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Förord 
 
Denna uppsats har skrivits inom C-kursen i arbetsvetenskap på Karlstads universitet. Vi 
valde att fokusera på det relativt nya begreppet estetisk kompetens då estetiska krav i 
arbetslivet blir vanligare och är ett ämne som intresserar oss. Under arbetets gång har vi 
fått bekanta oss med ny litteratur och därmed blivit mer insatta inom området. Vi har fått 
nya tankesätt och idéer att arbeta med.  
 
Trots vårt brinnande intresse och positiva inställning har vi stundvis behövt lite peppning 
och handledning. Därför vill först och främst tacka vår handledare Henrietta Huzell som 
hjälpt oss att hitta rätt genom att ge oss vägledning och kommit med kreativa och 
inspirerande idéer. Ett tack riktar vi också till de andra lärarna på arbetsvetenskapen som 
lärt oss den kunskap som har lett fram till den här uppsatsen. Vi vill vidare tacka våra 
vänner och våra familjer för att de alla på sitt vis hjälpt oss och gett oss inspiration och 
motivation att arbeta vidare. Slutligen vill vi tacka alla respondenter som deltog och 
gjorde den här undersökningen möjlig.  
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Abstract  
 
In today’s working life it’s not enough to have a good education, employers are looking 
for more. They want the employees to have social skills for pleasant work environment 
and emotion skills for employees to control emotions for different situations. These skills 
have long been asked for and are today a matter of course. Things do change and new 
types of skills, aesthetic skills, are being asked for on the labour market. The aesthetic 
skills are about looking good and sounding right for what companies want.  Employers 
want employees to be embodied with the company and reflect their image.  
 
We chose to do a research about students at Karlstad University and their knowledge 
about aesthetic skills, since other researches have focused on aesthetic skills from 
employers’ point of view. We wanted to find out if the students were aware about, 
adjusted themselves and had experiences from aesthetic demands in working life. To find 
answers to our questions we handed out a questionnaire to students at Karlstad 
University.  
 
In the answers it appeared that students are aware that looks matter and that there are 
aesthetic demands in working life. They are however not aware of how important 
aesthetic skills are to employers. The students adjust to some demands, but are note ready 
to change everything about themselves to get a job. The result also showed that some 
students had experiences of aesthetic demands in working life, and some of them had 
even been discriminated because of it.   
 
The students are not aware of that they can use their appearance as an asset in the 
working life. Employers do know what they want, but the question is if the ones who are 
applying for the job know what they can offer. The students can through their knowledge 
about aesthetic skills choose how they want to adjust to the company’s image and then 
use it to get an advantage at an employment interview. 
 
 
Keyword: aesthetic skills, appearance, image, awareness, adjustment, aesthetic demands  
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Sammanfattning  
 
Idag räcker det inte längre med att bara ha en bra utbildning och att vara duktig rent 
praktiskt. Dagens arbetsgivare vill ha något mer. De vill ha social kompetens för att få en 
trivsam arbetsmiljö och en emotionell kompetens som gör att de anställda kan hantera 
olika situationer oavsett hur de mår. Att en individ har den rätta formella, sociala och 
emotionella kompetensen är något som länge har efterfrågats och ses idag som självklart. 
Men det räcker inte det längre. En ny typ av kompetens har blivit allt mer efterfrågad på 
arbetsmarknaden, vilket kallas estetisk kompetens. Med den estetiska kompetensen 
menas looking good, sounding right, det vill säga att arbetstagarnas röst och utseende ska 
vara rätt för just det företaget de jobbar på. Det handlar inte om att se ful eller snygg ut, 
utan om att se rätt ut. Arbetsgivaren vill att personalen ska bli förkroppsligade med 
företaget och på så sätt vara en del av vad företaget erbjuder. Kunden ska veta vad han får 
och personalen får inte avvika från vad kunden förväntar sig. 
 
Då andra undersökningar till stor del har gjorts om estetiska krav från arbetsgivarens 
perspektiv, valde vi att titta på studenternas förhållningssätt till ämnet. Vi ville ta reda på 
om studenter på Karlstads universitet var medvetna om, anpassade sig till och vilka 
upplevelser de hade av estetiska krav i arbetslivet. För att få svar på dessa frågor delades 
undersökningen in i tre teman, medvetenhet, anpassning och upplevelser, som sedan 
undersöktes med hjälp av en kvantitativ enkätstudie. 
 
Resultatet visade på att studenter är medvetna om att utseendet har betydelse och de vet 
att det förekommer estetiska krav i arbetslivet. Dock är de inte medvetna om hur stor vikt 
arbetsgivaren lägger på just den estetiska kompetensen. Studenterna kan till viss del 
anpassa sig till de krav som ställs på dem men de är inte beredda att ändra på vad som 
helst. Resultatet visade även på att upplevelser av estetiska krav har förekommit. Av de 
öppna frågorna kunde utläsas att en del studenter fått ändra vissa delar av sin klädsel för 
att passa in och ett litet antal hade råkat ut för diskriminering på grund av de krav som 
ställts på deras utseende.  
 
I många fall är inte studenterna medvetna att de kan använda sitt utseende som en tillgång 
i arbetslivet. Arbetsgivaren vet vad han vill ha, men frågan är om de som söker arbetet 
vet vad de själva kan erbjuda? Genom sin medvetenhet kan de själva välja hur de vill 
anpassa sig till företaget och på så sätt få fördel i rekryteringsprocessen. 
 
 
Nyckelord: estetisk kompetens, utseende, image, medvetenhet, anpassning, estetiska krav 
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1. Inledning 
 
Denna uppsats kommer med hjälp av en kvantitativ studie behandla studenters 
medvetenhet kring begreppet estetiska kompetens och de estetiska kraven som 
förekommer i arbetslivet. Ämnet är av intresse då det blir allt mer uppmärksammat och 
får en större betydelse i arbetslivet och samhället i stort. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Samhället befinner sig i en ständig förändring. Internationaliseringen och den globala 
konkurrensen ökar samtidigt som teknik och informationsteknologin utvecklas. Detta 
påverkar hur arbetslivet ser ut, vilket gör att kunskap och kompetens spelar en allt större 
roll.1 I Sverige har industriarbetet minskat till fördel för tjänsteyrken. Personalen blir en 
allt viktigare resurs och används som konkurrensmedel för att nå och behålla kunderna. 
Kompetenskraven påverkas av att tjänstearbeten har brett ut sig och kraven på annan än 
formell kompetens ökar. En orsak till detta kan vara att kunder och klienter ställer större 
krav på företagen, vilket lett till att företagen måste anpassa sina varor och tjänster efter 
det kunden efterfrågar. Idag handlar fler arbeten om möten mellan människor istället för 
möten mellan människa och maskin.2 Konkurrensen ökar mellan företagen vilket gör att 
det krävs mer av de anställda, då arbetstagarna måste konkurrera om jobben och öka sin 
attraktionskraft på arbetsmarknaden. I medier som aftonbladet, DN och Dagens Industri3 
har vi den senaste tiden kunnat läsa om efterfrågan om ytterligare krav som ställs i 
arbetslivet. Det betyder att det inte längre räcker med formell och social kompetens, utan 
även ett tilltalande yttre, det som forskarna kallar estetisk kompetens.  
 
I och med globaliseringen, blir människor mer öppna för förändring. Det innebär att 
människan anpassar sig efter de förändringar som sker i omgivningen. Självbilden och 
identiteten skapas och omskapas kontinuerligt. Detta påverkar individens dagliga beslut, 
allt från fritidssysselsättning och hur individen uppfattar och tar hand om sin kropp till 
val av kläder.4

 
I takt med att samhället blir mer individualiserad och kundanpassat ökar kraven på den 
enskilde arbetstagaren.5 Samhället har blivit mer utseendefixerat, vilket även speglar 
företagen då estetiken har fått en väsentlig betydelse både gällande hårdvara och gällande 
mjukvara. Kraven på rätt och ett tilltalande utseende i arbetslivet kan ses som en 
konsekvens av samhällets utseendefixering. Toleransnivån för utseendekraven i samhället 
förändras ständigt. Mycket som är accepterat i arbetslivet idag var tidigare oacceptabelt. 
Exempel på detta är att det idag inte anses konstigt att kvinnor bär byxor i arbetslivet, 

                                                 
1 Hansen, L. H. & Orban, P. (2002) s. 191 
2 Ibid. s. 216f 
3 Aftonbladet: 21/10 2005, Dagens Nyheter: 13/7 2005, Dagens Industri: 14/11 
4 Giddens, A. (2003) s. 73 
5 Employment in Europé (2005) s. 285 
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vilket förr var något som kvinnor inte borde använda. Gränsen för vad som är accepterat 
förändras kontinuerligt och påverkas av kultur, mode och samhällsutvecklingen i stort. 
 
Forskarna inom området är överens om att den formella och den sociala kompetensen 
inte är tillräcklig och menar att det även krävs rätt estetisk kompetens. Det är dock inte 
meningen att den estetiska kompetensen ersätter formell och social kompetens. Den bästa 
förutsättningen för både arbetsgivare och arbetstagare är att ha en kombination av de 
olika kompetenserna. Har en person även de rätta yttre förutsättningar ökar chansen till 
anställning och arbetsgivaren har då fått det han är ute efter, en anställd med flera olika 
kompetenser.  
 
De personer vi möter får vi olika uppfattningar om och det första intrycket, det vill säga 
hur vi uppfattar en person, bestäms redan efter 15-30 sekunder. Vid till exempel en 
anställningsintervju är det därför viktigt att ge ett gott intryck redan från start, eftersom 
det första intrycket i många fall är det som blir bestående. Detta betyder att om en person 
misslyckats med att göra ett gott första intryck kan det vara avgörande om personen får 
anställningen eller inte. Det första intrycket har inte bara betydelse vid 
anställningsintervjun utan är något som ständigt sker vid möte med andra människor. Det 
som kan påverka vilket första intrycket som fås är utseende, hållning, utstrålning och hur 
individen uttrycker sig. 6  Tidigare studier visar att detta är faktorer som är av betydelse 
för arbetsgivarna7. Eftersom det är just de faktorer som ofta bedöms vid en 
anställningsintervju blir det av betydelse hur väl individen behärskar dessa och därmed 
blir anställd. Kommer en person till en anställningsintervju och ser nedstämd ut, med 
dålig hållning och undviker ögonkontakt kan detta leda till att rekryteraren känner sig 
obekväm. Är personen istället glad och avslappnad ökar chanserna till en intervju som 
känns genuin, vilket skapar en större möjlighet till anställning då rekryterare ofta väljer 
personen som enligt dem ger ett allmän trevligt intryck.8 I och med att arbeten idag blir 
allt mer kundorienterade blir det viktigt att göra en gott första intryck.9 Kunderna bildar 
sig snabbt en uppfattning om personalen, vilket gör att arbetsgivare eftersträvar att få en 
personal som ger ett bra första intryck. Även den fysiska attraktionen spelar roll i ett 
inledande skede vid mötet med andra människor, eftersom vi utgår från utseendet. De 
personer som har ett fördelaktigt yttre anses som mer intressanta, intelligenta, utåtriktade 
och socialt skickliga, jämfört med dem som inte är lika fysiskt attraktiva. Dock är vad 
som anses attraktiv, och därmed det som kan påverka inställningen till en person, olika 
beroende på vilken kultur personen befinner sig i. Det som värdesätts ändras och jämnas 
ut i och med att samhället ändras.10 Tendenserna är dock att kraven på ett tilltalande yttre 
blir av allt större vikt. 
 
Trots att de estetiska kraven blir mer uttalade verkar det som att det varken skrivits eller 
talats så mycket om problemen med fenomenet. Det finns en risk för att den person som 
inte har rätt estetisk kompetens blir diskriminerad. I många fall måste personer ändra sitt 

                                                 
6 Rogberg, J. (1997) s. 162 
7 Scottish Centre (2003) s. 5 
8 Rogberg, J. (1997) s. 162 
9 Hansen, L. H. & Orban, P. (2002) s. 216f 
10 Passer, M. P. (2004) s. 612f 
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utseende för att stämma överrens med arbetsgivarens önskan om den perfekta arbetaren. 
Estetisk kompetens handlar inte om att vara snygg eller ful utan om att se rätt ut, rätt för 
just det företag som personen arbetar för. De estetiska kraven blir därmed olika beroende 
på arbete och arbetsuppgifter.  
 
Vi menar att om studenter får upp ögonen för betydelsen av estetisk kompetens i 
arbetslivet, kan de tänkas påverka urvalet i rekryteringsprocessen och även senare i 
anställningen. I och med att en person ser till att ha rätt estetisk kompetens för företaget, 
har personen en möjlighet att stå ut från mängden på ett positivt sätt. Därmed kan estetisk 
kompetens ses som en konkurrensfaktor och ett sätt för individen att påverka sin framtid. 
 

1.2 Syfte och problemformulering 
 
Vår hypotes är att studenter i allmänhet inte är medvetna om vilken betydelse estetiska 
krav har för arbetsgivarna. Vårt syfte med undersökningen blir därför att ta reda på hur 
medvetna studenter på Karlstads universitet är om att det förekommer estetiska krav i 
arbetslivet, om de anpassar sig efter dem och vilka upplevelser de har av dem. 
Anledningen att detta ämne intresserar oss är att begreppet har fått allt större utrymme i 
media och verkar få större betydelser i arbetslivet. Det är därför av intresse att se om de 
empiriska studier som finns om ämnet stämmer överens med studenternas uppfattning. 
Studierna visar att estetisk kompetens är något som efterfrågas av arbetsgivaren. Av den 
orsaken vill vi ta reda på om studenter är medvetna om att den existerar och om de i så 
fall gör något för att möta de estetiska kraven.  
 
För att få fram så mycket information som möjligt om ämnet operationaliserades ämnet i 
tre teman. De tre temana var medvetenhet, anpassning och upplevelse. Detta gjordes 
eftersom syftet med undersökningen var att ta reda på hur medvetna studenter på 
Karlstads universitet är om att det förekommer estetiska krav i arbetslivet och om de 
anpassar sig efter dem samt vilka upplevelser de har av dem. Detta mynnade ut i följande 
tre frågeställningar: 
 
Är studenter medvetna om de estetiska kraven i arbetslivet? 
 
Anpassar sig studenter till de krav som finns på estetisk kompetents i arbetslivet? 
 
Har studenter upplevelser av estetiska krav i arbetslivet? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Trots att estetisk kompetens har betydelse för både arbetsgivare och arbetstagare valde vi 
att fokusera på arbetstagarna, då det inte har förekommit lika mycket forskning inom just 
den kategorin. För att avgränsa oss ännu ett steg fokuserade vi på studenter som går på 
Karlstads universitet. Detta gjordes då vi själva är studenter och uppmärksammat 
mediafokuset om estetisk kompetens i arbetslivet i och med det var det intressant att se 
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hur välkänt begreppet var bland andra studenter. Flertalet av dem som studerar ska snart 
ut i arbetslivet och för att lyckas få och behålla ett arbete gäller det att ha olika 
kompetenser och samtidigt kunna framhäva dem på ett bra sätt. Därför är medvetenheten 
om de estetiska kraven av intresse. 
 

1.4 Disposition  
 
Vår uppsats består av sex kapitel och en bilaga med vår enkät. Det inledande kapitlet följs 
av det teoretiska kapitlet som tar upp de olika teorierna som är väsentliga för vår uppsats. 
Därefter kommer metodkapitlet som beskriver hur vi har gått tillväga under uppsatsens 
gång för att finna de svar som sedan redovisas i resultat- och analyskapitlet. Uppsatsen 
avslutas med en diskussion kring ämnet och förslag till vidare forskning.
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2. Kompetens i arbetslivet 
 
I det här kapitlet kommer vi att gå igenom teorier och empiriska studier som är relevanta 
för vår undersökning. Teorierna och studierna kommer att behandla olika typer av 
kompetens och vilka betydelser de har i dagens samhälle.  
 

2.1 Olika typer av kompetens 
 
Kompetens är ett begrepp med olika betydelser. För individen kan kompetens stå för 
personliga egenskaper, kunskaper, beteenden och resultat. När det talas om företagets 
kompetens menas vanligen innehållet i företagets processer och relationer.11 Bara för att 
en person besitter vissa kunskaper, erfarenheter eller viss motivation betyder det inte att 
individen har denna kompetens, utan dessa egenskaper måste kunna omsättas i 
praktiken.12   
 
Kompetens är en färskvara och företag påverkas både av förändringar i omvärlden och av 
interna förändringar inom företaget, såsom medarbetarnas situation och behov. 
Konkurrensen i samhället bland företagen ändras då vissa medarbetare slutar och andra 
skaffar sig ny kompetens. För att kunna möta de nya kompetenserna och samtidigt kunna 
utnyttja dem på bästa sätt krävs det att företagen är beredda på de förändringar som sker, 
både inom och utanför företaget. Det går ständigt att påverka kompetensutveckling, det 
gör exempelvis företag genom att ta hänsyn till bakomliggande faktorer såsom; 
samhällsekonomi, sociala förändringar och medarbetarnas engagemang.13  
 
För att göra begreppet kompetens tydligare definierar kompetensforskaren Ellström 
kompetens på följande sätt;  
 

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.14

 
Det finns olika typer av kompetens och de kompetenser vi kommer att behandla i denna 
uppsats är formell kompetens, social kompetens och emotionell kompetens samt estetisk 
kompetens, vilket är den kompetens som uppsatsens empiriska undersökning kommer att 
fokusera på.15  
 
 
 

                                                 
11 Hansson, J. (2005) s. 74 
12 Leion, A. (1992) s. 125 
13 Hansson, J. (2005) s. 163 
14 Ellström, P-E. (1992) s.21 
15 Ibid. s.21 
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2.1.1 Formell kompetens 
 
Med formell kompetens avses den kompetens som erhållits genom en formell utbildning, 
det vill säga de kunskaper och färdigheter vilka har fåtts genom prov och examina.16 Det 
är med andra ord den utbildning eller erfarenhet som krävs för ett visst arbete eller 
befattning. Formell kompetens är föränderlig och påverkas av arbetsmarknaden, ju fler 
som söker en viss tjänst desto hårdare blir de formella kraven och konkurrensen ökar. 
Arbetsmarknaden tar då även hänsyn till andra kompetenser såsom individens sociala 
färdigheter.17 Detta leder till att de formella färdigheterna sjunker undan för att ge plats åt 
de nya kompetenserna i arbetslivet.18

 
Den formella kompetensen var under många år den viktigaste och den kompetens som 
arbetsgivaren i första hand sökte. Det krävdes att arbetstagarna hade formell kompetens 
eftersom teknologin ökade och blev en del av samhället. I och med detta, blev 
utbildningen viktig då den gav en möjlighet till den kunskap som krävdes för att kunna 
följa med i utvecklingen.19 Idag kan många kompetenser ses som hårda kompetenser, 
såsom IT och teknik. Medan att arbeta i grupp och relationen med andra människor 
brukar kategoriseras som mjuka kompetenser. Eftersom fler arbeten idag handlar om 
möten med andra människor har efterfrågan på de mjuka kompetenser ökat.20

 
2.1.2 Social kompetens 
 
I arbetslivet efterfrågas ofta social kompetens. Den kan beskrivas som ”individens 
förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället”21. Det handlar om 
hur väl individen kan smälta in och anpassa sig i gruppen och om relationer som 
behandlar huruvida individen har förmåga att fungera i relationer med andra människor. 
Betydelsen av social kompetens varierar beroende på omgivning och arbete, men syftar 
alltid på förmågan att fungera i en grupp och i relationer med andra människor.22 Det är 
sättet att umgås och kommunicera med människor i omvärlden som i sin tur gynnar och 
underlättar det sociala samlivet. Social kompetens är inte något individen föds med, utan 
det är en kompetens som övas upp och utvecklas över tid. Vad som avses med social 
kompetens varierar också beroende på kultur och samhällsutveckling. Hur den bedöms, 
påverkas av vilka förväntningar som finns i omgivningen samt hur relationerna i 
samhället ser ut.23

 
I arbetslivet innebär en hög social kompetens förmågan att samarbeta och snabbt skapa 
en positiv kontakt med olika människor i skilda situationer. Båda parter ska också känna 
att de får något utbyte av samspelet.24 Arbetsgivarna söker personal som lätt kan anpassa 
                                                 
16 Dalin, Å. (1997) s. 16 
17 Ellström, P-E. (1992) s.39 
18 Grugulis, I. et al (2004) s. 6 
19 Ibid. s. 2 
20 Ibid. s. 8f 
21 Persson, A. (2003) s. 185 
22 Ibid. s. 22 
23 Ibid. s. 183 
24 Dahlkwist, M. (2002) s. 8  
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sig till en grupp då arbetslivet idag ofta kräver en god förmåga att förhålla sig till andra 
människor. Om individen saknar förmågan att till exempel att smälta in i gruppen sticker 
personen i fråga ut och passar då inte in i företaget. När det gäller relationsaspekten söker 
arbetsgivare personal som har en förmåga att ”ta folk”, de ska vara lyhörda och kunna 
kommunicera med omgivningen. Sådana krav blir allt vanligare och kan ofta ses i bland 
annat platsannonser. Eftersom servicesektorn ökar och fler jobb idag handlar om mötet 
med andra människor blir med relationsaspekten extra viktigt, speciellt på arbetsplatser 
där personalen har kundkontakt eftersom den sociala kompetensen ses och används som 
en konkurrensfaktor.25

 
För att ha hög social kompetens krävs att det finns en förutsättning för ett socialt samspel 
och därmed blir kompetensen även något som varierar beroende på situation. Villkoren i 
samhället gör att kompetensen varierar. Där förutsättningarna finns för social kompetens 
tas den ofta förgiven, men i områden som präglas av till exempel etniska konflikter, 
rasism och mobbning finns det inte samma förutsättningar för ett brett socialt klimat.26 
Social kompetens får även olika betydelse beroende på vilket sammanhang, arbete och 
yrkesgrupp samt var i hierarkin individen befinner sig. Det handlar dock alltid om 
individens skicklighet att ingå i en grupp och ha väl fungerande relationer med sin 
omgivning.27  Men det är inte bara utbildning och social förmåga som är av betydelse i 
arbetslivet utan det gäller även att kunna hantera sina känslor som uppstår på arbetet på 
ett bra sätt.  
 
2.1.3 Emotionell kompetens 
 
Hochschild har i sin bok The Managed Heart gjort en studie på flygvärdinnor om hur 
deras känsloarbete ser ut. Enligt henne utför flygvärdinnorna ett emotionellt arbete i sitt 
”vanliga” arbete, där den största tillgången är deras leende. Leendet är en del av 
flyggvärdinnans arbete, de ska kunna hantera sina känslor och samtidigt anpassa dessa 
efter kundens humör. Det accepteras inte att flygvärdinnorna är på dåligt humör då 
passagerarna förväntar sig en trevlig och glad person. Konsekvensen av detta blir att 
leendet ofta kan vara påklistrat och flygvärdinnan visar inte upp de äkta känslorna som 
hon känner för stunden, leendet sitter på henne men är inte av henne. I och med att det 
idag blir allt vanligare med serviceyrken där det förekommer kundkontakt har den 
emotionella kompetensen (det emotionella arbetet) blivit allt viktigare.28

 
För att förklara hur det emotionella arbetet fungerar skapar Hochschild en teori som 
består av tre byggstenar. Den första handlar om det emotionella arbetet. Hochschild 
skiljer där mellan ytligt och djupt emotionellt agerande. Vid ytligt emotionellt agerande 
visas en känsla upp som individen i själva verket inte känner för stunden. Personen ler 
och ser glad ut (till exempel till kunden) fast hon egentligen är ledsen. Det djupa 
emotionella agerandet är när individen intalar sig själv att hon känner på ett visst sätt och 

                                                 
25 Persson, A. (2003) s. 19f 
26 Ibid. s. 100f 
27 Ibid. s. 21f 
28 Hochschild, A R. (2003[1983]) s. 8ff 
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sedan bygger upp den känslan, vilket resulterar i att hon tillslut känner så.29 När denna 
känsla kommer fram blir det ett resultat att av ett lyckat emotionellt arbete. Varken ytligt 
eller djupt emotionellt agerande innehar några spontana känslor.30

 
Den andra byggstenen är känsloregler, vilka styr det emotionella arbetet. De styrs genom 
att individen emotionellt agerar på ett visst sätt i en viss situation, till exempel i 
arbetslivet. Individen styrs utifrån hur hon ska känna vid just det tillfället. Känsloreglerna 
kan göra sig påminda vid missnöje över något som personen gjort, fast det egentligen inte 
finns någon anledning för den att känna så.31

 
Den tredje byggstenen är socialt utbyte av känslor. När individen känner gör den det 
sällan ensam. Respekt till varandra visas inte enbart med kroppen som genom en 
bugning, utan även med vårt hjärta och det är känsloreglerna som ligger till grund för 
detta utbyte.32 Det finns två typer av socialt utbyte, rakt och improviserat. Vid rakt utbyte 
används regler för att göra en bugning, medan vid improviserat utbyte förutsätts reglerna 
och skapar ironi och humor. Vid de båda typerna är det inom känsloregler som utbytena 
görs.33

 
Dessa tre byggstenar har idag flyttats från den enskilde till arbetsgivaren. 
Flygvärdinnorna får till exempel inte längre bestämma över sitt emotionella agerande, 
utan det bestäms av arbetsgivaren. Cheferna väljer ut, tränar och övervakar sin personal, 
medan flygvärdinnorna får betalt för att le.34 I dagens tjänstesamhälle köper 
arbetsgivarna de anställdas personlighet och utseende, till skillnad från det gamla 
industrisamhället där det var de anställdas energi, muskelkraft och färdighet som köptes. 
Nu bestämmer individen inte själv över hur hon ska se ut på företaget. Utan företagets 
image är fenomenet som styr vad de anställda som representerar företaget ska utstråla.35 
Denna utstrålning handlar ofta om utseende och personens förmåga att passa in, vilket 
gör att det ställs tydligare krav på estetisk kompetens. 
 
2.1.4 Estetisk kompetens 
 
Estetisk kompetens är ett relativt nytt begrepp på den svenska arbetsmarknaden. Nickson 
et al. definierar begreppet aesthetic labour (svensk översättning estetisk kompetens) som: 
 

… such labour as a supply of embodied capacities and attributes possessed by workers at 
the point of entry into employment. Employers then mobilise, develop and commodify 
these capacities and attributes through processes of recruitment, selections 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 the 
sense of customers, most obviously in a visual or aural way. 36

                                                 
29 Hochschild, A R. (2003[1983]) s. 37ff 
30 Dahlgren,L. & Starrin, B. (2004) s. 45 
31 Ibid.  
32 Ibid. s. 45f 
33 Hochschild, A R. (2003[1983]) s. 77 
34 Dahlgren,L. & Starrin, B. (2004) s. 50 
35 Ibid. s. 43f 
36 Nickson, D. et al. (2001) s. 170 
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De faktorer som finns och identifierar estetiken i en organisation är bland annat material, 
produktdesign och fysisk arbetsmiljö, vilket kallas för hårdvara. De symboler/märken 
som förknippas med ett visst företag skapar en image som påverkar kunderna, vilket sker 
genom företagets produkter. I företag med kundmöten blir detta speciellt viktigt då 
personalen blir en del av varumärket och utseendekraven på personalen blir för kundens 
skull. Detta används som en konkurrensfaktor på arbetsmarknaden.37

 
Organisationens hårdvara kompletteras av mjukvaran vilket innebär personalens sätt att 
vara, såsom kroppsspråk, gester, ögonkontakt och utseende. Arbetsgivarens önskan är att 
de anställda på företaget ska förkroppsliga företagets image och därmed bli en del av 
hårdvaran. De anställda fungerar då som ett konkurrensmedel och företagen drar nytta av 
de anställdas utseende som de använder för att locka kunder.38  I och med att de anställda 
blir förkroppsligande med företaget blir den mänskliga mjukvaran förvandlad till 
företagets hårdvara och därmed blir de anställda en viktig del av vad kunderna förväntar 
sig.39

 
Enligt Nickson et al. ersätter inte estetisk kompetens den formella och den sociala 
kompetensen utan är ett komplement till dessa två. Detta beror på att det finns ett behov 
av olika kompetenser på arbetsmarknaden. Tidigare har parterna på arbetsmarknaden inte 
förstått betydelsen av estetisk kompetens utan istället fokuserat på formell och social 
kompetens, men det finns dock undantag. Inom servicesektorn värderas inte formell 
kompetens lika högt, eftersom det anses att den går att lära upp när personen väl är inne i 
organisationen. Inom servicesektorn betraktas estetisk kompetens som viktigare då den 
ses och används som en konkurrensfaktor. Detta styrker undersökningen i Glasgow som 
Nickson et al. gjort på arbetsgivare. Den visar att det inte är formell kompetens som i 
första hand efterfrågas inom serviceyrken, eftersom den lärs ut på plats.40 Arbetsgivaren 
söker istället arbetstagare som kan visa upp företagets image genom sitt arbete samtidigt 
som de genom sitt utseende ska locka kunderna till företaget.41 Kunderna har 
förväntningar och de vet vad de får genom att de anställda framhäver företagets image. 42

 
Inom yrken där stil är en viktig faktor krävs estetisk kompetens för att kunna presentera 
företaget på rätt sätt för kunden. Det handlar om ”look good and/or sound right” det vill 
säga att de anställda ska se bra ut och låta på rätt sätt. Detta innefattar bland annat 
kroppsspråk, klädsel, hygien, röst och dialekt.43 I och med att de estetiska faktorerna fått 
en allt större betydelse på arbetsmarknaden har estetisk kompetens blivit en mycket viktig 
kompetens.44 Arbetsgivarnas önskan är att kunna personifiera företagets image genom 

                                                 
37 Witz, A. et al. (2003) s. 41ff 
38 Ibid. 
39 Nickson, D. et al. (2005) s. 205 
40 Nickson, D. et al. (2003) s. 190 
41 Ibid. s.186 
42 Nickson, D. et al. (2001) s. 170 
43 Scottish Centre (2003) s. 5 
44 Ibid. s. 2 
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sina anställda.45 Enligt undersökningar är det de mjuka kompetenserna som är avgörande 
för arbetsgivarna och inte den formella (hårda) kompetensen.46

 
Inom företag där det förekommer kundkontakt har det visat sig att de anställdas utseende 
och röst är av extra stor betydelse. Estetisk kompetens blir viktig för arbetsgivaren då de 
anställda ses som en del av en produkt. Det krävs olika estetiska kompetenser för olika 
arbeten, men estetisk kompetens tar inte över de övriga kompetenserna utan alla olika 
kompetenser behövs i företaget.47 Dock behöver estetisk kompetens inte bara handla om 
att se bra ut, utan istället handlar det om att se rätt ut och att ha förmågan att matcha 
företagets image. 48

 
Ett exempel på att det förekommer estetisk kompetens i arbetslivet är i en platsannons 
från en tidning i Glasgow. Annonsen visade att arbetsgivarna använde vissa strategier för 
att locka en viss typ av människor som de tyckte skulle kunna stämma överens med det 
företaget stod för. Exempelvis hade företaget med en bild på en kvinnlig modell i 
annonsen. Modellen användes eftersom företaget önskade att de sökande skulle 
identifiera sig med henne. I platsannonsen önskade företaget att de sökande skickade med 
ett fotografi på sig själva samt att de skulle vara ”välpratade”. Det var mer väsentligt att 
de som sökte arbetet hade rätt estetisk kompetens då den formella kompetensen var något 
som kunde läras ut i företaget. Vad som efterfrågades var ett utseende som representerade 
företaget. Faktorer som leende, stil och röst var av stor betydelse. När de arbetssökande 
sedan blev anställda fick de inte bara lära sig den formella kompetensen utan även rätt 
estetisk kompetens. De blev stylade och omvandlade för att stämma överens och därmed 
bli en del av företagets image.49

 
Arbetsgivarnas önskan om att finna personal som stämmer överens med företagets image 
kan ses som att sätt att matcha företag med arbetstagare. Matchning kan beskrivas som ett 
samlingsbegrepp och innefattar alla de åtgärder som görs för att skapa en jämvikt mellan 
arbetsgivare och arbetstagares krav, ur ett konkurrenssyfte. Arbetsgivare vill hitta rätt 
person till rätt arbetsuppgifter.50 Arbetsgivaren önskan är att finna en person som både 
har viljan och kompetensen att ta sig an de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och 
samtidigt anpassa sig till företagets värderingar.51 Genom att matcha personen med 
företaget får arbetsgivaren en mer motiverad personal, vilket kan leda till ökad 
produktivitet och kreativitet samt långsiktig effektivitet. Arbetstagaren kan då uppleva en 
högre arbetstillfredsställelse och personlig utveckling.52 Det blir ett sätt för företaget att 
behandla en snabb utveckling med krav på nya kunskaper och blir en bra grund för att 
möta förändringar på arbetsmarknaden.53

 

                                                 
45 Scottish Centre (2003) s. 14 
46 Ibid. s. 25 
47 Nickson, D. et al. (2001) s. 178 
48 Scottish Centre (2003) s. 31 
49 Nickson, D. et al. (2001) s. 179ff 
50 Hansson, J. (2003) s. 128 
51 Samuelsson, M. (1980) s. 3 
52 Bergström, O. (1998) s 22 
53 Ibid. s. 142f 
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I och med att kraven på arbetstagarna ökar blir det svårare för arbetsgivarna att hitta rätt 
personal. För att få en effektiv matchning krävs att företaget lägger resurser på att finna 
den person som anses mest lämplig för arbetet. Hur effektiv matchningen sedan blir beror 
på olika aspekter bland annat på arbetsgivarens och arbetssökarens sökfrekvens. De som 
söker arbetet måste identifiera vad för slags jobb de vill ha för att sedan aktivt söka det. 
Arbetsgivarna i sin tur måste hitta personal som motsvarar efterfrågad erfarenhet, 
kompetens och övriga krav. Ju högre arbetsgivarens förväntande krav är på den 
arbetssökande desto svårare blir det att hitta rätt person. Hur lyckad en matchning 
slutligen blir beror på hur mycket resurser som det läggs på att finna rätt medarbetare och 
hur mycket resurser de arbetssökande lägger ner för att hitta rätt företag.54  
 
I tidigare studier har det visat sig att hur en individ ser ut och hur personen låter faktiskt 
är av väsentlig betydelse för arbetsgivaren. De anställdas estetiska kompetens ska 
representera företaget och användas för att konkurrera med. Detta gäller både för arbeten 
där stil styr som till exempel klädaffär och inom arbeten där det inte är lika självklart att 
stil och utseende spelar roll som till exempel bank och kontor.55 Personalen förväntas att 
spegla och andas företagets värderingar. Arbetsgivarna vill ha kontroll över den estetiska 
kompetensen vilket innefattar smink, frisyr, vikt, kroppshållning, smycken, hur kläderna 
sitter och hur de rakar sig etc.56 Vissa företag använder sig av uniform eller av en viss 
klädkod. Arbetsgivarna menar att eftersom de är villiga att lägga resurser på detta, blir det 
minst lika viktigt för arbetsgivarna att personalen kan bära upp uniformen på rätt sätt. 
Personalen måste se tillräckligt bra ut för att vara värd att bära företagets uniform.57 Det 
har visat sig att personer som har social och estetisk kompetens har fördelar i 
rekryteringsprocessen till skillnad från dem som inte besitter dessa kompetenser.58 Vid 
rekrytering tänker arbetsgivarna inte bara på att de vill ha personal med rätt utseende som 
matchar företaget, utan de har även i åtanke hur personen sedan ska kunna formas och 
utvecklas i företaget.59  
 
Det finns olika faktorer som är avgörande om den sökande blir anställd eller inte. Redan 
vid rekryteringen kan kraven på estetisk kompetens orsaka diskriminering, detta gäller 
framförallt inom arbeten där stil och service är av betydelse.60 Även om den sökande har 
rätt kön eller ursprung för arbetet, behöver det inte betyda att personen blir anställd då 
utseendet kan vara en avgörande faktor.61 Att det faktiskt förekommer krav på estetisk 
kompetens finns det flera exempel på i arbetslivet. För kvinnor kan kraven vara extra 
hårda, då en del fått ändra eller finjustera sitt utseende för att passa in. En kvinna blev 
tillsagd, av sin chef, att gå hem och raka sina ben då det kunde göra kunderna illa till 
mods. Ett annat exempel var att en kvinnlig assistent blev avskedad eftersom hon blev för 

                                                 
54 Walter, L. (2005) s. 20ff 
55 Nickson, D. et al. (2004)  s. 10f 
56 Nickson, D. et al . (2005) s. 7f 
57 Ibid. s. 201 
58 Nickson, D. et al. (2004) s. 24 
59 Ibid. s. 20 
60 Nickson, D. et al. (2003) s. 193 
61 Nickson, D. et al. (2004)  s. 10 
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fet under sin graviditet.62 Estetisk kompetens får en allt större betydelse i samhället och i 
arbetslivet, men det behövs forskas mer inom ämnet för att få en ökad förståelse för det.63

 
2.1.4.1 Tidigare forskning om estetisk kompetens 
 
För att styrka att estetisk kompetens är av betydelse presenteras här en undersökning som 
redovisades i Glasgow år 2004 av Warhurst et al. Studien undersökte hur det var att vara 
student och samtidigt arbeta inom servicesektorn. Syftet var att jämföra studenternas syn 
på estetisk kompetens mot tidigare studier som gjorts ur arbetsgivarens perspektiv. I 
Skottland blir det allt mer vanligt att studenter får det svårt att gå ihop ekonomiskt. En 
konsekvens av detta blir att de tvingas ta tillfälliga jobb eller arbeta deltid samtidigt som 
de studerar. Vanligtvis får de arbete inom servicesektorn. Arbetsgivarna har 
uppmärksammat studenternas situation och menar att servicesektorn är flexibel och 
därmed har möjlighet att ta emot studenter som söker tillfälliga jobb.64

 
Undersökningen var uppdelad i fyra olika delar; rekrytering och urval, vikten av image 
och uppträdande, uniform och klädkoder och färdigheter och träning.  I den första delen, 
som handlar om rekrytering och urval, framkom bland annat att både studenter 
(arbetstagare) och arbetsgivare ansåg att det bästa sättet att få ett arbete var att uppsöka 
arbetet personligen. I och med att personen kom in på arbetsplatsen och visade upp sig 
fick arbetsgivaren en möjlighet att se personens estetiska färdigheter och individen själv 
fick samtidigt en chans att visa upp sig och göra en bra självpresentation. 23 procent av 
studenterna hade blivit rekommenderade att skicka med ett fotografi på sig själva vid 
ansökan vilket skilde sig från arbetsgivarnas syn på det hela då bara 3 procent av dem sa 
att de efterfrågade det. Orsaken till detta kunde bero på att arbetsgivarna blivit 
rekommenderade att inte använda fotografi som ett rekryteringsverktyg eftersom det 
kunde anses som diskriminerande. Den andra delen av undersökningen tog upp vikten av 
image och att uppföra sig på rätt sätt. Här var studenterna och arbetsgivarna överens om 
att det var av betydelse att ha förmågan att anpassa sig till företagets image samt att 
uppföra sig på ett korrekt sätt.65 Den delen som behandlade de klädkoder som förekom på 
arbetet visade att arbetsgivarna ansåg att det inte var tillräckligt att deras personal skulle 
ha rätt image för företaget. De anställda skulle även bli en del av företag med hjälp av 
den klädkod som rådde på företaget. 68 procent av studenterna sa att de skulle bli 
disciplinerade om de inte använde sig av företagets klädkod. Vilket betydde att de 
förlorade jobbet om de inte ändrade på det som inte stämde överens med företagets 
image.66 Den sista delen av undersökningen behandlade färdigheter och träning. 
Arbetsgivarna fokuserade på den mjuka kompetensen, då formell kompetens ansågs 
kunna läras ut inne i företaget. Det betyder att bland annat utseende och social förmåga 
var något som arbetsgivarna värdesätter högt. På vissa arbetsplatser lärdes även den 
mjuka kompetensen ut. De studenter som hade erfarenheter av detta hade blivit utbildade 
i hur de skulle föra sig och interagera med kunder på företaget. En av slutsatserna i 

                                                 
62 Nickson, D. et al. (2003) s. 193 
63 Nickson, D. et al. (2001) s. 187  
64 Warhurst, C. et al. (2004) s. 2ff  
65 Ibid. s. 8ff 
66 Ibid. s. 11f 
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studien var att arbetsgivarna ansåg att de mjuka kompetenserna blev avgörande för vem 
som skulle få en anställning. Arbetsgivarna tenderade att välja ut studenter som hade rätt 
attityd och kunde framhäva sig själva på ett tilltalande sätt.67   
 

2.2 Medvetenhet, erfarenhet och upplevelser  
 
För att kunna framhäva sig själv på ett bra sätt bör det finnas en viss medvetenhet. 
Människans medvetande är inte en sammanhållande enhet utan vi tittar lyssnar, känner, 
planerar och förutser kontinuerligt. Tankarna skiftar hela tiden och detta är självklart och 
reflekteras inte över. Medvetandet är det som individer uppmärksammar, alltså förmågan 
att gallra den information som de ständigt utsetts för. Den centrala delen av medvetandet 
är tänkandet, vilket är det individen själv kan betrakta och som är relativt oberoende av 
vad som sker här och nu.68

 
En viktig aspekt av hur individen lär sig och därmed får kompetens, är hur upplevelser är 
relaterade till individens erfarenheter.69 Inlärning börjar alltid med erfarenheter, men 
dock resulterar inte alla erfarenheter i utveckling och lärande. Det handlar om den 
personliga utvecklingen, vilket gör att individen får en större förståelse för sig själv, sina 
erfarenheter och relationer. Detta kan leda till att individen får en förbättrad medvetenhet 
och en förbättrad relation till andra människor.70 Erfarenhet innebär att individen förstår 
vad som är viktigt och hur saker och ting hänger ihop.71  

                                                 
67 Warhurst, C. et al. (2004) s. 13f 
68 Karlsson, L. (2001) s. 147f 
69 Andersson, P. (2003) s. 30 
70 Ibid. s. 33 
71 Hansson, J. (2005) s. 78 
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3. Metod 
 
I detta kapitel tas det upp hur undersökningen genomförts, det vill säga val av metod, 
urval, datainsamling samt bearbetning av data. Kapitlet tar även upp bortfall, validitet, 
reliabilitet och etiska aspekter.  
 

3.1 Val av metod 
 
Vårt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur medvetna studenter på 
Karlstads universitet är om att det förekommer estetiska krav i arbetslivet och om de 
anpassar sig efter dem samt vilka upplevelser de har av kraven. För att få svar på 
undersökningens syfte valde vi att använda oss av en kvantitativ metod. En enkät 
utformades med tanke på de etiska aspekterna. Eftersom respondenterna i en 
enkätundersökning kan vara anonyma, vilket blir svårt vid en kvalitativ intervju. 
Anonymitet är i vårt fall bra, då ämnet kan ses som lite känsligt eftersom det handlar om 
deras eget utseende och åsikter om andra.72 Med den kvantitativa metoden kvantifierade 
vi materialet för att hitta mönster eller samband mellan olika fenomen som vi stötte på. 
Resultatet bearbetades sedan i ett statistiskt dataprogram och redovisades i siffror.73 Vi 
valde att göra en enkätundersökning för att kunna besvara våra frågeställningar, vilka var; 
är studenter medvetna om de estetiska kraven i arbetslivet? Anpassar sig studenter till de 
krav som finns på estetisk kompetents i arbetslivet? Har studenter upplevelser av 
estetiska krav från arbetslivet? Detta gjordes för att fånga upp den utvalda populationens 
åsikter (studenter på Karlstads universitet) om estetisk kompetens och estetiska krav. 
Med undersökningen ville vi fastställa kvantiteten av variablerna och därmed kunna 
verifiera samband mellan dem.74 Att använda sig av enkätundersökning inom området 
estetisk kompetens har även tidigare visat sig framgångsrikt. Därför ansågs enkät vara 
den mest lämpliga metoden för vår undersökning.  
 
För att få fram mätbara centrala begrepp operationaliserade vi ämnet i tre teman. De tre 
teman var medvetenhet, anpassning och upplevelse. Operationaliseringen gjordes så att 
hela problemområdet täcktes in, samtidigt som svaren på frågorna kunde få en hög 
kvalitet. Det är viktigt att mätmetoden har hög validitet och hög reliabilitet.75 Som 
problemformuleringen visar, var vi ute efter studenters medvetenhet av de estetiska 
kraven. Påståenden till enkäten utformades sedan för att behandla dessa tre teman. Valet 
av just dessa teman gjordes eftersom syftet med undersökningen var att ta reda på hur 
medvetna studenter på Karlstads universitet är om att det förekommer estetiska krav i 
arbetslivet och om de anpassar sig efter dem samt vilka upplevelser de har av dem. 
Därför utformades påståenden som sedan gav svar på dessa tre teman.76 Frågor som 
behandlade medvetenhet och bearbetades i resultatet var; Har du hört talas som 
                                                 
72 Kvale, S. (1997) s. 111  
73 Bjereld, U. et al (2002) s. 114 
74 Ibid. s. 17 
75 Ejlertsson, G. (2005) s. 48ff 
76 Kvale, S. (1997) s. 85 
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begreppet estetisk kompetens, jag anser att chansen att komma på anställningsintervju 
ökar om jag skickar med ett foto på mig själv, när jag ska på anställningsintervju tänker 
jag på att framhäva min arbetslivserfarenhet, kvinnor måste tänka mer på hur dem ser ut 
på arbetsplatsen än män, när jag ska på anställningsintervju tänker jag på hur jag ser ut, 
på min arbetsplats/förra arbetsplats finns det ett outtalat krav på hur jag ska se ut, 
kvinnor måste tänka mer på hur de ser ut på arbetsplatsen än män och jag anser att 
utseendet har betydelse när man söker jobb. De frågor som hittas under temat anpassning 
är; Jag är beredd att ändra mitt utseende för att passa in på mitt arbete/kommande arbete 
och På en anställningsintervju anpassar jag mig till företagets image. Under temat 
upplevelser behandlas frågan; Jag har känt mig diskriminerad på grund av mitt utseende. 
 

3.2 Urval 
 
Innan undersökningen skulle genomföras var det viktigt att utse en population. Detta 
innefattar alla individer som är relevanta med avseende på frågeställningarna. Ett urval av 
populationen utses eftersom det ofta på grund av för lite resurser inte finns tillgång till en 
hel population.77  
 
Vår population var studenter och vårt urval bestod av 180 studenter i åldrarna 18-49 år. 
Ålderfördelningen var spridd, flest respondenter fanns i ålderskategorin 18-22 år (86 
studenter). I resterande ålderskategorier var det 28 personer i ålderskategorin 23-27 år, 14 
personer fanns i ålderskategorin 28-32 år och 22 personer i ålderskategorin 33 år uppåt. 
Dessa fyra ålderskategorier delades sedan in i två kategorier, 18-27 år och 28-49 år. 
Studenterna delades även in i huvudämne; arbetsvetenskap, rättsvetenskap, 
beteendevetenskap, fastighetsekonomi och byggingenjör. En annan indelning var 
arbetslivserfarenhet, kategorierna var; ingen, upp till 1 år, 1-5 år samt 5 år och uppåt. 
Detta gjordes för att öka jämförbarheten. I vårt fall blev urvalet ett bekvämlighetsurval då 
undersökningens population var studenter på Karlstads universitet. Populationen valdes 
utifrån vår frågeställning eftersom syftet var att ta reda på hur studenterna såg på de 
estetiska kraven i arbetslivet. Gruppen studenter valdes då denna grupp ansågs intressant, 
eftersom många precis varit ute i arbetslivet eller är på väg ut i arbetslivet. Urvalet skedde 
genom att vi gick in till utvalda klasser och delade ut enkäterna.  
 

3.3 Datainsamling 
 
Enkäten var utformad med mestadels fasta svarsalternativ dock kompletterades några av 
de fasta påståendena av öppna frågor för att få fram djupare förklaringar. Det lämnades 
även plats för övriga kommentarer, för att möjliggöra utveckling och förklaring av svaren 
och därmed blev enkäten något öppnare. Kommentarerna gav oss en möjlighet att 
illustrera det kvantitativa materialet. Det finns olika skaltyper för att mäta attityder i en 
enkätundersökning. Vi använde oss av den mest kända, Likert-skalan. Vanligtvis består 
skalan av en fem- eller sjugradig skala. Vi använde oss dock av en fyrgradig skala, då vi 

                                                 
77 Trost, J. (2001) s. 28 
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ville att respondenterna skulle ta ställning i de olika påståendena. Skalan medför att 
påståenden får en sluten form vilket gör det viktigt att täcka in alla tänkbara 
svarsalternativ. De skalsteg som användes var; instämmer inte alls, instämmer delvis, 
instämmer till stor del och instämmer helt.78 En nackdel med att även använda sig av 
öppna frågor, i vårt fall i form av kommentarer, är att få respondenter svarar på dessa. De 
kan därför inte behandlas med samma säkerhet som övriga variabler. Vi var medvetna om 
detta och våra öppna frågor var helt frivilliga och användes endast för att ge 
respondenterna en möjlighet till en utveckling eller en tydligare förklaring till sina svar.79

 
Innan den slutgiltiga enkäten trycktes och delades ut gjordes en pilotundersökning på ett 
litet urval av den tänkta populationen. Detta gjordes för att få reda på om enkätens 
påståenden var tydliga och om vi frågade det som vi ville ha reda på. Vi ville även få svar 
på om det kunde uppstå bortfall på grund av missförstånd av påståendena. Feedbacken 
från pilotdeltagarna togs tillvara och en revidering av enkäten gjordes. Syfte med 
pilotstudien var att öka validiteten och reliabiliteten i undersökningen och inte redovisa 
ett resultat. Pilotstudiens enkäter blev därför inte en del av resultatet och påverkade 
därmed inte det slutgiltiga resultatet. Den färdiga enkäten finns som bilaga 1, längst bak i 
uppsatsen. 
 

3.4 Genomförande 
 
Den färdiga enkäten delades ut och samlades in av oss personligen till 180 studenter på 
Karlstads universitet. Vi besökte fyra utvalda kurser under lektionstid. Efter varje 
kurstillfälle matades resultatet från enkäterna in i statistikprogrammet SPSS version 14, 
för att sedan kunna få fram statistik över studenters medvetenhet om estetiska krav. I 
enkäten förekom även öppna frågor i form av kommentarer. För att hålla reda på alla 
enkäterna numrerades de och fick således ett identifikationsnummer. Dessa nummer 
användes för att underlätta att finna de enkäter med kommentarer som vi fick från de 
öppna frågorna. De togs till vara på och skrevs in i ett dokument för att sedan kunna 
behandlas i resultatet. Sammanlagt fick vi kommentarer från 41 respondenter och av 
dessa användes en kombination av ungefär elva kommentarer för att illustrera och belysa 
vissa frågeställningar i resultatet. 
 
För att få en överblick över det insamlade materialet gjordes frekvenstabeller över alla 
frågor. Denna typ av tabell visade på hur många gånger varje variabel var 
representerad.80 Genom att även ta fram korstabeller av materialet fick vi fram hur de 
olika variablerna samvarierade. Detta gjorde det möjligt för oss att se hur stor 
signifikansen (p-värdet) var. Vid en undersökning bör p-värdet finnas med för att visa på 
hur stor inverkan slumpen har på resultatet. Vanligtvis används tre typer av 
signifikansnivå, 5 procent, 1 procent och 0,1 procent. Den signifikansnivå som väljs visar 
på att det kan finnas risk för skillnader mellan resultat och verklighet, vilket betyder att 

                                                 
78 Ejlertsson, G. (2005) s. 91 
79 Ibid. s. 111 
80 Ibid. s. 115 
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slumpen har olika stor inverkan på resultatet.81  Vi valde dock att använda oss av en 
signifikansnivå på 10 procent. Detta gjordes på grund av att urvalet inte var så stort, 
vilket begränsade oss i möjligheterna att få ut värdefull information. 
 

3.5 Bortfall 
 
Det externa bortfallet omfattar antalet personer som valt att inte delta i undersökningen. 82 
Detta bortfall i vår undersökning var obefintligt eftersom enkäterna delades ut och 
samlades sedan in av oss direkt efter ifyllandet. Däremot förekom det ett internt bortfall, 
vilket betyder att vissa frågor i enkäten inte besvarades av respondenterna.83 Det interna 
bortfallet var inte nämnvärt då det var högst tre till fyra bortfall på varje fråga. Detta 
påverkar inte resultatet och behöver därför inte analyseras. Vi tror att det interna 
bortfallet berodde på misstag eller slarv från respondenterna och inte på grund av en 
specifik fråga som de inte ville svara på. 
 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet mäter giltigheten i en undersökning, det vill säga att frågeställningarna är rätt 
formulerade för det forskaren vill ha reda på och att resultatet som fås kan ses som 
tillförlitligt.84 Validiteten avser att mäta det som forskaren verkligen vill mäta och inget 
annat.85 I undersökningen visar validiteten hur hög giltigheten är och påvisar i vilken 
utsträckning mätinstrumentet, i det här fallet enkäten, mäter det som avses att mäta.86

 
För att säkerställa validiteten i vår undersökning, utformades påståendena så att de enbart 
tog upp sådant som var relevant för undersökningen. Fokus låg på att finna 
respondenternas medvetenhet om, anpassning till och upplevelser av estetiska krav, 
därför utformades frågor som berörde just dessa områden. 
 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten och säkerheten i svaren. För att få en hög reliabilitet 
krävs det att undersökningen är välstrukturerad. Data ska vara homogena uppgifter inom 
ett begränsat område och ska stämma överens med varandra. Det kan kontrolleras genom 
att upprepa datainsamlingen som då ska ge likvärdigt resultat. Låg reliabilitet sänker 
validiteten. Ett sätt att säkerställa att enkäten får en hög reliabilitet är att frågorna 
konstrueras noggrant så de är enkla att besvara. Svaren bör vara entydiga så de bara kan 
tolkas på ett sätt. En pilotstudie är också bra att genomföra för att få en hög reliabilitet.87    
 

                                                 
81 Ejlertsson, G. (2005) s. 138 
82 Ibid. s. 25 
83 Trost, J. (2001) s. 72 
84 Djurfeldt, G. et al (2003) s. 108 
85 Ejlertsson, G. (2005) s. 100 
86 Kvale, S. (1997) s. 215 
87 Kylén,  J-A. (2004) s. 13f 
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3.7 Etik 
 
Av omsorg för våra respondenter har etiken kring deras anonymitet funnits i åtanke under 
arbetets gång. Utifrån forskningsetiska principer så har vi arbetat för att hålla en viktig 
och kvalitativt god forskning (forskningskravet). Vidare så har individskyddskravet 
behandlats då respondenternas psykiska och fysiska hälsa satts i centrum. 
Undersökningens skedde helt frivilligt och deltagarna och deltagarnas svar behandlades 
konfidentiellt.88 Det gavs även information i enkäten om vad forskningsmaterialet skulle 
användas till och var de kunde finna slutresultatet. Om respondenterna undrade över 
något, lämnades det även ut hur de kunde få tag i oss som arbetar med undersökningen.

                                                 
88 Bryman, A. (2002) s. 440f 
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4. Resultat och analys 
 
För att få svar på undersökningens problemformulering presenteras här resultatet och 
analysen av enkätstudien. Undersökningens syfte var att ta reda på studenternas 
medvetenhet om, anpassning till och upplevelser av estetiska krav. 
 

4.1 Bakgrund till resultat 
 
Resultatet kommer att redovisas utifrån våra tre teman, medvetenhet, anpassning och 
upplevelser. Ett antal Chi-test gjordes för att finna eventuella samband mellan 
bakgrundsvariabler och påståenden. Vi kommer dock inte att redovisa alla svar och 
bakgrundsvariabler utan fokuserar på de mest intressanta resultaten. Resultatet kommer 
att redovisas i frekvenstabeller och korstabeller för att få både en överblick och ett 
samband över studenternas syn på estetiska krav. För att styrka resultatet under temat 
upplevelser kommer vi även att presentera en del kommentarer som vi fått från våra 
öppna frågor. 
 
Eftersom urvalet inte var så stort, blev signifikansen något låg. På grund av urvalets 
storlek gick det heller inte att dra några generella slutsatser av resultatet. Därför beslutade 
vi att dikonomisera bakgrundsvariablerna så att kategorierna ”instämmer inte alls”, 
”instämmer delvis”, ”instämmer till stor del” och ”instämmer helt”, blev till två 
kategorier, det vill säga ”instämmer inte” och ”instämmer”.  Kategorin ”instämmer inte” 
innehöll de som inte instämde alls och de som instämde till viss del. Den andra kategorin 
var de som ”instämde” och innefattade de som instämde till stor del och de som instämde 
helt. Senare under analysen ansågs denna indelning missvisande eftersom instämmer inte 
gruppen även innehöll de som instämde delvis. De som instämde delvis flyttades då över 
till instämmer-gruppen. Vi är medvetna om att även detta kan ses som missvisande då 
instämmer-indelningen nu innefattar svar från tre påståenden och instämmer inte bara 
från en. Dock anses detta som mer rättvist eftersom vare sig respondenterna instämmer 
till viss del eller helt så instämmer de i alla fall. Denna uppdelning gjorde att vi kunde 
utläsa ett mer konkret svar över vilka som var nekande och vilka som var jakande till 
påståendena. 
 
Vi valde att redovisa de resultat där slumpens inverkan var liten. För att få fram detta 
användes Pearsons Chi-test (p-värde). Vanligtvis strävas det efter att ha ett p-värde som 
understiger 0,05. När resultatets p-värde är 0,05 visar det på att det är 5 procents risk att 
slumpen har påverkat resultatet vilket betyder att det är 95 procents risk att resultatet inte 
anses bero på slumpens inverkan.89 I vår undersökning redovisas de frågor/påståenden 
som hade en signifikansnivå under 10 procent. De svar med ett lågt p-värde kommer att 
redovisas med bakgrundsvariabler, vilka är ålder, arbetslivserfarenhet och huvudämne. 
För att klargöra hur stor signifikansen var, kommer p-värdet redovisas efter varje 
korstabell. I tabellerna redovisas även antalet respondenter inom parentes.  
 
                                                 
89 Djurfeldt, G. et al. (2003) s. 234  
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4.2 Redovisning av resultat och analys utifrån tre teman 
 
De flesta frågor passar in i flera av de tre teman; medvetenhet, anpassning och 
upplevelse. Vi har dock valt att sätta in dem i det tema som är mest lämplig för det 
påståendet som det behandlat. 
 
4.2.1 Medvetenhet 
 
Under temat medvetenhet var vår avsikt att få reda studenters medvetenhet om estetiska 
krav i arbetslivet. Det var därför intressant se hur dessa frågor hade besvarats i 
enkätundersökningen. Vi valde att redovisa den sista frågan från enkäten först, det vill 
säga om studenter hade hört talas om begreppet estetiskt kompetens. Resultatet visade att 
det var lite mer än en fjärdedel (27 procent) som hade hört talas om begreppet.  
 
Estetisk kompetens är ett relativt nytt begrepp. Innebörden av det har fått en allt större 
betydelse idag. Orsaken till detta är att tjänsteyrkena har ökat och personalen har blivit ett 
viktigare konkurrensmedel. Kunderna ställer högre krav på företagen, vilket gör att 
arbetsgivaren kräver mer än bara formell kompetens av sina anställda.90 Arbetsgivaren 
önskar att personalen förkroppsliga företaget och bli en del av varumärket. 
Utseendekraven på personalen blir därmed för kundens skull. Företagen drar nytta av 
personalens utseende och använder det som ett konkurrensmedel för att locka till sig 
kunderna.91 Den estetiska kompetensen breder ut sig och förekommer både i arbeten där 
stil styr som i klädesaffärer och i arbeten där det inte är lika självklart att stilen har en 
betydelse som exempel på en bank.92 Därmed blir medvetenheten kring estetisk 
kompetens allt viktigare i dagens samhälle.  
 
Enligt Nickson et al. är arbetsgivarna medvetna om att estetisk kompetens har stor 
betydelse och de vet även hur de ska hantera och använda sig av den.93 Ungefär en 
fjärdedel av studenterna i vår enkätundersökning kände till begreppet estetisk kompetens 
vilket kan tyckas vara en liten andel då den fysiska framtoningen är så viktig för 
arbetsgivarna. Om nu arbetsgivarna ställer krav på estetisk kompetens är det bra om 
studenterna blir medvetna om dess betydelse. På så vis kan de få en möjlighet att hantera 
och ta kontroll över de estetiska krav som ställs på dem.  
 

Har du hört talas som begreppet estetisk kompetens? 
 

 Procent 
Ja 27 (48) 
Nej 73 (131) 
Total 100 (179) 

Tabell 1. 

                                                 
90 Hansen, L. H. & Orban, P. (2002) s. 191 
91 Witz, A. et al. (2003) s. 41ff 
92 Nickson, D. et al. (2004)  s. 11 
93 Ibid. s. 10 
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4.2.1.1 Bakgrund arbetslivserfarenhet 
 
När vi använde oss av bakgrundsvariabeln arbetslivserfarenhet fann vi intressanta 
samband på frågorna: ”Jag anser att chansen att komma på anställningsintervju ökar om 
jag skickar med ett foto på mig själv” och ”När jag ska på anställningsintervju tänker jag 
på att framhäva min arbetslivserfarenhet” samt ”Kvinnor måste tänka mer på hur dem ser 
ut på arbetsplatsen än män”. 
 
I det stora hela tror 86 procent av studenterna att deras chanser att komma på 
anställningsintervju ökar om de skickar med ett foto på sig själva. De som instämmer 
mest är de som haft 1-5 års arbetslivserfarenhet (82 procent). Intressant är dock att de 
som inte haft någon arbetslivserfarenhet inte anser att deras chanser att komma på 
intervju ökar om de skickar med ett foto (60 procent). Vi tror att skillnaden kan bero på 
att de inte är medvetna om hur viktigt arbetsgivarna anser att det är med rätt utseende, 
eftersom de inte varit ute på arbetsmarknaden och vet hur det fungerar i verkligheten. 

 
Flertalet av studenterna verkar medvetna om att utseende har betydelse på 
arbetsmarknaden, då de tror att deras chanser att få komma på intervju ökar när de 
skickar med ett foto på sig själva. Vårt resultat visar att arbetsgivaren ofta önskar att de 
arbetssökande ska skicka med ett foto på sig själva. Arbetsgivarna söker en viss typ av 
personal som ska passa in och representera deras företag. Den formella kompetensen som 
krävs för ett arbete anses ofta kunna läras ut inne i företaget när individen väl fått 
arbetet.94 Arbetsgivarna tänker inte bara på hur väl personalen ska passa in i deras företag 
utan också hur personen kan formas och utvecklas i det.95  Detta betyder att personer som 
besitter estetisk och social kompetens har fördelar i rekryteringsprocessen tillskillnad från 
dem som inte besitter dessa kompetenser.96 Att skicka med ett foto kan därmed underlätta 
för arbetsgivarna vilket flertalet av studenterna instämmer i och samtidigt gör. 

 
Jag anser att chansen att komma på anställningsintervju ökar om jag skickar med 

ett foto på mig själv 
 

Arbetslivserfarenhet Instämmer inte Instämmer Totalt 
Ingen 60 (3) 40 (2) 100 (5) 
Upp till 1 år 16 (5) 84 (27) 100 (32) 
1-5 år 8 (7) 92 (78) 100 (32) 
5 år och uppåt 17 (10) 82 (46) 100 (85) 
Total 14 (25) 86 (153) 100 (178) 

Tabell 2. p=0, 008 (siffrorna anges i procent) 
 

 
Under påståendet om de framhäver sin arbetslivserfarenhet tycker studenterna generellt i 
alla arbetslivserfarenhetskategorier att det är viktigt att framhäva sin arbetslivserfarenhet 

                                                 
94 Nickson, D. et al. (2001) s. 179ff 
95 Nickson, D. et al. (2004) s. 20 
96 Ibid. s. 24 
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vid anställningsintervjun (98 procent). Dock verkar de som inte har någon 
arbetslivserfarenhet att den är lika viktig att framhäva, vilket inte är så konstigt då de inte 
har någon större arbetslivserfarenhet att visa upp. 
 
Vid en anställningsintervju är det inte bara formell kompetens som har betydelse, andra 
kompetenser såsom arbetslivserfarenheter och sociala färdigheter spelar också in. Det 
betyder att ju fler individer som söker en tjänst desto större blir kraven och konkurrensen 
ökar. Därmed blir det viktigt att ha förmågan att kunna framhäva flera kompetenser.97  
Enligt vår undersökning är de flesta studenter medvetna om detta, då de på en 
anställningsintervju anser att det är viktigt att framhäva sina olika kompetenser. Detta 
eftersom de ser det som en chans för att öka deras möjligheter till anställning.  

 
När jag ska på anställningsintervju tänker jag på att framhäva min 

arbetslivserfarenhet 
 

Arbetslivserfarenhet Instämmer inte Instämmer Totalt 
Ingen 50 (2) 50 (2) 100 (4) 
Upp till 1 år 3 (1) 97 (30) 100 (31) 
1-5 år 0 (0) 100 (86) 100 (86) 
5 år och uppåt 0 (0) 100 (55) 100 (55) 
Total 2 (3) 98 (173) 100 (176) 

Tabell 3. p=0.000 (siffrorna anges i procent) 
 
 
När det kommer till påståendet om att kvinnor måste tänka mer på sitt utseende på arbetet 
än män, instämmer de flesta i detta påstående (69 procent). Den grupp som avviker från 
majoriteten är åter igen den grupp som inte har någon arbetslivserfarenhet, där 20 procent 
tycker så. Det verkar som att brist på arbetslivserfarenhet medför en något mer godtrogen 
syn på hur arbetsmarknaden ser ut. Tydligast resultat finns i 
arbetslivserfarenhetskategorin 1-5 år där det är 78 procent som instämmer i att en kvinna 
måste tänka mer på sitt utseende än män.  
 
Utseendet spelar en väsentlig roll både vid rekrytering och inne i företaget. De anställda 
bör ha ett passande utseende, vilket en majoritet av studenterna är medvetna om. Krav 
ställs bland annat på smink, frisyr och smycken, något som främst associeras till kvinnor. 
Därmed kan slutsatsen dras att de estetiska krav som ställs ute i arbetslivet kan bli svårare 
för kvinnor att leva upp till än vad det är för män.98

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Ellström, P-E. (1992) s. 39 
98 Nickson, D. et al. (2003) s. 186 
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Kvinnor måste tänka mer på hur dem ser ut på arbetsplatsen än män 
 

Arbetslivserfarenhet Instämmer inte Instämmer Totalt 
Ingen 80 (4) 20 (1) 100 (5) 
Upp till 1 år 25 (8) 75 (24) 100 (32) 
1-5 år 23 (20) 77 (66) 100 (86) 
5 år och uppåt 43 (23) 57 (31) 100 (54) 
Total 31 (55) 69 (122) 100 (177) 

Tabell 4. p=0, 008 (siffrorna anges i procent) 
 
 
4.2.1.2 Bakgrund ålder 
 
En andra bakgrundsvariabel i temat om medvetenhet var ålder. Denna variabel delades in 
i två åldersgrupper; 18-27 år och 28-49 år. Inom denna grupp fanns det ett samband 
mellan ålder och frågorna ”När jag ska på anställningsintervju tänker jag på hur jag ser 
ut”, ”på min arbetsplats/förra arbetsplats finns det ett outtalat krav på hur jag ska se ut” 
samt ”kvinnor måste tänka mer på hur dem ser ut på arbetsplatsen än män”.  
 
Majoriteten av studenterna instämmer i att de tänker på hur de ser ut (84 procent), dock 
tänker inte mer en fjärdedel av gruppen 28-49 år på hur de ser ut på anställningsintervjun. 
Många studenter är medvetna om utseendes betydelse i arbetslivet men själva begreppet 
estetisk kompetens är inte så djupt rotat. Vi har tidigare nämnt att estetisk kompetens blir 
allt viktigare i arbetslivet och att den är av stor betydelse för arbetsgivarna. Studenterna 
verkar dock ha olika uppfattning om hur stor betydelse den faktiskt har. De yngre tänker 
mer på hur de ser ut när de ska på en anställningsintervju vilket kan bero på att de inte har 
lika stor arbetslivserfarenhet och därmed inte har samma konkurrensfördel mot dem som 
har lång arbetslivserfarenhet. Vi tolkar det som att det därför blir viktigare för dem att 
visa upp och styrka den kompetens som de besitter. 
  

När jag ska på anställningsintervju tänker jag på hur jag ser ut 
 

Ålder Instämmer inte Instämmer Totalt 
18-27 år 13 (18) 87 (124) 100 (142) 
28-49 år 28 (10) 72 (26) 100 (36) 
Total 16 (28) 84 (150) 100 (178) 

 Tabell 5. p = 0,026 (siffrorna anges i procent) 
 
 
I åldersgruppen 18-27 år instämmer 65 procent i att det finns ett outtalat krav på hur de 
ska se ut på arbetsplatsen. Medan det i åldersgruppen 28-49 år finns en jämn fördelning 
mellan svarsalternativen. Att det finns outtalade krav på hur personalen ska se ut är 
studenterna till viss del medvetna om. Även här är det de yngre studenterna som 
instämmer mest. I och med att kunderna ställer högre krav på företagen och att 
arbetsgivarna använder personalen som ett konkurrensmedel gör det att de vill ha kontroll 
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över den estetiska kompetensen.99 Vissa företag använder sig av tydliga regler och har till 
exempel uniform/klädkod för personalen, medan andra företag inte har det. De outtalade 
krav som upplevs påverkas av företagskulturen och kundernas förväntningar på 
personalen utseendet.100 Vår undersökning visar att de yngre upplever ett större outtalat 
krav på hur de ska se ut. Resultatet kan bero på att de yngre studenterna inte har lika stor 
erfarenhet som den äldre kategorin och därmed inte är lika säkra på vad det är som gäller 
på företaget.  
 
På min arbetsplats/förra arbetsplats finns det ett outtalat krav på hur jag ska se ut 

 
Ålder Instämmer inte Instämmer Totalt 
18-27 år 35 (50) 65 (94) 100 (144) 
28-49 år 50 (18) 50 (18) 100 (36) 
Total 38 (68) 62 (112) 100 (180) 

 Tabell 6. p = 0,091 (siffrorna anges i procent) 
 
 
I påståendet om att kvinnor måste tänka mer på utseendet än män instämde majoriteten 
att kvinnor måste tänka mer på sitt utseende (69 procent). De som instämde mest var de 
yngre studenterna (72 procent). Orsaken till detta kan vara att vi idag lever i ett mer 
utseendefixerat samhälle och att de yngre är uppväxta med den synen. I åldersgruppen 
28-49 år var resultatet mer jämnt fördelat. 
 
Arbetsgivarna vill ha kontroll över personalens utseende eftersom de använder det som 
en konkurrensfaktor. Att kvinnor har större krav kan ha att göra med hur samhället ser ut 
idag samt att de har fler estetiska medel att röra sig med såsom frisyr, olika klädstilar, 
smycken och smink.101 Därmed kan kraven tendera att bli hårdare för kvinnorna, vilket 
även framkommer ur de kommentarer som vi fick från de öppna frågorna i enkäten. Som 
exempel kan vi nämna, en kvinna som skulle undvika korta kjolar och urringade tröjor då 
hon var första kontakten med kunden. En annan kvinna fick inte använda smycken och en 
tredje var tvungen att bära kjol istället för byxor. 
 

Kvinnor måste tänka mer på hur de ser ut på arbetsplatsen än män 
 

Ålder Instämmer inte Instämmer Totalt 
18-27 år 28 (40) 72 (104) 100 (144) 
28-49 år 44 (15) 56 (19) 100 (34) 
Total 31 (55) 69 (123) 100 (178) 

Tabell 7. p= 0,064 (siffrorna anges i procent) 
 
 
 
 
                                                 
99 Scottish Centre (2003) s.14 
100 Nickson, D. et al . (2005) s. 121 
101 Nickson, D. et al . (2005) s. 7f 
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4.2.1.3 Bakgrund huvudämne 
 
Den tredje bakgrundsvariabel som användes var huvudämne.  Ämnena delades in i; 
arbetsvetenskap, rättsvetenskap, beteendevetenskap, fastighetsekonomi och 
byggingenjörer. De frågor som visade på ett mönster med val av huvudämne var; ”Jag 
anser att chansen att komma på anställningsintervju ökar om jag skickar med ett foto på 
mig själv”, ”När jag ska på anställningsintervju tänker jag på hur jag ser ut”, ”Jag anser 
att utseendet har betydelse när man söker jobb” och ”Kvinnor måste tänka mer på hur de 
ser ut på sin arbetsplats än män”. 
 
På frågan om chansen att komma på anställningsintervju ökar om jag skickar med ett foto 
på mig själv ansåg majoriteten (86 procent) att så var fallet. De två grupper som 
instämmande minst var fastighetsekonomerna och byggingenjörerna. Orsaken kan vara 
att de som utbildar sig till fastighetsekonomer och byggingenjörer får en yrkestitel och 
vet inom vilken typ av bransch de sedan kommer att arbeta med. Medan de övriga 
grupperna hamnar på en mer heterogen arbetsmarknad med större variation och kan 
därför söka fler sorters yrken. Eftersom utseendet idag verkar få en större betydelse kan 
det tänka sig att studenter tror att ett foto kan ge dem en fördel i rekryteringsprocessen.  
 
Estetisk kompetens ersätter inte formell och social kompetens utan kompletterar dessa 
två, eftersom det finns ett behov av alla kompetenser på arbetsmarknaden.102 Tendensen 
pekar på att fastighetsekonomerna och byggingenjörerna ser formell kompetens som 
viktigare än estetisk kompetens. Därför verkar det som en majoritet i dessa grupper inte 
anser att ett foto skulle få betydelse för om de skulle få komma på en anställningsintervju 
eller inte. 
 
Jag anser att chansen att komma på anställningsintervju ökar om jag skickar med 

ett foto på mig själv 
 

Huvudämne Instämmer inte Instämmer Totalt 
Arbetsvetenskap 10 (9) 90 (84) 100 (93) 
Rättsvetenskap 4 (1) 96 (21) 100 (22) 
Beteendevetenskap 18 (5) 82 (23) 100 (28) 
Fastighetsekonomi 29 (5) 71 (12) 100 (17) 
Byggingenjör 29 (5) 71 (12) 100 (17) 
Total 14 (25) 86 (152) 100 (177) 

Tabell 8. p= 0,040 (siffrorna anges i procent) 
 
 
De flesta instämmer i påstående att de tänker på hur de ser ut när de ska på en 
anställningsintervju (84 procent). Den grupp som skiljer sig från mängden är 
byggingenjörer (59 procent).  Som kan ses i tabell 9 är det en jämnare fördelning inom 
denna grupp tillskillnad från de andra. För att idag vara attraktiv på arbetsmarknaden ska 

                                                 
102 Nickson, D. et al. (2003) s.190 
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flera färdigheter kunna visas upp103. Fastighetsekonomerna och byggingenjörerna får en 
yrkesexamen efter sin utbildning och många kommer troligtvis att hamna inom en 
bransch där den formella kompetensen anses vara av stor vikt. Därför verkar det som att 
de inte fokuserar i lika stor utsträckning på estetisk kompetens, utan litar till större del på 
sina formella färdigheter i form av utbildning. 
 

När jag ska på anställningsintervju tänker jag på hur jag ser ut 
 

Huvudämne Instämmer inte Instämmer Totalt 
Arbetsvetenskap 13 (12) 87 (80) 100 (92) 
Rättsvetenskap 14 (3) 86 (19) 100 (22) 
Beteendevetenskap 11 (3) 89 (25) 100 (28) 
Fastighetsekonomi 18 (3) 82 (14) 100 (17) 
Byggingenjör 41 (7) 59 (10) 100 (17) 
Total 16 (28) 84 (148) 100 (176) 

 Tabell 9. p= 0,053 (siffrorna anges i procent) 
 
 
Påståendet om utseendets betydelse vid jobbansökan gav ett intressant resultat och visade 
på att de flesta studenter tycker att det är av stor betydelse (93 procent). Detta är av 
intresse då arbetsgivarna lägger en allt större vikt på arbetssökandes utseende.104 
Medvetenheten om att utseendet spelar roll i rekryteringsprocessen finns alltså hos 
studenterna. Den gruppen som till viss del avviker från det här resultatet är 
rättsvetenskapen, där 23 procent anser att det inte har någon betydelse. Detta kan bero på 
att denna grupp är insatta i de lagar och regler som bör följas på arbetsmarknaden och 
anser inte att utseende ska få en avgörande betydelse.  

 
Jag anser att utseendet har betydelse när man söker jobb 

 
Huvudämne Instämmer inte Instämmer Totalt 
Arbetsvetenskap 2 (2) 98 (92) 100 (94) 
Rättsvetenskap 23 (5) 77 (17) 100 (22) 
Beteendevetenskap 7 (2) 93 (26) 100 (28) 
Fastighetsekonomi 6 (1) 94 (16) 100 (17) 
Byggingenjör 12 (2) 88 (15) 100 (17) 
Total 7 (12) 93 (166) 100 (178) 

 Tabell 10. p= 0,012 (siffrorna anges i procent) 
 
 
I påståendet att kvinnor måste tänka mer på hur de ser ut på sitt arbete än män, instämmer 
majoriteten (69 procent). De grupper som frångår resultatet är återigen 
fastighetsekonomer (53 procent) och byggingenjörer (60 procent), vilka inte anser att 
kvinnor behöver tänka mer på sitt utseende. Även detta resultat kan bero på att dessa två 
grupper har en mer tydlig arbetsmarknad och därmed lyfter fram sina andra kompetenser. 

                                                 
103 Nickson, D. et al. (2003) s.190 
104 Ibid. s. 186 
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Här skiljer sig resultatet från Nickson et al. teorier. De menar att utseendet har en stor 
betydelse på arbetsmarknaden och är en faktor som kan påverka om personen får jobbet 
och hur karriären utvecklas. Vare sig det handlar om kvinnor eller män kan utseendet ha 
en avgörande betydelse för personen.105 Detta kan automatiskt ses som hårdare krav för 
kvinnor eftersom de har fler yttre attribut att röra sig med. Vid mötet med en annan 
människa blir personen snabbt ”avscannad” och en uppfattning om personen har bildats 
på bara 30 sekunder106. Då spelar saker som kläder, frisyr och smink stor roll. De som 
utbildar sig till fastighetsekonomer och byggingenjörer verkar inte ta till sig detta faktum 
i lika stor utsträckning. Kanske just eftersom de litar på sina andra kompetenser och 
känner sig trygga i sin titel. Då kompetenskraven ökar anser vi att utseendet även kan få 
en stor betydelse för dem som konkurrerar om samma titel. Genom att de blir mer 
medvetna om detta kan de använda sig av kunskapen om estetisk kompetens och göra den 
till en fördelaktig konkurrensfaktor. Därmed kan de sticka ut från de övriga personer 
inom samma bransch, vilket gör att utseendet kan bli en fördel för dem.  

 
Kvinnor måste tänka mer på hur de ser ut på sin arbetsplats än män 

 
Huvudämne Instämmer inte Instämmer Totalt 
Arbetsvetenskap 30 (28) 70 (66) 100 (94) 
Rättsvetenskap 18 (4) 82 (18) 100 (22) 
Beteendevetenskap 14 (4) 86 (24) 100 (28) 
Fastighetsekonomi 53 (9) 47 (8) 100 (17) 
Byggingenjör 60 (9) 40 (6) 100 (15) 
Total 31 (54) 69 (122) 100 (176) 

 Tabell 11. p= 0,004 (siffrorna anges i procent) 
 
 
Trots att resultatet visar att endast en fjärdedel av studenterna är medvetna om begreppet 
estetisk kompetens, kan vi ändå utläsa att studenterna känner till innebörden av 
begreppet. Vi vill belysa denna medvetenhet med en kommentar vi fick i enkäten från en 
av respondenterna;  
 

Det känns som arbetslivet idag ställer högre krav på hur man ska se ut. Jag tror att 
”dresscodes” är mycket mer vanligt idag än förr samt att det är viktigt med ”rätt look” 
beroende på vilket jobb man söker. Att man ser sund ut, exempel att man inte är 
överviktig är viktigt för kvinnor. Tror att ämnet är väldigt könsbundet, för kvinnor är det 
mycket viktigare med ett vackert yttre än för män. 

 
Vad vi kan tolka från medvetenheten är att studenterna är medvetna om att krav på 
estetisk kompetens både förekommer och har betydelse i arbetslivet. Däremot verkar de 
inte lika medvetna om hur de kan använda kunskapen om de estetiska kraven till sin 
fördel. 
 
 

                                                 
105 Nickson, D. et al. (2004)  s. 10 
106 Rogberg, J. (1997) s. 162 
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4.2.2 Anpassning 
 
Under temat anpassning var syftet att ta reda på om studenter anpassar sig till de estetiska 
krav som finns i arbetslivet. För att få detta besvarat skrevs ett antal frågor i enkäten 
gällande anpassningen till dessa krav.  
 
4.2.2.1 Bakgrund arbetslivserfarenhet 
 
Påståendet som fick ett samband med arbetslivserfarenhet, var; ”Jag är beredd att ändra 
mitt utseende för att passa in på mitt arbete/kommande arbete”. 
 
Generellt sett är alla arbetslivserfarenhetskategorier beredda att ändra sitt utseende för att 
passa in på arbetet. Dock är de som har 5 års lång arbetslivserfarenhet och uppåt mindre 
villiga att ändra sitt utseende (45 procent), även om fördelningen är väldigt jämn med 
dem som instämmer (56 procent). Det visade sig att hade studenterna arbetslivserfarenhet 
var de också mindre villiga att ändra sitt utseende för att passa in på arbetet, trots att 
majoriteten instämde i påståendet. Resultatet går att koppla till andra studier som gjorts 
om estetiskt kompetens, där det har visat sig att hur en individ ser ut och hur personen 
låter faktiskt är av betydelse för arbetsgivaren.107 Arbetsgivarna vill ha kontroll över den 
estetiska kompetensen vilket innefattar smink, frisyr, vikt, smycken, hur kläderna sitter 
och hur de rakar sig. De förväntar sig att personalen ska spegla och andas företagets 
värderingar.108

 
Eftersom studenterna i stort är villiga att ändra sitt utseende är de medvetna om att det 
krävs en anpassning för att få ett arbete och samtidigt behålla det. De som har längre 
arbetslivserfarenhet är mindre villiga att ändra sitt utseende. Förklaringen till detta kan 
vara att de redan vet vad för typ av arbete de vill ha och redan är anpassade till de krav 
som finns inom den aktuella branschen. De som har haft längre arbetslivserfarenhet är 
troligen äldre och har redan skapat sig en identitet och därmed vill de inte att någon 
annan ska styra och bestämma över dem. För att vara attraktiv på arbetsmarknaden krävs 
det flera kompetenser. Vi menar att de med kort arbetslivserfarenhet saknar just den 
viktiga faktorn arbetslivserfarenhet och därmed blir det extra viktigt för dem att framhäva 
de övriga kompetenserna för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. De med lång 
arbetslivserfarenhet behöver därför inte i samma utsträckning fokusera på estetisk 
kompetens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Nickson, D. et al. (2004) s. 11 
108 Nickson, D. et al. (2005) s. 7ff 
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Jag är beredd att ändra mitt utseende för att passa in på mitt arbete/kommande 
arbete 

 
Arbetslivserfarenhet Instämmer inte Instämmer Totalt 
Ingen 20 (1) 80 (4) 100 (5) 
Upp till 1 år 28 (9) 72 (23) 100 (32) 
1-5 år 26 (22) 74 (64) 100 (86) 
5 år och uppåt 45 (25) 55 (31) 100 (56) 
Total 32 (57) 68 (122) 100 (179) 

 Tabell 12. p =0, 098 (siffrorna anges i procent) 
 
 
4-2.2.2 Bakgrund ålder 
 
Det fanns även tydliga samband mellan ålder och påståendena; ”på en 
anställningsintervju anpassar jag mig till företagets image” och ”jag är beredd att ändra 
mitt utseende för att passa in på mitt arbete/kommande arbete”.  
 
Resultatet visar att de flesta studenter oavsett ålder anpassar sig till företagets image på 
en anställningsintervju (94 procent) Det betyder att de flesta har läst på och tagit reda på 
information om företaget. Enligt forskning av Nickson et al. har personer som besitter 
estetisk och social kompetens fördelar i rekryteringsprocessen jämfört med dem som inte 
har dessa kompetenser.109 Arbetsgivarna tänker redan vid rekryteringen på att de vill ha 
personal som passar in i företaget och hur de kan formas och utvecklas i det.110 Resultatet 
visar alltså att det inte bara är arbetsgivarna som är medvetna om anpassningens 
betydelse. Studenterna i vår undersökning verkar inte bara vara medvetna om vad 
arbetsgivarna värdesätter vid rekrytering. De väljer också att anpassa sig till det företag 
som de ska på anställningsintervju till, eftersom en anpassning anses öka deras chans till 
ett arbete. De äldre har troligen redan ett större kontaktnät medan de yngre är mer 
angelägna att få ett jobb, vilket förklarar siffrorna att det är en större andel av de yngre 
(97 procent) till skillnad från de äldre (86 procent) som anpassar sig för att få ett jobb. 
 

På en anställningsintervju anpassar jag mig till företagets image 
 

Ålder Instämmer inte Instämmer Totalt 
18-27 år 3 (5) 97 (137) 100 (142) 
28-49 år 14 (5) 86 (31) 100 (36) 
Total 6 (10) 94 (168) 100 (178) 

 Tabell 13 p= 0,016 (siffrorna anges i procent) 
 
 
När det gäller påståendet om att studenterna är beredda att ändra sitt utseende för att 
passa in i arbetet, är majoriteten beredd att göra det (68 procent). Inom den äldre 
åldersgruppen var det dock jämnt fördelat mellan de som skulle kunna tänka sig att ändra 

                                                 
109 Nickson, D. et al. (2004) s. 24 
110 Ibid. s. 20 
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sitt utseende jämfört med dem som inte skulle kunna tänka sig att göra det (50 procent). I 
undersökningar som gjorts från arbetsgivarens synvinkel, har det visat sig att på företag 
där det används uniform eller en viss klädkod, krävs det att personalen ser tillräckligt bra 
ut för att bära upp uniformen. Arbetsgivarna menar att eftersom de lägger ner resurser på 
estetiken, såsom inredning och kläder, är det viktigt att de anställda kan bära upp 
kläderna på rätt sätt och spegla företagets image.111 Anledningen till att det är mer jämt 
fördelat mellan den äldre åldersgruppen kan ha att göra med att det i denna åldersgrupp 
finns en större erfarenhet av att ha fått ändra utseendet.  
 
De snabba förändringarna som sker i företagen gör att nya kunskaper ständigt efterfrågas. 
För att möta arbetsmarknadens krav är det viktigt att arbetsgivaren har kontroll över sina 
resurser. Personalen är en viktig del av dessa resurser och därför vill arbetsgivaren kunna 
anpassa dem så de blir till en del av hårdvaran.112 Studenterna anser sig vara 
anpassningsbara men inte hur mycket som helst. Vi tolkar det som att majoriteten av 
studenterna kan tänka sig att bära en uniform eller anpassa sig till en särskild klädkod, 
men när det kommer till deras fysiska egenskaper såsom vikt och utseende är de mindre 
positivt inställda på att det ställs krav på dem. 

 
Jag är beredd att ändra mitt utseende för att passa in på mitt arbete/kommande 

arbete 
 

Ålder Instämmer inte Instämmer Totalt 
18-27 år 27 (39) 73 (105) 100 (144) 
28-49 år 50 (18) 50 (18) 100 (36) 
Total 32 (57) 68 (123) 100 (180) 

 Tabell 14  p= 0,008 (siffrorna anges i procent) 
 
Utifrån de svaren vi fick i enkäten kan vi se att många är beredda att anpassa sig till 
företagets krav på estetisk kompetens, vilket visar sig i följande kommentar; 
 

Jag tycker det är upp till arbetsgivaren att bestämma om piercing är okej eller inte till 
exempel. Det är trots allt han/hon som är ansvarig för verksamheten och att den är 
lönsam. Det är bara att gilla läget eller hitta ett annat arbete. 

 
Resultat av anpassning visar att majoriteten är beredda att anpassa sig till de kraven som 
ställs på estetisk kompetens. Speciellt positiva verkar studenterna vara till anpassning i ett 
inledande skede såsom rekrytering och i början på en anställning.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
111 Nickson, D. et al. (2005) s. 201 
112 Hansson, J. (2003) s. 142f 
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4.2.3 Upplevelse 
 
Efter vi studerat studenternas medvetenhet och anpassning av de estetiska kraven, ville vi 
ta reda på om kraven förekommer och om studenterna haft upplevelser av dem i 
arbetslivet. Detta tema visade att det fanns ett samband mellan arbetslivserfarenhet och 
diskriminering på grund av utseende. De resultat som kom fram ur detta tema, kunde 
även kopplas till de kommentarer vi fått från enkätundersökningen. 
 
Majoriteten av studenterna (96 procent) hade inte känt sig diskriminerade på grund av sitt 
utseende. Men det visade ändå att det var 4 procent av studenterna som någon gång känt 
sig diskriminerade just på grund av sitt utseende. Trots att det var en låg siffra känns det 
ändå anmärkningsvärt eftersom det visar att diskriminering på grund av utseende faktiskt 
förekommer i arbetslivet. Det finns ingen större skillnad mellan de olika 
arbetslivserfarenhetskategorierna, men självklart är risken att stöta på diskriminering 
större hos dem som haft längre arbetslivserfarenhet till skillnad mot dem som inte har 
arbetat lika mycket. Procenttalen här kan bli lite missvisande då de som inte haft någon 
arbetslivserfarenhet är mycket färre än de andra grupperna. Idag lägger företagen stor 
vikt på att finna rätt personal. Arbetsgivarna vet vilken person som passar företaget bäst 
och ger sig inte förrän de finner rätt person.113 Om företagen fokuserar för mycket på de 
estetiska kraven kan det leda till diskriminering på grund av att de sökande har fel 
utseende för företaget. 
 

Jag har känt mig diskriminerad på grund av mitt utseende 
 

Arbetslivserfarenhet Ja  Nej Totalt 
Ingen 20 (1) 80 (4) 100 (5) 
Upp till 1 år 0 (0) 100 (32) 100 (32) 
1-5 år 2 (2) 98 (84) 100 (86) 
5 år och uppåt 9 (5) 91 (51) 100 (56) 
Total 4 (8) 96 (171) 100 (179) 

 Tabell15. p=0, 049 (siffrorna anges i procent) 
 
 
Ur kommentarerna från studenterna framkom det bland annat att en person blivit tillsagd 
att skicka med foto på sig själv vid en jobbansökan och fick sedan inte jobbet. Personen 
funderade på om det var utseendet som var orsaken till att den inte fick jobbet. Detta kan 
liknas vid den undersökning som gjorts på arbetsgivare i Glasgow, där det i en 
platsannons ansågs bra om de ansökande skickade med ett fotografi på dem själva. Det 
var viktigare för arbetsgivaren att de som sökande hade rätt estetisk kompetens då den 
formella kompetensen var något som kunde läras ut i företaget.114 Händelsen visar på att 
krav på estetiken även förekommer i Sverige och är inte bara ett fenomen som hägrar i 
Skottland. Många arbetsgivare tror att de gör det på ett snyggt sätt men ur resultatet tolkar 
vi att studenterna är medvetna om hur de blir utgallrade utifrån utseendet. 
 
                                                 
113 Walter, L. (2005) s. 20ff 
114 Nickson, D. et al. (2001) s. 179ff 
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Utifrån kommentarerna i våra öppna frågor kunde vi även se att studenterna har 
upplevelser av de estetiska kraven, vilket kan ses som en konsekvens av att dagens 
utseendefixerade samhälle. Den mest återkommande kommentaren var om de krav de 
hade på sitt utseende i arbetet. Vissa var tvungna att bära någon typ av uniform, antingen 
på grund av hygienskäl eller på grund av de klädkoder som fanns på arbetsplatsen. Andra 
nämnde att de hade fått ta ut piercingar och gömma tatueringar på anställningsintervjun 
eller på arbetsplatsen. En av respondenterna hade upplevt krav på sin arbetsplats på 
följande sätt; 
 

Ofta har väl kraven varit att man ska vara ”hel och ren” och uppvisa ett vårdat yttre, 
eftersom man ändå är företagets ansikte utåt. 

 
Mer bakgrundsfakta kring dessa händelser fick vi inte, men det var ändå intressanta 
kommentarer som visar att det förekommer krav på den estetiska kompetensen i 
arbetslivet.  
 
Resultatet visade att studenter på Karlstad universitet är medvetna om att estetisk 
kompetens har betydelse i arbetslivet. Vissa väljer mer än andra att anpassa sig till de 
krav som finns, vilket blir till arbetsgivarens fördel. Det förekommer även upplevelser av 
estetiska krav bland studenterna då de blivit ombedda att ändra på sitt utseende eller till 
och med känt sig diskriminerade.  
 
4.2.4 Jämförelse med studien från Glasgow 
 
Slutligen tänker vi jämföra delar av vårt resultat med undersökningen som gjorts av 
Warhurst et al. i Glasgow. Där undersökte de hur studenter och arbetsgivares syn på 
estetisk kompetens stämde överens.  Vi var här nyfikna på om det gick att finna några 
likheter mellan studenter i Skottland och studenter i Sverige. I Skottland blir det allt 
vanligare att studenter får ekonomiskt svårare att gå ihop och därmed behöver de ta 
tillfälliga jobb eller arbeta deltid samtidigt som de studerar. Vanligtvist arbetar de inom 
servicesektorn. 115 I Sverige ser studenternas situation likartad ut, då många måste ta ett 
extrajobb vid sidan av studierna för att få ekonomin att gå ihop. Även om vår 
undersökning inte behandlar exakt samma frågor som undersökningen av Warhurst et al., 
är det ändå av intresse att jämföra de likheter som kan utläsas av resultaten. 
 
I vår undersökning instämde 86 procent av studenterna att deras chanser att få komma på 
en anställningsintervju ökade om de skickade med ett foto på sig själva. En liknande 
fråga ställdes till studenterna i Glasgow där 23 procent av de tillfrågade studenterna hade 
blivit ombedda att skicka med foto. I och med att de har blivit tillsagda att skicka med ett 
foto, har det en betydelse och används även som ett rekryteringsinstrument. Flertalet av 
arbetsgivarna i Glasgow undersökningen förnekar dock att de önskar att de sökande ska 
skicka med ett fotografi eftersom de är rädda för att bli anklagade för diskriminering. Det 
är av betydelse att studenterna är medvetna om att ett fotografi kan användas som ett 
konkurrensmedel och vara till fördel för dem vid rekryteringen. Detta var något som 
majoriteten av studenterna på Karlstads universitet verkade medvetna om.  
                                                 
115 Warhurst, C. et al. (2004) s. 2ff  
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Jag anser att chansen att komma på anställningsintervju ökar om jag skickar med 
ett foto på mig själv 

 
 Procent 
Instämmer inte 14 (25)
Instämmer 86 (154)
Total 100 (179)

Tabell 16. 
 
 
Så gott som alla studenter i vår undersökning (99 procent) ansåg att det var viktigt att 
framhäva sin utbildning vid en anställningsintervju, vilket inte är så förvånande. Dock 
menar Warhurst et al. att stora delar av den formella kompetensen kan läras ut i företaget. 
Det är viktigare att personen har de mjuka kompetenserna och därmed borde det inte vara 
lika betydelsefullt för studenterna att framhäva sin utbildning. Här är det viktigt att 
poängtera att undersökningen i Glasgow behandlade studenter med tillfälliga jobb inom 
servicesektorn.116 Det är sedan tidigare känt att just inom servicesektorn har den estetiska 
kompetensen en stor betydelse.  

 
När jag ska på anställningsintervju tänker jag på framhäva min utbildning 

 
 Procent 
Instämmer inte 1 (2)
Instämmer 99 (175)
Total 100 (177)

Tabell 17. 
 
 
Trots att utseendet idag spelar en stor roll på arbetsmarknaden instämmer endast 25 
procent av studenterna på Karlstads universitet att det förekommit krav på utseendet i 
platsannonser som de sökt. Vi menar att det kan verka konstigt att företagen inte ställer 
tydligare krav på utseendet i plastannonser då utseendet idag är en viktig faktor. 
Förklaringen kan bero på att arbetsgivarna är rädda för att diskriminera de sökande samt 
att de tänker på företags rykte. Medvetenheten om att det förekommer krav hos företagen, 
om hur personalen ska föra sig och på de yttre faktorerna såsom kläder, finns hos både 
studenter och arbetsgivare. Det handlar om att personalen ska se rätt ut. Det pratas inte så 
mycket om hudfärg och vikt eftersom det kan ses som diskriminering, istället läggs fokus 
på saker som är enklare och mer accepterat att förändra. Tendenserna är dock att 
förekomsten om krav på utseendet blir allt mer accepterat. Det blir allt vanligare med att 
tydliga krav på utseendet förekommer både i rekryteringsprocessen och inne i företaget. 

                                                 
116 Warhurst, C. et al. (2004) s. 2ff 
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Att studenterna på Karlstads universitet är medvetna om utseendets betydelse är påtagligt 
då 87 procent tror att en snygg person har lättare att få jobb och 83 procent av studenterna 
tror att en överviktig person har svårt att få arbete. Resultatet kan ses spegla samhällets 
värderingar då snygg och smal anses vara idealet. 

 
I en platsannons som jag sökt eller tänkt söka har det förekommit krav på hur man 

ska se ut 
 

 Procent 
Instämmer inte 75 (134)
Instämmer 25 (44)
Total 100 (178)

Tabell 18. 
 

 
En ”snygg” person har lätt att få jobb 

 
 Procent 
Instämmer inte 13 (24)
Instämmer 87 (156)
Total 100 (180)

Tabell 19. 
 

 
En överviktig person har svårt att få jobb 

 
 Procent 
Instämmer inte 17 (31)
Instämmer 83 (149)
Total 100 (180)

Tabell 20. 
 
 
När det gäller klädkoder på företagen var detta mycket viktigt för arbetsgivarna i 
Glasgow. Studenterna accepterade också att det förekom krav på klädsel. De anställda 
förväntades inte bara att använda sig av den klädkod som rådde på företaget, utan de 
skulle även bära upp kläderna på ett tilltalande sätt.117 Resultaten från Glasgow stämmer 
överens med vårt resultat då studenterna på Karlstads universitet både tycker att det är 
okej att det finns regler om hur de ska se ut (96,1 procent) och de anpassar sig även till de 
regler om kläder som finns på företaget (98,3 procent).  
 

 
 
 
 

                                                 
117 Warhust, C. et al. (2004) s. 11f 
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Jag tycker det är okej att det finns regler för hur jag ska ser ut på arbetsplatsen 
 

 Procent 
Instämmer inte 4 (7)
Instämmer 96 (173)
Total 100 (180)

Tabell 21. 
 

Jag anpassar min klädsel efter hur företaget vill att personalen ska se ut 
 

 Procent 
Instämmer inte 2 (3)
Instämmer 98 (76)
Total 100 (179)

Tabell 22. 
 

 
Jag tycker det är viktigt att spegla företagets image med mitt utseende 

 
 Procent 
Instämmer inte 20 (36)
Instämmer 80 (143)
Total 100 (179)

Tabell 23 
 

Studenterna i vår undersökning verkar dra en gräns i vilken grad de kan tänka anpassa 
sig. När det gäller yttre faktorer såsom kläder, smink och smycken kan de ändra och 
anpassa sig. Men när det kommer till att ändra på själva utseendet är studenterna inte lika 
medgörliga. 80 procent av studenterna kan tänka ändra på sitt utseende. Detta betyder att 
arbetsgivarna önskan om att få fullständig kontroll över arbetstagarna och få dem att bli 
förkroppsliga med företaget till stor del går i uppfyllelse. Som slutsats tolkar vi att 
studenterna verkar villiga att anpassa sig men anpassningen får helst inte påverka deras 
utseende efter arbetet. 
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5. Diskussion 
 
I följande kapitel kommer vi att diskutera huruvida hypotesen stämmer och syftet med 
vår undersökning har uppfyllts. Vidare kommer en diskussion hållas kring begreppet 
estetisk kompetens och resultatet av undersökningen. Kapitlet avslutas med 
undersökningens brister samt förslag på framtida forskning. 
 
 
Vår hypotes är att studenter i allmänhet inte är medvetna vilken betydelse estetiska krav 
har för arbetsgivarna. Syftet med undersökningen var därför att ta reda på om studenter 
på Karlstads universitet är medvetna om de estetiska krav som förekommer ut i 
arbetslivet. Anpassar de sig efter de estetiska krav som efterfrågas på arbetsmarknaden 
och har de upplevelser av de estetiska kraven?  
 
Vi vill här börja med att resonera kring kopplingen mellan våra tre teman; medvetenhet 
om, anpassning till och upplevelser av estetiska krav i arbetslivet. Kan det vara så att 
finns medvetenheten där så anpassar sig studenterna efter den och har då automatiskt 
upplevelser av kraven. Även om detta i många fall stämmer behöver det inte betyda att 
det är en regel. Det kan även tänkas vara så att medvetenheten inte finns där, men de 
anpassar sig ändå till estetiska krav, utan att reflektera att det faktiskt är krav som ställs 
på dem. Ett annat sätt att se på det hela är att medvetenheten kring kraven finns men 
studenterna väljer att inte anpassa sig till dem och av sitt ställningstagande får de 
upplevelser. Det vi vill säga med dessa resonemang är att det finns kopplingar mellan 
våra tre teman, men dessa är inte statiska och det finns olika sätt att se kopplingarna 
mellan dem som i sin tur gör att undersökningen blir väldigt intressant. 
 
Anledningen till att det finns en medvetenhet bland studenterna kring utseendets 
betydelse i arbetslivet kan bero på att allt fler jobb är kundorienterade. De anställda är 
företagets ansikte utåt och förväntas spegla företaget. De estetiska kraven har blivit allt 
viktigare och märks oftast först då någon avviker från det ”normala”, då kunden inte 
möter det som den förväntar sig. Ett exempel på detta kan vara när någon i personalen 
inte använder sig av den klädkod som råder på företaget. De blir då avvikande och 
speglar inte företagets image och det företaget vill stå för. Arbetsgivaren ställer därför 
högre krav på kompetensen hos sina anställda. Numera räcker det inte med att ha de 
social och formell kompetens utan de anställda ska även ha estetisk kompetens. Denna 
kompetens blir viktig eftersom den kan användas i till exempel kundmöten och på så sätt 
kan den bli ett medel för att öka försäljningen i företaget. Av resultatet kunde utläsas att 
studenterna är medvetna om att kompetenskraven ökar i och med att konkurrensen ökar. 
Det gör att de måste framhäva flera olika kompetenser för att vara attraktiva på 
arbetsmarknaden. De har möjlighet att själva välja vilka kompetenser de vill visa upp för 
att få just det arbetet de söker. 
 
Majoriteten av studenterna är medvetna om innebörden av begreppet estetisk kompetens. 
De vet att utseendet har betydelse i arbetslivet, dock är inte själva begreppet så välkänt 
bland studenterna i vår studie. Estetisk kompetens är inte något en person föds med utan 
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den går att öva upp. Genom att flertalet studenter redan är medvetna om att det 
förekommer estetiska krav i arbetslivet kan de även välja om de vill anpassa sig till 
kraven. Arbetsgivaren använder estetisk kompetens som en konkurrensfaktor och det kan 
även studenterna göra genom sin medvetenhet om utseendets betydelse. De har en 
möjlighet att ta ställning till vilken grad de väljer att anpassa sig till arbetsgivarens krav. 
Bestämmer sig studenterna för att anpassa sig till de estetiska kraven medför det att de 
har ytterligare en kompetens att konkurrera med. Vilket betyder att de själva kan välja 
vilken eller vilka kompetenser de vill lyfta fram och anpassa sig till. På så sätt påverkar 
de hur attraktiva de blir på arbetsmarknaden.  
 
I och med att samhället har blivit mer individualiserat kan det tänkas att individen har 
fasta principer som den inte är villig att ändra på. Men enligt vår studie var en majoritet 
av studenterna beredda att göra uppoffringar på sitt utseende. Orsaken till detta kan bero 
på att det idag råder en arbetslöshet vilket gör att arbetsgivaren kan ställa större krav på 
arbetstagaren. 
 
Betydelsen av estetisk kompetens i arbetslivet är som sagt studenter medvetna om. Men 
vår hypotes visade sig stämma då studenterna i många fall inte känner till alla de faktorer 
som ingår i begreppet och hur stor vikt arbetsgivaren lägger på dem. Den estetiska 
kompetensen är inte något som individen har eller inte har. Det handlar inte om att vara 
snygg eller ful, utan hur väl en person anpassar sig till de krav som arbetsgivaren ställer. 
Att studenterna själva kan använda sin estetiska kompetens som en tillgång i arbetslivet 
verkar flertalet inte insatta i. Resultatet visade att de flesta studenter tänker på hur de ser 
ut vid en anställningsintervju, vilket kanske inte är så konstigt då första intrycket har visat 
sig vara något människan lägger på minnet. Därför är det av vikt att första mötet blir bra 
så att bilden av personen blir positiv.  
 
I och med att arbetsmarknaden blir mer kundorienterad blir betydelsen av ett tilltalande 
utseende viktigt då kunden snabbt bildar sig en uppfattning. Rätt utseende och konsten att 
matcha företaget blir en avgörande faktor för anställning. Arbetsgivaren vill vid 
anställningsintervjun hitta en person som kan möta kunderna på ett bra sätt och samtidigt 
matcha företaget.  Studenterna är medvetna om detta och kan själva påverka inställningen 
genom att välja till vilken grad de vill anpassa sig. De är villiga att anpassa sig till de 
yttre faktorerna såsom kläder, smink och frisyr, däremot tycker de inte att det är okej att 
det ställs krav på själva utseendet såsom kroppsform och genetiska drag. Ofta vet 
individerna att deras kläder bör anpassas efter vilket typ av arbete de ska söka. Detta är 
dock bara en liten del av den estetiska kompetensen. Studenterna är bara medvetna om de 
faktorer som är tydligast, det vill säga de yttre faktorerna. Dock handlar den estetiska 
kompetensen om så mycket mer, till exempel hållning, tal och fysik. Det är helt enkelt 
hela stilen som ska visas och bäras upp på rätt sätt. 
 
Ur resultatet kunde det även utläsas att det förekom en skillnad i hur medvetna och hur 
villiga studenterna var att anpassa sig, beroende på deras arbetslivserfarenhet och vad de 
studerat. Medvetenheten om att det förekommer estetiska krav i arbetslivet tenderar att 
vara mer utbrett bland dem som haft en längre arbetslivserfarenhet. Orsaken kan ses som 
ett bevis på att det faktiskt finns krav och upplevelser av krav på arbetsmarknaden. De 
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som inte varit ute och jobbat saknar upplevelser från det verkliga livet och har inte sett 
med egna ögon att utseendet är av stor betydelse. De som studerade till en särskild 
yrkestitel visade sig vara mindre tillmötesgående att anpassa sig till de estetiska kraven 
vilket kan bero på att de var trygga med sin formella kompetens. Detta trots att vi kan se 
att de estetiska kraven breder ut sig på arbetsmarknaden och har stor betydelse inom alla 
branscher. För att vara attraktiv på arbetsmarknaden är det viktigt att studenterna blir 
medvetna om att det inte räcker med att ha en kompetens utan det krävs flera 
kompetenser. Kompetens är något som övas upp och varje person väljer själv vilka 
kompetenser den vill satsa på. 
 
Vår undersökning har kommit fram till att majoriteten av studenterna på Karlstads 
universitet inte är bekanta med begreppet estetisk kompetens. Däremot är de flesta 
medvetna om utseendets betydelse i arbetslivet. De anpassar sig till de estetiska krav som 
ställs i arbetslivet men väljer själva i vilken grad de vill anpassa sig. De yttre faktorerna 
anses mer okej att ändra på än de krav på förändring av det fysiska utseendet. Genom att 
fler studenter blir medvetna om den estetiska kompetensens betydelse i arbetslivet kan de 
välja att öva upp och använda sig av den till sin fördel och likt arbetsgivarna nyttja den 
som en konkurrensfaktor på arbetsmarknaden. På så sätt blir estetisk kompetens ett sätt 
för studenterna att påverka sin framtid inom arbetslivet.  
 

5.1 Brister i undersökningen 
 
De brister som förekom i vår undersökning var att urvalet inte var så stort. Därmed blev 
det inte möjligt att dra några generella slutsatser för hela populationen. Det låga urvalet 
påverkade även signifikansnivån. Detta medförde att trots att enkätens frågor varit 
intressanta och relevanta för undersökningen, har inte alla kunnat användas. Hade det 
funnits mer tid och resurser till undersökningen hade resultaten blivit tydligare och mer 
användbara. Det var även osäkert om studenterna förstod innebörden av begreppet 
estetisk kompetens. De som svarat nej kanske visste vad det handlade om, men inte att 
det kallades estetisk kompetens. 
 

5.2 Förslag på framtida forskning 
 
Eftersom det är ett intressant och relativt outforskat ämne som antagligen kommer att 
spela en stor roll i framtiden, vore det intressant att göra undersökningen på en större 
population och då involvera arbetssökande och inte enbart studenter. Det vore också 
tänkvärt att se vilken av den estetiska kompetensen som har störst betydelse. Är det de 
yttre faktorerna som kläder och smink vilket lätt går att förändra, eller är det de fysiska 
faktorerna som kroppsvikt och genetiska drag som har störst betydelse? Det är även 
intressant att se på den estetiska kompetensen ur ett genusperspektiv. Har kvinnor och 
män olika uppfattningar om begreppet och skiljer sig de estetiska kraven mellan könen? 
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Hej! 

Vi läser Arbetsvetenskap på Karlstads universitet och skriver vår C-uppsats. Vi skulle behöva hjälp att fylla 
i denna enkät som ska användas som underlag till vår uppsats. Vi vill undersöka utseendets betydelse i 
arbetslivet. Givetvis är det helt frivilligt att fylla i enkäten och vi behandlar all data konfidentiellt. 
Resultatet kan ni sedan ta del av på Karlstads universitet. Vid frågor kan vi nås på telefon.  
Tack på förhand! 
Emma Schiött  
Frida Regeskog  
 
Svaret markeras med ett x. 
1. Är du:  kvinna  man  
 
2. Ålder:_________ 
 
3. Hur många års arbetslivserfarenhet har du? 
Ingen   upp till 1 år   1-5 år   5 år & uppåt  
 
4. Om du har haft arbetslivserfarenhet, inom vilken bransch?  ________________________________ 
 
5. Vilket är ditt huvudämne (planerade huvudämne) eller program?___________________________ 
 
Ta ställning till följande påståenden: 

Instämmer    Instämmer    Instämmer     Instämmer 
inte alls          delvis             till stor del     helt 

 
 
6. Innan jag ska på anställningsintervju läser 
jag på om företaget.  
 
 
7. Jag anser att chansen att komma på 
anställningsintervju ökar om jag skickar med 
ett foto på mig själv. 
 
8. När jag ska på anställningsintervju tänker 
jag på: 
8a. Hur jag klädd 
 
8b. Att framhäva min utbildning. 
 
8c. Att framhäva min arbetslivserfarenhet 
 
8d. Att framhäva min sociala kompetens. 
 
8e. Hur jag ser ut 
 
8f. Att visa positiva känslor. 
 
9. På en anställningsintervju kan jag påverka 
mina chanser till anställning genom att visa 
upp hur jag är som person. 
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Instämmer    Instämmer    Instämmer     Instämmer 
inte alls          delvis             till stor del     helt 

 
10. På en anställningsintervju kan jag 
påverka mina chanser till anställning genom 
att visa upp hur jag ser ut. 
 
11. Jag har känt mig ”fel klädd” på en 
anställningsintervju 
 
12. På en anställningsintervju anpassar jag 
mig till företagets image 
 
13. Jag anser att utseendet har betydelse när 
man söker jobb. 
 
14. I en platsannons som jag sökt eller tänkt 
söka har det förekommit krav på hur man ska 
se ut. 
 
15. Jag är beredd på att ändra mitt utseende 
för att passa in på mitt arbete/kommande 
arbete. 
 
16. Jag tycker att min utbildning är minst lika 
viktig som min personlighet. 
 
17. Jag tycker att min utbildning är minst lika 
viktig som mitt utseende. 
 
18. Arbetsgivaren förväntar sig att jag ska klä 
mig på ett visst sätt. 
 
19. På min arbetsplats/ förra arbetsplats finns 
ett uttalat krav på hur jag ska se ut. 
 
20. På min arbetsplats/ förra arbetsplats finns 
ett outtalat krav på hur jag ska se ut. 
 
21. Synliga kroppsutsmyckningar så som 
piercing och tatuering försvårar min 
möjlighet till anställning. 
 
22. Jag tycker det är okej att det finns regler 
för hur jag ska se ut på arbetsplatsen. 
 
23. Jag anpassar min klädsel efter hur 
företaget vill att personalen ska se ut. 
 
24. Det finns regler för hur jag ska agera mot 
kunderna. 
 
25. Jag har ändrat mitt utseende för att 
anpassa mig till företaget. 
 
26. En ”snygg person” har lätt att få jobb. 
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Instämmer    Instämmer    Instämmer     Instämmer 
inte alls          delvis             till stor del     helt 

 
27. Jag har svårt att anpassa mig till de krav 
som ställs på mitt utseende. 
 
28. En överviktig person har svårt att få jobb. 
 
29. Kvinnor måste tänka mer på hur de ser ut 
på sin arbetsplats än män. 
 
30. Jag tycker det är viktigt att spegla 
företagets image med mitt utseende. 
 
31a. Jag har känt mig diskriminerad på grund av mitt utseende. 
 
Ja  Nej  
 
31b. Om ja, på vilket sätt? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
32a. Jag har blivit ombedd att ändra mitt utseende i arbetet 
 
Ja  Nej  
 
32b. Om ja, vad? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
33. Har du hört talas om begreppet estetisk kompetens? 
 
Ja  Nej  
 
34. Har du något att tillägga rörande enkäten eller erfarenheter av krav på hur du ska se ut i 
arbetslivet. Var vänlig skriv det här: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 
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