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Abstract 

Denna studie är en kandidatuppsats i ämnet socialpsykologi, och är författad vid Uppsala 

universitet våren 2016. Syftet med studien var att undersöka och skapa en djupare förståelse 

för hur personer som nyligen tagit en högskoleexamen upplever, samt reflekterar kring, 

situationen av en anställningsintervju och de faktorer som påverkar en eventuell anställning 

och hur de väljer att marknadsföra sig under anställningsintervjuer. Detta genom deras egen 

presentation av situationen. Mot bakgrund av syftet är de frågeställningar som står i fokus: (1) 

vilka faktorer kan de urskilja såsom viktiga för att få anställning, (2) hur upplever personerna 

innebörden av deras utbildning i sammanhanget av en anställningsintervju, samt (3) hur ser 

de på sin anställningsbarhet och vilka strategier används för att framställa sig som 

anställningsbar. Genom en fenomenologisk ansats har empirin, som samlades in genom tio 

intervjuer, tolkats med hjälp av hermeneutiska tolkningsverktyg och sedan analyserats utifrån 

Goffmans dramaturgiska perspektiv, kommodifieringen som presenterad av Kopytoff, samt 

Baumans teori om individens marknadsföring. För att få anställning valde intervjupersonerna 

att lyfta fram aspekter från sin utbildning, tidigare erfarenheter, samt belysa de personliga 

egenskaper och ideal som upplevdes som önskvärda att framställa vid anställningsintervjuer. 

Såväl privatlivet som individens utseende och klädsel angavs vara centrala faktorer i 

framställningen, men ej avgörande i valet av rekryt. Den rollgestaltning som rekryten 

presenterar genom sin framställning förväntas vidare överensstämma med såväl 

arbetsmarknadens och rekryterarens förväntningar, som individens faktiska kompetens. 

Utbildningen upplevdes medföra mer tydligt definierade rollförväntningar på individen. 

Slutligen bör innehållet i individens framställning och marknadsföring utgöra ett 

marknadsvärde för rekryteraren vid anställningsintervjun. Studien bidrar till forskningsfältet 

genom att presentera ett innehåll utifrån individens egen upplevelse, tankar och erfarenhet. 

Nyckelord: anställningsintervju, framställning, kommodifiering 

  



Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de intervjupersoner som tagit sig tiden att ställa 

upp i vår studie. Utan ert deltagande, era upplevelser, tankar och erfarenheter av 

anställningsintervjuer hade inte denna studie varit möjlig. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Marie Flinkfeldt, för god handledning under 

skrivprocessen. Tack för ditt engagemang och intresse i vår uppsats, ditt stöd har varit till 

mycket stor hjälp. Vi vill också passa på att tack alla de seminariedeltagare som under 

uppsatsskrivandet kommit med kommentarer på förbättringar och övriga tips under 

skrivandets gång. 

Uppsala, maj 2016 

Daniel de Boer 

Sophie Hovberg 
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1.  Inledning  

Vi lever i en utbredd arbetskultur i Sverige och redan under skoltiden förbereds vi inför 

framtidens arbete, genom såväl att passa tiden på morgonen som att producera och framställa 

en produkt inom givna tidsramar. En stor del av dygnets timmar tillbringas på arbetsplatsen. 

Detta som ett svar till den arbetslinje och primärt den samhälleliga självförsörjningsprincipen 

som utarbetades i slutet på 1800-talet och i början av 1900-talet. Definitionen av arbetslinjen 

har varit varierande men dess kärna har följt med genom samtiden. Arbetslinjen som 

samhällelig självförsörjningsprincip och åtgärder genom arbetsmarknadspolitiken 

karakteriseras av “en strävan att inpränta individens skyldighet att försörja sig själv”. 

Principen har och fungerar även idag som ett hjälpmedel att gagna och premiera arbetsvilja 

och är både ekonomisk som humanitärt grundad. (Eriksson, 2004) 

Enligt Garsten och Jacobsson (2004) och Fogde (2009) har anställningsbarhet etablerats som 

ett viktigt begrepp inom dagens arbetsmarknadspolitik. Begreppet syftar till bestämda 

antaganden om arbetsmarknadens funktionssätt, vilket är ett utbudsorienterat perspektiv där 

individens egenskaper relateras till en rad olika normativa ideal av hur individer skall vara för 

att vara anställningsbara. Det förväntas t.ex. att individen själv aktivt tar ansvar över sin egen 

anställningsbarhet för att göra sig tillräckligt attraktiv på arbetsmarknaden. Detta är i linje 

med den ansvarsförskjutning som skett mellan staten och individen, beträffande 

försörjningsansvaret och individens rätt till arbete gentemot individens skyldighet att arbeta 

(Junestav, 2004; Petersson, 2009). De höga kraven från det moderna konsumtionssamhället 

(Bauman, 2008) medför således att arbetssökande tvingas marknadsföra sig själva. 

I det svenska samhället finns ett antal förväntningar kring hur individer förväntas framställa 

sig själva inför arbetsgivaren vid en anställningsintervju. Fokus ligger inte endast på 

kompetens utan även på individens yttre framträdande och personliga egenskaper. Frasen “hel 

och ren” är frekvent förekommande i anslutning till en rad olika skrifter som ger tips inför 

anställningsintervjun. I tidskriften Kollega framhålls att det krävs mycket mer än så (Täpp, 

2008). När det kommer till den punkt att det står mellan två individer bedöms att den individ 

som har “paketerat” sig mest framgångsrikt och uppvisat en önskad karaktär har större chans 

att få jobbet i slutändan. I paketeringen ingår inte endast kläder utan även utseende och 

kroppsspråk, allt det som finns tillgängligt för arbetsgivaren att se och känna. Vidare 

framhålls, att hur en individ klär och presenterar sig kan visa på hur allvarligt denne tar 
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arbetet och vilken respekt individen har för arbetsgivaren. Hur individer skall se ut och 

förväntas framställa sig själva är någonting som ständigt skapas och reproduceras av 

samhället och ses därmed som en självklarhet (Holmberg, 2008). Således medverkar individer 

aktivt till att upprätthålla de olika idealen. 

De senaste decennierna har medfört en stor förändring av arbetsmarknaden, genom såväl den 

teknologiska utvecklingen som globaliseringen i stort (Näswall, Hellgren & Sverke, 2008). 

Detta innebär vidare att många traditionella arbeten helt har digitaliserats och den fasta 

arbetsplatsen har i många fall utvecklats till att vara världsomspännande. Allt fler individer 

väljer att utbilda sig efter gymnasiet och antalet högutbildade har ökat (SCB, 2014), möjligen 

som ett svar på den minskade efterfrågan av traditionell arbetskraft. Med ett växande antal 

högutbildade leder det till en högre utbildningsnivå bland de anställda och en högre 

konkurrens på arbetsmarknaden, allt fler högutbildade är behöriga för varje ledig anställning 

(Näswall et al., 2008). Detta som ett led av arbetsmarknadens förändring (Smith, 2010) och 

den konkurrenskraft som det skapar är det av betydelse att hålla sig attraktiv på 

arbetsmarknaden. Ehrenreich (2006) menar därmed på att även högutbildade individer 

exponeras för en rörlig och ofta osäker arbetsmarknad. Detta gör att högutbildade besitter en 

dokumenterad kompetens, men likväl riskerar att utsättas för längre perioder av arbetslöshet 

(Ehrenreich, 2006).	  

1.1  Syfte  och  frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka och skapa en djupare förståelse för hur personer som 

nyligen tagit en högskoleexamen upplever, samt reflekterar kring, situationen av en 

anställningsintervju och de faktorer som påverkar en eventuell anställning och hur de väljer 

att marknadsföra sig under anställningsintervjuer. Detta genom deras egen presentation av 

situationen. 

Mot bakgrund av syftet är de frågeställningar som står i fokus: (1) vilka faktorer kan de 

urskilja såsom viktiga för att få anställning, (2) hur upplever personerna innebörden av deras 

utbildning i sammanhanget av en anställningsintervju, samt (3) hur ser de på sin 

anställningsbarhet och vilka strategier används för att framställa sig som anställningsbar. 
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1.2  Disposition  

Inledningsvis presenteras en övergripande sondering av forskningsfältet inom det givna ämnet 

för att sätta studiens syfte i kontext. Därefter redovisas det teoretiska ramverket som ligger till 

grund för analysen av det insamlade materialet. Ramverket grundar sig i teorier från Goffman 

(2014[1959]) och Berger och Luckmann (1991[1967]) om sociala och institutionella roller, 

kommodifieringen definierad av Kopytoff (1986), samt individens marknadsföring utifrån 

Bauman (2008). Sedan avhandlas det metodologiska ramverket med resonemang kring 

metodval, urval, planering och genomförande av intervjuer, samt hur etiska riktlinjer från 

Vetenskapsrådet (2002) har tagits i beaktande för att upprätthålla en god forskningssed. 

Därefter presenteras delar av det empiriska materialet i anslutning till en analys gjord med 

hjälp av det teoretiska ramverket. Slutligen redogörs analysens slutsatser samt en diskussion 

av resultatet i relation till tidigare forskning, teori och metod. 

2.  Tidigare  forskning  

Forskning kring individens känsla av anställningsbarhet samspelar med vad individen innehar 

för kompetens, personliga tillgångar och begränsningar samt vad som utformar en god 

kandidat för att få anställning. För att få en förståelse för vad forskningsfältet har studerat i 

relation till anställningsbarhet och individens enskilda upplevelse av detta, följer nedan en 

redogörelse av funnen forskning. Utbildning och ansvar kring utbildning behandlas liksom 

framställningen och konstruktionen av en anställningsbar individ. 

2.1  Begreppet  anställningsbarhet  

Ordet anställningsbarhet implicerar på att det är nära kopplat till anställning och de 

förhållanden som råder på arbetsmarknaden (Berglund, 2009, s. 28). Användandet av 

begreppet anställningsbarhet diskuteras och utreds i stor omfattning, bland annat av Berglund 

och Fejes et al. (2009). Likaså Garsten och Jacobsson et al. (2004) avhandlar hur begreppet 

används samt hur det består av många komponenter, som förmågan att lära och engagera sig i 

ett livslångt lärande, samt vikten av flexibilitet. En tydlig distinktion mellan anställning 

(employment) och anställningsbarhet (employability) måste göras (Knight & York, 2004; 

McQuaid & Lindsay, 2005). Detta då anställning främst utvecklats i riktning till ett 

sysselsättningsperspektiv, angående anställning kontra arbetslöshet med hänsyn till utbud och 

efterfrågan. Anställningsbarhet som begrepp rör närmast förmågan till anställning, en 
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indikator på individens användbara förmåga och kompetens på arbetsmarknaden. Därmed 

sätts begreppets sista del i centrum, -barhet (-ability). 

Diskussionen kring begreppet är enformig och stannar ideligen kring om utbildning faktiskt 

leder till en ökad anställningsbarhet, vilket leder till ett okritiskt användande av begreppet 

(Berglund, 2009). Begreppet blir därmed diffust och betydelsen går förlorad. 

Anställningsbarhet har även kommit till att bli ett politiskt och ideologiskt värdeladdat 

policyredskap som används för att legitimera olika insatser inom både utbildningssystemet 

och på arbetsmarknaden (Berglund och Fejes, 2009). Det ligger på individen att ta initiativ 

och ansvar för att lyckas med att vara en av kandidaterna för en tjänst och skaffa sig ett arbete 

(Garsten & Jacobsson, 2004). Det finns emellertid ett antal olika tolkningar för hur individer 

skall åstadkomma sin egen anställningsbarhet eller “säljbarhet” (Fogde, 2009, s. 43-44). Det 

blir därmed svårt att tyda exakt vad det innebär i praktiken att leva upp till marknadens krav 

och det skapas skiljaktigheter i huruvida arbetssökande individer upplever sig själva som 

“säljbara” eller ej (Fogde, 2009). 

Vidare är anställningsbarhet inte endast viktigt för individen utan även för arbetsmarknaden 

och de företag och organisationer som anställer individer. Detta i bemärkelsen att det är 

gynnsamt för dessa företag och organisationer att anställa individer som i stor utsträckning 

anses vara anställningsbara, då dessa individer presterar på ett mer tillfredställande sätt än 

individer med en låg grad av anställningsbarhet (De Cuyper et al., 2014). 

2.2  Utbildning  för  ökad  anställningsbarhet  

I diskussioner om anställningsbarhet är förhållandet till utbildning ofta centralt (se Fejes & 

Berglund, 2009; Garsten & Jacobsson, 2004; Lindberg, 2009). Den högre utbildningens 

funktion och syfte i samhället studeras genom tre perspektiv, nytta, konkurrens och bildning 

(Lindberg, 2009). Vilket perspektiv som antas i synen på högre utbildning påverkar på vilket 

sätt utbildningar designas i sitt utförande, således är det perspektivet som bestämmer 

betydelsen av begreppet anställningsbarhet i relation till utbildning (Lindberg, 2009). Det är 

ett delat ansvar mellan staten och individen vad gäller utbildning (Garsten & Jacobsson, 2004, 

s. 8). Statens ansvar är att tillgodose möjligheten för utbildning och vidareutbildning, medan 

individen är ansvarig för att tillägna sig kunskapen (Garsten & Jacobsson, 2004, s. 8). Detta 

genom att ta del av de erbjudna utbildningsmöjligheterna för att öka sin anställningsbarhet, 

vilket i slutändan innebär att individen själv är ansvarig för sin anställningsbarhet. Därmed 
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måste individen själv avväga och besluta om vilken utbildning som denne är i behov av och 

ansvaret att utbilda sig läggs på individen. 

En parameter som i anslutning till högre studier som framkommit vara avgörande för om en 

individ väljer att studera vidare är klasstillhörighet och även då individer från 

arbetarklassbakgrund visserligen utgör en stor del av gruppen som studerar vidare är 

fördelningen vid rekrytering ändå sned (Ulfsdotter Eriksson, 2002). Utbildning utgör en faktor 

som anses minska klyftorna i samhället och har därmed används i syfte av att minska dessa 

(Ulfsdotter Eriksson, 2002, s. 27). Statens offentliga utredningar, framhåller att utbildning 

breddar den enskilda individens möjligheter till delaktighet och bättre arbetsmöjligheter (SOU 

2000:47). 

Föräldrastödet har en avgörande betydelse för huruvida individen studerar vidare (Hilding, 

2000). Föräldrar med hög utbildning upplevs av deras barn ha ett mer riktat incitament och 

engagemang än vad barn med föräldrar som inte har en hög utbildning upplever sig få, barn 

med föräldrar som inte har en hög utbildning upplever förvisso ett stöd men inte med lika 

adresserad riktning (Hilding, 2000). Utifrån den påtalade snedrekrytering som förekommer 

givet klassbakgrundsförhållandet upptäcks ytterligare en aspekt, ett mer allomfattande 

diskriminerande handlingssätt i rekryteringsprocessen, det är därmed av vikt att utbilda sig 

och få ett arbete (Kåks, 2007, s. 137).	  

2.3  Diskriminering  i  arbetslivet  och  vem  som  är  anställningsbar  

Förekomsten av diskriminering utifrån ett marknadsperspektiv har uppmärksammats och 

diskrimineringens befintlighet kastar därmed ljus på marknadens dysfunktion i att den mest 

lämpade inte alltid anställs (Carlsson, 2009). Det har framkommit genom studier att 

Arbetsförmedlingen klassificerar klienters arbetsförmåga och anställbarhet genom att tilldela 

administrativa koder och sociala kategorier (Jacobsson & Seing, 2013). Arbetsmarknadens 

höjda krav har medfört att fler individer blir funktionshinderskodade utan att nödvändigtvis ha 

vad som traditionellt sett ses som ett funktionshinder. Det kan exempelvis handla om att inte 

vara tillräckligt socialt kompetent eller attraktiv. “Socialt belastande omständigheter” som 

missbruk eller kriminellt förflutet är exempel som kan kodas som ett “socialmedicinskt 

funktionshinder” (Jacobsson & Seing, 2013). Koden kan även inkludera ett avvikande 

utseende som dålig hygien, kraftig övervikt eller piercingar. Den socialmedicinska koden blir 
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en slags restkategori för människor som av olika skäl inte lever upp till arbetsmarknadens 

krav (Jacobsson & Seing, 2013). 

2.4  Anställningsbarhet  och  hälsa  

Vikten av anställningsbarhet berör och utgör inflytande på individens hälsotillstånd vilket 

framkommit i studier (Fejes & Berglund, 2009, s. 20). Idag är det inte ovanligt att 

arbetsgivare genom olika medel satsar på, och därmed skapar möjlighet för sina anställda att 

leva ett hälsosammare liv. Detta genom såväl hälsokontroller som friskvårdsbidrag för 

hälsofrämjande aktiviteter, dels kan dessa praktiker ses som ett sätt att hjälpa den anställde till 

att må bättre och i följande led då även ge arbetsgivaren anställda som orkar arbeta bättre och 

dels minska omfattningen av sjukskrivningar på arbetsplatsen (se även Björklund, 2009, s. 

138). Arbetsgivaren kontrollerar även arbetstagarens livsstil och fysiska kropp genom olika 

hälsofrämjande insatser, som ett resultat av att forma sina anställda till att agera 

överensstämmande med arbetsgivarens normer kring god fysik och vad en god anställd anses 

vara (Fejes & Berglund, 2009). Ett tredje sätt att se denna praktik på är som en disciplinering 

av de anställda (Fejes & Berglund, 2009). Föreställningen av att leva ett hälsosamt liv 

påverkar även hur individen sedan tänker och agerar, dels i förhållande till individen men 

även i förhållande till den fysiska kroppen (Björklund, 2009, s. 139). Detta leder till att 

anställningsbarhet även kopplas samman med individens välbefinnande. Kraven på 

anställningsbarhet genomsyrar individens vardag i och med att ett hälsosamt liv förväntas 

vara inbäddad i dennes livsstil (Björklund, 2009, s. 146-147). Individer som upplever sig vara 

anställningsbara, är i stor omfattning även friskare, i jämförelse med individer som anser sig 

vara betydligt mindre anställningsbara (Berntson & Marklunds, 2007). 

Anställningsbarhet är ett uttryck för att individen skall kunna, om det blir nödvändigt, “skaffa 

sig ett nytt, likvärdigt eller bättre arbete” (Berntson, 2008, s. 7; Knight & Yorke, 2004). En 

individs anställningsbarhet påverkar den allmänna självtilliten, men självtillit är inte 

nödvändigtvis av avgörande betydelse för känslan av att kunna skaffa ett nytt arbete 

(Berntson, 2008). En möjlig förklaring till detta anges vara att anställningsbarhet inte är starkt 

kopplat till självet utan snarare reflekterar ett begrepp kopplat till faktiska kunskaper. 

Individer som upplever sig som anställningsbara känner sig likaså mer trygga och har en 

högre känsla av kontroll över sig själv och sin omgivning. Individfaktorer som formell 

utbildning men även kompetensutveckling i arbetet tycks spela roll för individens 

anställningsbarhet (Berntson, 2008).	  
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2.5  Framställning  och  bemötande  

Icke-verbal kommunikation som kroppsspråk, ögonkontakt och gester med flera har en stor 

påverkan vid kundbemötandet (Gabbot & Hogg, 2000). Hur detta uttrycker sig beror vidare 

till stor del på själva personen i fråga, men möjligheter finns även till att träna på hur ett bättre 

kundbemötande skall uppnås. I studier om personkemi i samband med urvalet vid rekrytering 

och karriärutveckling framgår att första intrycket som handslaget, ett positivt och öppet 

kroppsspråk och bra personkemi är centrala faktorer vid bedömningen av en lämplig rekryt 

(Tollgerdt-Andersson, 2011, s. 56-102). Såväl vikten av formell utbildning och “rätt 

personlighet” som social kompetens är viktigt (Tollgerdt-Andersson, 2011; Berntson, 2008). 

Attribut som utseende eller klädsel uppges inte vara av största vikt, men att vara “välklädd 

eller “fräsch” uppskattas, istället läggs en större vikt vid personkemin och huruvida rekryten 

delade företagets värderingar (Tollgerdt-Andersson, 2011, s. 56-102). 

2.6  Hur  arbetssökande  individer  konstrueras  

Själva arbetssökandet kan betraktas som ett sätt att skapa ideal och normer för framtida 

arbetssökande individer genom en form av självmarknadsföring (Fogde, 2009, s. 43-47; jmf 

med Bauman, 2008). De diskursiva praktiker som arbetssökande studenter inom 

tjänstesektorn tar del av genom de olika karriärråden i form av t.ex. råd för 

anställningsintervjuer och hjälp med CV-skrivning, som tillhandahålls av bland annat 

Arbetsförmedlingen, Campus.se och fackorganisationen Unionen (Fogde, 2009, s. 14). Att 

individer aktivt arbetar med de olika karriärråden för att försöka göra ett lämpligt intryck på 

sina potentiella framtida arbetsgivare, tolkas som en typ av självreglering genom att 

individerna internaliserar de olika normerna kopplade till diskursen av att vara anställningsbar 

(Fogde, 2009, s. 43-44). De olika karriärråden blir följaktligen en viktig aspekt vid 

självregleringen av individerna då dessa försöker klara av de olika idealen och kraven på 

rollen (jmf med Goffman, 2014) som arbetande i dagens samhälle (Fogde, 2009, s. 44-45). I 

likhet med Garsten och Jacobsson et al. (2004) betonas vikten av de normer om flexibilitet 

och om individens eget ansvar för att skaffa sig en utbildning och arbete, likväl som att arbeta 

på sin personlighet och framställning (Fogde, 2009; Garsten & Jacobsson et al., 2004). 

Idealen handlar inte endast om att sälja sin arbetskraft, utan snarare om ideal för att 

uppmuntra individen till att uppfatta sig som en produkt eller vara på arbetsmarknaden 

(Fogde, 2009, s. 45; jmf med Bauman, 2008). 
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Av denna presentation av tidigare forskning har det framkommit att begreppet 

anställningsbarhet kopplat ett grepp om individen och det arbets- och utbildningspolitiska 

handlingssättet. Men såväl i hur arbetssökande individer konstrueras som forskningen om de 

diskriminerande aspekterna, samt vilken framställning och bemötande som gäller vid 

rekryteringen, lyser individens egen upplevelse med sin frånvaro. Därmed kommer denna 

studie placera sig vid den högskoleexaminerade individens egen upplevelse och presenterade 

livsvärld i anslutning till anställningsintervjuer. 

3.  Teori  

De teorier som skall tjäna för att begreppsliggöra och analysera hur anställningsintervjun 

upplevs av individer med högskoleexamen, är Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv och 

Bergers och Luckmanns (1991) institutionella roller. Vidare kommer kommodifieringen, som 

definierad av Kopytoff (1986) presenteras. I relation till kommodifieringen och dess 

processer, kommer även Baumans (2008) teori om individens marknadsföring att redogöras 

för. Slutligen kommer även de presenterade teorierna och deras relation till varandra, samt till 

denna studies syfte, att motiveras och redogöras för. 

3.1  Dramaturgi  och  sociala  roller  

I en anställningsintervju sker en interaktion mellan två individer, som i stor omfattning styrs 

av hur individerna gestaltar olika institutionaliserade sociala roller (Goffman, 2014, s. 23). 

För att skapa en djupare förståelse av detta kommer det dramaturgiska perspektivet (Goffman, 

2014) att användas. I perspektivet illustreras interaktionen mellan olika individer med hjälp av 

en “teaterscen”. På denna “scen” gör individer ett framträdande (Goffman, 2014, s. 23), vilket 

syftar till en aktivitet som vid ett givet tillfälle fungerar till att på något sätt påverka de andra 

deltagarna i interaktionen. Under ett framträdande gestaltas olika roller (Goffman, 2014, s. 

23). Rollgestaltningen anpassas med hänsyn till de andra individerna, observatörerna eller 

“publiken” i den givna situationen och kan innefatta flera olika roller som visas upp av 

individen (Goffman, 2014, s. 23). I sammanhanget av denna studie, gestaltas exempelvis 

rollen som rekryt av den individ som söker arbetet och den eller de individer som håller i 

intervjun, innehar rollen som rekryterare. 

Om två individer inte känner varandra, kan de tillämpa så kallade oprövade 

schablonuppfattningar (Goffman, 2014, s. 11) om varandra, baserat på t.ex. den andres 
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framträdande, utseende, klädsel, attityder och tidigare erfarenheter från liknande situationer. 

Dessa upplysningar om varandra medverkar till att definiera situationen och det skapas en 

uppfattning om varderas pålitlighet, kompetens, attityd och vad de båda kan komma att vänta 

sig av varandra i interaktionen (Goffman, 2014, s. 11). Oavsett målet eller motivet med ett 

framträdande gäller det att kontrollera observatörens reaktion, samt att uttrycka sig på ett 

sådant sätt att det uttryck som önskas överföras, även är det som överförs och att detta intryck 

uppfattas vara pålitlig information (Goffman, 2014, s. 13, 16). Framträdandet i interaktionen 

och dess definition av situationen måste därmed vara i samklang med samtliga deltagares 

definition av situationen, annars riskerar deltagarna i interaktionen att t.ex. bli illa till mods 

eller generade (Goffman, 2014[1959], s. 20). I vissa lägen kanske även en individ endast 

försöker få en observatör att känna sig nöjd med definitionen av situationen, för egen vinnings 

skull, genom att spela på ett sätt som denne tror att observatören förväntar sig (Goffman, 

2014[1959], s. 26). 

Individen kan i sitt framträdande antingen sända ut uttryck (Goffman, 2014, s. 12) dvs. 

verbalt genom tal, eller överföra uttryck (Goffman, 2014, s. 14) genom icke-verbala medel 

som ofta även är oavsiktliga. Exempel på icke-verbala medel är kroppsspråk, som t.ex. 

nervöst kroppsspråk, andra gester eller ögonkontakt o.s.v. Observatören kan därmed även 

tolka gester som är oavsiktliga och som individen i själva verket inte hade för avsikt att 

uttrycka (Goffman, 2014, s. 52-53). En nyexaminerad individ på en anställningsintervju, kan 

t.ex. uppträda på ett sätt som ger intrycket av att denne kanske inte är tillräckligt engagerad, är 

nervös, eller kanske rent av för intresserad. 

Fasad (Goffman, 2014, s. 28-29) är den del av individens framträdande som avsiktligt eller 

omedvetet används till att definiera och fastställa situationen för de som tar del av 

framträdandet. Fasaden kan utgöras av den platsburna inramningen (Goffman, 2014, s. 28-29) 

för situationen, som t.ex. den “scen” i form av det kontor, rum eller plats som 

anställningsintervjun sker i. Fasaden kan även betecknas av en personlig fasad (Goffman, 

2014, s. 30), vilken förväntas kunna kopplas samman och motsvara den rollgestaltning som 

framställs av individen. Detta gäller t.ex. individens sociala status, kön, kläder, utseende och 

kroppsspråk. När en individ tar sig an en institutionaliserad social roll, finns det många 

gånger redan en bestämd fasad som har upprättats för just den rollen (Goffman, 2014, s. 31). 

Detta innebär vidare att individen som antar en social roll även blir tvungen att upprätthålla 

den fasad som är kopplad till det förväntade framträdandet, individen gör en representation av 

den givna sociala rollen (Goffman, 2014, s. 31). Eftersom fasaden väljs av individen kan det 
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ibland uppstå problematik när individen skall välja en lämplig fasad för den rollen som skall 

gestaltas (Goffman, 2014, s. 33). Genom samhälleliga krav socialiseras individen till att utföra 

ett framträdande som överensstämmer med de förväntningar som finns i den sociala kontext i 

vilken rollen framförs (Goffman, 2014, s. 39). Ett framträdande formas därmed ofta utefter ett 

idealiserat intryck, som måste stämma in på observatörens stereotypa föreställning av den 

givna rollen (Goffman, 2014, s. 39-43). Detta innebär vidare att om individen i sitt 

framträdande skall nå upp till idealen bör denne även avstå från alla handlingar som är 

oförenliga med de givna idealen (Goffman, 2014, s. 44-45). En individ döljer därmed ofta det 

innehåll för observatören som anses strida mot den idealiserade versionen av individen 

(Goffman, 2014, s. 45, 49). 

Individen kan även använda fasaden för att försköna sitt framträdande på ett så fördelaktigt 

sätt som möjligt (Goffman (2014, s. 40). Detta med hjälp av statussymboler som uttrycker 

materiellt välstånd, som t.ex. dyra kläder eller dylikt. Men även för att åstadkomma ett intryck 

om att individen i fråga, har rätt motiv för att anta rollen och de ideala kvalifikationerna för att 

kunna framföra denna roll (Goffman, 2014, s. 47, 49). Ibland kan individen visa upp en 

“falsk” fasad eller “bara en fasad” vilket kan få observatören att ifrågasätta om individen är en 

“bedragare” och därmed inte har rätt att använda den roll som antagits (Goffman, 2014, s. 58). 

För att inneha en viss roll räcker det därmed inte endast att ha de attribut som associeras till 

rollen, individen måste även upprätthålla normerna som tillhör rollen (Goffman, 2014, s. 71). 

Den plats eller “scen” där framträdandet äger rum betecknas av Goffman (2014, s. 97) som en 

främre region, där vissa delar av aktiviteten framhålls medan andra göms undan. Den bakre 

regionen (Goffman, 2014, s. 101-102, 120) är den del av individens verklighet, som på något 

sätt är oförenlig med framträdandet i den främre regionen. Bakre regionen skulle även kunna 

benämnas som “bakom kulisserna” och kan exemplifieras av en individs arbetsliv kontra 

privatliv, eller formellt kontra informellt uppförande. Information som strider mot det intryck 

som avses att ges vid ett framträdande kallas för destruktiv information (Goffman, 2014, s. 

126) och kan innehålla information från det förflutna eller andra nuvarande aktiviteter som 

står i strid med den definition av situationen som aktören försöker förmedla, vilket därmed 

skulle kunna försvaga individens framträdande (Goffman, 2014, s. 183). Detta genom t.ex. att 

rekryten gör en oavsiktlig gest, säger något opassande eller på något sätt uppvisar negativt 

värderade personliga egenskaper. Sådana misstag skapar dissonanser i framträdandet 

(Goffman, 2014, s. 183-185) och som riskerar att göra rekryteraren illa till mods. En situation 

av den arten kan undvikas med så kallade försvarsåtgärder (Goffman, 2014, s. 85, 189, 196) 
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genom att t.ex. förbereda sitt framträdande och därmed förhoppningsvis gardera sig mot 

eventuella felsteg eller oavsiktligheter i framträdandet. Individer kan även försöka göra en 

“publikåtskillnad” där aktören delar upp sin publik så att de som ser dennes framträdande vid 

en viss tidpunkt, inte är samma publik som ser framträdandet vid en annan roll och tidpunkt 

(Goffman, 2014, s.122). 

Goffman, 2014, s. 208) diskuterar själv användningen av det dramaturgiska perspektivet vid 

studiet av institutionell integration, vilket även är målet med anställningsintervjuer. Detta 

speciellt i sambandet av arbetsnormer (Goffman, 2014, s. 209) där rekryterare testar olika 

kvalitéer och egenskaper i individens arbetsprestationer och att arbetssökande individer i sin 

tur försöker visa på att de innehar dessa önskvärda attribut. Vidare har vikten av att kunna 

leva upp till arbetsgivarens ideal även att göra med att den roll som den arbetssökande 

försöker gestalta måste kunna representera den givna institutionella ordningen för den aktuella 

arbetsplatsen individen söker arbete på (Berger & Luckmann, 1991, s. 92). Detta sker på två 

plan. För det första måste individen i sitt rollframträdande som t.ex. civilingenjör kunna 

representera sig själv som just en civilingenjör, för det andra måste denna roll kunna 

representera hela den institution, i form av företaget eller arbetsplatsen, inom vilken rollen ska 

framställas (Berger & Luckmann, 1991, s. 92). Rekryteraren är det ombud som kontrollerar de 

institutionella normer och förväntade kvalitéer medan den nyexaminerade arbetssökande 

individen försöker gestalta denna roll. 

Sammanfattningsvis, sätter den roll som individen gestaltar ramarna för hur individen på ett 

lämpligt sätt skall agera och reagera i situationen av en anställningsintervju. Det blir här fråga 

om en så kallad rollförväntning, vilket innebär ett, “Förväntat sätt att gestalta en roll enligt de 

föreställningar om den som utvecklats i ett visst socialt sammanhang” (Egidius, 1997, s 469). 

Det blir därmed svårt för individen att frångå de tillskrivna ideal och förväntningar som 

associeras till dessa roller som individen avser att gestalta.	  

3.2  Kommodifiering  och  individens  självmarknadsföring  

I Kopytoffs (1986, s. 64-69) definition av kommodifiering är utbytet av objekt eller service i 

ett ekonomiskt system centralt. Dessa utbyten förutsätter både ett användarvärde och ett 

bytesvärde. Någonting kommodifieras således av att det görs och framställs som utbytbart 

gentemot någonting annat, vilket oftast handlar om att någonting köps för pengar. Vad som 

utgör en vara handlar inte endast om den materiella produktionen, utan påverkas även av den 
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kognitiva och kulturella processen av vad som av samhället anses som en lämplig handelsvara 

och huruvida denna är säljbar eller inte. Varken ting eller människor har därför ett 

ursprungligt ekonomiskt värde och utbytesvärde, utan tillskrivs ett sådant genom en 

kommodifieringsprocess (Kopytoff, 1986, s. 64-69). Definitionen av vad som är en 

handelsvara skiftar därmed beroende av den kulturella och historiska kontexten, typexemplet 

för detta är slaveri och slavarbete där människor var en kommodifierad handelsvara.  

Kopytoff (1986, s. 84–85) menar på att kommodifieringen av fysiska ting sällan betraktas som 

ett problem. Däremot betraktas kommodifieringen av individer ofta som mycket problematisk 

i samhället, genom det moraliska dilemmat av att likställa individen med ting. Enligt 

Kopytoffs (1986) definition konstruerar samhället individer på samma sätt som det 

konstruerar saker, vilket innebär homogenisering och kategorisering. Detta kommer till 

uttryck då individen kommodifieras genom t.ex. sitt arbete, speciellt eftersom att vara kapabel 

att arbeta är en så pass integrerad del i det västerländska samhället. Genom Kopytoffs (1986) 

definition blir det emellertid svårt att avgöra på vilket sätt individen har kommodifierats och 

exakt vad det är som säljs. Är det individen själv som säljs eller endast dennes arbetskraft? 

Enligt Bauman (2008, s. 13) är varan som individer faktiskt uppmanas till att marknadsföra 

och sälja, i själva verket är sig själva. För att bättre sätta detta i kontext till situationen av en 

anställningsintervju, kan en parallell även dras till Baumans (2008) diskussion kring den typ 

av självmarknadsföring som individer tycks ägna sig åt i det kapitalistiska samhället. Detta då 

individer på olika sätt drivs till att lansera sig själva som en så pass attraktiv och begärlig vara 

som möjligt och därför även tar del av alla medel som finns för att öka sitt eget 

marknadsvärde, genom att t.ex. avlägga en universitetsexamen, eller att klä sig attraktivt 

(Bauman, 2008, s. 13). Därigenom förvandlar individer sig själva till varor som ämnar fånga 

uppmärksamhet till att möta och stimulera den efterfrågan som finns på marknaden i 

samhället. Utifrån detta innebär det således att individen genom anställningsintervjun, på 

samma gång både utgör varan och dess försäljare, där individen genom sin marknadsföring 

även säljer in sig som en “vara” för att “köpas” upp av arbetsmarknaden och således tilldelas 

en anställning. I likhet med Goffman (2014) och Berger och Luckmann (1991), framhåller 

Bauman (2008, s. 15) att det i denna marknadsföring även förutsätts att individen verkligen 

besitter de färdigheter som krävs för den arbetsroll som individen söker och därmed även 

kunna representera denna. Bauman (2008, s. 16) framhåller slutligen, liksom Garsten och 

Jacobsson et al. (2004) att det finns en förväntning på individen av samhället att aktivt ta 

ansvar för sin egen säljbarhet, eller anställningsbarhet. 
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Det valda teoretiska ramverket motiveras utifrån att dessa teorier på ett lämpligt sätt 

kompletterar varandra genom att synliggöra olika och överlappande delar av processerna 

kring anställningsintervjuer. Goffman (2014) och Berger & Luckmann (1991) kommer att 

användas för att begreppsliggöra intervjupersonernas uppfattning av de förväntningar och 

ideal som ligger på individens roll som arbetssökande i sambandet av en anställningsintervju, 

samt hur dessa väljer att framställa sig själva i en sådan situation. Kopytoffs (1986) och 

Baumans (2008) teorier kring kommodifieringsprocessen, kommer användas som analytiskt 

redskap för att förklara de förväntningar som ställs på individen från arbetsmarknaden, men 

även för att bättre kunna sätta analysen i kontext med dagens samhälle och den tidigare 

forskningen, utifrån vad som presenteras av intervjupersonerna i studien. 

  4.  Metod  

Det här kapitlet beskriver den metodologiska ansatsen och tillvägagångsättet för insamlingen 

och bearbetningen av den empiri som står till grund för denna studie, samt de etiska 

överväganden som har beaktats under studiens gång. En redogörelse för avgränsning och 

urval i studien följer sedan och därtill även ett avsnitt om reliabilitet och validitet i förhållande 

till studiens resultat och analys. 

Valet av forskningsmetod baseras på studiens syfte och frågeställning, då studien ämnar 

undersöka individens presenterade upplevelser och syn på verkligheten i relation till 

anställningsintervjuer argumenteras för att en kvalitativ forskningsmetod lämpligast tillämpas. 

Detta när frågor kring just upplevelser och verklighetssynen hos individen genom dennes 

språkliga redogörelser är av intresse och för att på så sätt kunna beskriva, förklara och tolka 

dessa (Ahrne, 2011, s. 20-21). Därmed har en kvalitativ studie med intervju som 

datainsamlingsmetod utförts. En subjektivistisk utgångspunkt har tillämpats vid studiet av den 

nyligen examinerade individens egen uppfattning och subjektiva föreställning för att skapa en 

djupare förståelse. Etnografi som mellanmänsklig metod möjliggör en interaktion mellan 

forskaren och studiens urval för att skapa en förståelse av individernas egna utsagor (Aspers, 

2011, s. 33). 

Fenomenologi lämpar sig i de fall när forskaren ämnar utgå från ett empiriskt material istället 

för en teori, genom att metoden på ett effektivt sätt får fram “fenomenets essens” (Fejes & 

Thornberg, 2011, s. 106). Detta innebär att de centrala beståndsdelarna av fenomenet 

synliggörs och syftet med en fenomenologisk ansats är att härleda de särpräglade fenomenet 
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(Thomassen, 2007, s. 90-91). I enlighet med Thomassens åsikt ligger fokuseringen i att 

beskriva de fenomen som framträder för arbetssökande individer i deras omedelbara 

upplevelser. Fenomenologin som metod strävar efter att framställa individers naturliga 

erfarenheter i ett rättrådigt ljus (Berndtsson, 2001, s. 14). En intervjustudie motiveras vara 

mest tillämpningsbar då vi ämnar söka kunskap genom högskoleexaminerade individers levda 

erfarenheter. Som Berndtsson (2001) uttrycker det, “Det handlar om att låta sakerna komma 

till tals på sina egna villkor” (Berndtsson, 2001, sid. 93). 

Analysen av den insamlade empirin har slutligen genomförts med hjälp av hermeneutiska 

tolkningsverktyg (Aspers, 2011, s. 13) dvs., tolkning som sker genom en förståelseprocess 

utifrån aktörens mening (Aspers, 2011, s. 42). Hermeneutiken kommer som en gren från 

utvecklingen av fenomenologins filosofiska och vetenskapliga riktning (Berndtsson, 2001, s. 

14, fotnot 7). Hermeneutik innebär texttolkning, men kan även tillämpas på intervjumaterial 

(Aspers, 2011, s. 44). Det grekiska ordet hermeneutik betyder uppläggningskonst eller 

förklaringskonst (Gilje & Grimen, 2007, s. 173) och innebär tolkning av meningsfulla 

fenomen. Det var främst genom bland annat Heidegger, Gadamer och Ricœurs arbeten och 

deras insatser som hermeneutiken kom att betraktas som en universell användbar metod inom 

samhällsvetenskaperna (Berndtsson, 2001, s. 91).	  

4.1  Avgränsning  och  urval  

Inledningsvis valdes fokuseringen för studien till att röra anställningsintervjuer och normer 

kring dessa. Flera ingångar för att studera fenomenet diskuterades och slutligen valdes att 

undersöka högskoleutbildade individers upplevelser av anställningsintervjuer. Avgränsningen 

för studien ligger därmed i att undersöka individer hemmahörande i Sverige och som inom en 

femårsperiod avlagt en examen vid ett universitet eller högskola i Sverige. Dessutom har 

dessa individer ett arbete samt erfarenheter av anställningsintervjuer. De individer som 

innefattas av dessa krav utgör urvalet för denna studie. Det är orimligt att studera varje enskilt 

fall och urvalet tjänar således till att visa på studiens specifika selektion (Becker, 2008, s. 78; 

Aspers, 2011, s. 94).  

Urvalet att undersöka examinerade individer motiveras genom att dessa har en dokumenterad 

kompetens och förmodas ha liknande förutsättningar för att få en anställning utifrån 

utbildningskravet. Detta med hänsyn till det ökade intresset för anställningsbarhet i samhället 

och den starka kopplingen mellan utbildning och anställningsbarhet. Utbildningens funktion, 
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som diskuterades under avsnitt 2.2, är att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden genom att 

matcha arbetsmarknadens krav på användbarhet, konkurrenskraft och bildning. Det blir 

därmed relevant att studera just hur dessa individer väljer att framställa sig utefter de olika 

idealen. 

Innan studien genomfördes en pilotintervju med en intervjuperson utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2010, s. 140-141). Intervjupersonen har vidare kommit att fungera 

som inträdespunkt (Aspers, 2011, s. 76) till det ämne som avsetts undersökas. Genom denna 

individs studie- och yrkeskontakter, har tillgång till fler intervjupersoner skapats, utifrån en 

roll- och snöbollsselektion (Aspers, 2011, s. 95-96; Trost, 2010, s. 141) i en växelverkande 

process. Dels har intervjupersonen från pilotstudien utgjort hjälp i att komma i kontakt med 

andra individer som stämmer in på de krav som ställts upp genom avgränsning och urval, men 

även de individer som föreslagits, genom detta, har vidare föreslagit ytterligare personer att 

kontakta. Utöver detta har intervjupersoner dessutom kontaktats direkt, utifrån ett 

bekvämlighetsurval, då dessa är bekanta till oss författare. I de fall då en intervjuperson har 

någon form av relation till någon av författarna har den andra av oss hållit i intervjun. Detta 

för att på så sätt minska förekomsten och problematiken i att individer som har en relation till 

varandra har en förkännedom om varandra (Trost, 2010, s. 144). I en sådan situation kan 

information gå förlorad genom att intervjuaren inte tänker på att ställa frågor och följdfrågor 

som denna redan anser sig veta om intervjupersonen. Ett snedvridet material kan därigenom 

uppkomma, samt att det kan vara svårt att agera på ett uppriktigt sätt (Hermanowicz, 2002, s. 

494). Men intervjupersonen kan även anta och tro att intervjuledaren förstår dennes svar på ett 

sätt som en utomstående inte skulle och därmed inte utvecklar sitt resonemang på ett 

begripligt sätt. Därmed förloras eventuellt en del av informationen i ett svar då det inte 

explicit uttrycks och inte kommer med på inspelningen eller att material är vinklat och därför 

inte kan användas för att analyseras. 

Kontakt med individer som sedan inte lämpade sig för intervju, då dessa inte ansåg sig ha 

utfört en enligt dem “riktig” anställningsintervju, ledde istället till kontakt med ytterligare 

individer där fem intervjuer sedan genomfördes. Framförallt en av dessa personer figurerade 

som en gatekeeper, vilket innebär den person som i en krets har betydelse för in- och utflöde 

av information (Egidius, 1997, s. 183), för att få tillgång till dennes arbetsplats och kollegor. 

Intervjupersonerna från samma arbetsplats har haft olika yrkesroller och utbildningar i 

förhållande till varandra och har berättat om olika upplevelser och uppfattningar kring 

anställningsintervjuer. 
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4.1.1   Intervjupersonerna  

Då syftet med studien var att undersöka individens upplevelse har ingen hänsyn till kön eller 

ålder gjorts i urvalet av intervjupersoner. Emellertid innehåller urvalsgruppen individer från 

både offentlig och privat sektor, sex män och fyra kvinnor. Då det inte tagits hänsyn till kön 

har inte frågan om könsidentitet väckt vid intervjuerna, dessa är således kategoriserade av oss. 

Åldern på intervjupersonerna varierar från 25 års ålder till 40 års ålder. Samtliga har erhållit 

examen inom en tidsram på fem år och vidare även genomfört anställningsintervjuer inom en 

tidsperiod på två år. Intervjupersonerna har olika former av utbildning, såväl teknisk som 

samhällsvetenskaplig och olika bakgrund gällande arbetslivserfarenhet både innan och efter 

examen. Med hänsyn till detta argumenteras för att urvalsgruppen är heterogen inom en given 

homogenitet, vilket rekommenderas för kvalitativa intervjustudier (Trost, 2010, s. 137). 

4.2  Förberedelser  av  intervjuerna  

De intervjupersoner vars kontaktuppgifter erhållits genom pilotstudien, kontaktades 

personligen genom ett skriftligt meddelande i det sociala nätverket Facebook. Vidare har 

kontakterna genom Facebook lett till ytterligare hjälp med kontakt till fler individer. Främst 

har detta varit tips från individer som själva inte kunnat inkluderas i studien. Kontakt med de 

individer vars namn har delgivits av de individer som inte deltagit i studien, har skett via 

email. Utöver detta har även en annonsering efter deltagare gjorts genom Facebook. Vid den 

första kontakten med samtliga individer har följebrevet bifogats med ytterligare information 

om studien (se bilaga 2) för att på så sätt förbereda individen på intervjuns innehåll (Aspers, 

2011, s. 145). Följebrevet skickades även ut mot bakgrunden av informationskravet från 

Vetenskapsrådets (2002) föreskrifter om etiska överväganden, en redogörelse av dessa och 

vad som gjorts för att uppfyllda dessa presenteras i avsnitt 4.6 nedan. Förhoppningen var att 

följebrevet skulle leda till att individen kände sig mer bekväm inför intervjun samt att det 

redan innan intervjun poängterades att inga förberedelser behövdes från intervjupersonens 

sida. I brevet framhölls det att intervjun skulle komma att spelas in för att upplysa individen 

om detta. Brevet framhöll även på vilket sätt intervjuerna och dess transkriberade material 

ämnades användas och konkret att citering kommer göras utifrån transkriberingarna (Aspers, 

2011, s. 149). 
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4.2.1   Intervjuguide  

När studiens ämne och syfte formulerats började en intervjuguide arbetas fram. Av den 

anledning att denna studie författas av två författare som utfört intervjuerna, togs beslutet att 

utföra semistrukturerade intervjuer, som är den främsta metoden för att kunna komma åt 

förståelsen för individens livsvärld (Aspers, 2011, s. 143). Med semistrukturerade avses inte 

att intervjuguiden är strukturerad efter en specifik ordningsföljd för frågorna, likt en enkät, 

utan att den är strukturerad till att handla om en och samma sak, samt att frågorna är öppna 

utan fasta svarsalternativ (Trost, 2010, s 41-42, 72). Därmed är det redan på förhand, innan 

intervjuerna, beslutat vilka specifika områden på ämnet som är av intresse och som eventuellt 

riskerar att missas vid en tematisk öppen intervju (Aspers, 2011, s. 143-144). Intervjun 

begränsades inte av en fast mall, liknande en enkätundersökning, vilket kan uppfattas som 

begränsande för både intervjuaren och intervjupersonen, genom att inte kunna uttrycka sig 

fritt. Intervjuguiden har varit densamma för båda intervjuarna men ordningsföljden för 

ämnesområdena och frågorna varierade mellan intervjuarna och mellan intervjuerna. Detta då 

det under intervjuerna passat bättre att gå in på olika områden med avseende på samtalets 

gång då detta förefallit mer naturligt. Vissa ämnesområden behövde inte alla gånger lyftas då 

detta togs upp av intervjupersonerna själva eller genom följdfrågor som ledde in på ämnet. 

Under intervjuerna har vi därmed ställt oss öppna till att intervjupersonerna själva påverkar 

samtalets gång, med förbehåll i att återgå till intervjuguiden om samtalet avvek från ämnet allt 

för mycket (Aspers, 2011, s. 71). Detta för att intervjupersonen kunnat ge nya intressanta 

teman och synvinklar på ämnet, det är trots allt deras upplevelse som studerats. 

Inför studien utfördes som nämnts ovan en pilotintervju för att på så sätt kunna testa studiens 

ämne och intervjuguide. Avsikten med detta upplägg var att kunna korrigera brister och 

guiden reviderades för att tydligare korrelera med studiens syfte. De främsta bristerna rörde 

att vissa frågor hade karaktären av ja- och nej-frågor, eller att de allmänt resulterade i mer 

kortfattade svar än önskat. Vissa av frågorna kan ha uppfattats som styrande och därmed 

riskerade att inte ge tillräckligt med utrymme för intervjupersonens egna utsagor. Därmed 

omarbetades frågeguiden till att innefatta öppna och tematiserade frågor, för att möjliggöra för 

intervjupersonen att fritt kunna ge sin skildring. Emellertid har människor lättare att komma 

ihåg faktiska händelser än känslor och tankar (Repstad, 2007, s. 106). Därmed har 

intervjuguiden fungerat som ett verktyg att kunna konkret koppla intervjun till specifika 

teman under anställningsintervjuer för att på så sätt hjälpa intervjupersonerna minnas sina 

upplevelser. 
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Intervjuerna har utöver bakgrundsfrågor och tidigare erfarenheter utgått från två teman, 

framställning och rollen som arbetssökande. Vardera av intervjuguidens teman har ett antal 

mer öppna frågor, avsedda för att leda in intervjupersonerna på ämnet och som sedan följs av 

mer direkta och specifika frågor (se bilaga 3). Detta dels för att skapa struktur för oss som 

intervjuare, men framförallt för att intervjuerna inte skulle upplevas som upprepande för de 

intervjupersoner som intervjuats. Detta i enighet med de 25 strategier presenterade av 

Hermanowicz (2002) för att få ge intervjun karaktären av ett samtal, snarare än en utfrågning. 

Genom studiet av tidigare forskning samt arbetet med intervjuguiden var vi pålästa på 

området och även samspelta med vad intervjuerna önskade kunna besvara i analysarbetet av 

materialet. Detta möjliggjorde att vi kunde lyssna aktivt och uppmärksamt samt följa upp med 

följdfrågor, vilket är vitalt för en intervjustudie (Trost, 2010, s. 71). Vidare har frågorna 

formulerats i hur-form snarare än varför-form, då frågor i varför-form kan uppfattas som 

ifrågasättande eller att intervjupersonen eventuellt uppfattar dem som påträngande (Becker 

2008, s. 69). Intervjuguiden har fungerat som ett verktyg för att hålla intervjun till syftet och 

därmed varit behjälplig när intervjuerna glidit iväg ifrån ämnet. 

Efter tre utförda intervjuer reviderades intervjuguiden något. Guiden utökades med ytterligare 

frågor samt en omformulering av vissa existerande frågor. Detta då missförstånd mellan 

intervjuare och intervjupersonerna i det att vissa syftningsfel uppmärksammades.	  

4.3  Genomförandet  av  intervjuerna  

Intervju som datainsamlingsmetod utgör inte på något sätt ett neutralt samtal, då vi som 

intervjuare har en riktad agenda över vilket ämne som berörs (som visats ovan i avsnitt 4.2.1). 

Intervjun som interaktion innebär att den definitionen av situationen som uppstår också styr 

under intervjutillfället (Trost, 2010, s. 12). Definitionen av situationen blir därmed avgörande 

för hur intervjun artar sig och då kvalitativa intervjuer skall ha frågor av öppen karaktär styr 

ändock intervjuaren intervjun (Trost, 2010, s. 13). I den sociala interaktionen under intervjun 

är det inte endast ett verbalt samtal som pågår utan även kroppens rörelser och minspel har 

inverkan på samtalet (Trost, 2010, s. 16). Interaktionen innefattas av en process som innebär 

att definitionen av situationen ständigt omdefinieras genom influenser av såväl verbal som 

icke-verbal kommunikation (Trost, 2010, s. 13). Forskningsintervjun ger tillträde till en 

individs presenterade erfarenheter, tankar och känslor (Iversen, 2013, s. 66). I interaktionen 

förhåller individer sig till kunskap på skiftande sätt (Iversen, 2013, s. 67). Detta innebär att en 
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människa med kunskapsteoretiskt vetande genom exempelvis erfarenhet av ett visst fenomen 

innehar en större sakkunnighet än en individ som endast har hört talats om fenomenet. Det är i 

interaktionen genom språkliga och samspelsmässiga medel som mening och förståelse 

uppfylls (Iversen, 2013, s. 66). 

I strävan efter att uppnå ett idealt samtal, utan ett av intervjupersonerna upplevt 

maktförhållande, gjordes ansträngningar i att närma ett samtal på lika villkor med studiens 

intervjupersoner (Aspers, 2011, s. 141). Inför intervjuerna har tre eventuella problem som kan 

uppkomma utifrån denna ansats beaktats (Aspers, 2011, s. 141). Dessa är inledningsvis 

maktobalansen, att den kan skapa en miljö som kan leda till en ogynnsam situation. För att 

tackla ett eventuellt problem med maktobalans och därmed minimera styrkan av den har 

intervjupersonernas rättigheter under intervjun och sedan kring materialet som utkommer av 

intervjun presenterats. Intervjuerna genomfördes med båda författarna närvarande med 

motiveringen att fördelarna med ett sådant upplägg är att båda var införstådda i atmosfären 

och kontexten för intervjun och kunna diskutera detta i efterhand (Repstad, 2007, s. 111). 

Valet att delta båda två vid intervjun kan medföra att maktobalansen upplevs av 

intervjupersonen ligga i intervjuarnas fördel. Medvetna om detta har det avsiktligen valts att 

låta endast en av författarna hålla i intervjun med den andra uppsatsförfattaren som 

observatör, eventuellt inflikandes med någon följdfråga (Repstad, 2007, s. 111). För att den 

intervjuade inte skulle uppleva att denne sattes i underläge gentemot oss, frågades 

intervjupersonerna om lov för ett sådant genomförande (Trost, 2010, s. 67). Fördelen med att 

inkludera den icke-aktiva författaren i intervjun ställdes högre än maktobalansen som inte i 

samma utsträckning följer med endast en som utför intervjun. Det faktum att vi är studenter, 

en process som intervjupersonerna själva genomgått och känner igen, ansågs jämna ut 

relationen något. Valet motiveras även utifrån att kunna hantera en större mängd information 

och därmed möjliggöra för djupare förståelse av intervjuerna för båda författarna (Trost, 

2010, s. 67). Den person som inte intervjuade fyllde då endast funktionen av ett extra par 

ögon och öron och antecknade ytterst sparsamt. Detta då intervjuaren- eller observatörens 

anteckningar riskerar att upplevas som störande av intervjupersonen (Trost, 2010, s. 76). 

Därmed motiveras ytterligare metodvalet i att spela in intervjuerna eftersom stödanteckningar 

inte behövde föras. Observatören har placerat sig vid en återhållsam position för att på så sätt 

inte störa flödet i intervjun. Den författare som inte varit ansvarig för att hålla intervjun har i 

stället ansvarat för den tekniska utrustningen och praktiska saker kring intervjun. 
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Det andra problemet innebär på vilket sätt intervjuaren styr frågorna till att endast handla om 

dennes livsvärld (Aspers, 2011, s. 141-142). Efter pilotintervjuns genomförande (se avsnitt 

4.2.1) diskuterades det öppet med intervjupersonen, angående hur denna upplevde intervjun 

och frågorna, vilket sedan beaktades vid revidering. Genom användandet av öppna frågor på 

bestämda frågeområden argumenteras för att det möjliggjorts för intervjupersonerna att fritt 

tolka och besvara frågorna utifrån deras egen tolkning och upplevelse. Den tredje 

problematiken innebär vidare att tolkningen och förståelsen av empirin sker utifrån forskarens 

förkunskaper (Aspers, 2011, s. 142). Återigen stod pilotstudien för en första kontroll av detta 

genom att reflektera över vad som framkom genom dess resultat och analys. Genom den 

förkunskap som funnits hos oss författare till följd av studiet av tidigare forskning har 

pilotstudiens empiri och studiens empiri kunnat ställas mot resultatet från tidigare forskning 

för att på så sätt säkerställa att empirin inte tolkats på ett felaktigt sätt. Även ett nära arbete 

med teorierna för studien möjliggör för att en allt för subjektiv tolkning inte har kunnat 

utföras. 

I intervjun presenterades inledningsvis intervjuns syfte, och det poängterades att det var 

individens egen utsago om upplevelsen kring anställningsintervjuer som stod i fokus för 

studien. Intervjupersonerna ombads att berätta så utsvävande som de själva kände samt att det 

bara var att fråga om någon av frågorna upplevdes som svår. Detta gjordes för att förbereda 

intervjupersonen på intervjun förutom det som framkommit genom följebrevet. En ytterligare 

genomgång av följebrevet gjordes för att förtydliga på vilket sätt materialet skulle komma att 

användas, samt att individens identitet och allt som skulle kunna kopplas till denna, 

försäkrades hållas anonymt. Vidare framhölls vem som skulle ansvara för intervjun och vem 

som skulle sitta med och lyssna under intervjun, för att på så sätt skapa en trygghet hos 

intervjupersonen. Slutligen klargjordes det att intervjupersonen när som helst kunde avbryta 

intervjun och att intervjun spelades in. Ett medgivande om att det ovanstående var förstått och 

godkänt gjordes av intervjupersonen och därefter inleddes intervjun. 

4.4  Etiska  överväganden  

För att upprätthålla en god forskningssed har Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer beaktats och 

vi har därmed strävat efter att på ett korrekt och respektfullt sätt genomföra intervjuerna och 

studien (Aspers, 2011, s. 83). I första hand har detta tagits hänsyn till i förhållande till hur 

intervjupersonerna har behandlats, samt hanteringen av det material som samlats in. Det är 

många etiska frågor som måste beaktas vid intervjustudier och det krävs ett noga övervägande 
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kring såväl tillvägagångssättet, intervjuverktygen och syftet med studien (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 77-78). Med detta menas att intervjun påverkar såväl oss som intervjuare 

som den person som intervjuas och den kunskap som skapas i interaktionen inverkar på 

förståelsen kring situationen. Innan intervjuerna utfördes uppmärksammades ett antal 

angelägenheter kring osäkerhetsområden inom intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

84-85). Dessa osäkerhetsområden innefattar ärenden kring etiska frågor i början av en 

intervjuundersökning. En ingående redogörelse för var och en av dessa frågor görs inte här, 

utan har endast diskuterats och klargjorts mellan oss författare (se bilaga 1). Detta har gjorts 

för att göra båda författarna införstådda på vilket sätt olika situationer skall hanteras om dessa 

uppstår. Varje intervjutillfälle är olika och dessa riktlinjer har därmed funnits som stöd för att 

hantera en eventuell situation på det mest lämpliga sättet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 86). 

Individer har rätt att inte felbehandlas och kränkas under forskning, under såväl insamlingen 

av data som användandet av den (VR, 2002, s. 5). Därav kommer nedan en redogörelse för på 

vilket sätt de fyra etiska huvudkraven från Vetenskapsrådet (2002) har beaktas i relation till 

studien både innan, under och efter genomförandet. De fyra allmänna huvudkraven på 

forskning (VR, 2002, s. 6) innefattas av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet (VR, 2002, s. 7) uppfylls genom att vi innan intervjun har informerat 

intervjupersonerna om studiens syfte, samt att materialet endast skall användas och ingå i den 

studie som genomförts av oss som studenter vid Uppsala universitet. I enlighet med kravet är 

intervjupersonerna meddelade om att deltagandet är frivilligt och att denne har rätt att avbryta 

intervjun om denne känner för det. Därmed uppfylls även samtyckeskravet (VR, 2002, s. 9–

11). De uppgifter som samlats in om individerna eller annan information som kan användas 

för att koppla ihop till dessa, har och kommer att hållas konfidentiellt för obehöriga. Endast 

författarna har vetskap om intervjupersonernas identiteter och därav har ingen personlig 

information som på något sätt kan avslöja deras identitet antecknats. På grund av detta har vi 

även valt att censurera intervjupersonernas arbetsplatser, om denna har angivits, i samband 

med utdrag från transkriberingarna. Vidare skall inte materialet användas i annat syfte än för 

denna studie. I och med detta uppfyllts således både konfidentialitetskravet (VR, 2002, s. 12) 

och nyttjandekravet (VR, 2002, s. 14). Genom att uppfylla de fyra etiska kraven satta av 

Vetenskapsrådet (2002), argumenteras för att studien är etiskt utförd och den relaterade 

informationen är etiskt behandlad. 
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4.5  Tid  och  plats  för  intervjuerna  

Platsen för intervjun kan påverka materialets kvalitét och resultatet av studien (Repstad, 2007, 

s. 95). I samråd med intervjupersonerna har plats och tid för intervjuerna bestämts. För att 

möjliggöra att inte störas av andra personer eller höga ljud har intervjuerna utförts i avskilda 

rum, antingen på Engelska Parken - Humanistiskt centrum i Uppsala eller på 

intervjupersonens arbetsplats om detta har föredragits. Det har i både följebrevet och vid 

kontakten med intervjupersonerna framhållits hur länge intervjun förväntas ta vilket var cirka 

45 minuter. Intervjuerna har ägt rum ansikte mot ansikte i de fall då detta varit möjligt (åtta 

till antalet). I de situationer då avståndet mellan oss intervjuare och intervjupersonen visade 

sig vara stort genomfördes intervjuerna via nätet genom samtalstjänsten Facetime (två till 

antalet), för att kunna ringa och genomföra en intervju med både ljud och bild. Att två 

intervjuer genomförts via Facetime innebär en skillnad i interaktionen med intervjupersonen 

genom begränsningen av att inte vara i samma rum under intervjun. Användandet av 

telefonintervjuer inom kvalitativ forskning avfärdas ofta enligt traditionell forskningstradition 

av den anledningen att ansikte mot ansikte interaktionen går förlorad (Vogl, 2013, s.134). 

Nyare komparativa studier mellan ansikte mot ansikte intervjuer och telefonintervjuer visar 

mycket liten skillnad mellan de två tillvägagångssätten och utmanar den ovilja som finns i att 

genomföra semistrukturerade telefonintervjuer inom kvalitativ forskning (Vogl, 2013, s. 133). 

Valet att inkludera bild i samtalet gjordes dessutom för att försöka närma ett ansikte mot 

ansikte samtal i möjligaste mån. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner 

med installerade diktafoner. Dessa ljudfiler transkriberades sedan snarast möjligt efter att 

intervjun genomfördes för att på så vis inte riskera att viktiga detaljer och tankar från oss 

intervjuare glöms bort (Aspers, 2011, s. 155). 

4.6  Bearbetning  av  empiriskt  material,  kodning-‐  och  analysprocess  

Transkriberingarna kom slutligen att utgöra den empiriska grund för det arbetsmaterial som 

sedan användes vid kodning och analys (Aspers, 2011, s. 156). En på förhand utformad mall 

för hur transkriberingarna skulle skrivas ut arbetades fram för att underlätta för kodnings- och 

analysprocessen. Kommentarer om intervjupersonernas reaktioner har placerats inom () och 

förtydliganden eller annan övrig information har placerats inom [ ]. Intervjuarna benämns 

med första bokstaven i respektive namn och intervjupersonerna benämns som I1, I2, I3 osv. 
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Kortare pauser har markerats med … och längre pauser har placerats inom (). Den person som 

huvudsakligen höll i intervjun var även den som transkriberade denna. 

Med utgångspunkt i det insamlade materialet som består av transkriberingar har en första 

nivåns ordning skapats av data genom kodning (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 88-89). Studiens 

primärmaterial har delats upp och kategoriserats i en process, där det brutits ned i olika koder 

(Aspers, 2011, s. 167–169). I kodningsprocessen användes marginalmetoden (Aspers, 2011, s. 

185) och genomfördes i två steg. I det första steget lästes transkriberingarna endast igenom för 

att få en helhetskänsla av materialet. Därefter gicks transkriberingarna mer grundligt igenom 

ett antal gånger för att identifiera lämpliga koder (Aspers, 2011, s. 167–169). Efter ett antal 

genomläsningar av materialet riktades fokusering på att genom koderna tematisera data för 

summering och slutsatser (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 89). Kodningen utfördes empirnära 

och därmed med en induktiv ansats (Trost, 2010, 36-37). 

För att underlätta kodningsprocessen skapades det fyra olika kategorier som mer ingående 

redovisas under resultatavsnittet nedan. Genom dessa koder och kategoriseringar medfördes 

distinktioner och struktur inom det empiriska materialet (Aspers, 2011, s. 167–169), som 

vidare bidrog till att föra det empiriska materialet till en mer abstrakt nivå för analys. 

Kodningen medförde en ökad insyn i fenomenet genom att urskilja aktörernas olika agerande 

under anställningsintervjuer, samt deras presenterade upplevelser av dessa. 

Kodningsprocessen öppnade med andra ord för att delar av det insamlade materialet kunde 

analyseras mer i detalj. I likhet med Beckers (2008, s. 121) och Aspers (2011) utgångspunkt, 

handlar en stor del av denna process om att utvärdera relationen mellan empirisk data och 

valda teorier. Analysprocessen innefattar det systematiska tillvägagångssättet för att tolka 

insamlad empirisk data i studien och involverar två ting, det teoretiska- och det metodologiska 

ramverket (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 17). Den kvalitativa vetenskapliga metod och 

fenomenologisk ansats som tillämpats har med hjälp av hermeneutiska tolkningsverktyg 

använts för att strukturera och reducera det insamlade datamaterialet (Hjerm & Lindgren, 

2010, s. 17). Därefter har det teoretiska ramverket använts för att tolka data och skapa en 

förståelse för individens upplevelse. Den hermeneutiska cirkeln, har tillämpats för att förstå 

delen till helheten och vise versa (Aspers, 2011, s. 41; Gilje & Grimen, 2007, s. 187). 

Tolkning av materialet har vuxit fram i en växelverkan mellan teori och förståelsen av 

empirin (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 88). 
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Den grundläggande uppfattningen inom hermeneutik är att förståelse uppstår mot bakgrund av 

särskilda premisser, människor möter inte världen objektivt och förutsättningslöst (Gilje & 

Grimen, 2007, s. 179). De begrepp som framförallt har beaktats är förförståelse, förståelse, 

öppenhet och förklarande (Berndtsson, 2001. s. 107). Förförståelse kommer i denna uppsats 

att användas i egenhet av att vi, författare, delar livsvärld med de individer som intervjuats för 

denna studie och har på så sätt förförståelse för vad anställningsintervjuer innebär. Därmed 

krävs en öppenhet från oss för att inte förutbestämma och därmed feltolka materialet. Det var 

Ricœur (Berndtsson, 2001. s. 107) som införde den förklarande dimensionen som ett moment 

som följer i tolkningsprocessen efter den förstående dimensionen och genom förklaring 

möjliggörs en “bättre” förståelse. Men det är viktigt att poängtera att förståelsen inte är 

inaktuell till följd av förklaringen utan förståelsen är fortfarande det mest grundläggande 

medlet (Berndtsson, 2001, s. 107-108). 

Totalt utfördes tio intervjuer med individer som uppfyllde det uppställda urvalskravet. Valet 

att inte utföra fler intervjuer berättigas av mättnad av material. Mättnad innebär den punkt i 

arbetet där det inte längre framkommer några nya upptäckter som leder till att redan klarlagda 

mönster ifrågasätts eller utvecklas på ett radikalt sätt (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 89-90). 

Efter genomläsning av de tio transkriberade intervjuerna upptäcktes att inga nya kategorier 

skapades utan kodades in i redan befintliga kategorier. I enlighet med Hjerm & Lindgren 

(2010, s. 89-90) är därmed mättnaden av empirin i detta fall ett faktum.	  

4.7  Reliabilitet  och  validitet  

Med reliabilitet avses traditionellt sett en studies mätningstillförlitlighet och att samma 

resultat även skall kunna uppnås vid en förnyad studie utförd av någon annan (Trost, 2010, s. 

131). Idén om reliabilitet bygger på kvantitativa studier där det föreligger en hög 

standardisering och statistiska förhållanden (Trost, 2010, s. 131-132). Detta blir problematiskt 

vid kvalitativa studier där avsikten istället är att skapa sig en förståelse för individers tankar, 

känslor och beteenden. En kvalitativ studie förutsätter till följd därav en låg grad av 

standardisering då även eventuella missuppfattningar eller avvikelser som i hög grad kan vara 

av intresse att lyfta fram i analysen uppmärksammas (Trost, 2010, s. 131-132). 

Metodavsnittets utförliga beskrivning av tillvägagångssättet syftar att visa på hur studien från 

början till slut utförts. Tolkning av intervjupersonernas svar har utförts med hög precision av 

båda författarna och genomarbetats i flera omgångar för att undvika tolkningsfel och 

missvisande slutsatser, men även för att bibehålla en förutfattningsfri inställning till 
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intervjupersonernas utsagor (Trost, 2010, s. 131-132). Redovisandet av utdrag från 

transkriberingarna ämnar höja tillförlitligheten och visa på adekvat och sanningsenlig 

användning av materialet (Trost, 2010, s. 132). 

Validitet syftar till att det som studien avsåg studera faktiskt undersöks (Trost, 2010, s. 132; 

Kvale & Brinkmann, 2009, s. 296). Trovärdigheten är den största svårigheten i kvalitativa 

studier, dvs. att det insamlade materialet samlats in på ett korrekt sätt och att det är relevant 

för studiens syfte och frågeställning (Trost, 2010, s. 133). Genom en öppenhet i hur 

undersökningen utförts och redogörelse för vilka frågor och följdfrågor som har ställts vid 

intervjuerna (se bilaga 3) ämnar vi höja validiteten för studien. I arbetet med intervjuguiden 

avstämdes kontinuerligt att frågorna möjliggjorde svar som kunde användas vidare i analysen 

och att dessa frågor och svar kan besvara det som är för avsikt att undersöka. 

Då studiens empiriska material endast behandlar hur ett fåtal utvalda individer väljer att 

framställa sig själva, samt deras egna upplevelser och tankar av ett specifikt fenomen, kan 

urvalet inte generaliseras eller svara för en större population. Resultatet kommer således 

endast att svara för de individer som undersökningen berör (Becker, 2008, s. 78).	  

5.  Resultat  och  analys  

Denna del avser att redogöra för studiens resultat genom utdrag från intervjuerna, vilka 

belyser relevanta delar av det insamlade materialet i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet har sedan analyseras med hjälp av den teoretiska 

begreppsapparaten. Inledningsvis presenteras de kategorier och tillhörande koder som har 

använts vid kodnings- och analysprocessen av råmaterialet, dvs. de utförda intervjuerna. 

Slutligen följer själva analysdelen som är uppdelad enligt följande teman: att marknadsföra 

sina personliga egenskaper, vikten av rätt utbildning och tidigare erfarenheter, privatlivets 

inflytande, individens utseende och klädsel, samt inramningen av anställningsintervjun. I 

dessa avsnitt kommer resultat och analys att presenteras löpande för att sedan summeras upp 

under arbetets diskussion. 

5.1  Presentation  av  kategorier  och  dess  koder  

I intervjuerna utlästes fyra kategorier, presenterad upplevd förväntning, den faktiska 

framställningen, presenterad upplevelse samt formen för intervjun. Dessa presenteras nedan 

med tillhörande koder.
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(Bild	  1.	  Lista	  över	  kategorier	  och	  tillhörande	  koder) 

Majoriteten av dessa kategorier innehåller koder som är direkt härledda från det empiriska 

materialet och aktörernas egen mening, dvs. första ordningens konstruktion (Aspers, 2011, s. 

46). I kategorin, presenterad upplevd förväntning, kodades de presenterade angivelser för vad 

som krävs av individen själv för att öka sin chans till anställning. Kategorin, den faktiska 

framställningen, innefattade koder gällande hur intervjupersonerna beskrev sin egen 

framställning under en anställningsintervju. Den tredje kategorin, presenterad upplevelse, 

innefattade koder som beskriver uppleva känslor eller svårigheter kring anställningsintervjuer. 

Den sista kategorin, formen för intervjun, rör själva intervjuformen eller inramningen för 

framträdandet. Vissa av koderna i dessa kategorier utgörs även av koder av andra ordningens 

konstruktion (Aspers, 2011, s. 47). Dessa är framförallt koder av den karaktären att individen 

t.ex. “marknadsför sig” även om detta inte explicit uppfattats eller uttryckts av individen själv, 

utan snarare utgår från vår egen teoretiska tolkning av materialet. 

5.2  Att  marknadsföra  sina  personliga  egenskaper  

Det framkom av intervjuerna att det under en anställningsintervju handlar mycket om att 

marknadsföra sig själv genom sin framställning. Detta uttrycktes både explicit och implicit av 

intervjupersonerna. “Att sälja in sig” handlade dels mycket om att framhäva sina “bra” 

personliga egenskaper och kompetens, men också att de “icke önskvärda” egenskaperna 

tonades ner under intervjun och i de fall där det var ovidkommande, istället anpassades till att 

framhållas på ett sätt som kunde vara av användarvärde för arbetsgivaren. Enligt Kopytoffs 
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(1986) definition av kommodifieringen begreppsliggörs detta av att “negativa” egenskaper 

inte innehar något explicit bytesvärde i arbetsmarknadens ekonomiska system. Den 

arbetssökande tilldelas således en anställning i de fall då marknadsföringen av denne och dess 

användarvärde ses utgöra ett attraktivt marknadsvärde för förtaget. Kopytoffs (1986) 

definition klargör däremot inte vad det är som marknadsförs, om det är individen eller 

individens arbetskraft som säljs. Emellertid talade intervjupersonerna explicit om att både 

“sälja sig” och “sälja in sig”. Intervjuperson 1 sa exempelvis följande, “Nej det är ju klart att 

man ju ska sälja in sig. Lyckas man med det på ett bra sätt så ligger man ju väldigt mycket 

plus”. Upplevelsen av att det är nödvändigt att marknadsföra sig innebär att den 

kommodifieringsprocess som figurerar i samhället har socialiserats in hos individerna. 

Intervjupersonerna presenterar sig och sin vara, sin kompetens och kunskap, vilket framgår i 

nedanstående utdrag från intervjuperson 5: 

[...] man säljer sig själv hela tiden, man ska sälja sig och man ska vara sitt eget varumärke och 

allt det där. Klart att det är jätteviktigt, så är det ju. Hur viktigt som helst för man säljer ju det 

enda man har, sig själv på nått sätt [...] Och då är det alltid beroende av hur du framställer dig 

själv, hur du säljer dig själv. Så jag tycker det är extremt viktigt att sälja sig själv på rätt sätt så 

att dom också får se dom sidorna av dig själv som du vill framhäva på nått sätt. (I5, citat 1) 

Det faktum att intervjupersonerna upplever att de bör vara “säljbara” och tvungna att göra 

reklam för sig själva begreppsliggörs med Baumans (2008) teori om att det individen erbjuder 

och marknadsför är sig själv. Det är en typ av självmarknadsföring som sker under 

anställningsintervjuerna där den arbetssökande måste framställa sig i ett attraktivt ljus för 

rekryteraren. Den arbetssökande måste själv ta ansvar för att visa upp sina goda sidor och 

därmed öka sin egen säljbarhet och anställningsbarhet. Det ingår i paketeringen och rekryten 

förväntas själv visa på detta, som en integrerad del av framträdandet vid anställningsintervjun. 

Detta står även i överenstämmelse med den tidigare forskningen av Garsten och Jacobsson et 

al. (2004) och Fogde (2009), där vikten av individens eget ansvar att anpassa sig efter de 

givna idealen och själv ta ansvar för sitt arbete framhålls. Vidare handlar detta givetvis även 

om hur individen själv väljer att marknadsföra sig. I samband med detta beskrevs det vara av 

vikt att beskriva önskvärda egenskaper och attribut som var av relevans för den tjänst som 

söktes. Intervjuperson 8 beskrev det som: “det kanske är viktigare att prata om just vissa bitar 

och då kan man tänka igenom vilka bitar vill jag lyfta fram för just det här jobbet?”. Samtidigt 

ansågs det även vara viktigt att plocka bort “klyschor” och inte bara komma med “tomma 
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ord” eller som Goffman (2014) menar på, bara ha en “fasad”. Ett exempel på hur individerna 

ansåg sig behöva framställa sig för att undvika sådant, presenteras av intervjuperson 4: 

Jag tror att det är viktigt att försöka plocka bort klyschor, det är samma som när man 

skriver sina ansökningsbrev och sådär och att vara noga med att tala om och beskriva 

VARÖR man kan hålla många bollar i luften istället, om ni förstår vad jag menar, hellre 

beskriv vad du har gjort tidigare och hur du har gjort, ja varför är jag stresstålig? Jo för 

att jag har haft hand om det här, det är en viktig del. (I4, citat 2) 

Den nyexaminerade individen förväntas på ett mer utförligt vis kunna förklara på vilket sätt 

den fasad som individen presenterar i sitt framträdande är sann och inte endast påstå det. 

Genom att berätta på vilket sätt individen exempelvis är stresstålig motverkas de annars 

upplevda tomma orden som “klyschor” ger. Vidare var det även som intervjuperson 3 

berättade: “[...] Sen är det nog viktigt att vara väldigt ärlig och man ska nog inte försöka 

krydda för mycket för det slår nog tillbaka sen faktiskt, kanske inte säga att man har för höga 

kunskaper om vissa saker”. Det framgår därmed vara av vikt att det som individen 

marknadsför även måste stämma överens med verkligheten och kunna styrkas. Detta 

påtalades framförallt i fråga om kompetens och att finna denna “balans” presenterades av 

intervjupersonerna som svårt att uppnå ibland. Exempel på detta kan utläsas ur detta utdrag: 

[...] det är mycket ge och ta och samtidigt så ska man ju liksom göra reklam för sig själv på ett 

ärligt sätt så att mina bra sidor och kanske dåliga sidor också kommer fram. Man säljer ju en 

produkt, man säljer ju sin kunskap så att det är väldigt viktigt [...] Ja för man kan ju inte säga 

jag kan allt, eller att jag är jätteduktig på det här för då måste man ju kunna göra det också, 

och den balansen är ju svår. (I2, citat 3) 

Intervjuperson 1 illustrerade även vad en sådant falsk framträdande riskerade att leda till: 

[...] det har man ju hört lite skräckexempel om, då när folk har kommit in på såna här ställen 

[fått anställning på företaget] och det låter jättebra och sen så kommer dom på ett halvår 

senare att den här, han har inte gjort någonting under det här halvåret. Han har ju ingen som 

helst aning om vad han pratar om, det låter ju bara jättebra. Så det blir också det där att han 

har ju sålt in sig, men kan inte prestera. (I1, citat 4) 

Dels skall den arbetssökande gestalta en roll som stämmer överens med vad företaget 

efterfrågar men samtidigt måste den fasad som individen väljer i samband med detta, stämma 

överens med verkligheten. Individen får inte tas för en bedragare genom att uppvisa en falsk 
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fasad eller att bara ha en fasad, vilket innebär att den arbetssökande måste tänka ett steg 

längre än själva anställningsintervjun. Vid en eventuell anställning skall individen kunna 

använda sig av den kompetens som påtalats under anställningsintervjun, annars marknadsför 

individen en vara som inte kan levereras. Men samtidigt får inte marknadsföringen heller vara 

för “alldaglig”, den arbetssökande måste stå ut från mängden av alla som söker tjänsten på 

företaget. Individen måste framställa sig med det högsta ekonomiska användarvärdet på 

marknaden. 

På liknande sätt beskrevs av intervjupersonerna personliga egenskaper som de ansåg vara 

ofördelaktiga att lyfta fram för arbetsgivaren. Dessa bestod exempelvis av att ha svårigheter 

med att kunna passa tiden, eller bristande social kompetens. Sådana egenskaper presenterades 

vara oförenliga med det idealiserade intryck som de avsåg att förmedla med sitt 

rollframträdande. Detta då framträdandet även måste stämma in på den stereotypa 

föreställningen av en given roll och individen bör därmed även avstå från alla handlingar som 

ansågs vara oförenliga med givna ideal. Intervjupersonerna uppgav vidare att de valde att 

undanhålla sådan destruktiv information från rekryteraren vid en anställningsintervju. Genom 

att individerna väljer att undanhålla vissa “dåliga” personliga egenskaper i sin framställning, 

blir det i detta sammanhang även intressant i förhållande till Jacobssons och Seings (2013) 

forskning. Där det framgår hur individers förmåga till anställning “kodas” baserat på vissa 

personliga egenskaper och individer med icke önskvärda personliga egenskaper stämplas med 

ett “funktionshinder” och kan därför ha svårare att få anställning. 

I intervjuerna framgår det finnas en upplevd förväntan av att anpassa sig efter 

arbetsmarknadens, eller rent konkret rekryterarens, krav. Ett tema i intervjuerna är vikten av 

att framställa sig i ett fördelaktigt ljus. Framträdandet och den fasad som den arbetssökande 

väljer bör i stor grad tilltala företaget och rekryteraren. Intervjuperson 9 sa t.ex., “Det beror ju 

också såklart lite på vilken person som sitter på andra sidan”. Intervjuperson 6 uttryckte 

likande resonemang på detta sätt: “Att tillfredsställa det som arbetsgivaren vill ha, det blir ju 

på något sätt att man försöker passa in i rollen om man vill ha arbetet. Visa mer av det 

positiva de vill ha än det negativa”. Tillskrivningen av vad som är av marknadsvärde sätts av 

arbetsmarknaden och i spetsen står rekryteraren som avgörande pekfinger i vad som är 

önskvärt på den sökta arbetsplatsen. Individen paketerar sig och marknadsför sin vara, sig 

själv, efter vad som kommodifierats till att vara eftersträvansvärt och därmed har ett 

användarvärde för arbetsplatsen.	  
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5.3  Vikten  av  rätt  utbildning  och  tidigare  erfarenheter  

Utöver de personliga egenskaperna framhöll intervjupersonerna vikten av högre utbildning 

och att detta var betydande för att kunna få kvalificerade arbeten. Utifrån det som 

intervjupersonerna berättar tycks det för kvalificerade arbeten ligga ett större fokus på 

kompetens, erfarenhet och att ha meriter från tidigare utförda arbeten vid 

anställningsintervjun. Flertalet av intervjupersonerna hade erfarenhet av att ha gått på 

anställningsintervjuer både innan och efter avlagt examen och talade om vissa skillnader i 

intervjuernas utförande och fokusering. Intervjuperson 5 ger här sin beskrivning av detta: 

Mm! Den här var på en helt annan nivå, om man säger så! För dom andra intervjuerna var det 

mer att man bara skulle träffas, snacka lite grann om rollen på jobbet och allt det där. Men här 

var det mer att också visa vad jag hade gjort och visa vad jag kan och dom ställde ju också 

arbetsrelaterade frågor, alltså branschmässiga frågor som jag ska kunna nu i och med att jag 

har gått en utbildning. Så det var ju en helt annan dimension på det. Att komma här och så ska 

man nästan bli quizzad [utfrågad] på det som man har läst [...] det krävdes väl mer, för att på 

dom andra intervjuerna så var det mer att man kanske bara ville bli polare med den här 

snubben [rekryteraren] och sen snacka lite bara, men här [på det nuvarande arbetet] så var det 

mer som att 50-50 anställningsintervju och typ tenta, kändes det som. (I5, citat 5) 

Det faktum att det upplevs finnas skillnader i fokuseringen och utförandet av 

anställningsintervjuer innebär att det finns skilda rollförväntningar på individen om denne 

söker ett kvalificerat arbete gentemot ett icke-kvalificerat arbete. Rekrytens personliga fasad 

måste stämma överens och bekräfta den rollgestalt som en högskoleutbildad individ förväntas 

kunna anta. Men även att kunna representera arbetsrollen och arbetsplatsen, utifrån sin 

utbildning och dessutom visa på att denne faktiskt besitter kunskapen, som intervjuperson 10 

framhåller: “Olikheter är väl mer att man pratar mer om det som gör, om utbildningen såklart, 

men också vad jobbet blir utifrån sin utbildning. Och att ja men på vilket vis utbildningen är 

tillämplig”. Därmed tycks det efter examen finnas tydligare definierade förväntningar på 

individen än innan, genom vad utbildningen ger för kvalifikationer som är tillämpningsbara i 

arbetet. 

Utbildningens relevans i förhållande till arbetsmarknaden sades även påverka deras möjlighet 

att få anställning. Intervjupersonerna redogjorde även för hur de upplevde deras chanser på 

arbetsmarknaden efter att ha avlagt en examen. Valet av utbildning var i många fall grundade 

på hur arbetsmarknaden såg ut när de skulle börja studera, men det var blandade redogörelser 
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för vad de ansåg att deras utbildning lett till med tanke på vilken bransch de sökte arbete 

inom. Det framkom därmed delade meningar om hur “lätt” eller “svårt” det är att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Utdraget nedan uppvisar ett exempel på hur de upplevde sina chanser i 

förhållande till vilken efterfrågan det fanns av just deras kompetens och kunskap: 

I5: Jag valde byggnadsingenjör just på grund av arbetsmarknaden, att det inte är lika brant 

uppförsbacke, folk skriker ju efter byggnadsingenjörer nu. [---] Utan min utbildning hade jag 

inte fått den här anställningen. Jag skulle säga att det har gjort en otrolig skillnad. Alltså en 

otrolig skillnad. Jag var arbetslös i två månader eller nått sånt. Jag har vänner och släktingar 

som krigar för att få jobb och jag behöver knappt lyfta ett finger. Det är bara för att jag har läst 

min utbildning och att jag läste den i en bransch där man skriker efter folk. (I5, citat 6) 

Individer med en examen för en utbildning som sågs som mer ”yrkesförberedande”, 

presenterades det som “lättare” att marknadsföra sin kunskap och kompetens för rekryteraren. 

De upplevde sin utbildning som mer “talande” för vad de var kapabla till att utföra i sin sökta 

arbetsroll, vilket vidare medförde att de såg sina möjligheter till att få en anställning vid en 

anställningsintervju som “bättre”. Individens utbildning används därmed som ett medel för att 

visa på sin kompetens och användarvärde vid sin marknadsföring. Den sakkunskap som 

individen innehar används för att upprätthålla en lämplig fasad för de givna ideal av vad en 

utbildad individ på området förväntas ha för kvalifikationer.  

De ovan mer lukrativa förutsättningarna för att få anställning, kunde dock även te sig 

annorlunda. I studien framkom det att det ibland kunde upplevas som att rekryteraren inte 

alltid förstått intervjupersonernas kompetens och vad deras utbildning kunde användas till. I 

dessa situationer angavs det vara betydligt svårare att marknadsföra sig vid en 

anställningsintervju, vilket detta utdrag illustrerar: 

I7: När det kommer till intervjuer på plats så är det bara ett fåtal som har förstått hur de kan 

utforska den här [beteendevetenskapliga] examen och ställa bra frågor kring examen. Dom 

andra har mer sett det som en viss typ av ribba som man har klarat av som t.ex. att skriva en 

uppsats på en godkänd nivå och inte behövt gått om något år eller så men att man ändå klarar 

av det. Men det kanske bara är 10 procent eller någonting där jag har gått vidare till en andra 

intervju på dom meriter som utbildningen har gett. Dom flesta andra [intervjuerna] har varit att 

man har gjort något annat, att man har gjort något projekt, att man jobbat på sidan av inom 

någonting relevant. [---] Men jag tror att det är ganska svårt att om man inte har gjort en 

relevant uppsats inom det jobbet som man söker, då är det ganska svårt att lyfta ut någonting 

ur utbildningen. (I7, citat 7) 
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Om individen inte har en utbildning eller kompetens som talar för sig självt som en önskvärd 

vara, blir det även svårare för individen att marknadsföra sig som en sådan. Det blir i en sådan 

situation än viktigare att kunna förmedla vilken typ av vara det är som avses marknadsföras, 

dvs. hur individens kompetens är till användning för arbetsgivaren. Som t.ex. intervjuperson 6 

uttrycker handlar det om: “att man kan uppvisa att man har färdigheten som krävs för jobbet 

[...] och specifik ämneskunskap som arbetsgivaren har svårt att få tag på”. Det blir därmed 

även av vikt att försöka ge ett idealiserat intryck med en förutbestämd fasad som lever upp till 

rekryterarens förväntningar för vad den sökta arbetsrollen kräver. Därav vikten av att visa på 

saker som är relevanta för rekryteraren, som intervjuperson 7 beskriver det, att exempelvis 

gjort någonting vid sidan av som rekryteraren kan relatera till.  

Utbildningen och dess relevans för arbetet utgör ett medel, en strategi som den arbetssökande 

kan ta till i sin framställning och på vilket sätt individen väljer att göra detta blir avgörande 

för hur rekryteraren finner individen som tillämpningsbar på arbetsplatsen. Det gäller att dels 

framhålla sitt användarvärde genom vad utbildningen har givit individen för kunskap och dels 

hur pass mycket utbildningen talar för sig själv. Detta tycks påverka huruvida individen 

upplever sig vara anställningsbar i fråga om utbildning. 

I tidigare forskning (Garsten och Jacobsson et al., 2004) framhölls det hur det ligger ett krav 

på den arbetssökande att finna arbete och att själv aktivt söka arbete inom det givna fält som 

denne vill arbeta. I intervjuerna framkom det även exempel där intervjupersonen blivit 

“headhuntad” (handplockad av arbetsgivaren) och därmed blivit erbjuden en tjänst istället för 

att söka tjänsten själv. Det som kan avläsas i de intervjuer där detta fenomen har påtalats, är 

att den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden återigen är avgörande för just hur aktivt en 

individ själv behöver söka arbete. I dessa situationer uppgav intervjupersonerna, intressant 

nog, inte uppleva situationen som en regelrätt anställningsintervju. I kontexten av 

kommodifieringen och Baumans (2008) diskussion kring vikten av att individen marknadsför 

sig själv som en attraktiv vara för att fånga arbetsmarknadens intresse, blir detta därmed ett 

mycket intressant undantag. Intervjuperson 3 talade exempelvis om att, “för ingenjörer så är 

det nog ganska safe ett tag, ett ganska bra tag framåt. Så länge det är bostadsbrist i Sverige så 

finns det liksom alltid jobb till oss. Så jag känner nog att jag har helt rätt yrke just nu 

faktiskt”. Individer inom yrkesfält där det finns en stor efterfrågan på deras kompetens 

innehar ett stort marknadsvärde och behöver vidare inte marknadsföra denna i lika hög grad. 

Utbildningen talar sitt tydliga språk vilket medför att den sökande individen tagit sig över ett 
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av rekryteringsprocessens höga hinder. Intervjuperson 5 talade däremot om den ansträngning 

som arbetssökande kan ställas inför: 

Man kräver att individen ska söka jobben aktivt, att man ska söka och du ska söka 20 jobb och 

så kanske du får ett halvt eller nånting och jag tycker att det är lite skevt för det är ju lite som 

sagt, ett ömsesidigt utbyte. För jag vill ha nånting som dom kan erbjuda och tvärt om och då 

ska ju också arbetsmarknaden spegla det men det gör den ju aldrig. Och det tycker jag är 

väldigt skevt. (I5, citat 8) 

Detta utdrag styrker därmed det som Garsten och Jacobsson et al. (2004) framhåller, i att 

individen förväntas ansvara för sin egen anställningsbarhet genom att aktivt skaffa sig en 

utbildning som leder till arbete och aktivt marknadsföra sig med denna kvalifikation. 

Skiljaktigheterna i de upplevelser som har presenterats kan tolkas som beroende på vilken 

utbildning individen har och att vissa utbildningar utgör ett högre användarvärde att 

marknadsföra. I likhet med det som Goffman (2014) beskriver att individer tenderar att 

försköna sin fasad, kunde även utbildningen användas som en “statussymbol”. Att ha en 

examen från ett mer “prestigefullt” lärosäte blir därmed en statussymbol för att visa på “att 

man är en mer kompetent person”. Detta handlar även om vikten av att förmedla ett önskvärt 

intryck för rekryteraren. Intervjuperson 6 berättade om lärosätets roll under 

anställningsintervjuer: 

Jag menar går man ut med en master från Handelshögskolan, det är ett ganska starkt tecken på 

att man är mer kompetent än en person som går ut med en master från Södertörn kanske. I alla 

fall en skola som inte är rankad på samma sätt, där utbildningen anses vara svårare och 

hårdare än den andra, även svårare att komma in på. (I6, citat 9) 

Lärosätet spelar en roll i framträdandets idealiserade intryck. Rekryten kan genom sin examen 

från ett visst lärosäte som stämplats med en viss typ av statussymbol, bättre stämma in på den 

stereotypiska föreställningen av den givna rollen. Detta kan innebära som Carlsson (2009) 

påtalar att den mest lämpade kandidaten inte alltid anställs, utan att lärosätet som 

statussymbol mer innebär en förskönad fasad. Vidare innebär detta att den arbetssökande i sitt 

framträdande måste uppnå de ideal som är uppställda och avstå från sådant som inte är förenat 

med de givna ideal inom ramen för vilket lärosäte individen tagit ut sin examen. Uppvisar inte 

den arbetssökande de kvalitéer som är förväntade av en person med en examen från ett visst 

lärosäte kan denne tas för att vara en bedragare och rekryteraren kan därmed ifrågasätta 
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individens rollgestaltning, vilket även kan härledas till det som tidigare diskuterades om 

vikten av att faktiskt kunna leva upp till den fasad som framställs. 

Ett gemensamt drag i intervjuerna var att intervjupersonerna förutom sin utbildning, även 

talade om erfarenhet som något som värderades högt vid en anställningsintervju. Det 

presenteras vara viktigt att påvisa den erfarenhet som individen samlat på sig under såväl 

utbildningen, som andra relevanta sysselsättningar och intressen i relation till den sökta 

tjänsten. Nedan presenteras ett utdrag från intervjuperson 4 som ger sin syn på detta: 

Men sen är det ju också så att vad jag förstår så är det ju mer och mer krav vad gäller 

utbildning och helst ska man ha erfarenhet också. [---] och den biten är ju tuff när man kanske 

har en utbildning men så krävs det också en till två års erfarenhet, hur kommer man in och får 

den erfarenheten? Det där är ju jättesvårt, det är inte riktigt schysst, man förstår ju 

arbetsgivaren men dom kanske får en person som efter ett till två år, det är ju inte jättelång tid, 

blir bra. Men är man nyexad och om man redan ska ha den erfarenheten då är det inte så lätt. 

(I4, citat 10) 

Faktumet att det upplevs som en svårighet att möta de krav som finns från arbetsmarknaden i 

att besitta yrkeserfarenhet direkt efter utbildningen presenteras som ett så kallat “moment 22”. 

Detta genom att för att få in en fot på arbetsmarknaden krävs det ofta både utbildning och 

erfarenhet direkt efter studierna, men som intervjuperson 5 uttrycker det: “[...] det är ju ingen 

som har det om nyexad, men man ska ha det. Det är ju helt otroligt, att dom söker nyexade 

med erfarenhet! Det är ju lite skevt”. Denna problematik hanteras genom att visa på tidigare 

erfarenheter från liknande eller andra områden som också var av värde på den sökta 

arbetsplatsen. Detta framkom i samband med att intervjupersonerna tillfrågades hur de bäst 

visar på “önskvärda” personliga egenskaper och sin kompetens under framställningen vid en 

anställningsintervju. Intervjuperson 1 redogör här för hur denne tidigare hade försökt visa på 

sin sociala kompetens i en sådan situation: 

I1: [...] då berättade jag att jag jobbade med en kille på [tidigare arbetsplats] och dom 

snackade [tidigare kollegor] när jag började där, om att han var ju grinigaste i stan och att han 

är ju skitjobbig och folk, ingen kommer överens med honom. Men jag kom jättebra överens 

med honom för att jag ändå på nått sätt förstod att han var ju arg på grund utav det här, och då 

gick man ju runt det och var inte på det sättet, och då var han ju jättetrevlig. Så det var ju såna 

svar som man fick ge och försöka koppla till nånting som man själv har gjort då. (I1, citat 11) 



	  
	  

35	  

Individen använder sig av tidigare erfarenheter för att i sitt framträdande sända ut uttrycket 

om att denne innehar de förmågor som anses vara bra att marknadsföra, som har ett 

användarvärde på arbetsmarknaden. Detta genom det faktum som Bauman (2008) pekar på, 

att individen på olika sätt drivs till att lansera sig själv som en så pass attraktiv och begärlig 

vara som möjligt och därför använder alla de medel som de har till sitt förfogande, som t.ex. 

erfarenhet och personliga egenskaper, för att förmedla sitt marknadsvärde. Men som tidigare 

presenterat angående utbildningen, var det likväl viktigt att erfarenheten skulle vara relaterat 

till den typen av yrkesroll som individen sökte. Det ansågs i dessa lägen vara av vikt att 

“resultaten” av den tidigare erfarenheten talade för sig själv och att den tidigare erfarenheten 

även skulle vara någonting som rekryteraren direkt kunde känna igen och koppla samman 

med den aktuella rollförväntningen för tjänsten, som intervjuperson 7 beskriver:  

För det är alltid svårt att säga att jag tror att jag skulle kunna göra det här för att jag har läst 

om psykologi eller jag tror att jag hanterar det här för jag har lärt mig ett dataprogram förut. 

De är inte det som en rekryterare skulle kalla för action of own information, utan det är bara 

en potential som dom måste lägga ner energi på för att utvärdera. (I7, citat 12) 

Problematiken som ovan beskrivs, handlar om att ett framträdande ofta formas utefter ett 

idealiserat uttryck som måste stämma överens med observatörens stereotypa föreställning av 

den aktuella institutionella rollen. Då det på förhand redan finns en bestämd fasad med 

tillhörande förväntade egenskaper till den utannonserade tjänsten, blir det upp till rekryten att 

även kunna påvisa dessa attribut. Om rekryten då skulle uppvisa någonting som inte 

överensstämmer med denna roll, finns risken för att den definitionen av situationen som avses 

förmedlas, istället resulterar i, som intervjuperson 7 ovan sade, “en potential som dom måste 

lägga ner energi på för att utvärdera”. Enligt Kopytoff (1986) utgörs en vara av att den 

framställs som utbytbart gentemot någonting annat, dvs. att den innehar ett handelsvärde, 

samt att denna även anses vara säljbar i det aktuella sammanhanget. Attribut och tidigare 

erfarenheter som inte ansågs kunna relateras till den aktuella arbetsrollen hade vidare inte 

något värde att lyftas vid framställningen. 

5.4  Privatlivets  inflytande  

En intressant aspekt som uppdagades under materialinsamlingen var att intervjupersonerna 

ansåg att deras privatliv kunde ha ett visst inflytande på deras framställning vid en 

anställningsintervju. Individens framställning i sociala medier som t.ex. Facebook och 

Instagram, en applikation för fotodelning över internet, var ett ämne som återkom i 
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intervjuerna. Intervjupersonerna upplevde att det säkerligen förekom att rekryterare sökte på 

arbetssökande individer, som intervjuperson 1 uppger: “Dom är ju inte så dumma heller 

cheferna, det är väl klart att dom går in på sociala medier och söker. Det tror jag, det skulle 

jag göra i alla fall!”. Hur individer framställer sig privat i sociala medier ansågs därmed kunna 

påverka det intryck som rekryteraren får av den arbetssökande individen under 

anställningsintervjun. Exempel på ett uttalande angående detta presenteras nedan av 

intervjuperson 5: 

Ja det är väl klart att det skulle påverka om dom skulle kolla, definitivt. Alltså där på sociala 

medier så tror jag inte att jag verkar vara en särskilt städad person. Baserat på vad det är som 

ligger ute, om det är några bilder som ligger ute när jag är med mina kompisar på fest eller 

någonting. Det intrycket man får där är väl att jag gillar att gå på fest. Det är ju raka motsatsen 

till vad en seriös person oftast gör. Så ja helt klart att det påverkar. I båda fallen, alltså att det 

är så att du framstår som en riktigt bra arbetare där på Facebook eller vad det nu kan vara, så 

klart att det påverkar ju positivt. Men i de flesta fallen så tror jag nog att det är negativt (ler). 

(I5, citat 13) 

Det som sker i individens framträdande under en anställningsintervju är vad Goffman (2014) 

betecknar som den främre regionen. Aktiviteten i individens privatliv är vad som betecknas 

som de bakre regionerna. Det som försiggår i de bakre regionerna är enligt denna definition, 

en aktivitet som inte överensstämmer med det uttryck som individen försöker förmedla i den 

främre regionen. Då sociala medier inte existerade på Goffmans tid är det emellertid svårt att 

avgöra i vilken av individens regioner han hade placerat sådant i. Men som intervjuperson 10 

framhåller, “det är väl klart att de kan påverka vad man är beredd att visa upp för alla 

människor. Det går ju ofta att ställa in vad vem som helst kan se liksom och det bildar man 

väl också sig en uppfattning om antar jag”, handlar det mycket om vad individen betecknar 

vara “privat”. Såsom intervjuperson 10 berättade finns ofta möjligheten att ställa in vem som 

har åtkomst till individens innehåll på sociala medier. Därmed kan individen genom 

försvarsåtgärder i viss mån styra obehörigas åtkomst till de bakre regionerna genom att göra 

en publikåtskillnad. Huruvida innehållet på sociala medier tillhör den främre eller bakre 

regionen beror vidare på vad individen är villig att visa upp för “offentligheten”. Sociala 

medier utgör därmed endast en bakre region om dess innehåll skulle visa sig vara oförenligt 

med den roll som individen försöker gestalta i den främre regionen. Det blir i detta 

sammanhang viktigt att rekrytens framställning på t.ex. Facebook även överensstämmer med 

individens fasad i övrigt. Hur individen framställer sig på sociala medier kan därmed även 
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riskera att vara i dissonans med det intryck som rekryten försöker förmedla till rekryteraren 

under anställningsintervjun, vilket intervjuperson 6 berättar: 

Det skulle ju inte vara jätteroligt att få höra att arbetsgivaren har sökt på ens Facebook-sida. 

Men sen kan man ju såklart anpassa sig efter det och ta bort de där bilderna från valborg för 

tre år sen. Men det är ju inte alltid det går att ta bort från sökresultat på nätet men det blir nog 

enklare för arbetsgivarna att de får en bild av vem man är och hur man uppträder tror jag. (I6, 

citat 14) 

Genom åtkomsten till sociala medier får rekryteraren möjlighet att ta del av fler sidor av den 

arbetssökande individens mer privata roller, som kan utgöra individens bakre regioner. 

Därmed riskerar gränsen mellan de två olika regionerna “slätas ut”. Rollframträdande 

förbereds och anpassas till de andra deltagande i interaktionen, vilket intervjuperson 6 

framhåller: “Ja det har väl blivit så att man tagit bort lite bilder innan man har en 

arbetsintervju”. Individen väljer därmed att anpassa innehållet i den bakre regionen för att 

stämma överens med framträdandet i den främre regionen vid en anställningsintervju. Även 

om individen inte riktigt har koll på innehållet, ges rekryteraren möjlighet att redan på förhand 

skapa sig en schablonuppfattning om den arbetssökande. Denna uppfattning kunde enligt 

intervjupersonerna, vara i både positiv och också negativ bemärkelse, beroende på vad som 

framkommer av rekryterarens sökning på deras sociala medier och vad rekryteraren hade för 

förväntningar. Ett gemensamt tema från intervjuerna var att det tyckes uppfattas som svårare 

att ta sig tillbaka och få visa upp sin “rätta” sida om rekryteraren redan fått en negativ 

uppfattning om individen. I samband med hur individen väljer att marknadsföra sig själv som 

åtråvärd för en potentiell arbetsgivare, blir det i och med detta allt mer viktigt för individerna 

att tänka på hur de framställer sig själva både i sitt privatliv och arbetsliv. Om rekryten 

förbereder sitt framträdande genom att anpassa sitt innehåll på sociala medier undviks 

förekomsten av eventuell destruktiv information. Detta för att undvika dissonans mellan 

individens privata roller och rollen som arbetssökande. 

Det presenterades även att intervjupersonerna använde sig av element från sitt privatliv, i 

syfte av att främja sitt framträdande och sin marknadsföring. Sociala medier som Facebook 

eller LinkedIn uppgavs även kunna användas till den arbetssökandes fördel. Just LinkedIn, en 

webbtjänst där individer kan sköta sitt professionella nätverkande, förekom upprepande 

gånger under intervjuerna och intervjupersonerna ansåg att tjänster som dessa kunde vara 
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givande för att på så sätt delge rekryterare en bild av sitt kontaktnät, som exempelvis framgår 

i följande utdrag från intervjuperson 1: 

[...] han [rekryteraren] var ju in och kikade lite på min LinkedIn för jag la nog in honom eller 

så hade jag lagt till honom tidigare tror jag och då var han ju inne och kikade lite och då såg 

han ju att jag har ju ganska mycket kontakter från [arbetsplatsens namn]. För han ville ju sälja 

in mig på [arbetsplatsens namn] och då är det ju så klart ett plus om man känner folk där osv 

så vidare. Nu har jag ju redan etablerat mig lite där så då var jag ju inte helt okänd och då blev 

det lättare att skicka dit mig. (I1, citat 15) 

Som framgår ovan kan sociala medier även synliggöra delar av individens sociala nätverk. 

Redan innan intervjun finns möjlighet för rekryteraren att bilda sig en uppfattning om den 

arbetssökande och därmed är en del av den arbetssökandes personliga fasad, samt vad denne 

avser att marknadsföra, redan upprättad. De aspekter av sina sociala medier som 

intervjupersonerna medvetet använde i syfte av att främja sitt framträdande, utgör därmed den 

främre regionen. På liknande sätt, uttryckte intervjupersonerna det som viktigt att berätta om 

sina fritidssysslor och intressen. Detta för att på så sätt kunna visa på hur individen är som 

person. Intervjuperson 4 för ett längre resonemang kring just detta: 

Jag tror att det alltid är intressant att veta vad personen gör på fritiden om den har några 

engagemang och har ett rikt socialt liv eller inte, ja andra saker lär ju spela in. [...] det brukar 

ju alltid komma upp såna frågor, “vad gillar du att göra på fritiden?” och jag tror att det är 

viktigt oavsett om man har ett jättestort intresse som man brinner för, men att man gillar livet 

och man tar hand om sig själv och man är en glad person som har det bra på fritiden för det 

påverkar ju också arbetet. Det tror jag. Jag tror inte det spelar så stor roll vad man gör, men att 

man trivs med sitt liv, att man är glad och njuter av livet på nåt sätt. Det kan vara hej jag gillar 

att äta mat eller jag gillar att resa eller vad som helst tror jag. Vad man gör tror jag spelar 

mindre roll faktiskt. För att jag tror att det också speglar hur en person mår och hur en person 

också klarar sig i situationer där det kanske blir stressigt, hur man klarar att koppla av efter 

jobbet, för en arbetsgivare vill ju inte ha någon som bränner ut sig och blir deprimerad. Och 

det kan man ju bli ändå men riskerna är ju mindre om man ändå har en grund att stå på privat. 

Det tror jag. Jag tror att, jag skulle önska i alla fall att det är viktigare att man trivs med sitt liv 

än att man har en stor bekantskapskrets. Men det kan nog va viktigt för vissa arbetsgivare. 

Och jag tror att vissa (arbetssökande) kan känna pressen och kanske fejka det då lite, att va 

mer social och flyga runt än vad man kanske är och det är lite synd. (I4, citat 16) 
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I motsats till de tidigare diskuterade aspekterna av privatlivet som kunde tillhöra de bakre 

regionerna, framhålls ovan vikten av att lyfta fram de aspekter av individens mer privata 

roller, som ansågs kunna gynna individens framställning. Att individen lever ett “aktivt”, 

“hälsosamt” eller “socialt” liv blir vidare något av värde att marknadsföra, då detta även anses 

kunna visa på olika önskvärda ideal och kvalitéer. Detta kan relateras till Berglund och Fejes 

(2009) och Björklunds (2009) forskning kring individens hälsa och välmående i relation till 

dennes anställningsbarhet. Där Björklund (2009) framhåller att arbetsgivare ofta genom olika 

hälsofrämjande insatser jobbar för att forma sina anställda till att överensstämma med sina 

normer kring god hälsa. I denna bemärkelse utgör en individs hälsa även något 

kommodifierat. En individs livsstil förväntas därmed vara god och hälsosam och genom 

anställningsintervjun bör individen synliggöra detta. Den förväntning som upplevs finnas 

beträffande att presentera sina fritidsintressen och livsstil kan tolkas vara för att på så sätt 

uppvisa sitt välmående och därmed visa den potentiella arbetsgivaren sin anställningsbarhet 

och sitt marknadsvärde. Utifrån Berntson och Marklund (2007) svarar detta till att individer 

som trivs med sitt liv i högre grad finner sig mer anställningsbara, vilket arbetsgivare värderar 

högt. Eftersom arbetsgivare önskar ha en personal som presterar på ett tillfredställande sätt 

och därmed bör anställa individer som själva anser sig vara anställningsbara, i enlighet med 

De Cuyper et al. (2014). Det faktum att intervjupersonerna ansåg det vara av vikt att även 

framhålla detta vid sitt framträdande, handlar vidare om att individen socialiserats till att 

utföra ett framträdande som överensstämmer med de förväntningar och idealiserade intryck 

som stämmer in på arbetsgivarens stereotypa föreställning av en lämplig rekryt. Individen 

som vill anta en sådan roll blir tvungen att upprätthålla en sådan fasad. Hur individen 

framställer sig i de mer privata rollerna kan därmed även i stor grad påverka den roll som de 

avser marknadsföra vi anställningsintervjun. 

I likhet med det som tidigare diskuterats, i samband med vilka tidigare erfarenheter och 

önskvärda egenskaper som ansågs vara relevanta att visa på vid anställningsintervjun, talade 

intervjupersonerna även om vissa aspekter av privatlivets bakre regioner som de ansåg inte 

skulle lyftas fram för rekryteraren. Intervjupersonerna talade här om aspekter i privatlivet som 

kunde stå i dissonans med de rollförväntningar som finns vid anställningsintervjun, som t.ex. 

att ha svårigheter att kliva upp på morgonen eller att ha ett hetsigt temperament. Men så länge 

detta inte ansågs kunna påverka hur de sedan gestaltade rollen, valdes istället att undanhålla 

sådant från rekryteraren. Sådan information skulle kunna utgöra destruktiv information om 

det påtalades i onödan. Vilket innebär att denna information kan misskreditera rekrytens 
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chanser för anställning eller på annat sätt försvaga dennes framställning. Intervjuperson 8 ger 

här sin bild av vad i privatlivet som denne anser kunna samspela med de främre regionerna 

och vara av relevans för rekryteraren: 

Ja kanske sånt som kommer att påverka mitt jobb eller inte. Vad är det så att säga som jag tar 

med mig till jobbet? Vem jag är, med det som är mig närmast. [...] Man ska ju inte börja prata 

om hela sitt liv, sin släkt och vänner och familj (skrattar). Det tror jag är att gå lite över 

gränsen så att jag tror att det finns saker som man inte bör lyfta fram. (skrattar) Det finns 

ytterligheter och gränser för vad jag ska berätta på en anställningsintervju, tänker jag. Men en 

liten bild runt omkring mig vill dom [rekryterarna] nog oftast ha, en liten personlig touch, lite 

intressen och lite mjuka parametrar. (I8, citat 17) 

Som påtalats finns hos intervjupersonerna en upplevd förväntan om att berätta om sitt 

privatliv i syfte av att detta kan påverka individens rollgestaltning vid en anställning. 

Rekryten måste själv avgöra vad av privatlivet som de tror är av värde för arbetsgivaren att 

veta vid en anställningsintervju. Intervjuperson 8 konstaterar vidare att när denne går till 

arbetet kommer denne att alltid ta med sig vissa aspekter av sitt privatliv som t.ex. individens 

familjeförhållanden. Att berätta om sitt privatliv fyller funktionen av att visa på vem individen 

är som person, samt synliggöra för den potentiella arbetsgivaren vem denne anställer och 

vilket bagage den arbetssökande kommer med. Återigen tycks det handla om en förväntan om 

att så mycket information som möjligt skall finnas tillgängligt i den främre regionen för 

rekryteraren att ta del av. Konsekvensen blir däremot att gränsen mellan individens främre 

och bakre regioner även riskeras att allt mer suddas ut och att destruktiv information från 

rekrytens mer privata roller överskrider till den främre regionen vid en anställningsintervju. 

Något som därmed kan misskreditera dennes framställning och rollgestaltning. 

5.5  Individens  utseende  och  klädsel  

Såsom inledningsvis presenterades under arbetets bakgrund, finns en samhällelig debatt om 

vikten av att klä sig “rätt” vi en anställningsintervju. Detta visade sig även vara ett gemensamt 

drag under intervjuerna och intervjupersonerna talade mycket om vikten av detta i sin 

framställning. Även då inte alla var av tron att en individs utseende var avgörande för 

huruvida de blir anställda eller inte, uppgavs det ändå att de i viss grad valde att anpassa sin 

personliga fasad genom klädseln. Det ansågs finnas ett lämpligt sätt att klä sig på, men vad 

som faktiskt är det “rätta” sättet att klä sig ansågs vara svårdefinierat: “Ja, jag vet inte om det 

finns ett rätt sätt att klä sig, men definitivt ett fel sätt” som angavs av intervjuperson 5. En 
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arbetssökande individ förväntades exempelvis inte komma i träningskläder eller trasiga kläder 

utan skall som intervjuperson 1 sa, “[---] försöka se lite välvårdad ut, helst mycket välvårdad 

kanske”. Just termen “välvårdat” var återkommande i detta sammanhang och syftade till att 

vara “hel och ren”, nyduschad och se presentabel ut. Kravet på att behöva framställa sig som 

så, liknas vid Jacobssons och Seings (2013) forskning av hur individers anställningsbarhet 

kategoriseras och kodas utefter exempelvis utseende eller hygien. En annan term var “proper” 

som mer syftade till valet av kläder, men som även skiftade mellan typen av arbete, som 

intervjuperson 4 beskriver: “Skjorta, kavaj hade jag på mig. Inte slips, det är lite för mycket 

tror jag på en arkitektfirma. Man ska ju givetvis vara klädd propert och sådär. T-shirt borde 

man ju inte komma i”. Definitionen av vad som är “rätt” kontra “fel” sätt att klä sig på handlar 

om den rollförväntning som finns i den givna situationen av en anställningsintervju och på 

vilket sätt definitionen av situationen påverkas av yttre faktorer som klädsel. Den personliga 

fasaden arbetas fram till att likna det ideal som upprättats kring en viss typ av arbetsroll. 

Individen förväntas läggas ner möda i den personliga fasaden som synliggörs av att individen 

är nyduschad, klätt sig i hela och rena kläder och sänder ut uttrycket av en “välvårdad” fasad. 

Fasaden vid rekrytens framställning måste hålla en kvalité som innefattar en viss typ av ideal. 

Träningskläder ses utgöra en mindre presentabel fasad medan t.ex. skjorta och kavaj upplevs 

utgöra en mer lämplig fasad vid framträdandet. Individen förväntas vidare anpassa sig till det 

arbete som denne söker och för att visa att denne tar anställningsintervjun seriöst och att 

situationen är viktig: 

Ja, i vissa jobb finns det ju ganska hård praxis av hur man inte ska klä sig och hur man ska klä 

sig, ska man jobba på en advokatfirma så ska man nog inte komma dit i hoodie och 

Adidasbrallor. Utan då är det nog finkläder som gäller. [...] man ska ju inte klä sig för fint 

heller, man ska inte dyka upp i en fin märkeskostym för typ 7000 när man söker ett jobb. Man 

ska inte försöka överglänsa utan det gäller ju att hamna på den rätta nivån. (I6, citat 18) 

Målet för anställningsintervjuer innebär institutionell integration och det är därmed av vikt att 

individen klär sig efter den roll som den avser gestalta. Klädseln tycks i detta sammanhang 

utgöra något av en “uniform” för denna rollgestaltning och det upplevs vara nödvändigt att 

anpassa sin personliga fasad efter de givna idealen. Men som framgår handlar det även om att 

klä sig på den rätta nivån för yrket som söks. I likhet med det som ovan beskrev om att 

rekryten kan använda sin utbildning som en statussymbol i sitt framträdande, kan dyra kläder 

fylla samma syfte om individen avser försköna sin fasad. Rekryten kan därmed genom sin 

klädsel försöka förmedla att denne innehar de ideala kvalifikationerna för att kunna anta 
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rollen. Klädseln används som ett visuellt medel för att representera en förväntad fasad och 

upprätthålla de ideal som upplevs finnas för den sökta rollen. Fasaden anses hjälpa individen i 

sin framställning men upplevs inte vara avgörande i valet av rekryt. Att klä sig på ett sätt som 

“överglänser” skulle vidare kunna innebära att individen istället förmedlar något med sin 

personliga fasad som istället riskerar uppfattas som överdrivet eller falskt av rekryteraren. 

Rekryten kan i en sådan situation ifrågasättas om denne verkligen har det som krävs för rollen 

och istället framstå som en “bedragare”. För att spela en viss roll krävs det därmed att 

individen följer normen och väljer rätt fasad för rollen. I utdraget nedan presenteras ett 

exempel på vilket intryck intervjupersonerna sa sig vilja åstadkomma med sin klädsel: 

Ja jag skulle säga att det finns klädetikett, att oavsett om jobbet kommer ha dig springandes i 

kavaj eller kommer ha dig springandes i skjorta eller uniform så kan man i alla fall första 

mötet klä upp sig bara för att visa att ja men jag vill att det ska kännas lite lyxigt att träffa mig. 

Sen så kan ju de vara ganska så avslappnade med sin klädkod i efterhand men det är 

fortfarande ett bra intryck att gå dit och visa att man vill göra ett gott intryck. För det handlar 

mycket om att visa dem man ska träffa att man har en bra attityd. (I7, citat 19) 

Intervjupersonerna talade även om att personlig lämplighet och att ett fokus på personliga 

egenskaper som ärlighet, social kompetens och ödmjukhet, samt den faktiska yrkesmässiga 

kompetensen, vägde tyngre än individens visuella aspekter och därmed hade ett högre 

marknadsvärde. Dessa presenterade uppfattningar om arbetsmarknadens fokusering av 

individen stöds av Tollgerdt-Anderssons (2011) forskning om första intryckets vikt i samband 

med rekryteringsprocessen, där det framkom att många attribut väger tyngre vid 

anställningsintervjun än individens utseende. Intervjuperson 1 uttrycker sig t.ex., “Det är väl 

det intrycket som man vill få när man kommer in i rummet att shit det där ser ut som en kille 

man kan lita på. Det är lite det man är ute efter”. Intervjupersonerna uppgav i detta 

sammanhang att klädsel även kunde användas i syfte att förmedla sin “personlighet” eller 

personliga egenskaper vid en intervju. Fasaden utgör i detta avseende en strategi och ett medel 

för att förmedla det uttryck som i situationen upplevs vara fördelaktigt för individen. Den 

personliga fasaden kompletteras genom klädseln och blir därmed en integrerad del av 

framställningen för den handelsvara som marknadsförs vid anställningsintervjun. Ytterligare 

ett talande exempel för hur individerna ansågs kunna överföra ett sådant uttryck kan utläsas i 

nedanstående utdrag från intervjuperson 4: 

[...] man kan ju gärna ha färger på sig och sådär det är ju inte det, färg är ju underbart och 

fantastisk, och kan ju också göra att man poppar som person, för det är ju inte kul att framstå 
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som någon grå tråkig människa (sjunker ihop lite i stolen) heller men man kanske inte ska ha 

liksom stora (skrattar) gröna örhängen och halsband och det, man framstår som en kaotisk 

person, lite får man kanske dämpa sig, lite på något vis utan att vara för tråkig. (I4, citat 20) 

Olika åsikter om hur mycket individens utseende påverkar framkom av intervjuerna. 

Intervjupersonerna var överens om att det visuella påverkar men i vilken grad och på vilket 

sätt detta kunde påverka vi en anställningsintervju, varierade mellan intervjupersonerna. De 

talade i detta sammanhang främst om en individs klädsel. Intervjuperson 6 var däremot av 

annan syn och menade att utseendet i viss mån även kan spela in genom att: “Det finns ju rätt 

tydliga studier som visar att man diskriminerar mot vissa grupper. Så ja, är man 

utomeuropeisk så är det kanske lite svårare att få jobbet som man ansöker om”. Detta kan 

återigen relateras till Carlssons (2009) forskning om diskriminering och arbetsmarknadens 

dysfunktion, i och med att det dessvärre inte alltid är den mest lämpade individen som 

anställs. Eller den “restkategori” av individer som av olika skäl inte lever upp till marknadens 

krav och ideal för anställningsbarhet, som diskuteras i Jacobssons och Seings (2013) 

forskning. Det handlar här om vilka av en individs attribut som anses vara av marknadsvärde. 

Vidare kan två okända individer tillämpa så kallade schablonuppfattningar om varandra, 

baserade på t.ex. utseende eller tidigare erfarenheter och attityder. Exakt vad en rekryterare 

grundar sina uppfattningar och attityder på, ligger dock utanför denna studies ramar. Oavsett, 

är rekryteraren den individ som både agerar ombud för de institutionella normer och 

kontrollerar att rekryten innehar de förväntade kvalitéerna och lever upp till de rådande 

idealen. Som Intervjuperson 8 uttryckte sig: “Den som ska anställa, det är ju den som kommer 

att avgöra. Nån annan har ju ingen talan. Det är ju den som avgör om den tyckte att det var 

okej, eller om den tyckte att det inte var okej”. 

Individen använder sig av olika aspekter och “strategier” i sitt framträdande i syfte av att 

försöka lyfta fram olika önskvärda kvalitéer för rekryteraren. Att individerna i detta 

sammanhang även tycks använda fasaden i form av sin klädsel för ändamålet, är en intressant 

aspekt. Detta kan återkopplas till resonemanget som ovan fördes angående utbildning och 

tidigare erfarenheter, i att individen använder alla de medel som står till dennes förfogande i 

syfte att marknadsföra sig själva som något så attraktivt som möjligt. Men som 

intervjupersonerna själva påtalade, upplevs det dock som svårt att avgöra exakt vilka aspekter 

av sitt framträdande som varit avgörande för huruvida de blivit anställda eller ej. Bortsätt från 

att utseendet och klädseln utgör en integrerad del av fasaden för den roll som rekryten avser 

att gestalta, visar det även på vikten av hur individen paketerar det som avses att 
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marknadsföras vid en anställningsintervju. Det framhålls i intervjuerna att det visuella spelar 

en betydelsefull del i framträdandet, men i fråga om vad som väger tyngst uppgavs det av 

intervjupersonerna ligga mer vikt vid tidigare erfarenheter, kompetens och personliga 

egenskaper. För att uppvisa dessa karaktärsdrag fungerade den personliga fasaden och 

tillhörande klädsel som ett gott medel för att visuellt poängtera sitt marknadsvärde vid 

framställningen. 

Rekryteraren och arbetsgivaren vill veta individens “innehållsförteckning” innan denne 

anställs och det blir därmed av vikt för individen att sålla bort det som riskerar att utgöra 

destruktiv information för sin rollgestaltning. Alla icke önskvärda aspekter av individen 

omdefinieras och maskeras och paketeras om till något som är av värde och kan presenteras 

mer utförligt och med större precision. Det som av arbetsmarknaden anses ha högst 

marknadsvärde och som därmed är med och sätter idealen som skall uppnås för att få 

anställning bör vara den aspekt som presenteras först och främst. Framträdandet måste i det 

ekonomiska systemet av användarvärde och bytesvärde stämma överens med det 

marknadsvärde som förväntas och efterfrågas. Det måste dessutom överensstämma med 

rollförväntningarna för den roll som rekryten avser att gestalta. Den arbetssökande individen 

är själv ansvarig för att både sända ut och överföra de uttryck som upplevs vara förenlig med 

rollen som arbetssökande och som sätter denne i ett attraktivt ljus på arbetsmarknaden.	  

5.6  Inramningen  av  anställningsintervjun  

Avslutningsvis påträffades ett gemensamt mönster i att intervjupersonerna påpekade 

inramningen av intervjusituationen, dvs. den platsburna scen där de gjorde sitt framträdande. 

Själva rummet och miljön där rekryten skulle gestalta sin roll påtalades påverka hur de 

upplevde sin framställning inför den eller de individer som ansvarade för 

anställningsintervjun. Detta kan tydligt exemplifieras med intervjuperson 2’s utlåtande: 

Jag tror att rummet man är i påverkar jättemycket. Vi satt i ett likadant rum här borta utan 

fönster och det kändes lite instängt, man gick igenom hela lokalen nästan för att komma hit. 

Vissa träffas ju ute på ett café eller restaurang och det som är bra när man sitter såhär [i ett 

enskilt rum] är ju att man kan prata helt ostört, men det är verkligen att man sitter på varsin 

sida om bordet och det blir lite så utfrågning fram och tillbaka. (I2, citat 21) 

Upplevelsen som beskrivs pekar på att det finns både fördelar och nackdelar för individens 

framställning med att hålla anställningsintervjun i en öppen miljö, gentemot den mer slutna 
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miljön av ett mindre konferensrum. Nackdelen med att göra sitt framträdande på själva 

arbetsplatsen, tycks som intervjupersonen indikerade, att de satt i ett litet rum som “kändes 

instängt” och att interaktionen sker på “varsin sida om bordet”, varpå situationen kunde 

upplevas som en “utfrågning”. Med denna typ av inramning eller “scen” beskriver 

intervjupersonen definitionen av situationen som pressad. Det faktum att rekryteraren innehar 

fasaden av en maktposition blir svår att frångå, men att det i sammanhanget även innefattades 

att “man gick igenom hela lokalen nästan för att komma hit”, innebär dessutom att 

intervjupersonens framträdande inte endast rör rekryteraren, utan även i viss mån innefattar en 

större “publik”. Detta i form av de andra individerna på arbetsplatsen, vilket leder till att 

individens framträdande delvis också involverar att definiera situationen för fler individer. 

Utdraget visar även på att det i viss mån kan föredras att ha ett mer slutet framträdande, att 

kunna “prata helt ostört” bidrar därmed till att individen kan fokusera på sitt framträdande och 

endast behöva definiera situationen inför och tillsammans med en observatör; rekryteraren. 

6.  Summering  och  diskussion  

Syftet med studien var att undersöka och skapa en djupare förståelse för hur personer som 

nyligen tagit en högskoleexamen upplever, samt reflekterar kring, situationen av en 

anställningsintervju och de faktorer som påverkar en eventuell anställning och hur de väljer 

att marknadsföra sig under anställningsintervjuer. De frågeställningar som stått i fokus för 

studien är, (1) vilka faktorer kan de urskilja såsom viktiga för att få anställning, (2) hur 

upplever personerna innebörden av deras utbildning i sammanhanget av en 

anställningsintervju, samt (3) hur ser de på sin anställningsbarhet och vilka strategier 

används för att framställa sig som anställningsbar. 

Inledningsvis kommer i detta avsnitt en summering av studiens resultat och analys i 

förhållande till ovan nämnda syfte och frågeställningar att presenteras. Därefter följer en 

diskussion av resultat och analys i relation till den tidigare forskningen samt det teoretiska- 

och metodologiska ramverket. 

Den arbetssökande individen måste framställa sig med det högsta ekonomiska användarvärdet 

på arbetsmarknaden och individen paketerar och marknadsför sig själv efter vad som 

kommodifierats till att vara eftersträvansvärt och har ett användarvärde för arbetsplatsen. 

Individen anpassade därför innehållet vid sin framställning genom att framställa sig på ett sätt 

som är av användarvärde för arbetsgivaren och utgör ett bytesvärde i arbetsmarknadens 
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ekonomiska system. Den nyexaminerade individen förväntas på ett utförligt vis kunna 

framhålla på vilket sätt den fasad som individen presenterar i sitt framträdande är sann. Rollen 

som gestaltas förväntas överensstämma med vad som efterfrågas, men samtidigt måste den 

fasad som individen väljer stämma överens med verkligheten. Som medel för att påvisa detta 

framhölls den kompetens och kunskap som har förvärvats genom utbildningen.  

Intervjupersonerna upplevde att det fanns skilda rollförväntningar på individen innan och efter 

examen för vad som utgjorde fokus vid en anställningsintervju och den förväntade 

rollgestaltningen. Utbildningen och den förvärvade kompetensen marknadsförs som en vara 

och utbildningens relevans används som medel i framställningen för att visa på sitt 

användarvärde. Rollförväntningarna för en högskoleutbildad individ framgick vara mer 

tydligt definierade och den kunskap som individen tagit del av genom sin utbildning 

förväntades även kunna visa sig vara tillämpningsbar för rollen på arbetsplatsen efter examen. 

Huruvida individens kompetens lever upp till dessa ideal kontrollerades vidare mer utförligt 

än innan avlagd examen. Utbildningen kan utgöra en statussymbol om examen är från ett 

prestigefullt lärosäte genom en förskönad fasad och ett idealiserat intryck. Även individens 

klädsel och visuella uttryck kunde fylla denna funktion vid individens framställning. 

Utbildning och tidigare erfarenheter som är relevanta för det sökta arbetet utgör ett 

marknadsvärde och det gäller för individen att marknadsföra sig som en så attraktivt vara som 

möjligt genom alla de medel som står till buds. Utöver detta läggs stor vikt vid att den 

arbetssökande innehar erfarenhet från arbetsmarknaden, redan som nyexaminerad. Ett 

motstridigt krav som ibland upplevdes som svårt av intervjupersonerna att tillfredsställa. 

Definitionen av situationen influeras av det visuella uttryck som överförs genom den 

personliga fasaden och som anpassas till att efterlikna de ideal som finns uppställda för rollen. 

Detta då individen genom sin fasad representerar en institutionell roll där klädseln tycks 

utgöra en “uniform” för den typen av arbete som söks. Det framkom i detta sammanhang vara 

av vikt att inte försköna sin fasad till den gräns att det blev till överdrift för den roll som 

avsågs att företrädas, för att på så sätt inte framstå som en bedragare. Den personliga fasaden 

som gestaltas genom kompetens och klädsel utgör en integrerad del i framställningen och 

klädseln blev en viktig aspekt av hur individerna valde att paketera det som avsågs 

marknadsföras. Det upplevdes däremot att personliga egenskaper och kompetens vägde tyngre 

än de visuella aspekterna för att höja sitt användarvärde i marknadsföringen. 
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Genom åtkomsten till sociala medier har rekryteraren möjligheten att ta del av en 

arbetssökande individs privata roller, då dessa roller tillhör den bakre regionen innebär det att 

gränsen för den främre- och den bakre regionen kan suddas ut. Individen väljer därmed att 

anpassa innehållet i den bakre regionen för att överensstämma med framträdandet i den 

främre regionen vid en anställningsintervju. Detta för att undvika att rekryteraren skapar en 

negativ bild av individen och för att undvika dissonans mellan individens privata roller och 

rollen som arbetssökande. 

6.1  Resultat  i  relation  till  tidigare  forskning,  teori  och  metod  

Denna studie bidrar med att presentera den enskilda individens upplevelse av de krav och 

ideal som finns i samhället för hur den högskoleutbildade individen bör presentera sig själv 

vid en anställningsintervju. De resultat som presenterats i tidigare forskning gällande hur 

anställningsbarhet som begrepp konstruerar hur den arbetssökande individen lämpligast bör 

framställa och anpassa sig efter givna ideal, framkommer även i intervjupersonernas utsagor. 

Utbildningens roll i sammanhanget medverkade till att individerna var benägna att söka och 

därmed få kvalificerade arbeten. Gällande den tidigare forskningen bekräftar resultatet av 

studien att intervjupersonerna upplever sig som tvungna att skaffa sig en högskoleexamen för 

att kunna få ett kvalificerat arbete.  

Diskriminerade faktorer upplevdes finnas men ingen av intervjupersonerna ansåg sig själva ha 

blivit diskriminerade. Detta kan ha att göra med att intervjupersonerna i denna studie inte 

tillhörde eller ansåg sig själva tillhöra diskriminerande grupper, gällande exempelvis etnicitet 

eller i avseende av sin könstillhörighet. Syftet med studien var inte heller att lyfta denna 

aspekt, men att undersöka diskriminerade grupper med högskoleexamen om deras upplevelser 

av anställningsintervjuer, utgör ett betydelsefullt område att genomföra vidare studier i. Detta 

då individer i ett sådant urval möjligtvis tampas med faktorer utöver de som presenterats i 

denna studie och därmed kan ha helt andra upplevelser av anställningsintervjuer. I tidigare 

forskning (Jacobsson & Seing, 2013; Carlsson, 2009) angavs icke önskvärda egenskaper som 

kodats som “funktionshinder” och att den som är bäst lämpad inte alltid anställs. Denna studie 

bekräftar detta genom intervjupersonernas upplevelser av vilka egenskaper och attribut som 

inte bör framhållas för rekryteraren. Likaså Fogdes (2009) forskning om konstruktionen av 

hur individer bör agera och marknadsföra sig bekräftas av hur denna studies intervjupersoner 

har tolkats agera i enlighet med det. 



	  
	  

48	  

I förhållande till tidigare forskning och klasstillhörighet har inte frågan väckts i denna studie. 

Vi kan därmed inte uttala oss i frågan annat än spekulera i intervjupersonernas eventuella 

klasstillhörighet, men syftet var heller inte att studera denna aspekt i förhållande till 

individens upplevelse av anställningsintervjuer. Det kan däremot vara tänkvärt att lyfta frågan 

i förhållande till individens upplevelse av klass och klassklättring i relation till 

anställningsintervjuer i vidare studier. 

Kommodifieringen och dess begreppsliggörande verktyg har vidare fungerat väl i att sätta 

analysen i kontext och förklara de processer som den arbetssökande individen måste beakta 

vid sin framställning, dvs. “ramarna” för vad som utgör ett marknadsvärde och vad som 

individen behöver marknadsföra. Teorin bidrog till att synliggöra individernas utbildning i 

sammanhanget, samt grunden till vissa av de satta idealen. Problematiken med en makroteori 

som kommodifieringen är att den varken kan förklara individernas interaktion eller 

upplevelser och har därmed i allt högre utsträckning lämpat sig för att sätta analysen i kontext. 

Det dramaturgiska perspektivet har därmed varit genomgående i att förklara hur individen 

utefter dessa satta “ramar”, omständigheter och ideal väljer att framställa sig själva vid 

anställningsintervjun. Det dramaturgiska perspektivet lämpade sig vidare för att analysera de 

aspekterna av fenomenet som rör den institutionella integrationen. Goffmans begrepp främre- 

och bakre region tycks således, i sambandet av dagens sociala medier behöva uppdateras 

något. Mycket av det som pågår i vad som traditionellt benämnts som de bakre regionerna, 

visade sig även vara av intresse för rekryteraren vid anställningsintervjun. Faktumet att det 

tycks alltmer vanligt att rekryteraren har åtkomst till individens privatliv genom t.ex. sociala 

medier, innebär vidare att gränsen mellan dessa regioner och dess “informella”- och 

“formella” roller riskerar att suddas ut. Detta är ett mycket intressant fenomen som banar 

vidare för nya fortsatta forskningsmöjligheter på privatlivets relation till arbetslivet. 

Genom den metodologiska ansatsen och valet att utföra en intervjustudie, har vi i studien 

kunnat få reda på intervjupersonernas presenterade individuella upplevelser, tankar och 

erfarenheter av anställningsintervjuer. Intervjuerna har medfört att vi kunnat ta del av vilka 

ideal som upplevs finnas kring de olika aspekter av anställningsintervjun, samt även de medel 

som de anser sig kunna ta till vid sin framställning. Genom intervju som datainsamlingsmetod 

skildras endast intervjupersonernas utsagor av hur de upplever sig ha agerat. För att verkligen 

ta reda på hur de har agerat hade en observationsstudie lämpat sig och den faktiska 

interaktionen i anställningsintervjuer hade därmed kunnat studeras närmare. Ett sådant 

utförande riskerade dock att genom forskareffekten påverka interaktionen till att inte vara 



	  
	  

49	  

“riktig” i det avseendet att individerna då kunnat agera utifrån att vi som forskare sitter i 

samma rum och observerar dem. Men att enbart utföra en observationsstudie hade inte heller 

varit adekvat för att utröna något om individernas upplevelser, men hade som komplement 

eventuellt kunnat gagna denna studie. På grund av att råmaterialet utgörs av utsagor från 

intervjupersonerna som sedan har tolkats, har det även ibland varit svårt att avgöra om det 

som redogjorts för, är generella uppfattningar av fenomenet eller egna upplevelser och 

handlingar. Vi vill i detta sammanhang därmed understryka att samtliga av 

intervjupersonerna, vid den tidpunkt då studiens intervjuer utfördes, redan hade en 

anställning. I vissa lägen kan intervjupersonerna därmed ha resonerat ett steg längre än själva 

anställningsintervjun, där de antingen har eller kan ha gjort slutledningar utifrån att de redan 

har anställning. 

Under arbetet med denna uppsats uppdagades avslutningsvis förekomsten av rekrytering via 

praktikplatser och sociala kontaktnät genom så kallad “headhunting”. I skedet av att kontakta 

möjliga intervjupersoner för studien uppmärksammades att ett antal av dessa individer inte 

ansåg sig själva ha genomfört en “riktig” anställningsintervju och till följd därav, artigt 

tackade nej till att medverka. Möjligtvis hade dessa individer blivit “headhuntade” och vidare 

inte sökt tjänsten eller genom praktik gått över till en anställning, vilket kan ha påverkat 

studiens urval. Fenomenet utgör däremot intressanta aspekter av rekryteringsprocessen som 

bör studeras vidare i. Dels är det spännande att bena ut vad en regelrätt anställningsintervju 

innebär för individer men även på vilket sätt denna utveckling av att “hoppa över” 

anställningsintervjun påverkar rekryteringsprocessen och individerna på arbetsmarknaden. 
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Bilaga  1  
Etiska frågor i början av en intervjuundersökning 

Vilka goda effekter får undersökningen? 

Hur kan undersökningen bidra till att förbättra situationen för de deltagande 

intervjupersonerna? För den grupp de representerar? För människan allmänt? 

Hur kan man erhålla informerat samtycke från de deltagande intervjupersonerna? 

Hur mycket information om undersökningen behöver man ge i förväg, och vad kan man vänta 

med tills efter intervjun? 

Vem ska ge samtycke – intervjupersonerna eller deras överordnande? 

Hur kan intervjupersonernas konfidentialitet skyddas? 

Hur viktigt är det att undersökningspersonerna förblir anonyma? 

Hur kan man dölja intervjupersonernas identitet? 

Vem kommer att få tillgång till intervjuerna? 

Kan man förvänta sig några rättsliga problem kring skyddandet av intervjupersonernas 

anonymitet? 

Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i den? 

Kommer den potentiella skada som drabbar undersökningspersonerna att uppvägas av de 

potentiella fördelarna med undersökningen? 

Kommer intervjuerna att närma sig terapeutiska relationer, och vilka försiktighetsåtgärder kan 

man i så fall vidta? 

Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen? 

Hur kan forskaren säkra undersökningens vetenskapliga kvalitet och bevara forskningens 

oberoende? 

Hur kan forskaren undvika otillbörlig påtryckning från dem som finansierat ett projekt eller 

undvika att identifiera sig för mycket med sina intervjupersoner och därigenom förlora sitt 

kritiska perspektiv på den kunskap som ska produceras? 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 84-5)  
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Bilaga  2  
Följebrev 

Uppsala 2016-04-04 

Hej! 

Vi är två studenter från Uppsala universitet som skriver vår C-uppsats i socialpsykologi vid 

Sociologiska Institutionen. Vårt examensarbete skall handla om de upplevelser individer har 

utav anställningsintervjuer	  och hur de väljer att framställa sig för att få en anställning. Vi 

söker personer med universitetsexamen som aktivt söker arbete eller nyligen har gjort det, och 

som har erfarenhet av anställningsintervjuer. 

Vid ett intervjutillfälle önskar vi få ta del av dina upplevelser av anställningsintervjuer, din 

syn på arbetsmarknaden och arbetslivet, samt dina egna reflektioner för vad som är relevant 

för just dig under anställningsintervjun. 

Deltagandet är frivilligt och du kan välja att avbryta intervjun när du vill. Inga förberedelser 

från din sida krävs och intervjun beräknas ta ca 45 min. Plats och tid för intervjun väljs i 

samråd med dig (intervju genom Skype eller telefon är möjligt). Intervjun kommer att spelas 

in och transkriberas av oss. När citat från intervjun används i uppsatsen kommer inget namn 

eller andra uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera dig att anges.	   

Undersökningens resultat kommer endast användas i syfte för denna studie och efter att 

uppsatsarbetet är avslutat kommer ljud/video-inspelningarna att raderas. 

Din medverkan är viktig för genomförandet av vår undersökning!  

Vid frågor och funderingar kan du nå oss på; 

Daniel de Boer tel: 073-649 07 60 mail: danne_deboer@outlook.com 

Sophie Hovberg tel: 070-771 39 23 mail: sophie.hovberg@gmail.com 

Vår handledare är Marie Flinkfeldt, tel: 018-471 7846 mail: marie.flinkfeldt@soc.uu.se 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar; 

Daniel de Boer och Sophie Hovberg  
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Bilaga  3  
Intervjuguide 

Hur gammal är du? 

Berätta om din utbildning. 

• Vad har du för examen? 

• Vilka ämnen studerade du och hur kommer det sig att du valde just detta? 

• Vad fick dig att studera vidare? 

 

Kan du berätta om ditt arbete?  

o Vad innebär det? 

o Om arbetssökande, vad söker du för typ av arbete, vad önskar du arbeta med? 

 

Arbetar du inom det område du avsåg med dina studier? 

• (Om nej, hur kommer det sig?) 

• (Vad önskar du arbeta inom för område?) 

 

Är detta det arbetet du haft sedan din examen eller har du haft fler? 

• Ser du detta arbete som en inkörsport till något framtida yrke du önskar arbeta med? 

• Kan du berätta vad du hoppas den leder till? 

 

Vad har du för erfarenheter av anställningsintervjuer? 

• Hur upplevde du dem? 

• Hur upplever du samtalet på anställningsintervjun? 

• Har formen för intervjuerna varit liknande eller skiljt sig åt? 

• Har du någon erfarenhet av att ha ansvarat för eller på annat sätt deltagit i en 

anställningsintervju, som rekryterare? 

 

Framställning 

Vad upplever du är viktigt att tänka på vid anställningsintervjun? 

• Hur bör man bäst framställa sig vid en anställningsintervju? 

• Hur viktigt tror du att presentationen av sig själv är? 

• Hur förbereder man sig inför en anställningsintervju? 
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Beskriv hur man bör klä sig på en anställningsintervju? 

• Upplever du att det finns rätt och fel sätt att klä sig? 

• Hur vet du vad som är rätt och fel sätt att klä sig på? 

• Upplever du att (kläder), (smink), (tatueringar) kommunicerar ut vem man är? 

o (olika nivåer av acceptans?) 

o Har du någon form av utsmyckning som du valt att dölja vid en intervju? 

 

Vad tror du gynnar en person vid en anställningsintervju? 

• Tror du att individens utseende påverkar? 

• Finns det andra personliga egenskaper som har betydelse? 

• Finns det saker man inte bör lyfta fram? 

 

I och med dagens sociala medier kan arbetsgivaren samt kollegor (i stort sett alla) ta del 

av ens privatliv. Hur tror du att detta kan påverkar ens framtid hos arbetsgivaren? 

• Hur upplever du annars att ditt personliga nätverka påverkat dig vid en 

anställningsintervju? 

 

Rollen som arbetssökande 

Hur ser du på dig själv som arbetssökande under anställningsintervjuer? 

• Vad upplever du gör en individ passande för att få en anställning? 

• Vilka medel anser du dig kunna ta till för att höja din förmåga att få en anställning? 

• Beskriv vad du tycker är svårast under anställningsintervjuer? 

 

Skulle du kunna beskriva vilka egenskaper och kunskaper du uppfattar generellt som 

efterfrågade på̊ arbetsmarknaden? 

• Vilka krav ställer arbetsmarknaden på individen? 

• Hur håller du dig uppdaterad med vad som anses attraktivt för individer på 

arbetsmarknaden? 

 

Beskriv hur din utbildning har påverkat dina chanser på arbetsmarknaden. 

• Hur upplever du dig själv på arbetsmarknaden? 

 

Nya tankar, åsikter eller funderingar som kommit fram under intervjun, som du vill 
dela med dig? 


