenter kring estetisk kompetens var estetisk 

kompetensutveckling och om detta förekom. Ingen av respondenterna hade en direkt uttalad 

estetisk kompetensutveckling inom sin verksamhet. Däremot framkom att en person genom 

klädsel och genom att vårda sin kropp kan komma långt med det estetiska. En av 

respondenterna framhöll även att man måste vara intresserad av det estetiska för att kunna 

utveckla sig inom området: 

 

”Du måste ju vara intresserad av att vårda dig och springa på gym. Det är det jag menar. 

Varje man och varje kvinna kan, om man ger sig tusan på det, göra mycket positivt på den 

estetiska sidan.” 

 

En annan respondent hade under en vecka haft en så kallad ”slips-vecka” på sitt företag. De 

hade dessutom haft mycket kunder just den här veckan vilket hade resulterat i mycket positiva 

reaktioner. Under intervjuerna framkom även olika former av kurser som gavs till de 

anställda. En av respondenterna gav kurser i hur man bemöter kunder. En annan av 

respondenterna utbildade sina anställda i affärsmässighet, vilket enligt respondenten även 

inkluderade estetiken. Respondenten menade att man inte direkt pratade om estetik, men att 

man berörde området genom att diskutera de anställdas roll som flaggbärare för företaget. Det 
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går alltså göra en del på det estetiska området för personalen, men som en respondent 

uttryckte det: 

 

”Jag tror att man kan lära sig estetik. Du är en viss form av människa och det går att fila på 

kanterna. Det går att fila mycket. Men någonstans finns det en kärna som du inte kan ta bort, 

för då får du spela en helt annan roll än den du är.” 
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4.4 Sammanfattning av resultat och analys 

 

För att sammanfatta vår analys kommer vi här kort att besvara våra fyra frågeställningar.  

 

Vad är estetisk kompetens? Med ledning av Ellström87 kan estetisk kompetens definieras 

som att en individ har rätt estetik i relation till en viss uppgift, situation eller kontext.  Estetisk 

kompetens är således att se rätt ut och låta rätt för att på bästa sätt kunna representera 

verksamheten utifrån de förväntningar kunden har. Ledorden för att förklara estetisk 

kompetens är: Att inte stöta sig med kunden. Detta innebär att de anställda skall anpassa sitt 

utseende efter majoriteten av verksamhetens målgrupp. Det bör påpekas att estetisk 

kompetens är ett svårdefinierat begrepp. Det visade sig att estetisk kompetens ofta blandas 

ihop med social kompetens, de två begreppen ligger nära varandra och kan vara svåra att 

skilja åt.  

 

Vilka estetiska krav ställer arbetsgivare inom servicesektorn? Våra respondenter framhöll 

att alla estetiska komponenter har betydelse i sin extremform. Vilka krav som är viktigast 

beror dock på verksamhet och bransch. Det viktigaste estetiska kravet från respondenterna var 

helhetsbilden av de anställda. Respondenterna sammanfattade de estetiska komponenterna 

med kravet på att en anställd skall vara ”hel och ren”.  

 

Vilka förklaringar ger arbetsgivare till estetiskt ställda krav? Kravet på den estetiska 

kompetensen påverkas av de förväntningar som kunderna har på verksamheten. I detta kan 

även samhälleliga faktorer räknas in såsom krav på arbetsmiljö, etnicitet och genus.  Den 

främsta påverkande faktorn är vilka förväntningar arbetsgivaren tror att kunden har på 

verksamheten och hur verksamheten lever upp till kundens förväntningar genom de signaler 

som personalen och verksamhetens image sänder ut till kunden.  

 

Hur tar sig arbetsgivares estetiska krav praktiska uttryck? Arbetsgivarna använder sig av 

styrmekanismerna rekrytering, klädpolicys och grupptryck för att få den representation och 

estetiska kompetens de behöver. Representationen skall motsvara de kompetensbehov som 

skapas av samhällets krav och då främst kundens förväntningar.  

 
                                                 
87 Ellström, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet, s 21 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att den estetiska kompetensens roll inom servicesektorn är att 

svara upp mot kundens förväntningar. Detta innebär att de estetiska kraven speglar 

arbetsgivarnas antaganden om kundens förväntningar och tar sin form genom de olika 

styrmekanismerna.  
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5 Avslutande diskussion 
 

Att estetetisk kompetens spelar en roll på den svenska arbetsmarknaden kan vi med säkerhet 

påstå. Vi trodde dock att den estetiska kompetensen skulle ta sig annorlunda uttryck innan vi 

påbörjade denna undersökning. Att estetikens roll skulle vara att inte störa kunden var något 

som vi fann som väldigt intressant. Homogenitet var viktigare än genuin skönhet. Att smälta 

in i mängden ansågs viktigare än en utmärkande personlighet. Att vara estetisk korrekt är 

också svårare än vad vi tidigare antagit. Många komponenter måste passa in för att en anställd 

skall vara en god representant för en verksamhet. Kundens förväntningar är många och det 

finns många verksamheter som försöker skapa breda målgrupper. Därför skulle minsta lilla 

estetiska fel kunna störa en del av kundkretsen. Homogenitet är därför något som vi tror blir 

allt viktigare i verksamheter som har en bredare målgrupp. Verksamheter med mer nischade 

målgrupper har större möjligheter att kunna och till och med måste sticka ut. Med sticka ut 

menas att anpassa sig efter den målgrupp som verksamheten riktar sig mot. Detta är väldigt 

viktigt eftersom kunderna faktiskt förväntar sig att en nischad verksamhet skall vara just 

nischad. Ingen vill tatuera sig hos någon som aldrig själv har tatuerat sig. Hur man än vänder 

och vrider på estetiken så handlar det om att motsvara kundens förväntningar. Om man gör 

det med hjälp av homogenitet eller genom att sticka ut spelar ingen roll. Detta är anpassat 

gentemot bransch och verksamhet. Ingen verksamhet sticker egentligen ut om man jämför 

med deras målgrupp. Därför får de människor som avviker för mycket från den normala 

målgruppen svårare att vinna förtroende. Detta kan till exempel ske när de ”för snygga” 

människorna skall sälja en vara eller tjänst till en målgrupp där genomsnittet ser medelmåttig 

ut. 

 

Arbetsgivarna använder tre olika styrmekanismer för att kontrollera och styra estetiken inom 

sin verksamhet. Vad som är viktigt att komma ihåg är att arbetsgivarna använder dessa 

styrmekanismer för att skapa en estetik som de tror svarar upp mot kundens förväntningar. 

Genom att använda dessa styrmekanismer gör arbetsgivarna om sin personal till en del av den 

representativa inredningen av verksamheten. Mjukvaran blir alltså hårdvara. Vill kunderna 

verkligen ha det så? Vill kunderna handla av någon som bara skall representera en verksamhet 

eller vill de handla från en vanlig människa med vanliga värderingar och tankar? 
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Vi har under hela arbetets gång haft svårigheter i att definiera begreppet estetisk kompetens. 

Respondenterna blandar begreppen social och estetisk kompetens och skiljer sällan mellan 

dem. Om vi utgår från att estetisk kompetens är att se rätt ut och låta rätt för den enskilda 

situationen skulle vi kunna göra en vågad hypotes: Social kompetens är ett verktyg för att 

framhäva den estetiska kompetensen. Vi ställde oss frågan om man kan vara social kompetent 

utan att vara estetisk kompetent eller vice versa. Om man har rätt kläder, och har rätt sorts 

leende men inte kan använda det i sociala sammanhang. Vad är det då värt? Om man inte har 

rätt kläder, talar fel dialekt eller sänder ut fel signaler genom sitt utseende, kan man då lyckas 

i sociala sammanhang? Båda kompetenserna är beroende av varandra för att fungera. Om vi 

utgår från detta så visar det sig att estetisk kompetens spelar en större roll på arbetsmarknaden 

än vad vi tidigare antagit. Eftersom vi fått inpräntat av samhället att social kompetens är så 

otroligt viktigt så måste den estetiska kompetensen vara minst lika viktig. När vi i början av 

denna studie talade med människor i vår omgivning och ställde frågan om de trodde att den 

estetiska kompetensen var viktig så var det få som trodde att den spelade någon större roll. Vi 

hävdar att den gör det. Detta är dock något som är undermedvetet. Människor ser på varandra 

och tror sig se den sociala kompetensen. Det de egentligen ser är den sociala och den estetiska 

kompetensen och hur de samverkar. Vi har fått uppfattningen av att arbetsgivarna ännu inte 

förstått den egentliga innebörden av den estetiska kompetensen och hur den påverkar. Detta 

tror vi ändå kan vara något positivt. Vad händer när arbetsgivarna blir medvetna om den 

estetiska kompetensens effekter? 

 

Om forskningen lyfter fram estetiken hos arbetskraften och bevisar att den spelar en större roll 

på arbetsmarknaden än vad arbetsgivarna egentligen antagit kanske arbetsgivarna ser detta 

som en affärsstrategi. Vi vet att arbetsgivarna redan förstår att estetiken är viktig men vi tror 

ändå att den estetiska kompetensen spelar en större roll än vad arbetsgivarna nu tror och att 

estetiken går att utnyttja till större utsträckning än vad som görs idag. Om estetiken tar en allt 

större plats i arbetslivet kommer även konsumenterna bli mer medvetna om estetiken och 

även bli mer kräsna. I sin tur måste kraven på estetisk kompetens öka från arbetsgivarnas håll. 

Kommer detta i framtiden bli en grund för diskriminering? Om så är fallet, vad händer om 

man kan diskriminera någon på grund av att de inte besitter den kompetens som verksamheten 

behöver?  

 

Vad kommer att krävas av de anställda för att de skall kunna leva upp till framtidens 

imaginära krav? Det är arbetsgivarnas marknad idag. Vi vet att det redan idag finns människor 
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som byter efternamn för att lättare kunna skaffa sig arbete. Att människor klär upp sig lite 

extra inför en anställningsintervju är inte heller ovanligt. Kommer kraven att öka så ökar 

också åtgärderna från dem som söker arbete. I vissa delar av världen så genomgår redan 

människor plastikoperationer för att öka chanserna till ett bra arbete. Vi tycker därför att det 

vore intressant att se hur konsumenterna uppfattar estetiken och se om den stämmer överens 

med vad arbetsgivarna antar är kundens förväntningar. Vidare vore det intressant att kartlägga 

estetikens roll i övriga Sverige.  

 

Vi menar att kompetens, oavsett vilken, handlar om att använda sig av sina personliga 

resurser för att anpassa sig till olika situationer. När det gäller estetisk kompetens anpassar sig 

en individ efter kundens förväntningar genom till exempel kläder, språk och rätt accessoarer. 

På så vis stöter sig inte individen med kunderna och kan således nå framgång i olika 

situationer relaterade till arbete.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Allmänt – Här vill vi ge respondenterna fritt spelrum. 

 

Kan Du kort beskriva den verksamhet och bransch Du arbetar i? 

 

Vad krävs för att få anställning här? 

- Finns det olika grupper av anställda på Ert företag? 

- Finns det olika kompetenser i olika grupper? 

 

Bakgrundsinformation – Här vill vi uppmärksamma respondenterna om tidigare 

forskning för att påvisa att estetiska krav faktiskt förekommer i arbetslivet. Vi ska även 

tala om andra kompetenser, debatter i media och att vi inte ser negativt på eventuella 

krav på estetisk kompetens. Detta för att undvika de politiskt korrekta svar som annars 

kan förekomma. 

 
Hur stor del av företagets representativa image utgörs av de anställda? 
 

- Om nu så är fallet att personalen är en stor representativ del i er bransch. Spelar 

personalens utseende, dialekt eller röstläge någon roll? 

- Hur tror Du det ser ut generellt sett i er bransch? 

 

Finns det önskemål om utseende, dialekt eller röstläge i Er bransch?  
- Finns det uttalade önskemål? 
- Finns det outtalade önskemål? 

 
Har Du någon gång känt att Ditt utseende eller tal har haft betydelse i din yrkesroll? 
 
Har utseende någon betydelse när Du rekryterar? 
 
Har Du någon gång känt att organisationen ställer krav på utseende hos de arbetssökande och 
hos de anställda? 
 
Förekommer estetisk kompetensutveckling hos Er?  Exempel: Knyta slips kurs, Make-up 
kurs. 
      -    Vem kontrollerar om någon missköter sig? 
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Specificerat – Här ställer vi ledande frågor angående estetiska krav. Detta för att fånga 

respondenternas tankar om vad som kanske inte är uttalat inom verksamheten, men 

som ändå kan existera. 

 

Diskussion kring bilaga 2. 

 

Avslutning – Här vill vi runda av med några öppnare frågor och låta respondenten tala 

fritt om ämnet. 

 

Vilka är de viktigaste estetiska kraven för Dig? 

 

Tror Du att det ställs högre estetiska krav på kvinnor än på män eller tvärtom? 

 

Finns det några estetiska krav som Du aldrig skulle ställa? Varför? 

 

Övrigt? 
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Bilaga 2 
Estetiska komponenter 

 

Former 

Vikt (smal eller tjock) 

Längd 

Bröststorlek 

Muskelstorlek 

Hållning 

 

Kroppsliga attribut 

Skönhet 

Acne  

Maskulinitet, Femininitet 

Estetiska skador, sjukdom (T.ex. psoriasis) 

Ögonfärg 

Synbar ålder 

Hälsosamt utseende 

Hudfärg 

Huvudbonad 

Förlovningsring 

 

Hår 

Rakat hår 

Kroppsbehåring 

Ansiktsbehåring 

Hårfärg 

Frisyrer 

 

Röst 

Dialekt 

Ordförråd 

Brytning  
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Röstläge 

Röstläte 

Skratt 

Retorik, verbal 

 

Stil 

Accessoarer 

Klädstil 

Klädesvariation 

Smink (på båda kön) 

Glasögon/linser 

Synlig kroppsutsmyckning (piercing och tatuering) 

Symboler (Ex: JämO, Torshammare, Politiska symboler) 

 

Hygien 

Kroppshygien 

Tänder 

Naglar 

Lukt (kroppsodörer och parfym) 

 

Tobak 

Cigaretter 

Snus 

Tuggtobak 

Tuggummi/Plåster 

Pipa 

Cigarr 

 

 

 

 


