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Förord 

 

Under våren 2016 har vi gemensamt författat denna c-uppsats inom 
företagsekonomi vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Det fördjupade 
området i uppsatsen är service management och mer specifikt estetisk 
arbetskraft. I studien har vi frågat oss hur rollidentifikation kan påverka de 
anställdas välmående. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Samuelsson som varit 
engagerad och bidragit med givande synpunkter under studiens gång. Även de 
sju respondenter som valt att ställa upp på intervjuer vill vi tacka. 
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Sammanfattning 

Estetisk arbetskraft innebär att personer med viss kroppslig fallenhet anställs, 
vilket i tidigare forskning framförallt belyst utifrån företagens fördel med 
frontpersonal som en förstärkning av deras image. Forskningen har även 
delvis behandlat hur frontpersonalen upplever de krav som ställs och då 
kartlagt negativa effekter som de upplever av kraven. Vidare redogör 
motivationsforskningen att om en person identifierar sig med de krav som 
ställs kan det istället skapa välmående genom att det uppstår en 
rollidentifikation. Forskningen påvisar således olika följder av estetiska krav, 
vilket är studiens utgångspunkt då estetisk arbetskraft kommer belysas med 
motivationsforskning. Syftet med studien är att belysa estetisk arbetskraft ur 
ett rollidentifikationsperspektiv, för att förstå hur frontpersonal påverkas av 
estetiska krav. I den teoretiska referensramen beskrivs den estetiska 
arbetskraften och dess negativa effekter. Den belyses även med 
motivationsforskningens positiva effekter på välmående. Metoden som 
tillämpats har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har skett genom 
halvstrukturerade intervjuer med sju anställda i detaljhandeln samt 
banksektorn. Intervjuerna har transkriberats och kodats för att materialet 
skulle kunna tolkas utefter den teoretiska referensramen. Det gjordes genom 
att skapa kategorier samt ordna teman av de påträffade företeelserna. 
Resultatet gav fyra olika nivåer på hur de anställda kan identifiera sig i sin 
yrkesroll, vilket skapar olika regleringar till beteenden hos dem (aktiv 
identifikation, bekräftelse, acceptans och motstridig förlikning). I 
diskussionen vidareutvecklades resonemanget kring dessa nivåer med stöd 
från den teoretiska referensramen. Gällande hur resultatet till viss del bekräftar 
tidigare forskning. Vidare diskuteras studiens bidrag, vilket är att anställdas 
upplevelser av de estetiska kraven är mer komplext och att fler nivåer av 
motivation i yrkesrollen existerar. Slutsatsen sammanfattar huvudpunkterna 
av studien. Studiens bidrag redogörs även, vilket är insikten att fler nivåer av 
motivation i yrkesrollen förekommer och att anställda kan vara motiverade 
trots att identifikation inte förekommer. 
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Abstract 

Aesthetic labour means that a person with a certain physical aptitude is 
required. Previous researcher in this field has essentially been focusing on the 
business benefits from front-line employees as reinforcement to their image. 
Furthermore, researches have discussed how the employees experience the 
aesthetic requirements and have found negative effects. Motivation research 
have, on the other hand, shown that if a person can identify with the 
requirements it can create wellbeing, through the creation of role 
identification. Consequently, the research shows different effects of aesthetic 
requirements, which are this study’s starting point and the aesthetic labour will 
be illumine with motivations research. The purpose of this study is to 
illuminate aesthetic labour from a role identification perspective, to understand 
how the front-line employee is affected by the aesthetic requirements. In the 
theoretical framework the aesthetic labour will be explained and its negative 
effects, although also illumined by the research of motivation’s benefits. The 
method applied has a qualitative approach and the data has been collected by 
semi-structured interviews with seven employees in retail and the banking 
sector. The interviews have been transcribed and coded to enable 
interpretations of the data with the theoretical framework by categorizing and 
creating themes of the found phenomena. The result yielded four different 
levels on how the employees identified themselves in their role at work, which 
creates different reactions to behaviour (active identification, acknowledgment, 
acceptance and conflicting conciliation). In the discussion these levels where 
further developed in relation to and with the theoretical framework, 
concerning how result partially confirms previous research. Furthermore, the 
study’s findings in the field of aesthetic labour are discussed, which are that 
employees’ experience of aesthetic requirements is more complex and that 
additional levels of motivation in the role at work exists. The conclusion 
summarizes the main points of the study and outlines the study’s contribution 
of aesthetic labour, which is the understanding that additional levels of 
motivation in a role at work exists and that employees can be motivated 
without identification.  

 

Key words; Aesthetic labour, aesthetic demand, aesthetic requirements, self-
determination theory, motivation, role identification 
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1. Inledning 

I avsnittet presenteras ämnet, dess forskningsläge och studiens problem, vilket mynnar ut i ett syfte 
samt frågeställning. 

1.1. Problembakgrund 

”Jag är en levande skyltdocka!”, är inledningen av titeln på en rapport vilken är 
baserad på Huzell och Lundbergs (2010) forskningsprojekt om 
handelsanställdas upplevelser av estetiska krav. Rapporten belyser 
problematiken med att anställda känner sig som levande reklampelare till följd 
av de krav som ställs på deras utseende (Huzell & Lundberg 2010). I 
tjänsteföretag är det frontpersonalen som utgör kärnan i produkten (Vargo & 
Lusch 2004). Det är de som är synliga och ger kunden en uppfattning om vad 
företaget erbjuder och om dess varumärke (Wirtz et al. 2012). Tjänsteföretag 
kan således genom sin frontpersonal skapa eller bygga på en viss image för att 
locka till sig rätt konsumenter i deras segment, vilket leder till att personalen är 
en central del av företagets tjänstemiljö (Bitner 1992). Tjänstemiljön är av allt 
större vikt då företag strävar efter att differentiera sig i kundernas ögon i 
förhållande till sina konkurrenter och en källa till differentiering är 
frontpersonal (Tsaur & Tang 2013). Vidare definieras estetisk arbetskraft som 
”rekrytering av personer med viss kroppslig fallenhet” (Warhurst & Nickson 
2007, s. 107). Fenomenet estetisk arbetskraft har delvis uppkommit genom att 
företag inte kan ha full kontroll över sin frontpersonal i tjänstemötet med 
kunden eftersom mötet är ogripbart, spontant och varierat (Warhurst & 
Nickson 2007). För att försäkra sig om att kunderna blir bemötta i enlighet 
med företagets image anställs personer med rätt attityd (Warhurst & Nickson 
2007). Således förväntas personalen följa en mall om hur de ska bete sig, det 
vill säga en roll (Hochschild 1983). Om denna attityd inte överensstämmer 
med den anställdes attityd kan personen finna sig i en rollkonflikt.  

Forskning kring estetisk arbetskraft har i tidigare rapporter haft fokus på 
företagens fördel med frontpersonalen som förstärkning av företagets image i 
jakt på konkurrensfördelar, vilket blir allt vanligare i tjänstebranschen 
(Williams & Connell 2010). Det finns en del forskning som belyser hur 
personalen upplever kraven, dock är det perspektivet inte lika utforskat ännu 
(Warhurst & Nickson 2007). Den forskning som är gjord i anställdas 
perspektiv har främst undersökt och belyst de negativa effekter som kan 
upplevas av de krav som företag ställer på deras estetiska kompetens, vilket 
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leder till psykologiska påfrestningar (McCance et. al 2013). Den estetiska 
kompetens som anställda väntas upprätthålla kan upplevas som en börda. 
Källan till denna upplevda börda redogör Tsaur och Tang (2013) är 
upplevelsen av att de måste möta kraven som företag ställer, att de blir 
övervakade samt att de får ta emot kritik och klagomål från kunder om de inte 
uppträder efter kundernas förväntningar. De estetiska kompetenser företag 
efterfrågar och kräver av sina anställda i tjänsteyrken är utsmyckning, kropp, 
verbalitet, utseende, fysik samt emotionellt yttre (Huzell & Lundberg 2010).  

Forskning inom motivationsteorier hävdar dock att rollidentifikation kan 
skapa välmående (Ryan & Deci 2000). Tsaur och Tang (2013) anser att om en 
anställd värdesätter den estetiska kompetensen får det personen att känna sig 
mer kompetent och självsäker på sin arbetsplats. Vidare har det inom HRM 
forskning, genom psykologforskningens Self-Determination Theory (SDT), 
fastställts att om en anställd kan identifiera sig med den roll företaget kräver 
kan det leda till att den anställde blir motiverad (Ryan & Deci 2000). Individer 
kan, om de inte identifierar sig med sin yrkesroll, reglera sitt beteende efter hur 
de upplever och tolkar en situation, aktivitet och kraven som ställs på dem. Att 
reglera innebär således att en person reagerar och förändrar sitt beteende 
utefter en situation. Ju mer sammansmälta dessa upplevelser och tolkningar är 
med deras eget jag, desto mindre behöver de reglera sitt beteende (Ryan & 
Deci 2000). När en individ känner identifikation så förstärks hans eller hennes 
motivation (Ryan & Deci 2000). May et al. (2004) hävdar att individer som kan 
identifiera sig i sin yrkesroll är engagerande och det skapar välmående. SDT är 
uppbyggt på en skala där rollidentifikation och engagemang existerar i ena 
änden, men i den andra änden förekommer passivt lydande (Ryan & Deci 
2000), vilket innebär att om en person identifierar sig i en roll får hon eller han 
ett gott välmående. Om identifikation däremot inte förekommer kan en 
rollkonflikt uppstå, vilket bidrar till stress (Hochschild 1983).  

Forskningen påvisar således olika följder, vilket denna studie kommer 
undersöka. Genom att utveckla denna relation mellan teorier kring estetisk 
arbetskraft och motivationer.  

1.2. Syfte 

Undersökningen syfte är att belysa estetisk arbetskraft ur ett 
rollidentifikationsperspektiv, för att förstå hur frontpersonal påverkas av 
estetiska krav.  
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Ur ett företagsperspektiv är denna undersökning av väsentlig nytta för att 
vägleda företag med kunskap om frontpersonalens upplevelser. Resultatet 
förväntas således att bidra till att företag ska kunna leda sin personal bättre 
genom att ha kunskap om de anställdas upplevelser av krav samt vilka 
konsekvenser det kan leda till, vilket följaktligen påverkar kundnöjdhet. Denna 
studie väntas teoretiskt bidra med kunskapstillväxt inom estetisk arbetskraft 
från den anställdes perspektiv i form av att fylla en lucka i forskningen genom 
att belysa det aktuella området, estetisk arbetskraft, med motivationsforskning. 

1.3.  Frågeställning 

Undersökningen väntas genom ett rollidentifikationsperspektiv svara på hur 
frontpersonalen påverkas av estetiska krav, genom nedan nämnda 
frågeställning: 

• Hur reglerar frontpersonalen sin rollidentifikation gentemot de 
estetiska kraven som finns i yrkesrollen? 

• Hur påverkas frontpersonal av identifikation med sin yrkesroll?  
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet redogör aktuella teorier och begrepp som tillämpats i studien för att belysa syftet samt 
besvara frågeställningen. 

2.1. Frontpersonal  

I artikeln ”Welcome to the experience economy” redogör författarna Pine och 
Gilmore (1998) hur tillvägagångssättet att leverera tjänster har modifierats till 
att ge kunder upplevelser som syftar till att vara minnesvärda. Ett vanligt 
tillvägagångssätt företag tillämpar är att packa in tjänsten i en upplevelse för att 
förstärka kundens upplevda värde samt öka försäljningen. Tjänsten per se och 
dess värde sker i mötet mellan kunden och frontpersonalen (Grönroos 2011). 
Det mötet mellan frontpersonal och kunden är därför av stor vikt samt utgör 
mötet kärnan i tjänsten (Vargo & Lusch 2004) och är en del av kundens 
upplevelse (Bitner 1992). Frontpersonalen är även den faktor i tjänstemiljön 
som har främst kapacitet till att överträffa kundens förväntningar, vilket gör 
frontpersonalen av stor vikt i kundens upplevelse av kvalitet (Nickson et al. 
2005). Det medför att frontpersonalen är av betydelse inte bara för kunden, 
utan även företaget för att kunna differentiera sig och få konkurrensfördelar 
(Wirtz et al. 2012). 

2.2. Definition av estetisk arbetskraft 

Forskning visar företags önskan att stärka deras image genom att anställa 
”rätt” frontpersonal, så kallad estetisk arbetskraft, vilket inkluderar anställdas 
stil, röst och attraktivitet (Williams & Connell 2010). Det är med andra ord 
personens yttre estetik som är av vikt. Av Warhurst och Nickson (2007, s. 107) 
definieras estetisk arbetskraft som ”rekrytering av personer med viss kroppslig 
fallenhet”. Vidare anses estetisk arbetskraft vara en form av förkroppsligad 
kapacitet och attribut som företagen omvandlar till kompetenser för att ge 
kunder en viss stil och upplevelse i tjänstemötet. Estetiken kopplas till 
kundernas sensoriska upplevelser, företag vill således genom sin estetiska 
arbetskraft spela på kundens sinnen som en del i upplevelsen, det vill säga syn, 
hörsel, känsel, smak och lukt (Warhurst et al. 2000). De kroppsliga attributen 
ses som en källa till konkurrensfördelar, då de är av stor vikt för att påverka 
tjänstemiljön och på så vis upplevelsen (Bitner 1992). Att ha estetiskt ”rätt” 
frontpersonal ger följaktligen kommersiella fördelar genom att de 
representerar företagets image och lockar kunder. Rösten ses exempelvis enligt 
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Thompson et al. (2001) som ett verktyg för att skapa en trovärdighet gentemot 
kunden som i kombination med ett vårdat yttre förstärker kundens upplevelse 
ytterligare.  

2.3. Bakgrund om estetisk arbetskraft 

Estetisk arbetskraft är inte per se ett nytt fenomen, ett attraktivt yttre har länge 
varit till en fördel för företag och frontpersonal. Redan i litteratur från 50-talet 
redogör författaren Wright Mills (1951) flera olika typer av säljare. Exempelvis 
en kvinnlig typ av säljare som speglar estetisk kompetens beskriver han som 
charmören, hon behöver inte olika säljtekniker utan det krävs bara att hon; 
pratar med kunden på rätt sätt, klär sig stilfullt och upprätthåller en proper 
hållning. Frontpersonalen är således av stor vikt för företag eftersom de 
speglar företagets image samt påverkar försäljningen (Wirtz et al. 2012). 
Länken företag har till kunden utgörs av frontpersonalen, vilket medför att 
företagen har krav på hur de ska bete sig gentemot sina kunder. Om personal 
förväntas bete sig på ett sätt som går emot deras egen person kan en 
rollkonflikt i den anställde uppstå, vilket kallas emotionell arbetskraft 
(Hochschild 1983). Emotionell arbetskraft utgör de gap som uppstår mellan en 
anställds faktiska och visade känslor. Gapet kan i sin tur generera stress hos de 
anställda, vilket företag i stor mån bör undvika eller ta i tur med på grund av 
personalens betydelse. Rekryteringsprocessen blir därför av stor vikt så att rätt 
personal anställs direkt men också eftersom anställdas arbetsvilja är en faktor 
till kundnöjdheten (Yoon 2001). Således sker en gallring i 
rekryteringsprocessen efter de som passar företagets image (Nickson et al. 
2004). Vad ”rätt” personal är beror på företaget, men generellt ska stil, 
personlighet och färdigheter stämma överens med företagets mål och kultur 
redan innan anställning för att undvika denna emotionella arbetskraft med 
rollkonflikter (Wirtz et al. 2012). Dock är rekryteringsprocessen inte helt lätt 
eftersom arbetsgivaren inte kan vara säker på att den anställde under 
rekryteringen är helt uppriktig. Leavitt och Sluss (2015) hävdar att folk ljuger i 
organisatoriska sammanband för socialt funktionella syften. Att ljuga är ett 
verktyg som används för att upprätthålla identitetsbaserade motiv, vilket är när 
en person ljuger för att förstärka sin identitet (Leavitt & Sluss 2015). De 
föreslår vidare att ljuga kan motiveras av avsikten att lura andra, men det kan 
även motiveras av sociala mål för att anta en identitet. Således kan 
arbetssökanden antas anpassa sina svar för att anta en identitet som är 
önskvärd även om svaren består av lögner. 
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2.4. Utveckling av estetisk arbetskraft 

Tidigare forskning har indikerat att estetisk arbetskraft förekommer på mer 
stilmedvetna marknader. Dock har det utvecklats och lett till att icke- 
stilmedvetna marknader också fokuserar allt mer på estetisk arbetskraft i 
konkurrenssyfte (Nickson et al. 2004). Det på grund av att erbjudanden som 
ett företag tillhandahåller blir påverkade av hur frontpersonalen agerar, genom 
att deras humör påverkar den totala upplevelsen för kunden (Nickson et al. 
2004). Således påverkar frontpersonalen att vissa företags produktutbud blir 
eftertraktade, på grund av att tjänstemötet mellan dem och kunden genererar 
den upplevda kvaliteten (Nickson et al. 2005). Vidare kan problem i tjänsten 
uppstå i mötet, eftersom de skiljer sig åt och det leder till att tjänstekvaliteten 
kan variera vid olika tjänstemöten. Nickson et al. (2005) beskriver att en del 
företag därför använder sig utav regler och manus för att säkerställa kvalitet så 
kunden ska få ett önskat kundbemötande. Dessa regler och manus kan leda till 
förändrade attityder hos de anställda, vilket kallas emotionellt ledarskap 
(Nickson et al. 2004). Företagen vill genom ledarskapet lära personalen vad de 
ska säga men framför allt hur de ska säga det. Ett faktum är att kunder drar 
tydliga kopplingar mellan kvalitet och att frontpersonal ser representativa ut, är 
artiga, tillmötesgående och sympatiska (Nickson et al. 2005). Kontroller av 
frontpersonalens utseende och attityd har därför kommit att ses som legitima 
ledningsstrategier för tjänsteföretag samt blir strävan efter estetisk arbetskraft 
allt större med tanke på den kommersiella nytta det genererar företagen (Witz 
et al 2003). 

2.5.  Estetiska krav 

Den estetiska kompetensen är nära besläktad med social kompetens, vilket är 
ett mer omtalat område. Social kompetens påverkar även det tjänsteföretagens 
image, men det räcker inte att bara vara socialt skicklig (Huzell & Lundberg 
2010). Frontpersonalen måste utöver det sociala samspelet attrahera kunder 
och som nämnts tidigare är det ingen nyhet att deras utseende används till det i 
tjänsteföretag. För att särskilja dessa olika kompetenser, estetisk och social, 
beskriver Huzell och Lundberg (2010) att det inte räcker för en anställd att den 
ler, den måste också se till att ha ett rakt och vitt leende. Det ställs följaktligen 
utseendemässigt estetiska krav, vilket skiljer sig mot den sociala kompetensen 
krav. Det generella uttalade kravet företag ställer är att personalen ska vara hel 
och ren, vilket bör ses mer som en samlingsterm för de estetiska kraven. En 
aspekt av stor vikt är att estetisk kompetens inte behöver betyda att personen 
ska se bra ut utan det handlar om att personen ser rätt ut för imagen som 
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företaget har eller eftersträvar (Nickson et al. 2004). Attrahera kunder kan te 
sig på flera olika sätt, eftersom olika målgrupper attraheras olika. Anställda 
som bära slitna jeans och har tatueringar kan vara helt rätt på ett företag, men 
det kan vara katastrofalt fel på ett annat (Huzell & Lundberg 2010). 
Frontpersonal ska redan vid anställning, vilket nämnts tidigare, ha vissa 
kvalifikationer såsom kunskap om företagskulturen, livsstil som matchar denna 
kultur samt att de själva är kunder hos företaget (Williams & Connell 2010). 
Anledningen till att företagen har dessa krav är för att de är medvetna om den 
påtagliga effekt estetiska arbetskraften har på hur kunden upplever tjänsten 
(Witz et al. 2003). För företag är det även positivt att anställda använder deras 
produkter. Det för att frontpersonalen är en del i tjänstemiljön, kläder som 
anställda i klädbutiker använder är en del av förtagets image och deras kroppar 
är en del av hur varumärket kommuniceras till konsumenter (Pettinger 2004). 
Om en konsument känner att hennes eller hans personliga stil och utseende 
överensstämmer med företagets frontpersonal kan han eller hon inspireras till 
att konsumera deras produkter och ta efter personalens stil (Pounders et al. 
2015). Således antas produkter från det egna företaget vara ett förekommande 
krav på frontpersonalen. 

2.6. Kartlagda effekter av estetiska krav 

Kraven som ställs på frontpersonalens estetiska kompetens kan utgöra 
negativa effekter som psykologiska påfrestningar (McCance et. al 2013). Vidare 
kan dessa psykiska påfrestningar te sig på tre olika sätt. Den första 
påfrestningen som McCance et. al (2013) beskriver är stressfaktorer. Det andra 
som kan påverka dem psykologiskt är risken att bli utbränd, vilket visar sig 
som känslomässig utmattning, depression och en känsla av att vara otillräcklig. 
Den tredje och sista psykiska påfrestningen de framställer är fysisk 
ansträngning. Tsaur och Tang (2013) beskriver att fysisk ansträngning kan 
uppkomma på grund av att frontpersonalen upprätthåller fasta och monotona 
arbetsställningar under långa dagar i tjänstemötet. 

Tsaur och Tang (2013) redogör även för tre bördor som estetisk arbetskraft 
upplever. Den första är företagets påtvingade bördor i form av de krav som 
ställs på deras estetiska kompetens, vilka de känner att företaget kontrollerar. 
Den andra påtvingade bördan kommer från kunderna, som gör att 
frontpersonal upplever att om de inte kan upprätthålla den estetisk kompetens 
som är förväntad av kunderna resulterar det i kritik och klagomål. Tredje och 
sista bördan är den som frontpersonalen upplever utanför sin arbetstid. De har 
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upplevelsen att de ständigt bör upprätthålla sin estetiska kompetens genom att 
spendera deras privata tid och pengar (Tsaur & Tang 2013). Den sista bördan 
presenterade Entwistler och Wissinger (2006) även i sin studie angående att 
estetiska krav bidrar till att personalen även måste lägga ner tid utöver sin 
arbetstid, där modeller var den yrkesgrupp som studerades. Frontpersonal 
förväntas således träna för att bibehålla en god figur, lägga pengar och tid på 
smink, kläder och annat fix samt hålla sig väl uppdaterad inom mode 
(Entwistler & Wissinger 2006). 

2.7. Estetiska krav i ljuset av Self-Determination Theory  

En persons mål i privatlivet eller i arbetet kan via relationen till underliggande 
tillfredställande behov kopplas till välmående (Ryan och Deci 2000). Ett behov 
är enligt Ryan och Deci (2000) ett energigivande tillstånd som om det blir 
tillfredsställt leder till motivation samt välmående. Vidare anser de att det finns 
en länk mellan att de tre grundläggande behoven; kompetens, självständighet 
och samhörighet är uppfyllda och att en person är välmående (Ryan och Deci 
2000). För en anställd krävs således att möjligheten att uppfylla sina 
grundläggande behov på sin arbetsplats finns, för att bli motiverad samt ha ett 
gott välmående.  

Motivation hos en individ ter sig genom yttre motivation och inre motivation. 
En yttre motivation är belägen i en separat uppkomst än själva aktiviteten som 
utförs, via yttre påverkan. Det vill säga att en person utför en handling för att 
uppnå ett annat resultat på extern begäran (Ryan & Deci 2000). Exempelvis att 
en anställd utför arbetssysslor för att chefen vill det och för att få lön. Den 
inre motivationen uppstår däremot inifrån, när en person får en inneboende 
tillfredsställelse genom att ha ett intresse för en handling (Ryan & Deci 2000).  
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Enligt Self-Determination Theory (SDT) kan även motivation vara självständig 
och kontrollerad (Deci & Ryan 2008). Självständig motivation uppkommer när 
en person i en handling upplever vilja eller självbekräftelse, vilket inre 
motivationer är ett typexempel på. Även yttre motivationer som har uppstått 
genom att en person identifierats med en handling och har integrerat den i sin 
självkänsla kan vara självbestämmande (Deci & Ryan 2008), exempelvis att en 
person tar in en extern regel och gör den till sig egen genom att personen själv 
vill följa regeln. I figur 1 ovan visas tre grader av självbestämmande 
motivation; omotivation, yttre motivation och inre motivation samt hur 
motivationerna är självbestämmande i förhållande till varandra (Ryan & Deci 
2000). Vidare är en kontrollerad motivation en form av yttre motivation, vilket 
består av externa regler där beteendet blir påverkat av motivatorer som 
belöning eller bestraffning. Kontrollerad motivation innefattas även av 
introjektion. Sullivan (1953) definierar introjektion som när människor lär sig 
hur de ska behandla sig själva genom hur de blivit behandlade av andra. I ljuset 
av denna studie används begreppet med innebörden att en person tar till sig 
egenskaper till sitt eget jag genom iakttagelser utifrån. Introjektion leder därför 
till motivation genom en persons önskan att få uppskattning och bekräftelse 
(Deci & Ryan 2008). 

Vidare leder den självständiga och kontrollerade motivationen till olika utfall 
avseende välmående. Den självständiga motivationen tenderar till att ge bättre 
psykisk hälsa och ett effektivt beteenderesultat samt är det större chans att 

Figur 1. Visar den oavbrutna följden av motivation enligt Self -
Determination Theory (SDT), byggd på Ryan och Deci (2000) s. 72. 
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motivationen håller över tid, till skillnad från den kontrollerade motivationen 
(Deci & Ryan 2008). För företag är det således önskvärt att ha anställda som 
blir självständigt motiverade. För att de självständiga motivationerna ska 
kunna förbättras så krävs dock underhåll, lika väl som de utvecklas vid positiva 
förhållanden så påverkas de negativt av mindre önskvärda förhållanden (Ryan 
& Deci 2000). Det krävs därför att en person har ett eget intresse för en 
handling för att motivationen ska bestå och bidra till ökat välmående.  

För att en yttre motivation ska vara en självständig motivation måste regler av 
det önskade beteendet bli internaliserade och integrerade (Ryan & Deci 2000). 
Begreppet internalisera avser att en person tar in ett värde eller en regel och 
integration avser att en person gör regler till sina egna, som senare utgår från 
personens egen självkänsla (Ryan & Deci 2000). Det vill säga att en person 
förstår varför regeln finns och att personen ser en regel eller handling som 
något hon eller han själv vill göra. Vidare resulterar det i olika nivåer på 
självbestämmande motivation, efter graden de internaliserats och integrerats, 
som därför är självbestämmande i olika grad. Se figur 1 ovan. 

Den yttre motivationens beteende är en oavbruten följd mellan omotivation 
och inre motivation som varierar beroende på den grad reglerna är eller blivit 
självständiga. Den yttre motivationen kan följaktligen genom internalisering 
och integrering bli självständig och således självbestämmande i olika grad 
(Ryan & Deci 2000). En yttre motivation är med andra ord självbestämmande, 
som nämnts ovan, om en person förstår värdet i en regel så pass mycket att 
den följs för att personen själv vill. 

I den omfattning den yttre motivationen har blivit internaliserad och 
integrerad ger fyra nivåer på självständig motivation som är olika mycket 
självbestämmande. Den som är minst självständig är yttre reglering där beteendet 
består av att utföra något för att tillfredsställa en extern begäran. Nästa typ av 
yttre motivation är introjektion reglering, vilket innebär att en person följer 
reglerna men inte helt acceptera dem som sina egna, eftersom de är iakttagna 
från omgivningen. Den yttre motivation som är mer självständig, är identifierad 
reglering. Det är när en person kan identifiera sig i regler så att en handling är 
accepterad eller ägd som sin egen. Till sist, nivån integrerad reglering som är den 
mest självständiga yttre motivation och innebär att identifierade regler är fullt 
sammansmält med jaget (Ryan & Deci 2000). En person följer således reglerna 
för att hon eller han vill det och anser att de är bra. May et al. (2004) hävdar att 
individer som kan identifiera sig i sin yrkesroll är engagerande, vidare är 
engagemang att vara psykologisk närvarande när en person tar eller utför en 
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yrkesroll (Kahn 1990). Med andra ord handlar engagemang om hur anställda 
använder sig själva i utförandet av deras yrkesroll (May et al. 2004). Tsaur och 
Tang (2013) anser att om en anställd värdesätter den estetiska kompetensen får 
det henne eller honom att känna sig mer kompetent och självsäker på sin 
arbetsplats. 

SDT belyser således att även yttre motivationer genom internalisering och 
integrering kan göra en individ självständigt motiverad, samtidigt som han eller 
hon är förpliktigad och äkta. Därför kan yttre motivationer vara 
självbestämmande när individer identifierar sig och fullt sammansmälter med 
de regler som ställs (Ryan & Deci 2000). När en person känner att den kan 
identifiera sig med handlingar förstärkts den yttre motivationen genom att en 
självständighet upplevs. Det kan visa sig genom att de uppgifter personen är 
belagd med att göra är accepterade för den känner att uppgifterna även är 
personligt viktiga för dem (Ryan & Deci 2000). När människor internaliserar 
sig med reglerna och likställer dem med sig själva upplever de en större 
självständighet (Ryan & Deci 2000). För att denna internalisering ska vara 
möjlig måste människor känna samhörighet och igenkänning med andra. 
Denna motivation ter sig också i form av en upplevd kompetens, eftersom en 
person är mer benägen att anta sig en uppgift som känns socialt relevant och 
att personen känner sig effektiv (Ryan & Deci 2000). Med andra ord, om en 
person känner att den identifierar sig med ett företag och dess anställda samt 
att den känner att arbetsuppgifterna passar personens identitet och kompetens, 
så gör det att personen blir mer motiverad att utföra handlingarna på ett 
effektivt sätt. 

Sammantaget beskriver Ryan och Deci (2000) att det är just internalisering och 
integrering som framhäver den yttre motivationen och gör att personer kan 
fortsätta vara engagerade och pålitliga. Den yttre motivationen är mest 
sannolik när individer känner att de har kompetens, självständighet och 
samhörighet. Ryan och Deci (2000) hävdar även att om dessa nämnda 
egenskaper inte uppfylls, såsom att individerna inte känner att de identifierar 
sig med exempelvis arbetsplatsen och att de inte känner att de har den rätta 
kompetensen, bidrar det till ett utanförskap och ett minskat välmående för 
individen.   
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3.  Metod 

Avsnittet behandlar metodval, urval, datainsamling samt hur datamaterialet har bearbetats. 
Etiska övervägningar och studiens trovärdighet framförs även. 

3.1. Val av metod 

För att svara på undersökningens syfte, vilket är att belysa estetisk arbetskraft 
ur ett rollidentifikationsperspektiv, för att förstå hur frontpersonal påverkas av 
estetiska krav kommer intervjuer genomföras med frontpersonal. Det innebär 
att en kvalitativ metod tillämpas, på grund av att individuella och 
kontextberoende tolkningar (Jacobsen 2002) av de intervjuade önskas. Den 
kvalitativa ansatsen ger denna undersökning en hög nivå av detaljer, nyanser 
och det unika som varje respondent upplever tas till vara på, genom en 
förståelse av respondenterna på djupet (Jacobsen 2002; Denscombe 2016). 
Dessa detaljer och individuella upplevelser önskas för att denna undersökning 
ska vara genomförbar och trovärdig. I intervjuarna eftersträvas ett så naturligt, 
ärligt och beskrivande samtal som möjligt av respondenterna, därför ges 
respondenterna möjlighet att utveckla svaren själv i enlighet med Jacobsens 
(2002) rekommendationer. Således är en kvalitativ ansats lämplig i denna 
undersökning då den av Jacobsen (2002) beskrivs som öppen. Att få så 
ingående svar som möjligt angående hur frontpersonalen upplever sin 
situation eftersträvas och för det krävs intervjuer som skapar närhet (Jacobsen 
2002; Denscombe 2016).  

Målet med intervjuer beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) som att genom 
objektets livsvärld få en beskrivning av ett fenomen, med andra ord är 
intervjuer en kunskapsproducerande verksamhet. Genom att utföra 
halvstrukturerade intervjuer skapas i enligt med Jacobsen (2002) en möjlighet 
för respondenterna att sätta ord på hur de upplever verkligheten om denna 
studiens valda fenomen. Undersökningens mål är att få en så reell bild som 
möjligt av hur frontpersonal påverkas av estetiska krav och då skulle 
strukturerade svarsalternativ inte vara möjligt. Vidare för att uppnå studiens 
mål kan detaljer inte utelämnas, vilket det hade det funnits risk för om möjliga 
svarsalternativ strukturerats. Den kvalitativa metoden är dessutom flexibel och 
lätt att anpassa till intervjuobjektets verklighetssituation (Jacobsen 2002), vilket 
är av stor vikt för undersökningen. Det eftersom samtalen med 
respondenterna kommer te sig olika under intervjuernas gång. Med det i 
utgångspunkt anses en kvalitativ ansats vara lämplig för denna forskning. 
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3.2. Urval 

För att en kvalitativ metod ska vara genomförbar i undersökningen kan endast 
ett begränsat antal personer undersökas på grund av att ingående intervjuer tar 
lång tid och är resurskrävande (Jacobsen 2002). Den övre gränsen på urvalet 
beror på intervjuns syfte. I denna undersökning är målet med intervjuerna att 
ta reda på hur frontpersonal påverkas av estetiska krav samt att materialet som 
samlas in ska vara av hög kvalitet för att kunna tolkas och analyseras i enlighet 
med Dalen (2011). Ett subjektivt urval har därför handplockats för att få den 
bästa informationen av intervjuerna (Denscombe 2016). I denna undersökning 
har frontpersonal i detaljhandel valts, eftersom det förekommer estetisk 
arbetskraft i den branschen (Nickson et al. 2004). Vidare har även 
frontpersonal i banksektorn ingått i urvalet för att ge underökningen en 
bredare bild av hur estetiska krav påverkar frontpersonal. Respondenterna 
som valts är frontpersonal som författarna vet har estiska krav på sig, de är 
geografiskt belägna i mellanstora städer i Sverige, mer specifikt; Karlstad, 
Örebro och Trollhättan. Informationen från sju respondenter ligger till grund 
för undersökningen eftersom de gav en teoretisk mättnad, vilket innebär att 
gränsen då fler insikter inte tillkommer var nådd vid sju respondenter i 
enlighet med Bryman och Bell (2013).  

3.3. Datainsamling 

Hur anställda påverkas av estetiska krav är av vikt att få förklarat med deras 
egna ord för att få insyn i deras tankar och känslor, därför genomförs som 
nämnts ovan halvstrukturerade intervjuer med respondenten i denna 
undersökning utefter Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer. Det 
för att ge respondenterna möjlighet att göra sina egna tolkningar av deras 
verklighet (Jacobsen 2002) och förhållandet till deras arbetsgivare. Målet med 
intervjuerna är att framkalla spontana beskrivningar därför tillämpades till viss 
grad en tratteknik, vilket är när indirekta frågor används i början för att till sist 
angripa det konkreta syftet (Kvale & Brinkmann 2009). Se bilaga 3. Det 
genomförs genom att kringgå ämnet för att i slutet av intervjun ställa mer 
direkta frågor och först efter intervjun avslöja syftet vilket är hur de påverkas 
av estetiska krav. Intervjuerna som genomfördes varade mellan 35-80 minuter 
och spelades in. Ett delmoment i intervjun bestod av att respondenten skulle 
identifiera sig och sitt företag med en eller flera personer i form av tio bilder. 
Syftet med delmomentet var att starta ett samtal kring deras egen stil och hur 
de upplever företagets stil, vilket gav förståelse om deras identifikation med 
företagets krav. Urvalet av bilderna har gjorts av författarna själva och de 
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representerar tidsenliga trender. På grund av rättigheter är bilderna inte 
bifogade i denna studie. De tio bilderna som representerar fem olika stilar av 
varje kön förklaras nedan:  

• Business stil; proper och strikt stil där kostym samt pennkjol 
förekommer. 

• Tuff stil; rockig, hårdare stil med tatueringar och trasiga kläder. 

• Vardaglig stil; jeans och t-shirt i neutrala färger. 

• Trendig stil; modernt klädd enligt nuvarande trend. 

• Lättklädd/utmanande stil; korta shorts samt magtröja/ bar överkropp. 

3.4. Dataanalys 

Till grund för att strukturera och sammanfatta intervjuerna har öppen kodning 
av intervjuerna tillämpats, med syfte att utveckla ny teori (Bryman & Bell 
2013). För att få en bättre överblick och för att minimera risken att förbise 
något av stor vikt från intervjuerna har samtliga intervjuer transkriberats i 
överenstämmelse med Jacobsen (2002). Det transkriberade materialet av 
samtliga intervjuer har granskats för att skapa en förståelse av informationen. 
Vidare har materialet kommenterats för att kunna orientera det som upplevdes 
intressant för studien (Jacobsen 2002). 

Det aktuella materialet för studien, efter sållning och förenkling, har samlats 
för att systematiseras och för att skapa koder efter Jacobsens (2002) 
rekommendationer. Kodningen har haft utgångspunkt i uppsatsens problem 
och används för att få en överblick samt organisera datamaterialet som skapats 
tillsammans med respondenterna i undersökningen (Bryman & Bell 2013). I 
den öppna kodningsprocessen har datat bryts ner i beståndsdelar, studerats 
och betecknas genom tolkning av materialet. Det har möjliggjort identifiering 
av de olika sammanknutna beteckningarna i enlighet med Kvale och 
Brinkmann (2009).  

Vidare har beteckningarna grupperats i kategorier som representerar de 
påträffade företeelserna för att ge en bättre överblick och underlätta 
jämförelsen mellan dem (Kvale & Brinkmann 2009). Slutligen tematiserades 
kategorierna i överordnade grupper genom att söka meningar och skapa 
ordning (Jacobsen 2002), vilka kallas teman (Bryman & Bell 2013).  
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3.5. Etiska överväganden 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är intervjuforskning fylld av etiska frågor, 
vilket bidrar till att det kan uppstå etiska problem. För att undvika dessa 
problem har aspekter av stor vikt beaktats i undersökningen, vilka är vikten av 
informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll 
(Kvale & Brinkmann 2009).  

Följaktligen har undersökningens respondenter mottagit viss information om 
studies syfte och upplägget innan intervjun genomfördes. Grunden till att 
fullständig information inte lämnats innan är att en form av tratteknik 
tillämpats i intervjuerna och att forskarna önskade att respondenterna inte 
bestämde sin åsikt redan innan intervjun i enlighet med Kvale och Brinkmann 
(2009). Informationen meddelades både skriftligen, muntligen och 
respondenterna blev ombedda att signera en samtyckesblankett. Se bilaga 2. 
Informationen innehöll även upplysning om att de hade möjlighet att avbryta 
sin medverkan om de ville samt information om konfidentialitet. Se bilaga 1.  I 
denna studie betyder konfidentialitet efter Kvale och Brinkmanns (2009) 
rekommendationer att inga avslöjanden om deltagarnas identitet förekommer, 
vilket har beaktats i hela studien genom att inga namn eller företagsnamn är 
nämnda. De är inte nämnda på grund av att forskarna inte är berättigade, 
oavsett hur värdefulla fynden som upptäckts är, att på bekostnad av någon 
annan fullfölja sina egna intressen i studien (Denscombe 2016). Det finns 
ingen publicerad information som kan kännas igen av någon utomstående 
samt kommer den insamlade informationen endast nyttjas för 
forskningsändamålet i enlighet med Bryman och Bells (2013) 
rekommendationer. Deras rekommendationer har även lett till att 
informationen är helt i enlighet med den undersökning som genomförts, det 
finns således inga falska förespeglingar för respondenterna. 

Vidare har beaktande av konsekvenser i form av skadan för respondenterna 
övervägts i överensstämmelse med Kvale och Brinkmann (2009), vilket av 
forskarna bedöms som icke existerande i studien eftersom respondenterna och 
företagen är anonyma. Slutligen har rollen för forskarna i studien genomsyrats 
av moraliskt ansvar, vilket innebär att dessa etiska frågor har övervägts genom 
hela processen. Genom undersökningen har forskarnas önskan varit att uppnå 
vetenskaplig kvalitet i studien genom kontroll, validitet och oberoende som 
enligt Kvale och Brinkmann (2009) är av vikt. 
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3.6. Studiens trovärdighet 

En kvalitativ metod valdes för att få en hög nivå på detaljer, nyanser och det 
unika som varje intervjuat objekt upplever, vilket Jacobsen (2002) redogör, för 
att få svar på studiens syfte. Intervjuerna har genom öppen kodning 
kategoriserats för att få fram resultatet i form av teman. Den halvstrukturerade 
intervjuguiden testades innan intervjun för att kontrollera så att respondenten 
fick frågor som genererade samtal och gav dem utrymme att beskriva sina 
åsikter i överenstämmelse med Kavle och Brinkmann (2009). Efter 
intervjuerna har båda forskarna läst allt material och har genom den öppna 
kodningen skapat de kategorier som ligger till grund för resultatet. Vidare har 
validering genomsyrat hela processen och reliabilitet diskuterats efter för att 
säkerhetsställa trovärdigheten i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009), 
vilket redogörs för nedan. 

Urvalet består av frontpersonal från detaljhandel och banksektorn, vilket enligt 
forskarna förutsätter att en ny undersökning i en liknande social roll skulle ge 
möjlighet att jämföra resultaten. Det ger således exempel på studiens externa 
reliabilitet grundat på LeCompte och Goetz (1982). Forskarna har gemensamt 
i denna undersökning kommit överens om hur tolkningar ska ske, vilket ger 
prov på den interna reliabiliteten i studien. Vidare finns även en god koppling 
mellan undersökningen och teorin i form av tidigare forskning som stärker 
den interna validiteten. Dock finns begränsningar i den externa validiteten 
efter LeCompte och Goetz (1982) rekommendationer, då resultaten möjligtvis 
inte skulle ge liknande utfall i en annan social miljö. Exempelvis att anställda 
på kontor inte skulle beskriva samma upplevelser och påverkan av estetiska 
krav. Begränsningarna i den externa validiteten kan även bero på urvalet som 
varit koncentrerat till detaljhandelns och banksektorns frontpersonal samt att 
undersökningen är regionalt begränsat till Karlstad, Örebro och Trollhättan. 
Studien anses dock vara applicerbar till frontpersonal överlag, det vill säga 
anställda i tjänsteyrken som möter kunder. Forskarna tror således att denna 
studie skulle kunna vara generaliserbar till andra typer av frontpersonal i 
serviceyrken men inte personal överlag på företag som använder sig av estetisk 
arbetskraft. 

Dessa begrepp, reliabilitet och validitet, är dock kritiserade för att främst vara 
aktuella för kvantitativa studier (Lincoln & Guba 1985; Guba & Lincoln 1994), 
vilket medför att bedömningen för denna studie även beaktat två andra 
grundläggande kriterier: trovärdighet och äkthet. För att bedöma denna 
undersökningens trovärdighet bedöms fyra kriterier efter Lincoln och Gubas 
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(1985) samt Guba och Lincolns (1994) rekommendationer; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet motsvarar den 
interna validiteten och har i denna aktuella studie beaktats genom att teorin 
och datat har koppling till varandra samt överensstämmer. Vidare motsvarar 
den externa validiteten överförbarheten av undersökningen till en annan miljö 
(Bryman & Bell 2013), som nämnts ovan finns begräsningar i kriteriumet då 
samma resultat inte är helt väntat i en annan miljö. Pålitligheten innebär den 
externa reliabiliteten i studien (Lincoln & Guba 1985; Guba & Lincoln 1994), 
vilket författarna försökts uppnå genom att ett urval från två olika sektorer 
valts för att kunna generalisera inom den aktuella miljön. 

Vidare finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla steg i 
undersökningen och den aktuella studien anses vara oberoende av tid och rum. 
Det vill säga applicerbar i en liknande kontext (frontpersonal), dock inte i en 
annan miljö såsom kontorspersonal som exemplifierades ovan. Slutligen har 
konfirmering av studien även beaktats, genom att forskarna haft oberoende 
värderingar i den utsträckning som är möjlig. En fullständig objektivitet går 
inte att uppnå men med utgångspunkt att agera i god tro medförs att resultatet 
i studien blir styrkt i överenstämmelse med Bryman och Bell (2013). Till sist 
ger underökningen en rättvis bild till de åsikter och den verklighet urvalets 
respondenter har presenterat under intervjuerna. Vissa respondenter fick även 
en bättre förståelse om hur de själva agerar i sin arbetsmiljö, vilket kan anses 
tyda på att det andra grundläggande kriteriet i äkthet är uppfyllt i enlighet med 
Bryman och Bell (2013). 
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4. Resultat 

Nedan presenteras studiens empiriska resultat samt en sammanfattande tabell. 

Resultatet som presenteras består av datamaterial från sju intervjuer av 
frontpersonal i detaljhandel och banksektorn. Intervjuerna har haft 
utgångspunkt i studiens syfte som är att belysa estetisk arbetskraft ur ett 
rollidentifikationsperspektiv, för att förstå hur frontpersonal påverkas av 
estetiska krav. Nedan presenteras en tabell över ramverket som sammanställts 
av dataanalysen (tabell 1). I tabellen visas skalan över motivation i yrkesrollen 
samt regleringar som den anställde tillämpar eller känner angående sin roll. 
Avslutningsvis kommer de fyra funna stadierna över hur motiverad en anställd 
är i sin yrkesroll redovisas mer detaljerat gällande hur en anställd blir påverkad 
av de estetiska kraven. 
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Skala över motivation 
 i yrkesroll 

 
Reglering 

 
Beskrivning 

 
Exempel 

 
Aktiv identifikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rollidentifikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upprymd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammansmältning i 
jaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trygghet 
 
 
 

 
De anställda känner att de passar i sin yrkesroll och enkelt 
kan identifiera sig med företagets image.  
 
 
 
 
 
 
 
Intresset för deras yttre är stort, de lägger mycket tid på 
att fixa sig för att trivas och känna sig bekväma. Eftersom 
det är ett intresse känns det bara kul. På grund av deras 
stora intresse har de personliga krav som är högre än det 
de känner att företaget begär. De lägger gärna extra tid på 
att fixa sig och kan ibland komma på egna dresscodes 
bland personalen. 
 
 
De känner att de är sig själva på jobbet men att de ändå 
är tvungna att vara glada hela tiden. Men de anser att det 
inte gör något för om de är glada mot kunderna så blir de 
glada. Bilden de har av sig själva är viktig för dem. De 
känner att de vill förmedla den bild de själva känner att de 
är och på så sätt visa sitt personliga varumärke på bästa 
sätt, som stämmer överens med yrkesrollen. 
 
 
 
Restriktioner angående hur de ska bete sig och hur de ska 
klä sig anser de är bra, för det ger dem trygghet i hur de 
kan agera. Tryggheten kommer också från att de känner 
sig fina, vilket gör dem bekväma och självsäkra på sitt 

 
”Jag tror jag passar in […] på så vis är det enkelt för 
mig att stå för företagets image och på så vis så kan 
jag ju tala med mina kunder om de här på ett sätt som 
inte känns som jag står och ljuger utan det är 
verkligen egna erfarenheter.” ”[…] det har blivit att 
jag identifierar mig eftersom jag är så mycket på 
jobbet så är ju det halva min identitet eller en del av 
min identitet och då blir det nog säkert att det 
influerat min stil mer.” 
”[…] man kan ju tycka att varför ska du vara sån du 
är fin som du är och hejohå men det är ju typ det här 
jag brinner för så asså just på min arbetsplats jag vill 
vara snygg och sådär.” 
”Jag tycker det är kul att anstränga mig lite mer […]” 
”Ofta tycker vi några stycken det är roligt så vi har 
haft dresscode ibland […] det är kul att matchat och 
det ser snyggt ut och detta bestämmer vi i personalen 
själva.” 
”Det är ju inte så att jag spelar en roll utan det är ju 
en roll som man plockar fram det lite bättre jaget fast 
det är fortfarande jag. Så jag skådespelar inte men 
man plockar fram det bättre jaget.” ”Jag gillar bilden 
av mig själv som en businesswoman… Jag vill inte 
sticka ut för mycket […] asså man har ju ändå 
nånstans ett personligt varumärke och jag vill ändå att 
mitt egna då ska vara att jag alltid är dressad och 
tänker på mitt utseende, om jag ska vara så utseende 
fixerad nu.” 
”Jag tycker det är jättebra för att det klart i början när 
jag kom och inte gjorde det så är det bättre att man 
lär sig det direkt. Jag känner mig så säker på det här 
jobbet. Det är något jag verkligen kan och då vet jag 

Tabell 1. Summering av resultat 
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Bekräftelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stolthet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekräftelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammansmältning i 
gruppen 
 
 
 

arbete. Självsäkerheten genererar ett mod hos dem, vilket 
gör att de utför sitt arbete bättre. Att tankar inte svävar 
iväg på hur de ser ut leder även det till att de kan fokusera 
och prestera bättre på sitt arbete. 
 
 
 
 
 
 
De anställda känner en stolthet i att få jobba på just sin 
arbetsplats, för de blir igenkända och det ger en viss 
status. Det är sällan personalrullans, vilket gör att de 
känner sig utvalda och speciella.  
 
 
 
 
 
 
 
De krav som ställs på dem ser de positivt eftersom de gör 
att de känner sig viktiga och behövda. Det ges mycket 
komplimanger på jobbet, främst mellan kollegor men 
även kunderna påpekar om de ser bra ut, vilket gör dem 
glada och självsäkra. 
 
 
 
 
 
En stolthet finns även i att vara en del i gänget på 
arbetsplatsen. I början observerade de noga för att 
kopiera hur de andra betedde sig för att få beröm. De 
upplever även att kollegornas humör och sätt att vara 
smittar av sig. 

vad man kan säga och inte kan säga och jag kan 
ibland göra undantag utan att det blir största grejen 
för jag vet att en kund inte kan bli arg.” ”När jag är 
iordninggjord till jobbet blir det lättare med allt […] 
om jag känner mig finare så blir jag modigare jag får 
mer personlighet och allting. Jag vågar göra mer 
saker, kanske inte går till den jeansbrallan som säljer 
bäst utan jag kanske utmanar och tar något som vi 
inte alls sålt så bra och gör jobbet svårare för mig, ja 
utmanar mig själv.” 
”Så alla de grejerna som att vara bekväm och 
motiverad faller in tack vare det, jag blir mer bekväm i 
min roll och känner att jag kan sträcka på mig […]” 
”Folk vet ju vem man är när man jobbar där i den 
butiken i den staden… Man blir igenkänd och det är 
status att jobba där. Det tyckte jag är jättekul och man 
blir väldigt stolt.” 
”Det var ju inte ofta personalrullans så det var lite 
status och man blev stolt och kände sig duktig. Man 
är ju bra säljare om man jobbar där, det är ju dyra 
kläder och det är inte lätt att sälja.” 
”För mig personligen tycker jag inte det känns jobbigt 
med restriktioner utan kanske tvärt om fått mig att 
känna mig lite viktig då.” ”Alla kommentarer man får 
att man har fina kläder, man ser bra ut och asså 
väldigt många som flörtar med en på jobbet. Det är ju 
så och vi får förköp på alla klubbar och så.” ”Jag 
känner att det är många som berömmer min klädstil 
och jag har fått ett genuint intresse för det och det ger 
ju mig, asså jag blir ju glad […] och det gör ju då att 
jag blir säkrare i mig själv skulle jag säga.” 
”Man snappar ju upp från de andra…” ”Man ser ju 
också hur kollegorna klär sig […] men det klart det 
blir sådär att man vill vara en av dem liksom.” ”För 
att säljer jag bredvid en som är riktigt, som går super 
in för kunderna så smittar det av sig och då vill man 
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Acceptans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motstridig förlikning 

 
 
 
Representativ 
 
 
 
Förlikning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambivalens 
 
 
 
 
 
 
 
Rollkonflikt 
 
 
 
 
Övervakade 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De anställda anser att utseende är av stor vikt och de 
tänker lite extra när de går till jobbet på att se propra och 
representativ ut. De tar inte på sig korta kjolar eller 
urringat även om de brukar ha det på fritiden. 
Trots ett litet motstånd mot kraven som ställs på dem 
känner de ändå att de inte är några problem, det krävs 
inte jätte mycket av dem för att uppfylla kraven. 
 
 
 
 
 
 
De kan känna att det krockar ibland, vad ledningen vill 
och hur de kan arbeta. Flera anställda talade om att de tar 
på sig en mask eller går in i en roll för att kunna var den 
personen som företaget vill, men det är mycket 
ansträngande för dem. I detaljhandeln är det mycket 
fokus på utseenden påstår de. Det är det enda som det 
talas om och det upplevs mycket ytligt i förhållande till de 
anställdas egna värderingar. 
Masken de tar på sig inför jobbet gör att arbetsdagarna 
blir mycket ansträngda. Krav på att vara glad även om de 
har en tuff dag beskrev flera anställda. De får lägga undan 
sina riktiga känslor och det gör dem trötta för de känner 
att de är tvungna. 
Kontroller av hur de sköter sig på jobbet upplevs 
ständigt. Hemliga kunder kommer in och bedömde dem 
eller så står kollegor och lyssnar för att sedan ge kritik. De 
flesta tycker att spontaniteten som är rolig försvinner.  
Samtliga anställda känner krav från kunder, de har mycket 
makt, observerar allt de gör och vad de har på sig. I en kö 
situation kan det bli mycket stressigt. 

leverera lika mycket själv.” ”Man tänkte ju lite på att 
de tjejerna som jobbade där och killarna de var ju lite 
häftiga […] man vill vara en av dem liksom” 
”… utseende är ganska viktigt för mig överlag […] jag 
försöker tänka lite mer på att det ska se propert ut 
eller ändå lite representativt” 
”Jag har inga problem med kraven.” 
”Att man ska behöva bry sig om hur man ser ut för 
att man ska trivas på jobbet och det tycker jag 
egentligen är vansinnigt men samtidigt vet jag att det 
inte går att ändra på för i den världen så är det viktigt 
hur man ser ut för att det är kläder det handlar om. 
Annars hade vi inte sålt kläder för flera tusen om man 
inte hade brytt sig om hur man ser ut. Så jag tycker 
det är hemskt men samtidigt accepterar jag det för det 
är så det är.” 
”Det krockar lite, ibland vad ledningen säger […] och 
då kan jag tycka det är lite jobbigt när man i vissa fall 
kanske inte kan argumentera för det.” ”Det är inget 
jag hade orkat med hela livet känner jag.”  ”Och sen 
så är det väl liksom jag som person som verkligen har 
gjort den här masken också men det är, nej det är 
påfrestande är det.” ”All denna ytlighet som skapas i 
såna butiker […] det kanske glöms bort annat”. 
”Jag tycker det är ansträngande att vi måste vara så 
snabba med kunder.” ”Det är klart att man känner att 
man alltid måste vara glad och alert på ett annat sätt 
på jobbet.” ”[…] man känner väl sig lite styrd 
kanske.” 
”Det är jobbigt faktiskt tycker jag. För det gör att 
man inte, jag tror att man hade gjort ett bättre jobb 
om man känt sig avslappnad.” ”[…] jag blev lite 
ledsen för jag kände mig kontrollerad.” ”Kunden har 
så himla mycket makt och man känner att man ibland 
är lite underläge faktiskt.” ”Kunderna förväntar sig att 
vi ska vara på ett visst sätt liksom.” 
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Avhållsamma 
 
 
 
 
 
 
 
Ofokuserad 

I en situation där de inte har hunnit göra sig iordning för 
att gå in i rollen känner de sig inte kompletta. Det 
påverkar deras sätt att agera mot kunder, de blir mer 
blyga och väljer arbetsuppgifter där de inte har 
kundkontakt. Det påverkar även deras motivation 
negativt. Vissa kan även köpa nya kläder under dagen om 
de känner att de inte trivs. 
 
Fokus skiftar från kunder till att de tänker på hur ”fula” 
de är. De känner att pusselbitar i deras eget jag försvinner 
när de inte ger den bild som de vill av sig själva. De 
känner sig obekväma och presterar sämre på jobbet. 
 
 

okus skif 

”Personligen för jag går väl in i nån slags roll och det 
är som att då blir inte den rollen komplett om man 
säger så.” ”Då får jag typ gå och köpa smink och 
kläder för det måste lösas för det går inte att jobba 
asså när man inte trivs med sig själv.” ”[ …] och då 
blir man väl kanske lite neddragen.” ”Det är inte den 
bilden jag vill visa liksom och då, då blir man 
omotiverad skulle jag säga.” 
”Äh jag känner mig inte riktigt på hugget”. ”[…] man 
känner sig inte lika pigg liksom, inte lika alert kanske.” 
”[…] så tänker jag bara gud undra om nån tycker jag 
har fett hår idag liksom, istället för att kunna sträcka 
på mig och ta nästa kund.” 
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4.1. Aktiv identifikation 

De anställda känner att de passar mycket bra i sin yrkesroll och att de enkelt 
kan identifiera sig med företagets image. Vissa ser det som en möjlighet att få 
leva ut den stil de velat ha, vilket de nu fått en arena för på jobbet som de även 
applicerar i sitt privatliv. Således känner de anställda att de är och kan vara sig 
själva på jobbet. Vidare upplever de att de ständigt måste vara glada på jobbet, 
men de ser det inte som något problem och känner inte att det är 
ansträngande, för de upplever att om de är glada mot kunderna så blir de 
glada. Majoriteten av de anställda sa att bilden av dem själva utåt är av stor vikt 
för dem. De vill göra sig iordning inför jobbet för att de vill förmedla en 
förhöjd bild av dem själva, som representerar det som de vill att andra ska 
uppfatta om dem. Det är den bild de vill att andra ska se dem för att vara, 
vilket gör att de känner sig bekväma och trygga i sig själva om de gjort sig 
iordning.  

De berättade även om deras stora intresse för sitt yttre. De lägger mycket tid 
på sitt utseende för att trivas och för att känna sig bekväma, vissa anställda 
hävdade att det är det här de brinner för och att de har fått ett genuint intresse 
gällande deras utseende. På grund av deras stora intresse har de personliga 
krav som är högre än vad de känner att företaget begär av dem. De lägger 
gärna extra tid på att fixa sig och kan ibland komma på egna dresscodes bland 
personalen bara för att de tycker det är kul. 

Ofta tycker vi några stycken det är roligt så vi har haft 
dresscode ibland. Att alla måste ha svarta kläder ibland eller 

att alla måste ha klänningar för vi tycket att det är kul att 
matchat och det ser snyggt ut och detta bestämmer vi i 

personalen själva. (Anställd i klädbutik) 

Beträffande de restriktioner och krav som ställs på dem så ser de inte dem som 
ett problem, för de tycker det är kul. De kan helt förlika sig med kraven och 
känner att det är bra att de har kraven för det skapar en trygghet i att de vet 
hur de ska bete sig och agera mot sina kunder. 

Jag tycker det är jättebra för att det klart i början när jag kom 
och inte gjorde det så är det bättre att man lär sig det direkt. 
Jag känner mig så säker på det här jobbet. Det är något jag 
verkligen kan och då vet jag vad man kan säga och inte kan 

säga och jag kan ibland göra undantag utan att det blir 
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största grejen för jag vet att en kund inte kan bli arg. 
(Anställd i klädbutik) 

Tryggheten kommer också från att de känner sig fina, vilket gör dem bekväma 
och självsäkra på sitt arbete. Självsäkerheten genererar ett mod hos dem, vilket 
gör att de utför sitt arbete bättre. Deras tankar svävar då inte iväg till att 
fundera på hur de ser ut, vilket leder till att de kan fokusera och prestera sitt 
arbete bättre. 

4.2. Bekräftelse 

De anställda känner en stolthet i att få jobba på just sin arbetsplats, för de blir 
igenkända och för att de får en viss status av att jobba där. Det är sällan 
personalrullans vilket gör att de känner sig utvalda och speciella.  

Folk vet ju vem man är när man jobbar där i den butiken, i 
den staden […] man blir igenkänd och det är status att jobba 

där. Det tyckte jag är jättekul och man blir väldigt stolt. 
(Anställd i klädbutik) 

Dock känner de inte nödvändigtvis att de passar fullständigt in i företagets 
image men trivs ändå mycket bra. Stoltheten känner de även i att vara en del 
av en arbetsgrupp som arbetar tillsammans och som ger en stark teamkänsla. I 
början observerade de noga sina kollegor för att kopiera hur de betedde sig för 
att få beröm av dem, vilket även gör dem stolta och ökar deras självkänsla. De 
anställda kan även uppleva att kollegornas humör smittar av sig på dem, vilket 
en anställd förklarade; ”[…] säljer jag bredvid en […] som går super in för 
kunderna så smittar det av sig och då vill man leverera lika mycket själv”. 

De krav som ställs på dem ser de positivt på eftersom de gör att de känner sig 
viktiga och behövda. De berättade även att de får dagligen komplimanger på 
sitt arbete för hur de ser ut och är klädda. Främst sker komplimangerna mellan 
kollegor men även kunderna påpekar om de ser bra ut, vilket gör dem glada 
och självsäkra. Utifrån det trivs de mycket bra på sin arbetsplats och upplever 
inte att kraven på dem är något problem. 

Jag känner att det är många som berömmer min klädstil och 
jag har fått ett genuint intresse för det och det ger ju mig, 
asså jag blir ju glad [… ] och det gör ju att jag blir säkrare i 

mig själv skulle jag säga. (Anställd på bank) 
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4.3. Acceptans 

De anställda är eniga om att utseende är av stor vikt för dem, men de känner 
att det är extra viktigt för dem att se propra och representativa ut på jobbet. 
De beskriver att de endast använder kläder som känns passande för 
arbetsplatsen när de arbetar och att de därför undviker kläder som de 
använder på fritiden som inte känns representativa. De känner att de bör vara 
propra för att locka till sig kunder och ser sina kläder som ett sätt att göra 
reklam för det de säljer. 

Jag vet att folk kommer stå och titta på mig såhär liksom 
[…] då vill man ändå ha gjort sig iordning så att man känner 

att man kan ge sig själv som exempel. Jag måste ju ge mig 
själv som säljexemempel hela tiden. (Anställd på 

skönhetsavdelning) 

De krav som ställs på de anställda finner de ändå som godtagbara även om ett 
visst motstånd finns. Kraven kräver inte jättemycket av dem utan de har en 
förståelse för att de är positiva för företaget. Men de känner att kraven kan 
vara ansträngande ibland. 

Vissa dagar när man har en dålig dag så är det viktigt att man 
hänger av sig det och kommer tillbaka och det är ju inte 

alltid man klara av det och då blir man ju väldigt trött på det 
här. (Anställd på bank) 

En anställd berättade att ”[…] utseende är ganska viktigt för mig överlag, så att 
när jag går till jobbet är det inte så annorlunda än till skolan”. De känner att 
utseende är viktigt även utanför arbetstid, vilket gör att de lättare kan acceptera 
kraven gällande utseende. Dock kan de inte identifiera sig i företaget men 
känner att de kan följa kraven ändå. 

Att man ska behöva bry sig om hur man ser ut för att man 
ska trivas på jobbet och det tycker jag egentligen är 

vansinnigt men samtidigt vet jag att det inte går att ändra på 
för i den världen så är det viktigt hur man ser ut för att det är 

kläder det handlar om. Annars hade vi inte sålt kläder för 
flera tusen om man inte hade brytt sig om hur man ser ut. Så 
jag tycker det är hemskt men samtidigt accepterar jag det för 

det är så det är. (Anställd i klädbutik) 
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4.4. Motstridig förlikning 

De anställda som inte identifierar sig med företaget beskriver att de känner en 
ambivalens mellan ledningens önskemål och hur de själva vill arbeta. Flera 
anställda talar om att de tar på sig en mask eller går in i en roll för att kunna 
vara den personen företaget vill att de ska vara och det är mycket ansträngande 
för dem.  

Det är inget jag hade orkat med hela livet känner jag. Och 
sen så är det väl liksom jag som person som verkligen har 

gjort den här masken också men det är, nej det är 
påfrestande är det. (Anställd i klädbutik) 

Vidare känner flera anställda att det är mycket fokus på utseende, vilket de 
upplever som mycket ytligt i förhållande till deras egna värderingar. Nästan alla 
anställda känner också att de har krav på att vara glad även om det har en tuff 
dag. De blir kontrollerade av sina chefer men också genom hemliga kunder för 
att se till att kraven fullföljs, vilket resulterar i kritik om de inte följs. Det bidrar 
till att flera känner sig styrda, övervakade och att den roliga spontaniteten i 
arbetet försvinner. Det på grund av att de reglerar sitt beteende efter de krav 
som ställs, vilket gör att de inte är sitt eget jag. En utav de anställda beskriver 
övervakningen; ”jag blev lite ledsen för jag kände mig kontrollerad”. Samtidigt 
som de känner krav från företagets sida så upplever samtliga anställda även 
krav från kunder, vilket de också beskriver som en börda som genererar stress 
över att bli kritiserad. De känner att kunden observerar och påpekar allt det 
gör, vad de har på sig samt upplever de att kunden har mycket makt.   

Jag har till och med blivit ifrågasatt av kunderna ”får ni 
verkligen ha kläder som är från en annan butik”, ”ja det vet 
jag inte men jag har det ändå” har jag svarat då. (Anställd i 

klädbutik) 

När de anställda inte känner att de kan leverera den bild de har av sig själv, 
genom att göra sig iordning på det sätt de vill, bidrar det till att de ännu mindre 
kan identifiera sig på arbetsplatsen. 

Jag tycker inte det känns så kul att inte vara iordninggjord, 
asså personligen för jag går väl in i nån slags roll och det är 
som att då blir inte den rollen komplett om man säger så. 

(Anställd på bank) 
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De känner att den roll de vill förmedla inte är komplett, vilket gör dem 
obekväma i kundmötet. Vissa anställda berättar att de till och med köper nya 
kläder under arbetspasset för att de ska trivas bättre. Även deras fokus skiftar 
från kunderna till att de tänker på hur ”fula” de är. Det leder till att de blir mer 
avhållsamma från kunderna, väljer sysslor som inte kräver kontakt och de 
känner att de gör ett sämre jobb. 

Det har varit så några gånger och det kan jag tycka är lite 
jobbigt, jag blir mer tillbakadragen, absolut jag blir mycket 

mer tillbakadragen mot kunder än vad jag blir de dagarna jag 
känner mig iordninggjord. Jag kanske blir mer den rollen 
som ställer mig och viker mycket. (Anställd i klädbutik) 
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5. Diskussion 

Avsnittet innehåller diskussion om resultatet i förhållande till tidigare forskning. 

Denna studie syftar till att belysa estetisk arbetskraft ur ett 
rollidentifikationsperspektiv, för att förstå hur frontpersonal påverkas av 
estetiska krav. Resultatet visar olika regleringar efter hur väl de anställda 
identifierar sig med sin yrkesroll, vilket sker i fyra nivåer; aktiv identifikation, 
bekräftelse, acceptans och motstridig förlikning. 

Tidigare forskning som hävdar att estetisk arbetskraft upplever de estetiska 
kraven som påfrestande och stressfulla (McCance et. al 2013; Tsaur & Tang 
2013), visar en ensidig aspekt av de anställdas flerdelade upplevelser. I studien 
har det framgått att de anställdas välmående i sin yrkesroll beror på graden av 
identifikation de känner med yrkesrollen, vilket motivationsforskning delvis 
redan kartlagt (Ryan & Deci 2000). Det intresseväckande i resultatet är hur 
välmående påverkas beroende på vilken grad de anställda känner att de kan 
identifiera sig med företaget samt de estetiska kraven. Det denna studie 
bekräftar från tidigare forskning är att vissa anställda upplever sitt arbete och 
de estetiska krav som ställs stressfulla (MacCance et. al 2013). Vidare påvisar 
studien även sitt bidrag om att det finns flera nivåer av identifikation i 
yrkesrollen där motivation skapar välmående.  

Frontpersonalen som aktivt identifierar sig med yrkesrollen hävdar att det är 
det här de brinner för och att de har ett genuint intresse beträffande utseende. 
Grunden för deras identifikation med företagets krav ligger just i intresset som 
utgör en inre självständig motivation då det kommer från de anställdas egen 
inre vilja (Deci & Ryan 2008), vilket är en följd av att deras engagemang är 
stort (May et al. 2004). Kraven som ställs på dem är de helt försonade med 
och de har sammansmälts med deras eget jag, vilket betyder att de även har 
yttre självständig motivation genom integrerad reglering (Ryan & Deci 2000). 
Den självständiga motivationen är således hög och genom att de identifierar 
sig med kraven får det dem att känna sig bekväma samt trygga i sig själva (Deci 
och Ryan 2008).  

Vidare upplever de som däremot inte identifierar sig med företaget, men 
motstridigt förlikar sig med kraven, en ambivalens mellan deras eget jag och de 
estetiska krav som ställs. Inför arbetet tar de på sig en mask, vilket gör 
arbetsdagarna mycket ansträngande för dem. Det på grund av den rollkonflikt 
som uppstår för dem när jaget inte stämmer överens med yrkesrollen, som i 
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sin tur leder till stress (Hochschild 1983). De anställda känner således att de 
har svårt att se ett värde i reglerna, vilket innebär att deras nivå på 
internalisering är låg. Integrationen är också låg eftersom de inte kan ta till sig 
kraven till deras egna jag (Ryan & Deci 2000). Sammantaget är det den minst 
självständiga yttre motivationen de erhåller, vilket är yttre reglering. De utför 
därför arbetet på företagets samt kundernas begäran vilket genererar en lägre 
grad av motivation då de inte identifierar sig med företaget och de estetiska 
krav som ställs på dem (Ryan & Deci 2000). Denna nivå av icke identifiering 
speglar den tidigare forskningen kring estetisk arbetskraft beträffande att de 
anställda upplever stress (McCance et. al 2013; Tsaur & Tang 2013). Stressen 
härleds från den roll de måste prestera, vilket inte är en del av dem själva 
(Hochschild 1983). Det förklaras även av att de känner sig styrda samt 
övervakade från både chefer och kunder, vilket är en börda som genererar 
stress över att bli kritiserad (Tsaur & Tang 2013). I och med det upplever de 
även att den roliga spontaniteten försvinner genom att de inte vågar leva ut sitt 
eget jag, sammantaget upplever de det mycket ansträngande (McCane et. al 
2013). 

Det denna studie framfört är dock att det är mer komplext än att alla anställda 
upplever stress, det är inte heller endast aktiv identifikation som de anställa 
kan uppleva. Bekräftelse skapar också välmående på arbetsplatsen, men även 
att de anställda helt enkelt endast känner en acceptans till att det är som det är. 
Således resulterar rollen och kraven i ett mer komplext förhållande gentemot 
de anställdas välmående och motivation.  

Bekräftelse visade sig vara en motivation för de anställda för att känna sig 
välmående på arbetsplatsen, utan att nödvändigtvis identifiera sig med 
företaget. Genom att de blir bekräftade och får uppskattning växer deras 
självkänsla. De upplever även stolthet i den status som arbetsplatsen medför. 
Således upplever de en inre självständig motivation genom att de blir 
bekräftade (Deci & Ryan 2008). Vidare skapar det trygghet och självsäkerhet, 
vilket motiverar de anställda. När de känner sig bekväma och självsäkra på sitt 
arbete genom att visa den bilden av sig själva som de vill, resulterar det i att de 
har bättre dagar på sin arbetsplats. Tryggheten samt självsäkerheten ger dem 
även mer energi. Det gör också att de känner sig mer motiverade att sälja 
produkter till kunder och att ta första steget mot dem, följaktligen har de 
anställda mer fokus på kunderna.  

En annan nivå av motivation i yrkesrollen som framkom i studien är 
acceptans, vilket innebär att de anställda kan acceptera kraven. Det eftersom 
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att det inte krävs speciellt mycket av dem samt att de har en förståelse för att 
kraven är positiva för företaget även om de inte identifierar sig med dem. 
Således inser de anställda att det finns ett värde i kraven men de kan inte göra 
dem till sina egna (Ryan & Deci 2000). Kraven har de följaktligen internaliserat 
men inte integrerat, vilket medför att de anställda som accepterar kraven har 
en lägre grad av självständig motivation genom introjektion reglering (Ryan & 
Deci 2000). Dock härleder inte icke-identifikationen för dessa anställda till de 
psykologiska påfrestningar som den tidigare estetiska arbetskraftsforskningen 
hävdar (McCance et. al 2013; Tsaur & Tang 2013), utan de finner sig i att det 
är så det är att arbeta. 

Upptäckter av stor vikt i studien är således att estetisk arbetskraft inte alltid 
behöver vara något negativt för anställda som antingen identifierar sig, eller 
inte, med de krav som ställs. Istället för de negativa effekter som i tidigare 
forskning belysts kan de anställda genom identifikation snarare bli motiverade 
och välmående. Det två mellannivåerna, bekräftelse och acceptans, påvisar 
även att identifikation inte är den enda förutsättningen för motivation och 
välmående. De anställda kan känna sig, som nämnts ovan, motiverade på 
arbetsplatsen då de blir bekräftade eller känner en acceptans gentemot kraven. 
Vidare har studien uppmärksammat att bilden de anställa har av sig själva är av 
stor vikt för dem att kunna visa och upprätthålla, det för att kunna prestera bra 
på sitt arbete. Om de inte ser ut som de vill leder det till att de blir ofokuserade 
och drar sig undan från kunderna. 

Kunskap om hur anställda upplever sin situation och hur de reagerar är av 
väsentlig vetskap för företag i både rekryteringsprocessen men även i det 
dagliga arbetet. Denna studie har vidareutvecklat resonemanget kring de 
anställdas upplevelser och påverkan av estetiska krav, vilket är av stor vikt för 
att få nöjda kunder i mötet med frontpersonalen.  
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6. Slutsats 

Avslutningsvis sammanfattas de funna huvudpunkterna i studien, vilka knyts ihop med syftet 
samt presenteras studiens bidrag. Det redogörs även förslag till vidare forskning. 

Syftet med denna studie var att belysa estetisk arbetskraft ur ett 
rollidentifikationsperspektiv, för att förstå hur frontpersonal påverkas av 
estetiska krav. 

I resultatet framkom fyra olika nivåer på hur de anställda kan identifiera sig i 
sin yrkesroll, vilket skapar olika regleringar till beteenden hos dem. Nivåerna är 
på en skala från att inte vara motiverad och således vara stressad på arbetet till 
att identifiera sig, bli motiverad och få ett gott välmående. Följaktligen beror 
de anställdas välmående och deras beteenden på den grad de kan identifiera sig 
med den yrkesroll företaget kräver och de estetiska kraven som finns i rollen. 
Det framkom även att det är mer komplext än att en anställd antingen 
identifierar sig eller inte gör det. En person kan vara mycket motiverad och 
trivas på sitt arbete om han eller hon känner sig bekräftad, utan att ha 
identifierat sig i större utsträckning. Vidare behöver inte heller en anställd vara 
helt omotiverad om den inte alls identifierar sig utan kan, genom att han eller 
hon accepterar kraven som ställs, finna sig i att utföra sitt arbete. Ytterligare ett 
faktum som framkom ur studien är vikten för de anställda att få visa en 
förhöjd bild av sig själva för att de ska känna sig bekväma och självsäkra på sin 
arbetsplats.  

Med denna vetskap kan företag få en större förståelse för sin personal och kan 
använda nivåerna av motivation i yrkesrollen som verktyg i att motivera 
personalen för att slutligen få nöjdare kunder. Det konkreta verktyg denna 
studie lämnar är att ge de anställda ökad bekräftelse när identifikation är låg. 
Studien har gett en vidareutveckling kring forskning om estetisk arbetskraft 
genom att belysa den med motivationsteorier och rollidentifikation, vilket 
bidrar till ökad kunskap inom området.  

6.1. Förslag till vidare forskning 

I vidare studier rekommenderar forskarna att utifrån ett ledarskapsperspektiv 
utveckla verktyg för att leda estetisk arbetskraft. Syftet med en sådan 
underökning rekommenderas vara att ta fram verktyg för hur företagen ska få 
sin personal välmående och kunna reglera de anställdas beteenden till de 
önskade estetiska kraven. Denna studie visar att bekräftelse är ett verktyg men 
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i vidare forskning skulle fler konkreta verktyg vara av stor vikt för företag i 
praktiken men även för att tillföra ytterligare kunskap inom området estetisk 
arbetskraft. En annan intressant aspekt i vidare forskning vore att studera 
estetisk arbetskraft utifrån en tidsaspekt. Är det så att en anställt har ett statiskt 
förhållande till de estetiska kraven, förändras det efter tiden i yrkesrollen eller 
får tiden en person att utveckla andra förmågor och se samt ta till sig estetiska 
krav på nya eller annorlunda sätt. 

	  



	39	

Referenslista 

Bitner, M.J. (1992). Servicescape: The impact of physical surroundings on 
customers and employees. Journal of Marketing, 56 (2), 57-71. 

Byrman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Kina: Liber 
AB. 

Entwistle, J. & Wissinger, E. (2006). Keeping up appearances: aesthetic 
Labour in the fashion modelling industries of London and New York. The 
Sociological Review, 54 (4), 774–794. 

Dalen, M. (2011). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2008). Self-Determination Theory: A Machrotheory 
of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology. 49 (3), 
182-185.  

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken- För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB.  

Grönroos, C. (2011). “Value co-creation in service logic: a critical analysis”, 
Marketing Theory. 11 (3), 279-301.  

Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. (1994). Competing paradigms in qualitative 
research. I: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (red.), Handbook of qualitative research. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 

Hochschild, R.A. (1983). The managed Heart: Commercialization of human feeling. 
Berkeley: University of California Press. 

Huzell, H. & Lundberg, H. (2010). Jag är en levande skylddocka! Handelsanställdas 
upplevelser av estetiska krav. Handelns utvecklingsråd. 
http://www.handelsradet.nu/wp-content/uploads/2016/01/2010-6-Jag-ar-
en-levande-skyltdocka.pdf [2016-03-12] 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement 
at work. Academy of Management Journal, 33 (4), 692-724. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 



	 40	

Leavitt, K. & Sluss, D.M. (2015). Lying for who we are: An identity-based 
model of workplace dishonesty.  Academy of Management Review, 40 (4), 587–
610. 

LeCompte, M.D. & Goetz, J.P. (1982). Problems of reliability and validity in 
ethnographic research. Review of Educational Research, 52, 31-60. 

Lincoln, Y.S & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage. 

May, D.R., Gilson, R.L. & Harter, L.M. (2004). “The psychological conditions of 
meaningfulness,safety and availability and the engagement of the human spirit at work”. 
Journal of Occupational & Organizational Psychology, 77, 11-37. 

McCance, A.S., Nye, C.D., Wang, L., Jones, K.S. & Chiu, C. (2013). Alleviating 
the burden of emotional labor: the role of social sharing. Journal of 
Management, 39 (2), 392-415. 

Nickson, D., Warhurst, C. & Dutton, E. (2004). Aesthetic Labour and Policy-
making Agenda: Time for a Reappraisal of Skills? SKOPE Research Paper (48). 

Nickson, D., Warhurst, C. & Dutton, E. (2005). ‘The Importance of Attitude 
and Appearance in the Service Encounter in Retail and Hospitality’, Managing 
Service Quality, 15 (2), 195-208. 

Pettinger, L. (2004). ‘Brand Culture and Branded Workers: Service Work and 
Aesthetic Labour in Fashion Retail’, Consumption Markets & Culture, 7 (2), 
165-184. 

Pine, II, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. 
Harvard business review, 76 (4), 97-105. 

Pounders, K.R., Babin, B.J. & Close, A.G. (2015). All the same to me: 
outcomes of aesthetic labor performed. Journal of the Academy of Marketing 
Science, (43), 670-693.   

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the 
Facilitation of Instrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. 
American Psychologist, 55 (1), 68-78. 

Sullivan, H.S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: Norton.  



	41	

Tsaur, S. & Tang, W. (2013). The burden of esthetic labor on front-line 
employees in hospitality industry. International journal of hospitality management, 
(35), 19-27. 

Thompson, P., Warhurst, C. & Callaghan, G. (2001). ‘Ignorant Theory and 
Knowledgeable Workers: Interrogating the Connections between 
Knowledge, Skills and Services’, Journal of Management Studies, 38 (7), 923-942. 

Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2004). “Evolving to a new dominant logic for 
marketing”, Journal of Marketing. 68 (1), 1-17. 

Warhurst, C. & Nickson, D. (2007). Employee experience of aesthetic labour 
in retail and hospitality. Work, Employment & Society, 21(1), 103-120.  

Warhurst, C., Nickson, D., Witz, A. & Cullen, A.M. (2000). ‘Aesthetic Labour 
in Interactive Service Work: Some Case Study Evidence from the “New” 
Glasgow’, Service Industries Journal, 20(3), 1-18. 

Williams, L.C., & Connell, C. (2010). ”Looking good and sounding right”: 
Aesthetic labour and social inequality in the retail industry. Work and 
Occupations, 37 (3), 349-377. 

Wirtz, J., Chew, P. & Lovelock, C. (2012). Essential of service marketing. 
Singapore: Person Education Centre. 

Witz, A., Warhurst, C. & Nickson, D. (2003). The labour of aesthetics and the 
aesthetics of organization. Organization, 10 (1), 33-54.  

Wright Mills, C. (1951). White collar – The American Middle Class [Elektronisk]. 
New York: Oxford University Press. 

Yoon, H.M. (2001). “The effect of work climate on critical employee and 
customer outcomes”. International Journal of Service Industry Management, 12 (5), 
500-521. 



	 42	

Information om studien   Bilaga 1 
 

Tack för att du valt att delta i denna studie som syftar till att få mer kunskap 
om frontpersonalen upplevelser.  

Vi som skriver uppsatsen och kommer utföra intervjun heter Johan Brottsjö 
och Marie Andersson, båda läser en kandidat i företagsekonomi vid 
handelshögskolan, Karlstads universitet.  

Intervjun som kommer ligga till grund för vår studie beräknas inte ta mer än 
en timme och kommer bestå av frågor angående hur du upplever din 
arbetssituation som en del av ansiktet utåt för din arbetsgivare. Bifogat finner 
du en samtyckesblankett som vi gärna ser undertecknad och lämnas vid 
intervju tillfället. Med ditt tillstånd kommer vi spela in intervjun för eget syfte, 
det vill säga ingen annan än vi som utför intervjun kommer få tillgång eller 
lyssna till intervjun. Allt intervjumaterial är konfidentiellt, vilket innebär att 
intervjudeltagarna är helt anonyma. 

Du har även rätt att avbryta din medverkan när som helst utan motivering och 
kommer om så önskas få ta del av studiens resultat.  

Vid frågor och funderingar kontakta oss gärna! 

 

Johan Brottsjö   

Mobil: 0730-26 60 15 

Email: brottsjo_@hotmail.com  

Marie Andersson 

Mobil: 0733-20 85 13 

Email: andersson.h.marie@gmail.com  

 

Handledare: 

Peter Samuelsson, doktorand vid centrum för tjänsteforskning (CTF), 
Karlstads universitet. 

Email: peter.samuelsson@kau.se  
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Samtyckesblankett    Bilaga 2 

 
 
 
 
 

Jag har mottagit information om studien och ger efter det mitt samtycke för 
att delta genom att bli intervjuad. 

 

 

 

 

Namnteckning 

 
  

Namnförtydligande 

 
  

Ort och datum 
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Intervjuguide    Bilaga 3 
 

Bakgrundsfrågor  

1. Vart arbetar du? 

2. Kan du berätta om hur du fick ditt jobb?  

a) Varför tror du att dem valde dig?  

3. Ifall ni skulle få en ny medarbetare, hur skulle denne vara?  

 

Frågor angående arbetsplatsen  

4. Hur upplever du företagets image/stil?  

a) Vilka kunder vänder ni er till?  

b) Hur ska man vara och hur ska man klä sig för att passa in på erat 
företag?  

c) Hur känner du att du passar in i denna stil?   

d) På vilket sätt passar du in? Kan du ge exempel? 

e) Har du någon gång känt att du inte passar in i företagets image?  

f) Om ja, När var det iså fall och hur känns det? Hur påverkade det dig?  

5. BILDER (På tio olika personer som representerar olika roller med olika 
stil)  

6. Vem utav dessa personer identifierar du dig bäst med? 

a) Varför? Skulle du kunna förklara stilen på den/dom personerna?   

b) Vilka personer passar sämst in på dig? Varför? Kan du förklara stilen på 
dem? 

c) Vem utav dessa tror du skulle fått jobb här? Varför? 

d) Vilka av personerna ser du som kunder hos er?  

 



	45	

7. Hur behandlar du 1:an som kund?  

a) Hur skiljer det sig från hur du behandlar personen på bild 4?  

b) Hur skiljer det sig från hur du behandlar den person som du identifierar 
dig med? 

c) På vilket sätt? 

d) Varför gör du det? 

e) Hur känns det? 

8. Hur upplever du din arbetsplats?  

a) På vilket sätt är den bra/dålig? 

b) Kan du berätta om när du känner dig motiverad/peppad på jobbet? 

c) Vad är det som gör att du känner dig så?  

d) Kan du berätta om hur du gör dig i ordning inför jobbet? 

e) Hur upplever du en dag på jobbet som du inte hann göra dig i ordning 
på det sättet du vill? 

f) Hur känner du inför att du känner så? 

g) Skulle du känna dig obekväm inför chefen, kollegerna eller kunderna?  

h) Hur skiljer sig det från när du är iordning på det sätt du vill? 

i) Varför? 

j) Hur upplever du det? 

k) Är du mer motiverad på jobbet när du är iordning som du vill? 

l) Om ja, varför? 

m) Upplever du en skillnad på ditt välmående på jobbet om du hann göra 
dig iordning?  

n) Om ja, varför? 

o) Skiljer sig sättet du gör dig iordning till jobbet mot när du gör dig 
iordning för att träffa vänner?  
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9. Skulle du vara kund på företaget om du inte arbetade där? 

a) Var du kund där innan du började jobba också?  

b) Kan du känna igen dig i företagets kunder? På vilket sätt?  

10. Hur bemöter ni era kunder?  

a) Hur upplever du det? 

b) Känns det positivt(roligt) eller negativt (ansträngande)? 

c) Varför? 

d) Hur skiljer sig ditt beteende på ditt jobb emot hur du är mot din familj 
och vänner? 

e) Känns det som du alltid är dig själv på jobbet? 

f) Om inte, kan du ge exempel på när du inte är det? Hur känns det? 
Påverkar de ditt beteende utanför jobbet? 

11. Hur förväntas ni tala med en kund? 

a) Hur ändrar du ditt tonläge vid kontakt med kunder?  

b) Har ni blivit instruerade om hur ni ska bete er och tala mot kunden? På 
vilket sätt? 

c) Om inte, hur har du då lärt dig hur du ska bemöta och tala med 
kunden?  

d) Hur upplever du det?  

12. Berätta om hur din stil har ändrats sedan du började jobba här?   

a) Varför tror du det?  

b) Hur förändrar det hur du känner dig? Din självsäkerhet på jobbet?  

13. Finns det några kläder som är ej är lämpliga för ditt jobb?  

a) Hur känns det? 
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14. Kan du berätta om ett tillfälle när chefen kommenterat eller sagt hur 
personalen ska se ut? (Hur tror du dina chefer tänker angående hur du 
ska se ut på jobbet?). 

b) Om inte, upplever du ändå att det ställs krav på hur ni ska se ut? 

c) På vilket sätt märker du det? 

d) Hur känns det?  

e) Hur känner du att du kan leva upp till kraven? 

f) Behöver du anstränga dig? 

g) Hur känns de? 

h) (Upplever du att du förväntas ha kläder från arbetsplatsen?) 

15. Hur arbetar du på ditt yttre? Vad gör du för ditt utseende? 

a) Tycker du att det är roligt? På vilket sätt? 

b) När du tränar och shoppar, hur tänker du kring ditt arbete då?  

c) Hur har ditt arbete med ditt yttre förändrats sen du började jobba på 
företaget?  

16. Hur pratar ni med varandra kring utseende på arbetsplatsen? 

a) Berätta om tillfällen det tas upp? 

b) Hur upplever du dessa situationer?  Hur känns de? 

17. Så du upplever att de finns krav på hur du ska se ut på din 
arbetsplats? 

18. Bara för att summera, känner du att du kan identifiera dig med den 
imagen som företaget försöker förmedla?  

19. Vad har du slutligen att tillägga om dessa typer av krav på din 
arbetsplats



 


