
Örebro Universitet  
Institutionen för humaniora,  
utbildnings- och samhällsvetenskap  
Sociologi  
 
 
 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Intrycksstyrning	  	  
Rekryterares upplevelser och hantering av kandidaters användning av intrycksstyrning i en 

arbetsintervju   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C med inriktning mot organisation och arbetsliv, 30 hp 

C-uppsats 15hp VT 2014 
Författare: Katarina Schön, Robin Shaw  

Handledare: Magnus Boström  
 
 
 
 
 



Örebro Universitet  
Institutionen för humaniora,  
utbildnings- och samhällsvetenskap  
Sociologi  
 
 
 
	  
Sammanfattning 
 
I en anställningsintervju krävs det att kandidater visar sig från sin bästa sida för att övertyga 
rekryteraren om att man är rätt person för jobbet, detta kan ske genom medvetna och 
omedvetna intrycksstyrningsstrategier. Tidigare forskning pekar på att intrycksstyrning 
påverkar rekryterarens bedömning av kandidater, dock ser vi ett forskningsgap när det handlar 
om hur rekryterare hanterar kandidaters användning av intrycksstyrning. Syftet med studien är 
därför att undersöka hur rekryterare upplever och hanterar intrycksstyrning och problematiken 
kring detta. Som huvudsaklig teoretisk grund har vi använt oss Erving Goffmans (1974) teori 
om intrycksstyrning. Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts med rekryterare varav 
fyra jobbade på rekryterings- och bemanningsföretag och två som internrekryterare. 
Resultatet visar att intrycksstyrning endast upplevs i de fall kandidater misslyckas med att 
förmedla ett sammanhängande helhetsintryck. Bemannings- och internrekryterarnas 
upplevelser skiljer sig åt på flera plan när de bedömer en kandidat. Den 
intrycksstyrningsstrategi som uppmärksammas mest är utelämnande självbeskrivande, vilket 
syftar till att kandidater under en intervju medvetet väljer vilken information som ska 
förmedlas. Resultaten visar att när kandidater använder sig av utelämnande självbeskrivande 
kan rekryteraren uppfatta tveksamheter hos kandidater. Det främsta verktyget för rekryteraren 
att hantera en osammanhängande bild av kandidater är att ställa följdfrågor. Framträdande i 
rekryterarens hantering av intrycksstyrning var användningen av en mall i intervjun. Mallen 
används som ett redskap för att hantera intrycksstyrning då rekryteraren har en struktur att 
hålla sig till.  
 
Nyckelord: Intrycksstyrning, självbeskrivande, helhetsintryck  
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Abstract 
 
In a job interview it is required that candidates prove they are the best by convincing the 
hiring manager they are the right person for the job. This can be done through conscious and 
unconscious impression management strategies. Previous research suggests that impression 
management affects interviewer's assessment of the candidate. However, we see a gap in 
previous research when it comes to how recruiters handle the candidate's use of impression 
management. The purpose of this study is therefore to investigate how recruiters experience 
and handle impression management and the problems associated with it. We conducted six 
semi-structured interviews, four of which were with recruiters working on recruitment and 
staffing. The remaining two interviews were carried out with internal recruiters. The results of 
this research show that impression management is experienced only in cases where the 
candidate fails to convey a consistent overall impression. Also discovered was that staffing 
and internal recruitment devices were experienced differently on several levels when 
assessing a candidate. Thirdly, the impression management strategy that was most notable 
was the omission of the self-descriptive. Finally, the use of a template in the interviews was 
dominant in the recruiters’ handling of impression management. Templates were used as a 
tool to deal with impression management when the recruiter had a structure to follow. 
 
Keywords: Impression management, self-description, overall impression 
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1.	  Inledning	  	  
	  
I	  det	  inledande	  kapitlet	  kommer	  vi	  redogöra	  för	  vårt	  problemområde,	  syfte,	  
frågeställningar	  samt	  avgränsningar	  och	  begreppsdefinitioner.	  

1.1	  Problemområde 
 
I en arbetsintervju behöver individen övertyga rekryteraren om varför man passar för jobbet. 
Detta kan ske på flera olika sätt, och vissa är beredda att gå längre än andra ifråga om hur de 
aktivt väljer att visa upp en fasad för att uppnå en övertygelse. Beroende på vilket värde en 
kandidat tillskriver ett jobb så blir personen mer eller mindre angelägen om att visa upp sina 
bästa sidor. För vissa kanske en arbetsintervju inte betyder särskilt mycket om de inte är i 
behov av ett jobb, medan för andra kan det vara direkt avgörande. Lika viktigt är det för 
företag att hitta rätt person för jobbet, vilket kan vara en svår och lång process. Detta ställer 
krav på personen som rekryterar att kunna ställa rätt frågor för att kunna skapa sig en 
uppfattning om kandidaten passar för jobbet. Därför är det intressant att se hur rekryteraren 
upplever hur och på vilka sätt en kandidat försöker anpassa sitt beteende efter vad som antas 
vara optimalt för situationen. 
 
Begreppet intrycksstyrning kommer från Goffmans (1974) sociologiska arbeten och definieras 
som den process där individen försöker styra och kontrollera de intryck hon vill förmedla till 
sin omgivning. Människor anpassar sitt beteende och handlade efter vad de tror förväntas av 
dem. Det leder in på en diskussion om hur man egentligen ger en bra en intervju, i vilken 
utsträckning behöver individer visa upp en fasad som innefattar allt ifrån vad som sägs, görs 
och vilka känslouttryck som visas upp. Under en anställningsintervju kan kandidater medvetet 
eller omedvetet välja att använda sig av olika strategier för att styra intryck och övertyga 
rekryteraren om att de passar för tjänsten. I vissa fall kanske det till och med förväntas att 
kandidaten använder sig av olika strategier för att övertyga rekryteraren och ge ett bra intryck. 
Vi vill undersöka hur kandidaters användning av intrycksstyrning upplevs och hanteras av 
rekryteraren och om det påverkar bedömningen av kandidaten.  

1.2	  Syfte 
 
Syftet med studien är att förstå hur rekryterare upplever och hanterar kandidaters användning 
av intrycksstyrning, vilka uttryck intrycksstyrning kan ta under en intervju samt identifiera 
möjliga konsekvenser av att kandidater använder sig av intrycksstyrning.  

1.3	  Frågeställningar	  
 
1. Hur upplever rekryterare kandidaters användning av intrycksstyrning i en arbetsintervju?  
1a. Under vilka omständigheter kan intrycksstyrning bli problematiskt? 
2. Hur hanterar rekryterare kandidaternas användning av intrycksstyrning? 
2a. Vilka uttryck kan intrycksstyrning ta och vilka konsekvenser kan det få? 

1.4	  Avgränsningar	  och	  begreppsdefinitioner 
 

Vi har valt att avgränsa vår studie till rekryterare som jobbar på företag placerade i Örebro 
och Stockholm. Undersökningen begränsas till rekryterarnas uppfattningar och därför 
kommer kandidaternas upplevelser inte undersökas. 
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Ett centralt begrepp i uppsatsen är Goffmans (1974) begrepp om intrycksstyrning (eng: 
Impression Management) vi lutar oss mot en definition gjord av Leary (1995) som bygger 
vidare på Goffmans (1974) teori.  

 
”The process of controlling how one is perceived by other people is called self-presentation or 
impression management” (Leary, 1995, s. 2).  
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2.	  Teori 
 
I detta avsnitt redogör vi för den teori som kommer användas i analysen. Vi har valt att 
presentera teorin utifrån relevanta begrepp i förhållande till studiens syfte. Tillämpliga delar 
av begreppen kommer sedan återkomma i tidigare forskning och analys.      
 
Utgångspunkten för vår teoretiska ram är Erving Goffmans teori om intrycksstyrning som 
presenteras i boken Jaget och maskerna (1974). Vi kommer även att använda oss av Mark R. 
Learys bok Self-Presentation Impression management and interpersonal behaviour (1995) för 
att få en djupare förståelse av de olika intrycksstyrningsstrategierna.  
 
Fasad och dramatiskt förverkligande är begrepp som hjälper oss att förstå hur människor kan 
styra intryck som de vill ge sin omgivning. Dessa är relevanta delar av det som Goffman 
(1974) kallar framträdande och syftar på olika aspekter av en individs framträdande. Vi ser 
interaktionen i en intervju mellan kandidaten och rekryteraren som ett samspel där kandidaten 
använder sig av en given fasad och väljer att förmedla intryck genom dramatiskt 
förverkligande. Förmågan att kontrollera de intryck som ska förmedlas och balansera 
känslouttryck bidrar till hur samspelet mellan kandidaten och rekryteraren kommer att 
utvecklas, och vilken uppfattning rekryteraren kommer skapa sig om kandidaten. Dessa delar 
kan kanske inte alltid gå ihop eller stämma överens, men med stöd av begreppen kan vi förstå 
och analysera en kandidats framträdande i en intervjusituation. 
 
Goffmans (1974) analys om hur människor interagerar med varandra i sociala situationer 
utgår från ett dramaturgiskt perspektiv där interaktionen människor emellan liknas vid en 
teater. Intrycksstyrning handlar om att, när vi interagerar med människor försöker vi styra de 
intryck vi ger genom att agera på ett visst sätt. Teatermetaforen används för att förklara all 
den interaktion som pågår, genom att likställa individen med en aktör vars handlingar blir 
själva framträdandet. De som observerar aktören blir en publik där aktören i en ständig 
process försöker styra och kontrollera publikens uppfattning om honom. Framträdandet 
definieras som:  
 

“All den aktivitet som en individ visar upp under en period av kontinuerlig närvaro inför en 
speciell grupp av observatörer och som har ett visst inflytande på observatören” (Goffman, 
1974, s. 28).   
 

2.1	  Give	  expression/give	  off	  expression	  
 
Give expression och give off expression beskriver Goffman (1974:12) som två olika sätt att 
förstå individens uttrycksförmåga. Give expression handlar om det uttryck individen sänder 
ut, det innebär kommunikation i traditionell mening – verbala symboler som individer 
använder sig av för att uttrycka information. Give off expression syftar till det uttryck 
individen överför. Detta har en bredare tolkningsgrund än vad de verbala symbolerna har, (ex. 
kroppsspråk och känslouttryck). Individen har ett intresse av att kontrollera observatörens 
uppfattning av honom. Ett citat som beskriver hur kontrollen kan uppnås: 
 

“Den kontrollen uppnås till stor del genom påverkan av den definitionen av situationen som 
de andra kommer att formulera, och han kan inverka på den definitionen genom att uttrycka 
sig på ett sådant sätt att han får dem att självmant handla i överenstämmelse med hans 
plan” (Goffman, 1974, s.13) 
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Detta är två sätt som inbegriper individens uttrycksförmåga – vad han säger och vad han gör. 
Dessa stämmer inte alltid överens. Det som individen sänder ut är oftast kontrollerbart, medan 
det han överför kan han inte styra över i samma utsträckning. Detta vittnar om en brist i 
kommunikationsprocessen. Individen försöker styra intrycken genom sitt beteende, så det i så 
hög grad som möjligt stämmer överens med vad han säger, och därmed upplevs som pålitlig. 

2.2	  Dramatiskt	  förverkligande 
 
Det dramatiska förverkligandet (Goffman, 1974:36, 190) innebär att individen ger ett intryck 
av säkerhet och pålitlighet oavsett om det är fallet. Det handlar om att övertyga observatören 
om att det som förmedlas är riktigt och att personen framställer sig själv som pålitlig och 
kontrollerad. Om det intryck individen har för avsikt att överföra ska bli meningsfullt måste 
han tydligt samla informationen och göra den begriplig för observatören under interaktionen. 
Det dramatiska förverkligande speglar sociala situationer eftersom det är en del av 
interaktionen som uppstår under samspelet mellan två individer. Det innebär att individen som 
vill förmedla något måste göra detta förståeligt eftersom det som är avsett att överföras annars 
kan bli fördolt. Dock behöver det dramatiskt förverkligandet inte vara något problem i en 
arbetsintervju, ett citat som belyser detta är:  

 
”Det kan vara värt att påpeka att dramatiseringen inte utgör något problem i en del sociala 
situationer eftersom en del av de handlingar som är väsentliga för fullbordandet av 
positionens huvuduppgift är beundransvärt välanpassade ur kommunikationssynpunkt så 
att det på ett uttrycksfullt sätt förmedlar de egenskaper och talanger som den agerande gör 
anspråk på” (Goffman, 1974, s. 35).  
 

Citatet belyser en central del i förverkligandet eftersom människor har socialiserats in i 
samhället och har därmed utvecklat en förmåga att kunna anpassa sig till sin omgivning. Detta 
innebär att människor ständigt väljer ut och anpassar vad som ska kommuniceras i en given 
situation, detta är i normalfallet inte ett problem då vi redan i tidig ålder lär oss hur vi på ett 
begripligt sätt anpassar informationen till observatören och situationen. 

2.3	  Idealisering	  och	  förmågan	  att	  upprätthålla	  den	  expressiva	  kontrollen 
 
Idealisering syftar på framträdandet som en process som omformuleras för att möta de 
förväntningar som finns hos observatören och i samhället. Individen vill förmedla ett intryck 
som oundvikligt är idealiserat på flera sätt. Det är viktigt att se till vilka förutsättningar som 
finns för att idealisera framträdandet i socialisationsprocess. Om ett framträdande idealiseras 
genom att intrycken går i linje med samhällets förväntningar blir framträdandet för stunden 
accepterat som verklighet. Detta kan exemplifieras på följande sätt: En jurist som 
representerar en klient i en domstol måste, inte bara hävda bevis för sin sak, utan även 
förmedla ett intryck till de som observerar honom. Om han uppfyller de förväntningar 
omgivningen har på honom, genom t.ex. hans språk och klädsel, så kommer hans 
framträdande att införliva de juristvärdena som finns i samhället (Goffman, 1974:39) 
 
Förmågan att kontrollera impulser och intryck är viktigt i agerandet. Goffman (1974:55-56) 
menar att det råder brister i överensstämmelsen mellan våra mänskliga jag och våra 
socialiserade jag och i situationer där vi agerar inför publik ställs krav på individen att 
behärska impulser från det mänskliga jaget. Denna form av kontroll och behärskning kan ses 
som en mental byråkratisering där vi förväntas agera enligt givna ramar vid ett bestämt 
tillfälle, vilket kan leda till en fastlåsning i form av en attitydmask.  
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2.4	  Fasad 
 
Fasaden betecknar den expressiva utrustning som medvetet eller omedvetet används av 
individen under framträdandet och går att beskriva utifrån inramning och personlig fasad. 
Inramning innefattar möbler, planlösning och rekvisita. En inramning är bunden till en 
speciell plats vilket innebär att den som vill använda sig av en speciell inramning inte kan 
börja spela sin roll innan de anlänt till den för ändamålet specifika platsen. 
Personlig fasad syftar till det vi identifierar med aktören och det vi förväntar oss ska vara 
sammankopplat med beteenden. Personlig fasad kan innefatta kläder, storlek, utseende, 
hållning, talmönster, ansiktsuttryck och liknande. Fasaden kan brytas ned i två delar – 
uppträdande och manér. Uppträdande refererar till vilken social status individen vill förmedla, 
och manér handlar om vilken roll den agerande spelar i situationen. Uppträdande och manér 
förväntas stämma överens. Individer skapar inte en fasad utan väljer snarare en given fasad, 
vilket kan bli problematiskt då individen inte alltid vet vilken fasad som är bäst lämpad att 
visa upp i en given situation (Goffman, 1974:28-29). 

2.5	  Intrycksstyrningsstrategier 
 
Avsnittet behandlar Learys teori om olika intrycksstyrningsstrategier. Dessa strategier är mer 
konkreta teorier för att förstå hur individer kan styra intryck.  
 
Learys (1995) strategier är en utveckling av Goffmans (1974) teori om intrycksstyrning. Vi 
använder oss av Learys begrepp då vi anser att dessa är applicerbara på en intervjusituation, 
vilket kommer hjälpa oss att förstå och förklara intrycksstyrning bättre än om vi endast skulle 
använda oss av Goffmans (1974) teori. Vi kommer att utgå från följande begrepp i 
analysarbetet för att förstå hur rekryterare upplever och hanterar kandidaters användning av 
olika intrycksstyrningsstrategier. 

2.6	  Självbeskrivande 
 
Självbeskrivande är den vanligaste taktiken när människor förmedlar information om sig 
själva. Det innefattar verbal kommunikation, genom att prata om sin personlighet, tidigare 
erfarenheter, familj, yrken m.m. målar människor upp en bild av sig själva. Självbeskrivande 
som strategi förekommer oftast under mötet mellan två personer (Leary 1995:17). 
 
Leary (1995:18) hävdar att, när människor använder sig av självbeskrivning är de mer 
benägna att tala sanning än att ljuga. I varje situation en människa ger uttryck för sig själv har 
individen tusentals upplevda verkliga händelser i huvudet. Istället för att ljuga förmedlas en 
sanning som passar in i situationen, noga utvalt för att visa upp en så passande bild som 
möjligt. Den information individen väljer att utelämna är dock lika viktigt som den individen 
väljer att kommunicera. När människor beskriver sig själva och försöker visa upp en viss bild 
framhåller de inte endast positiv information, de undanhåller likaså det som är dåligt, vilket 
kan förklaras som utelämnande självbeskrivande eller en redigerad sanning. Självbeskrivande 
syftar inte till att människor rätt upp och ner berättar allting om sig själva, det är oftast mer 
implicit än så. Vid många tillfällen uttrycker människor sig subtilt för att motparten ska 
uppfatta det som sägs och sedan ställa en följdfråga. När kommunikationen sker direkt finns 
det en risk att bli misstrodd och att motparten tror att det som sägs är en lögn. Av den 
anledningen väljer personer oftast att använda sig av indirekt självbeskrivande, de säger ett 
kort påstående och hoppas på att motparten uppfattar budskapet och ställer motfrågor så en 
vidare kommunikation kring ämnet kan ske. 
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2.7	  Icke-‐verbalt 
 
Utseende, blickar och kroppsspråk hjälper till att sända ut information om personlighet, 
humör, attityder och åsikter. Oftast är icke-verbal kommunikation sådant som sker utan 
reflektion till att göra ett intryck och i många situationer kan det hjälpa oss att interagera med 
andra människor. Likväl som det icke-verbala kan hjälpa till att förmedla ett budskap kan det 
också avslöja information som en individ valt att lämna ute. Vid interaktion med andra kan 
känslor döljas, förstärkas eller simuleras med målet att förmedla ett önskat intryck. En 
individs icke-verbala framträdande är en viktig faktor när det kommer till att förmedla ett 
intryck, dock är de flesta uttryck omedvetna men går att kontrollera till viss del. Det icke-
verbala beteendet är en viktig del som bidrar till hur andra människor uppfattar oss (Leary 
1995:23). 

2.8	  Emotionella	  uttryck 
 
Den icke-verbala kommunikationen innefattar även känslomässiga uttryck. Förmågan att visa 
upp passande känslor och dölja mindre passande varierar beroende på hur benägen personen 
är att förmedla ett visst intryck eller känsla. Människor tenderar att göra bättre intryck på sin 
omgivning när de visar upp känslor som är passande för situationen än om de visar upp 
opassande känslor. Nervositet, ångest, osäkerhet kan vara exempel på känslor som i många 
situationer människor vill dölja, då de tror att utfallet av situationen kommer att påverkas 
negativt om opassande känslor inte döljs. Förmågan att anpassa sina känslouttryck är ofta 
förknippad med viljan att styra de intryck personen vill förmedla till sin omgivning (Leary 
1995:23-24). 
 
Även Goffman (1974) tar upp vikten av att kunna uttrycka passande känslor för situationen. 
Det handlar om att kunna dölja känslouttryck och anpassa det verbala och kroppsspråket till 
rollframträdandet.  
 

“Själva kärnpunkten i den dramaturgiska disciplinen ligger kanske ändå i konsten att 
behärska röst och ansiktsuttryck. Där utsätts vi för det avgörande provet i fråga om vår 
skicklighet som rollframställare” (Goffman, 1974, s. 189). 

2.9	  Självbeskrivande	  och	  social	  ångest 
 
När människor befinner sig i en situation där de är motiverade att göra intryck på 
omgivningen, och tvivlar på sin förmåga att göra detta kan social ångest uppkomma i 
samband med självbeskrivande. En av de vanligaste situationer där människor utvecklar 
ångest är när de ska tala inför människor. Det är inte situationen i sig som framkallar ångest 
utan det är kraven och utfallet kopplade till situationen som är den utlösande faktorn för rädsla 
och ångest. Leary (1995:180-181) menar att, om människor inte uppfattar situationen som 
kravfylld är de heller inte motiverade till att förmedla ett visst intryck och upplever därmed 
ingen ångest. En anställningsintervju är en situation där kandidaten tvingas tala inför publik 
vilket då kan tänkas bli ångestladdat för kandidaten.  
 
 

2.10	  Offentliga	  attributioner 
	  
En attribution är en process där människor gör försök att förstå och förklara deras egna och 
andras handlande. Attributionsprocessen fortgår i många delar av livet och när en förståelse 
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över något har skett har en attribution uppnåtts. När människor kommunicerar med varandra 
delger vi ofta våra attributioner, t.ex. när vi förklarar varför vi misslyckads på tentan eller 
varför vi var sena. Attributioner hjälper oss inte bara att efterrationalisera det som inträffat, 
utan det hjälper oss även att förmedla en bild som sätter oss i bra dagar. Oftast finns det en 
medvetenhet i vilka attributioner vi väljer att förmedla, exempelvis är det vanligt att förklara 
framgång som något individen själv uppnått och misslyckande genom något som låg utanför 
hennes kontroll. Detta hjälper människor att förmedla och upprätthålla en positiv bild av sig 
själva, denna process kan förklaras som taktisk självbeskrivning Leary (1995:20-21).  

2.11	  Sammanfattning	  teori	  
	  
Hur ska teorin vägleda oss i den kommande analysen? 
 
De delar vi använt oss av från Goffmans (1974)  teori om intrycksstyrning har gett oss en bred 
grund och för att förstå intrycksstyrning i ett sociologiskt sammanhang. Learys (1995) 
beskrivningar av de olika strategierna har hjälpt till att bryta ned intrycksstyrning som 
fenomen i mindre och fler användbara delar och teman, detta för att lättare kunna analysera 
det material som kommer samlas in. Begreppen har legat till grund för vår intervjuguide då de 
hjälpt oss att utforma relevanta frågor som kan svara till vårt syfte. Den teori vi redogjort för 
har väglett oss i analysarbetet. Begreppen som vi tagit upp har även hjälpt oss att förstå och 
förklara hur rekryterare upplever att kandidater försöker styra intrycken de vill förmedla. 
Eftersom det finns flera strategier för intrycksstyrning, och säkerligen flera icke nämnda sätt 
för en kandidat att förmedla ett visst intryck på, har vi valt ut de begrepp som vi bedömt vara 
de som tydligast kan kopplas till en intervjusituation. Analysen har byggt på den teoretiska 
grund vi arbetat fram, detta för att den röda tråden genom arbetet ska bli lättare att följa.  
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3.	  Tidigare	  forskning	  
 
I denna del av uppsatsen tar vi upp utvalda delar av den tidigare forskning som har bedrivits i 
ämnet. De delar som har valts ut är de vi bedömer relevanta för svårt syfte och ökar 
förståelsen för ämnet. Vi har valt att presentera tidigare forskning under liknande teman som 
gjorts i teoriavsnittet.  

3.1	  Självbeskrivande	  och	  dramatiskt	  förverkligande	  	  
	  
Ellis m.fl (2002) har i sin studie undersökt användningen av intrycksstyrning utifrån 
erfarenhets- och situationsbaserade frågor i strukturerade intervjuer med syftet att se hur 
kandidater beskriver sig själva utifrån olika frågor. Undersökningen byggde på 119 
ljudinspelade anställningsintervjuer från en stad i USA. I hela rekryteringsprocessen som 
analyserades deltog 136 personer, detta innebär att 87,5% av intervjuerna analyserades. 

I en anställningsintervju kan rekryterarens erfarenhets- och situationsbaserade frågor inverka 
på hur kandidaten väljer att använda sig av intrycksstyrning och självbeskrivande. 
Erfarenhetsbaserade frågor behandlar dåtid, exempelvis kan rekryteraren ställa en fråga 
gällande kandidatens tidigare jobberfarenheter. Situationsbaserade frågor är 
framtidsorienterade och handlar om hur kandidaten kommer att agera i en viss typ av 
arbetsrelaterad situation (Ellis m.fl. 2002). 

Resultatet visar att när kandidaten svarar på frågor gällande tidigare erfarenheter tenderar han 
att använda sig av self-promotion1 som intrycksstyrningsstrategi genom att framhäva sig 
själva och sina egna bedrifter. När kandidaten får svara på situationsbaserade frågor är han 
mer benägen att vara inställsam och för situationen ge ett passande svar, detta kan förklaras 
som intryckstyrningsstrategin inställsamhet. Resultatet visar att rekryteraren, utifrån olika 
frågor kan få kandidaten att använda sig av olika självbeskrivande taktiker (Elis m.fl. 2002).  

Forskning visar på att intrycksstyrning inte behöver vara något negativt. Ralston och 
Kirkwood (1999) har i en litteraturstudie fört en diskussion kring huruvida en del 
intrycksstyrningsstrategier kan vara värdefulla för jobbet. Beroende på hur kandidaten 
använder sig av intrycksstyrning kan rekryteraren urskilja personliga egenskaper hos 
individen, som i sin tur kan värderas positivt för jobbet. Dock kan inte slutsatsen dras att en 
skicklig användning av en viss typ av intrycksstyrning per automatik betyder att en kandidat 
kommer prestera bra i jobbet. Vidare menar författarna att det är en utmaning för rekryteraren 
att identifiera specifika intrycksstyrningsstrategier och vilket värde de har för tjänsten. De 
argumenterar istället för att relevanta intrycksstrategier ska värderas i likhet med andra viktiga 
egenskaper som anses nödvändiga för tjänsten. Svårigheten i denna process ligger i att hitta de 
samband som indikerar på att lämpliga intrycksstyrningsstrategier i en intervjukontext kan 
likställas med andra egenskaper som jobbet kräver. 
 
Resultaten från båda undersökningarna visar att rekryteraren dels kan påverka kandidatens 
användning av intrycksstyrning genom olika sorters frågor, samt att olika strategier kan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Begreppet syftar till en intrycksstyrningsstrategi där en individ väljer att framhäva sig själv för att kontrollera 
det intryck som förmedlas.	  
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likställas med andra relevanta egenskaper. I de båda fallen är det viktigt att kandidaten, 
genom det dramatiska förverkligandet lyckas förmedla ett samlat intryck för att informationen 
ska bli begriplig för observatören. 

3.2	  Intervjustruktur	  	  
	  
Tsai m.fl. (2007) har sin en artikel undersökt vilka begränsningar intrycksstyrning kan få 
utifrån elementen intervjuns struktur, intervjuns längd och hur kundrelaterat det sökta yrket 
är. Undersökningen utgjordes av 151 enkäter och 43 intervjuer på 25 företag i Taiwan. 
Respondenterna och intervjupersonerna var anställda på icke-ledande positioner.   

Tsai m.fl. (2007) argumenterar för att intervjuer med mycket struktur minimerar risken för att 
kandidaten influerar rekryteraren med hjälp av icke-verbal intrycksstyrning, dock spelar 
intervjuns struktur ingen roll när det kommer till andra former av intrycksstyrning. De visar 
också att en strukturerad intervju hjälper rekryteraren att fokusera på det som är relevant för 
jobbet istället för ovidkommande information, exempelvis kandidatens utseende. För att 
minimera risken att rekryteraren påverkas av kandidatens icke-verbala intrycksstyrning borde, 
enligt artikelns författare, intervjun vara strukturerad. 

I yrken som kräver en hög grad av kundkontakt ses användning av self-promotion som en bra 
egenskap av rekryteraren, vilket leder till att kandidater som använder sig av self-promotion 
har en positiv effekt på rekryterarnas val (Tsai m.fl 2007). 

Resultatet visar även att intervjuns längd inverkar på intrycksstyrning. Under kortare 
intervjuer, när kandidaten använder sig av self-promotion som intrycksstyrningsstrategi är 
risken stor att rekryteraren uppfattar kandidaten som kompetent, trots att så kanske inte är 
fallet, vilket leder till ett positivt utfall. I de fallen intervjuerna är längre är det lättare för 
rekryteraren att inte luras av kandidatens användning av self-promotion och istället fokusera 
på det som är jobbrelevant (Tsai m.fl. 2007). Det framgår inte i artikeln vad författarna 
definierar som en lång respektive kort intervju, utan ju längre intervjun är desto svårare är det 
för kandidaten att påverka rekryteraren med hjälp self-promotion. 
 
Genom att tänka på intervjuns upplägg kan även graden av intrycksstyrning ändras. Ralston 
och Kirkwood (1999) menar att intervjustrukturen bidrar till hur kandidaten använder sig av 
intrycksstyrning. De menar att rekryteraren genom intervjustrukturen kan styra kandidatens 
användning av olika strategier. Resonemanget om hur rekryterare kan styra kandidaters 
användning av olika strategier fördjupas under tema 3.6. 

3.3	  Offentliga	  attributioner	  	  
 
Silvester, J m.fl. (2002) presenterar i sin artikel tre kvantitativa undersökningar. I första 
studien har 139 universitetsstudenter från ett universitet i England medverkat som en del av 
deras universitetsutbildning, likaså deltog 37 chefer som arbetar med rekrytering på 
medelstora företag. Studenterna som medverkat är representativa eftersom de inom en snar 
framtid troligtvis kommer söka jobb. I andra studien har 62 kandidater som är jobbsökande 
genomfört samma enkät som i studie ett som ett första steg innan de blivit kallade till en 
arbetsintervju. I den tredje studien har 103 rekryterare medverkat genom att svara på två 
enkäter. Sammanlagt har sju hypoteser formulerats. Studien följer en röd tråd då alla 
antaganden handlar om kandidaters uppvisande och beskrivande av kontrollfokus eller hur 
kontrollfokus påverkar rekryterares bedömning av kandidaterna. 
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Författarna sammanfattar studiernas gemensamma syften där de först ville ta reda på huruvida 
vissa förklaringsmodeller av kontroll som uppvisades under intervjuer resulterade i bättre eller 
sämre intryck på rekryteraren. Det andra huvudsyftet med studierna var att se hur likheter 
mellan kandidatens och rekryterarens personligheter inverkade på rekryterarens bedömning av 
kandidatens val av förklaringsmodeller, och om kandidaten blev vald för jobbet eller inte. 
Sammantaget presenteras för vår studie tre centrala slutsatser som de tre studierna resulterat i: 
 
1. Kandidater som förklarar tidigare negativa händelser i karriären genom faktorer som var av 
intern kontroll bidrog till ett positivare intryck av kandidaten i jämfört med kandidater som 
förklarade misslyckanden genom extern kontroll. 
2. Kandidater och rekryterare som båda uppvisade extern kontroll i personlighetstester var 
mer positivt inställda till externa kontrollförklaringar i en intervju än vad kandidater och 
rekryterare som uppvisade personlighetsdrag som var mer av intern kontrollkaraktär.  
3. Kandidater som beskrev att de använde sig av intern kontrollförklaring värderades högre av 
rekryterare.  
 
Studierna som genomförts har en bredare räckvidd än den undersökningen vi kommer att 
genomföra, därför har de delar av studierna som varit av störst intresse för oss valts ut och 
presenterats. Författarna redogör för sina slutsatser men menar att resultaten inte kan återge 
hur en intervjusituation egentligen ser ut eller mäta vad som egentligen sägs under en intervju. 
Även om resultaten indikerar på samband mellan kandidaters förklaringsmodeller och 
rekryterares uppfattningar om kandidater så menar författarna att det är svårt att tala om bevis. 
Istället kan resultaten ge ledtrådar om vad som värderas högre av rekryterare och hur 
kontrollfokus kan komma att spela roll och bli avgörande för utfallet av intervjun (Silvester, J 
m.fl. 2002). 
 
Författarna pekar även på en problematik där resultaten inte säger något om huruvida dessa 
egenskaper kommer bidra till en bättre prestation i jobbet. I det större perspektivet handlar det 
om att kandidater försöker ge ett bra intryck och medvetet eller omedvetet anpassa sig för att 
möta de förväntningar de har på sig (Silvester, J m.fl. 2002). 

3.4	  Emotionella	  uttryck	  och	  icke-‐verbalt	  
 
Kristof-Brown m.fl. (2002) belyser i sin artikel intrycksstyrning ur två perspektiv. Dels hur 
kandidaternas individuella egenskaper påverkar utövandet av intrycksstyrning och valet av 
strategier. Samt hur kandidaternas beteende påverkar intervjuarens uppfattning av personen 
och hur väl de bedömer att personen passar för jobbet. I det första avseendet har författarna 
undersökt förhållandet mellan egenskaperna extrovert och inställsamhet (eng: extravert och 
agreebleness) för att se hur dessa egenskaper inverkar på utövandet av två 
intryckstyrningsstrategier: självorienterade och icke-verbala strategier. I det andra avseendet 
har författarna tittat på två olika typer av intervjuuppfattningar i samband med 
anställningsbeslut: dels likheter mellan kandidaten och intervjuaren, och dels hur väl 
kandidaten passar för jobbet. 
 
För att undersöka dessa förhållanden har intervjuer genomförts med 73 studenter från ett 
universitet i USA och rekryterare från lokala företag. Tester har sedan gjorts av studenternas 
personlighet och deras användning av olika strategier. Rekryterarna fick svara på frågor 
angående upplevda likheter med studenten och hur väl de ansågs passa för jobbet (Kristof-
Brown m.fl. 2002). 
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Båda egenskaperna (extrovert och inställsamhet) som författarna förutspått påverkar 
utövandet av intrycksstyrning bekräftas av resultatet, dock korrelerade dessa egenskaper med 
olika typer av intrycksstyrningsstrategier. Extroverta personer använde sig av self-promotion i 
större utsträckning, vilket bidrog till att rekryteraren upplevde att dessa kandidater var mer 
lämpade för jobbet. Kandidater med en hög inställsamhet visade istället användning av icke-
verbala strategier i större utsträckning. Icke-verbala strategier (t.ex. ögonkontakt) var det som 
inverkade mest på att rekryteraren upplevde likheter med kandidaten, dock bidrog inte detta 
till rekryterarens upplevelse om huruvida personen var lämplig för jobbet eller inte.  
Goffman (1974) menar att emotionella uttryck är en del av den icke-verbala 
kommunikationen som handlar om hur väl en person visar upp passade känslor och uttryck 
för situationen, vilket kan kopplas till studiens resultat som visar på samband mellan icke-
verbala strategier och personliga egenskaper. Resultatet indikerar även på att olika egenskaper 
hos kandidaten kan kopplas till olika intryckstyrningsstrategier (Kristof-Brown m.fl. 2002). 

3.5	  Expressiv	  kontroll	  och	  fasad	  	  
 
Silvester, J m.fl. (2002) fokuserar på hur individer i en arbetsintervju ger intryck av kontroll. 
Hur kandidater väljer att förklara tidigare prestationer och motgångar i karriären kan vara en 
del av den fasad personen väljer att visa upp, men det säger också något om hur individen 
reflekterar kring sina egna prestationer ifråga om kontroll. Ofta kan intervjufrågor handla om 
att individen ska återge en situation som hon hanterat bra eller mindre bra, vilket säger något 
om individens upplevelse av kontroll. Detta ger rekryteraren ledtrådar om individens 
egenskaper och beteende i jobbet. Resultaten från studien presenteras under temat som berör 
problem med intrycksstyrning, därför kommer vi inte presentera det här, utan istället visa på 
hur studiens resultat kan förstås i relation till begreppen expressiv kontroll och fasad.  
 
En intervju är en situation där individer med största sannolikhet använder sig av kontrollerade 
och medvetna metoder för att leva upp till de förväntningar som är förknippade med intervjun 
och jobbet. Det finns flera intrycksstyrningsstrategier som kan användas för att ge intryck av 
kontroll. Det kan t.ex. ske genom självbeskrivande strategier, alltså vad individen säger och 
väljer att framhäva. Kroppsspråket kan också indikera på kontroll eller bristen på det.  
Individer som kanske inte uttrycker sina förmågor på ett direkt och konkret sätt behöver per 
automatik inte ge ett intryck av dålig kontroll, dock kan osäkerhet upplevas som ett 
personlighetsdrag som kan komma att påverka prestationer i arbetet. Därför kan kontrollen 
som en kandidat uppvisar ses som en del av den valda fasaden (Silvester, J m.fl. 2002). 
 
Kristof-Brown m.fl. (2002) undersöker i huvudsak hur personliga egenskaper inverkar på 
utövandet av intrycksstyrning och valet av strategier, vilket vi redogjort för i tidigare tema. 
Det finns dock intressanta aspekter i artikeln som ger skäl för att diskutera resultaten i relation 
till begreppen expressiv kontroll och fasad. Resultaten pekar på att egenskaper är en 
bidragande faktor för valet av intrycksstyrningsstrategier. Goffman (1974) menar att fasaden 
oftast är något individer väljer snarare än något som skapas. Manér är en del av fasaden och 
handlar om vilken roll den agerande väljer att spela i en given situation. Problematiken i detta 
ligger i frågan om individer kan spela en viss roll oavsett personliga egenskaper. Resultat från 
studien av Kristof-Brown (2002) indikerar på personer som uppvisar hög inställsamhet 
tenderar att använda sig av icke-verbala strategier i större utsträckning än personer som 
uppvisade egenskaper som var av extrovert karaktär. Om vi antar att det resultat som 
presenteras i studien indikerar på att olika egenskaper genererar olika 
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intrycksstyrningsstrategier kan det bli problematiskt för kandidater i en intervju att aktivt välja 
en fasad och lyckas upprätthålla de förväntningar som är förknippade med den valda fasaden. 
 

3.6	  Problem	  med	  intrycksstyrning	  	  
 
Problemen med intrycksstyrning är omdebatterade. Ralston och Kirkwood (1999) har i sin 
artikel diskuterat och kritiserat de tre vanligaste argumenten som inte ser intrycksstyrning som 
något problem. Dessa argument är att: 
 
1) Intrycksstyrning är ett normativt och ofarligt beteende. 
2) Betydelselöst eftersom rekryterare kan se igenom det. 
3) Intrycksstyrning är en jobbrelevant egenskap. 
 

Författarna menar att argumenten misslyckas med att fånga komplexiteten i intrycksstyrning 
och underskattar de eventuella negativa konsekvenser som intrycksstyrning kan få. Därför 
presenterar vi kritiken mot argumenten och deras förslag till ett nytt förhållningssätt.  

Kring det första argumentet att intrycksstyrning är ett normativt beteende menar de att 
kandidater kan välja att överdriva vissa bedrifter och lämna annan viktig information utanför 
under en intervju. Kandidater kan visa upp en falsk motivation och använda sig av andra 
strategier för att visa upp en passande fasad. Även om strategierna kan ses som normativa och 
något alla människor gör, finns det en risk att irrelevant information kommer upp under 
intervjun. Detta i sin tur gör att rekryteringen kan få negativa följder i form av att en mindre 
bra person rekryteras, vilket kommer missgynna båda parterna i det långa loppet (Ralston och 
Kirkwood, 1999).  

Författarna bemöter det andra argumentet genom att hävda att tidigare empirisk forskning inte 
har lyckats visa på att effekten av att intrycksstyrning skulle minska när rekryterarna kan se 
igenom den. När en rekryterare har upptäckt att en kandidat använder sig av intrycksstyrning 
kan misstänksamhet uppstå som gör att rekryteringsprocessen undermineras. I visa fall kan 
rekryterare, om de har uppfattat att intrycksstyrning används, ta en ärlig person för oärlig 
vilket kan innebära att bra kandidater väljs bort (Ralston och Kirkwood, 1999).   

Argument tre behandlades i stora delar under tema ett, självbeskrivande och dramatiskt 
förverkligande, författarna beskriver att i vissa fall kan intrycksstyrning ses som en bra 
egenskap för jobbet, dock behöver det inte vara så (Ralston och Kirkwood, 1999).  

Eftersom människor använder sig av intrycksstyrning både medvetet och omedvetet i varje 
situation de vill visa upp en viss fasad blir det lönlöst att prata om det förekommer eller ej. 
Intrycksstyrning bör istället bedömas utifrån tre nivåer: avsiktens ärlighet, nivå av 
medvetenhet och effekten av intrycksstyrning.  

Författarna presenterar en modell som innefattar mindre fokus på att försöka identifiera 
kandidaters användande av intrycksstyrningsstrategier och menar att rekryteraren istället bör 
utforma intervjuer så att kandidaters kunskaper och kompetens kommer i fokus. Rekryterarna 
bör även motivera frågorna som ställs eftersom kandidaterna kan vara mer ärliga i sina svar 
om de vet varför vissa frågor ställs. Författarna menar att kandidater som använder sig av en 
låg grad av intrycksstyrning ger ett ärligare intryck och på så vis kan matchas bättre med 
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arbetsuppgifter i organisationen. Rekryteraren kan alltså minska de negativa effekterna av 
intrycksstyrning genom att ändra intervjustrukturen (Ralston och Kirkwood, 1999).  

	  

3.7	  Sammanfattning	  	  	  
	  
Efter att studerat tidigare forskning inom området har vi insett att intrycksstyrning är ett 
fenomen som kan studeras utifrån ett flertal olika aspekter där fokus kan riktas på mer än 
endast en aktör, eller en aspekt av intervjun. En intervju är ett samspel mellan kandidaten och 
rekryteraren vilket ger anledning till att problematisera situationen utifrån bådas perspektiv, 
även om vi i denna undersökning endast kommer att fokusera på rekryterarnas upplevelser.  
Även om artiklarna vi undersökt berör intrycksstyrning på olika sätt så ser vi en framträdande 
likhet då de alla kommit fram till att individer som vill förmedla ett intryck och påverka sin 
omgivning använder sig av någon form av intrycksstyrning. Det har dock visat sig att 
intrycksstyrning inte behöver vara något negativ, snarare är det oundvikligt att inte använda 
några medvetna strategier för att vilja göra ett intryck på personen som besitter makten att 
bedöma individen.  
 
En annan aspekt som flertalet av artiklarna berört är att intervjustrukturen är en viktig 
komponent i förhållande till intrycksstyrning. Beroende på intervjuns längd och graden av 
struktur kan rekryteraren minska kandidatens användning av intrycksstyrning. Möjligen är det 
så att ett av de mest effektiva sätten att hantera och minimera upplevelsen av intrycksstyrning 
från kandidaten under en anställningsintervju är att anpassa intervjustrukturen.     
 
Några av artiklarna har lagt vikt vid att analysera personliga egenskaper och visat på samband 
mellan individers egenskaper och intrycksstyrningsstrategier, medan andra forskare intresserat 
sig för att se hur rekryterare upplever om personen är lämplig för jobbet beroende på vilka 
strategier som används under en intervju. Det har redogjorts för intressanta resultat även om 
vi anser att vår undersökning fyller ett syfte då vi vill se hur rekryterarna inte bara upplever 
användningen av intrycksstyrning, utan även hur det hanteras. Artiklarna diskuterar hur 
intrycksstyrning kan komma att påverka uppfattningen av kandidaten och hur det kan påverka 
utfallet av intervjun, men frågan om hur rekryterare hanterar intrycksstyrning berörs inte i 
någon större utsträckning. Hanterbarheten kanske kan ses som problematisk att undersöka, 
men vi upplever att, eftersom det är rekryteraren som har den slutgiltiga makten att anställa en 
person eller inte, är detta särskilt intressant. 
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4.	  Metod 
 
I kommande avsnitt presenterar vi hur vi gått tillväga när vi genomfört undersökningen. 
Avsnittet inleds med tillvägagångssätt, urval och intervjupersoner. Detta följs upp av 
intervjuguide och intervjuförfarande samt analysförfarande, för att avslutas med 
trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet samt etiska överväganden.  

4.1	  Tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer 
eftersom detta lämpar sig bäst för att besvara våra frågeställningar. Eftersom vi är intresserade 
av rekryterarnas upplevelser tillåter vi med semistrukturerade intervjuer rekryteraren att vara 
flexibel i sina svar och röra sig i olika riktningar. Intervjuguiden har hjälpt till att säkerställa 
att vi inte missat viktiga delar som vi haft för avsikt att ta upp. En tanke vi hade när vi började 
skriva uppsatsen var att intervjua rekryterarare samt att observera själva intervjun de 
genomför med kandidater, dock satte tidsaspekten stopp för att kunna utföra observationer. Vi 
tror att observationer hade kunnat bidra till en mer omfattande studie då empirin från 
intervjuerna kunnat stärkas eller modifieras, eller bidra till nya intressant upptäckter. 

4.2	  Urval	  och	  Intervjupersoner 
 
Med tanke på tidsaspekten för undersökningen ansåg vi oss inte kunna ställa alltför 
specificerade krav på intervjupersonerna utan det viktigaste var att intervjupersonerna i deras 
nuvarande arbete aktivt jobbar med rekrytering, således har vi använts oss av ett målinriktat 
urval i vår studie. Eftersom alla företag i någon form mer eller mindre arbetar med rekrytering 
bestämde vi oss för att inte begränsa oss i vårt sökande efter intervjupersoner. Vi började med 
att kontakta rekryteringsföretag eftersom vi ansåg att chanserna för att hitta en eller flera 
intervjupersoner var goda att hitta på dessa företag. Vi hade inget krav på hur många av 
intervjupersonerna som fick arbeta på samma företag eftersom vi inte ansåg att det skulle vara 
till någon nackdel i relation till våra frågeställningar och syfte. Det hade varit intressant om vi 
hade fått möjlighet att genomföra två eller flera intervjuer på varje företag. Detta för att 
möjliggöra en mer komparativ analys, och se hur olika personer från samma företag med 
samma företagskultur resonerar kring kandidaters användning av intrycksstyrning, dock var 
detta en idé som kom upp efter att vi hade bokat intervjuerna. 
 
Vårt urval resulterade i sex kvinnor från fem olika företag. 
Två av våra intervjupersoner arbetar med rekrytering på bemanningsföretag, två arbetar med 
rekrytering på rekryteringsföretag, en arbetar som HR manager på ett företag som förvaltar 
fastigheter och den andra jobbar som HR chef på ett försäkringsbolag. Tre av våra 
intervjupersoner är mellan 22-25 år och tre är mellan 40-62 år. Arbetslivserfarenheten inom 
rekrytering hos de intervjuade varierar mellan 9 månader och 30 år, likaså är det en 
diskrepans mellan intervjupersonernas utbildning. Utbildningen hos rekryterarna varierade, de 
tre yngsta är endast utbildade inom personvalvetenskap, medan de tre äldre är utbildade inom 
ekonomi och har under sin karriär fyllt på med kurser inom rekrytering. 
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IP 1) 23 år, arbetat 9 månader som bemanning- och rekryteringskonsult.  
IP 2) 23 år, arbetat 1,5 år som bemanning- och rekryteringskonsult.  
IP 3) 25 år, arbetat 3 år som bemanning- och rekryteringskonsult. 
IP 4) 46 år, arbetat 20 år som bemanning- och rekryteringskonsult.  
IP 5) 48 år, arbetat 20 år med HR-frågor, är idag HR-chef på ett företag som förvaltar fastigheter.  
IP 6) 62 år, arbetat 25 år med HR frågor, är idag HR-chef på ett försäkringsbolag. 
 
IP 1-IP 3 är utbildade personalvetare. Resterade är utbildade inom ekonomi och har under sin 
karriär fyllt på med kurser inom HR. När vi i analysen citerar intervjupersonerna benämner vi 
dem med siffror enligt ovan. 
 
Som vi nämnde tidigare hade det varit intressant att studera rekryterare på samma företag, 
dock tror vi att en styrka i vårt val av intervjupersoner är att fem av de sex rekryterarna jobbar 
på olika företag. Detta medför att vi kan studera upplevelser av intrycksstyrning inom olika 
branscher, istället för att enbart fokusera på ett verksamhetsområde. Dock har vi i samband 
med analysarbetet upplevt vissa problem kring valet av intervjupersoner då bemannings-och 
internrekryterarnas utgångspunkter skiljer sig åt på flera plan. Vi har upptäckt att denna 
skillnad bidragit till intressanta resonemang i analysen. De rekryterare som arbetar på 
rekryterings- och bemanningsföretag intervjuar på egen hand och intervjuerna de genomför 
har en ytligare struktur, vilket är något som vi kommit fram till när vi studerat empirin. Deras 
huvudsakliga uppgift är att hitta kandidater som matchar kravprofilen, för att sedan välja ut 
vem eller vilka kandidater som ska presenteras för kunden. Internrekryterarna genomför 
däremot intervjuerna tillsammans med den person som ska var chef för kandidaten. 
Internrekryterarna har mer djupgående intervjuer för att hitta en person som passar in på 
företaget i flera avseenden. Problematiken kring dessa upplevda skillnader i relation till vårt 
resultat kommer att fördjupas i diskussionsavsnittet. 

4.3	  Intervjuguide	  och	  intervjuförfarande 
 
Vi har konstruerat vår intervjuguide utefter liknande teman som vi använt oss av i tidigare 
forskning och teori, det resulterade i: 

 
·   Bakgrundsfrågor – Användes för att få igång samtalet och lättare kunna sätta in 

rekryterarens svar i ett sammanhang. 
 
·      Intervjustruktur – Behandlar frågor om strukturen på anställningsintervjuer som 

rekryteraren genomför.  
 
·      Icke verbalt/Emotionella uttryck – Behandlar frågor om kandidatens kroppsspråk och 

uppvisade känslor.  
 
·      Självbeskrivande/Dramatiskt förverkligande – Behandlar frågor om hur kandidaten 

väljer att beskriva sig själv och vad hon väljer att berätta.  
 
·      Expressiv kontroll/Fasad – Behandlar frågor om kandidaten visar upp en fasad och 

vilket intryck av kontroll kandidaten ger.  
 
·      Offentliga attributioner och avslutande frågor – Behandlar hur kandidater använder 

sig av attributioner. 
 
Frågorna hade en öppen karaktär och utformades för att se hur intrycksstyrning upplevdes och 
hanterades utifrån varje tema. Varje tema hade cirka tre till fyra frågor och vi hade under varje 
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tema två tilläggande frågor för att säkerställa att vi fått svar på hur de upplevt och hanterat det 
berörda temat. De frågorna var ”Hur upplevde du det” och ”Hur hanterade du det”. När vi 
utformade intervjuguiden tog vi hjälp av Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder 
(2011:419). En intervjuguide ska vara utformad så att alla frågor ställs med baktanken, ”Vad 
måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar?”. Vi började varje tema med 
inledande frågor för att sedan övergå till preciserade frågor som berörde hur de hanterade och 
upplevde kandidater i en anställningsintervju. De preciserade frågorna var av stor betydelse 
eftersom vi genom dem gav rekryterarna möjlighet att reflektera över deras agerande. De 
olika temana vi utgick från i intervjuguiden avslutades med indirekta eller avslutande frågor. 
 
Intervjuförfarandet skiljde sig åt något eftersom vi valde att träffa rekryterarna på deras egna 
arbetsplatser. Dock hade vi alltid tillsammans med rekryteraren sett till att vi kunde sitta i en 
avskild och lugn miljö. Vi valde att genomföra intervjuerna på rekryterarnas arbetsplatser 
eftersom vi ansåg att det kunde hjälpa dem att bli mer bekväma i intervjusituationen. På grund 
av tidsaspekten delade vi upp intervjuerna mellan oss. Vi bedömer dock inte att våra 
intervjuer blev sämre av den anledningen att vi delade upp dem. Bryman (2011:208) menar att 
en andra närvarande intervjuare i en intervjusituation sannolikt inte skulle göra intervjun 
säkrare.  
 
Efter varje genomförd intervju reflekterade vi tillsammans över vad som hade gått bra och 
vad som hade gått mindre bra i syfte att förbättra vår prestation i kommande intervjuer, t.ex. 
tydliggöra och omformulera de delar som vi själva uppfattade som tveksamma. Detta har 
bidragit till att intervjuprocessen stegvis blivit bättre på så sätt att vi som intervjuare lättare 
kunnat uppmärksamma forskningsintressanta resonemang som kommit fram under 
intervjuerna, som vi då kunnat ställa följdfrågor kring. Det har även gjort att vi som 
intervjuare blivit mer bekant med situationen och känt oss tryggare. 

4.4	  Analysförfarande 
 
Vi började med att skriva ut och transkribera intervjuerna för att underlätta kodningen av 
materialet. För att få ut så mycket som möjligt av empirin försökte vi tänka på vad 
informationen egentligen sa oss, ”vad är det som händer här?” och ”vad representerar den här 
informationen?”. Intervjuguiden var utformad utefter teman som härletts från teori och 
tidigare forskning, vilket underlättade analysarbetet och hjälpte oss att identifiera relevanta 
begrepp och teman. Teman i analysen utgick initialt från teorin men under arbetets gång har 
det skett en växelverkan mellan teori och empiri för att utveckla nya teman. Denna process 
resulterade, inte endast i en analys kopplad till de tematiska utgångspunkterna, utan även i nya 
insikter som vi inte reflekterat över innan. Detta kommer vi beröra närmare i 
diskussionsavsnittet. 
  
Resultaten har analyserats genom att kontinuerligt ställa empirin mot teori och tidigare 
forskning, detta för att styrka empirin och hitta indikatorer på intressanta motsättningar. Den 
information vi upplevt som mest relevant har exemplifierats genom citat som vi också knutit 
till den teoretiska grunden och tidigare forskning. 
 
En risk med att förhålla sig strikt till teorin när materialet analyseras, vilket i vårt fall handlar 
om att placera information under de teman vi utgick från i intervjuguiden, kan leda till en 
låsning. Under analysprocessen har vi försökt förhålla oss till informationen på ett så öppet 
sätt som möjligt för att undvika en begräsning i sökandet efter mönster. Vi har försökt läsa 
transkriberingarna utan att tänka på om det hör hemma i det temat vi antagit att det ska. Vi har 
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försökt att se vilka begrepp som är mest användbara för att förstå empirin och i vilket 
sammanhang det bäst kan förstås igenom. Det faktum att vi varit två forskare och analyserat 
materialet tillsammans samtidigt som vi haft en kontinuerlig diskussion har inneburit att vi på 
ett utförligare sätt kunnat göra kopplingar mellan empiri och teori. Vi har på så sätt undvikit 
att bli blinda för nya intressanta kopplingar. 

	  

4.5	  Trovärdighet,	  överförbarhet	  och	  pålitlighet 
 
Vi har valt diskutera och bedöma vår studie utifrån trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 
istället för begreppen reliabilitet och validitet då vår tolkning är att de är mer 
sammankopplade med kvantitativ forskning (Bryman, 2011:351ff). Detta avsnitt bidrar till att 
läsaren kan skapa sig en bild av hur vi som författare har resonerat kring eventuella 
komplikationer och svårigheter, vilket vi bedömer gör studiens resultat mer tillförlitligt. 
 
För att uppnå en hög trovärdighet har vi säkerställt att vår forskning bedrivits enligt de 
riktlinjer som finns. Dock har vi inte, vilket hade varit önskvärt men inte möjligt med tanke på 
tidsaspekten, återkommit med våra resultat till rekryterarna för att bekräfta att vår uppfattning 
av deras upplevelser är korrekt, vilket kan ha inverkat negativt på trovärdigheten. 
Trovärdigheten har höjts då vi under intervjun har frågat om vi har förstått rekryterarna 
korrekt och försökt att ställa frågor som i viss utsträckning berör liknande ämnen för att få en 
så bra helhetsbild som möjligt. 
 
Resultaten vi har fått stämmer väl överens med varandra vilket tyder på att vi skulle kunna 
göra en analytisk generalisering. Fejes & Thornberg skriver i boken Handbok i kvalitativ 
analys (2009) att analytisk generalisering innebär: 
 

”Man gör en välövervägd bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation” (Fejes och Thornberg, 
2009, s. 230). 

 
Det är svårt att tala om generaliserbarhet inom kvalitativ forskning då syftet är att få en 
djupgående analys för att förstå ett fenomen snarare än att få en bredd och dra slutsatser om 
en hel grupp (Fejes och Thornberg, 2009:228). Vi ser vår forskning som en del av helheten 
där vi undersökt en aspekt av intrycksstyrning, som förhoppningsvis kan fylla en lucka på 
området. Utifrån våra resultat kan vi argumentera för att vår empiri möjliggör en analytisk 
generalisering till en likande situation, dock måste likheter och skillnader i de olika 
situationerna vägas in. Då rekryteringsprocesser troligtvis ter sig likartat i många fall kan vår 
studie bidra till en ökad förståelse av intrycksstyrning i ett intervjuförfarande. Våra tolkningar 
och beskrivningar av de processer vi identifierat kan då möjligen överföras till andra liknande 
situationer. 
 
För att kunna bedöma om vår studie är pålitlig och våra teoretiska slutsatser är berättigade har 
vi valt att ha med ett metodavsnitt som innehåller en redogörelse för alla faser i 
forskningsprocessen. Genom att redogöra för hur vi har gått tillväga under varje fas bidrar det 
till en reflektion kring undersöknings pålitlighet i ett större perspektiv. Vi kommer nedan att 
gå igenom hur tidigare forskning, teori och metod kan förstås i relation till begreppet 
pålitlighet.  
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Under den första delen av arbetet satte vi oss in den tidigare forskning som gjorts inom ämnet 
för att skapa oss en bra grund att utgå ifrån. Detta avsnitt var tidskrävande men nödvändigt för 
att vår studie ska bygga på pålitliga och relevanta antaganden. 
 
Det teoretiska avsnittet har genomarbetats grundligt då vi valde ut lämpliga och relevanta 
begrepp som vi ansett fungera som passande analysverktyg för vårt syfte. Det har skett en 
urvalsprocess under denna del då vi växlat mellan flera delar i teorin för få fram en så bra och 
användbar teoretisk ram som möjligt. 
 
I metodavsnittet har vi redogjort hur vi arbetet med alla faser för att läsaren ska få en inblick i 
hur studien har gått till och för att minimera eventuella frågetecken. Detta bidrar till att 
läsaren kan bedöma studiens pålitlighet. Metoddelen är central för undersökningen då det ger 
oss en möjlighet att som forskare lyfta fram oklarheter och problem som uppstått, samtidigt 
som vi kan reflektera kring vår egen påverkan på studien och vad olika beslut kan ha fått för 
konsekvenser. 

4.6	  Etiska	  överväganden 
 
När vi skrev uppsatsen och genomförde våra intervjuer tog vi hänsyn till de etiska principerna 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi 
kontaktade rekryterarna för första gången presenterade vi syftet med uppsatsen samt att 
deltagandet är frivilligt och de kan hoppa av när de vill. Vi berättade för dem i vilken 
utsträckning de deltar och i vilka delar de medverkar. Innan vi började våra intervjuer 
informerade vi rekryterarna om att deras personuppgifter kommer behandlas med största 
möjliga konfidentialitet och den empiri vi samlar in endast kommer användas i vårt 
forskningssyfte, dels för att rekryterarna skulle känna sig trygga i situationen och för att de 
skulle våga vara så ärliga som möjligt (Bryman 2011:131ff).  
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5.	  Analys	  och	  resultat	  
 
Våra resultat kommer att presenteras utifrån de teman vi utgick ifrån i tidigare forskning och 
intervjuguiden, dock kommer endast de teman som under intervjuerna visat sig vara av störst 
intresse för vårt syfte att presenteras. Detta anser vi bidra till en lättöverskådlig och 
sammanhängande analys där läsaren kan följa en tråd mellan teori, tidigare forskning och 
resultat.  

5.1	  Intervjustruktur 
 
Detta tema syftar till att få en överskådlighet över hur rekryteraren normalt sett genomför en 
intervju och varför hon gör på det sättet. Alla intervjupersoner använder sig av en kravprofil 
eller mall som de utgår från under intervju för att kunna behandla de viktigaste och mest 
grundläggande frågor om kandidatens kompetens och erfarenhet. De flesta menade att 
strukturen på intervjun kan ta olika former beroende på vem kandidaten är och hur kandidaten 
beter sig under intervjun. Rekryterarna angav att de som självmant pratade på och berättar 
mycket inte krävde lika strikt anpassning till mallen, medan personer som var lite mer 
försiktiga krävde mer aktivitet från rekryterarens sida. 
 
En faktor som motiverade strukturen på intervjun enligt alla rekryterare var vikten av att ställa 
liknande frågor till alla. Detta för att sedan i bedömningen av kandidaterna kunna göra en 
likvärdig jämförelse. De frågor som ställs motiveras även av att kandidatens jobbrelevanta 
kvalifikationer kommer fram på bästa möjliga sätt. En rekryterare förklarar detta: 
 

“Eftersom en intervjusituation är ett tillfälle för båda parter att få visa sig från sin bästa 
sida så ligger det i mitt intresse att bidra till att kandidaten får möjligheten att göra det 
också” (IP 5). 

 
Citatet visar på en reflektion kring bådas roll i en intervju eftersom det är bådas ansvar att en 
kandidats jobbrelevanta egenskaper kommer fram. I en intervjusituation är kandidaten en 
aktör som försöker styra publikens intryck, i detta fall rekryterarens uppfattning. 
 
Likt Goffmans (1974) analys om social interaktion och det dramaturgiska perspektivet ser vi 
att mallen som rekryterarna använder sig av under intervjun fyller två viktiga syften. Mallen 
hjälper rekryteraren att upprätthålla en önskvärd bild över sig själv och företaget och den 
underlättar för rekryteraren att hålla sig på rätt spår och inte styras för mycket av kandidaten. 
Tidigare forskning (Tsai m.fl. 2007) visar att strukturerade intervjuer hjälper rekryteraren att 
fokusera på det som är relevant för jobbet, samt försvårar det för kandidaten att påverka 
rekryteraren genom att använda sig av icke-verbal intrycksstyrning. Detta styrks av den 
empiri vi har fått då alla rekryterare upplevde att, genom att använda sig av en mall och 
strukturerade intervjuer lyftes kandidatens jobbrelevanta kvalifikationer fram. Vi tolkar detta 
som att mallen är ett redskap som minimerar upplevelsen av intrycksstyrning. En rekryterare 
betonar vikten av att använda sig av en intervjumall så hon kan säkerställa att de mest 
relevanta frågorna tas upp: 
 

”Annars kommer det sluta med att jag känner att jag inte fick det jag ville och då känner 
jag att det inte var en så bra kandidat eftersom den inte höll sig till frågorna” (IP 6). 

 
Ralston och Kirkwood (1999) menar att rekryterare kan minska användning av 
intrycksstyrningsstrategier genom att förklara för en kandidat varför visa frågor ställs. Genom 
att motivera frågorna får kandidaten en förståelse för varför frågan ställs och kan bli ärligare i 



	   20	  

sitt svar. Om kandidaten vet varför vissa frågor ställs kan den eventuella osäkerhet som finns 
reduceras och därmed är risken för att svaren blir inställsamma mindre. Alla rekryterare 
svarade att de inte förklarar varför de ställer vissa frågor, eftersom de anser att de flesta frågor 
är mer eller mindre underförstådda. Dock förklarade alla att, om de upplever att kandidaten är 
nervös, svävar iväg i sina svar, eller visar tecken på att de inte förstår frågan så brukar de 
förklara varför de ställer en fråga för att leda in personen på rätt bana igen.  

5.2	  Icke-‐verbalt	  och	  emotionella	  uttryck 
 
När vi ställde frågorna som behandlade icke-verbala och emotionella uttryck var det 
anmärkningsvärt att ingen av rekryterarna tog upp sina positiva erfarenheter kring ämnet. Alla 
rekryterare tog istället upp mer problematiska upplevelser kring kandidaternas användning av 
icke-verbala intrycksstyrningsstrategier. En möjlig förklaring till detta är att när kandidater 
använder sig av intrycksstyrning som både inkluderar självbeskrivande och icke-verbalt 
handlade och lyckas med detta, visar kandidaten upp en fasad som stämmer överens med den 
givna situationen. I dessa fall går intrycksstyrningen i linje med de förväntningar som finns, 
vilket innebär att agerandet blir acceptabelt. Detta är vad Goffman (1974:39) benämner som 
idealisering. När kandidaten lyckas med det kan det möjligtvis vara så att rekryteraren inte 
uppfattar det icke-verbala eftersom det anses passa in i sammanhanget. Denna reflektion anser 
vi vara intressant då det indikerar på att intrycksstyrning även kan vara positivt. Detta 
resonemang kommer att fördjupas i diskussionsavsnittet.  
 
Generellt sett upplever rekryteraren kandidatens kroppsspråk som problemfritt, om det inte är 
något som direkt stör intervjuförfarandet. I de fallen som rekryteraren upplevde en kandidats 
kroppsspråk som problematiskt var om kandidaten hade något väldigt udda för sig vilket 
kunde skapa misstankar kring orsakerna till beteendet. Resultaten visar att den medvetna 
metoden för att hantera misstankarna om en kandidat var att luska om det finns några 
bakomliggande orsaker till en kandidats kroppsspråk. Tre av rekryterarna anser att kallprat 
oftast är en enkel lösning på situationen, eftersom orsaken till icke-avslappnat kroppsspråk 
vanligtvis är nervositet. En risk med en avslappnad inställning till kroppsspråkets betydelse är 
att viktiga signaler kan förbises. Information som utelämnas, kan enligt Goffman (1974), 
avslöjas genom det icke-verbala. Om en rekryterare förbisett icke-verbala signaler kan det 
leda till att en kandidat som inte passar för tjänsten ändå rekryteras. Det icke-verbala kan ge 
lika mycket information som det verbala kan, därför blir kroppsspråket viktigt att tolka i en 
intervju. 
 
En intressant aspekt av resultatet gällande icke-verbala uttryck är att några av rekryterarna 
reflekterade kring deras eget ansvar i en intervju. De förklarade att en intervju är en speciell 
situation och rekryteraren måste förhålla sig till det faktum att det är en pressad situation för 
kandidaten. Även om det är upp till kandidaten att övertyga rekryteraren om att man är 
lämplig för jobbet så ligger en del av ansvaret hos rekryteraren att göra situationen så bekväm 
och trevlig som möjligt för att få det bästa utfallet av intervjun. Detta kan kopplas till 
Goffmans (1974:30) teori kring personlig fasad och inramning. Rekryteraren har en fördel då 
hon har tillgång till rummet och vet hur det ser ut innan intervjun börjar, för kandidaten är det 
antagligen första gången den har tillträde till rummet, vilket innebär att de måste agera i en ny 
miljö. Eftersom det ligger i bådas intresse att visa sig från sin bästa sida så måste båda 
parterna anstränga sig för att få till en så bra intervju som möjligt. En kandidat lyfter upp 
denna aspekt och belyser hennes ansvar i situationen, men menar att det i slutändan är upp till 
kandidaten att kontrollera sin nervositet. 
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“Kallprat är viktigt så det är avslappnat. Enkla frågor börjar man med och så. Men om jag 
har gjort allt för att du ska kunna slappna av och du ändå inte tittar mig i ögonen en enda 
gång, ja men då tolkar jag det som att så kommer du bete dig när du möter våra kunder 
och då är du inte en bra person för oss” (IP 5). 

 
Rekryteraren arbetar på ett företag där merparten av de anställda är fastighetsförvaltare, vilket 
är ett jobb som kräver kontinuerlig kundkontakt. Detta indikerar på ett samband mellan 
kandidaters uppvisande av kroppskontroll och emotionella uttryck, eller snarare svårigheten 
att dölja nervositet som rekryteraren i detta fall syftar på, och bedömningen av lämpligheten 
för jobbet. Detta bekräftar de resultat som Ralston och Kirkwood (1999) presenterade då de 
menar att kandidater som brister i att uppvisa passande känslor inverkar negativt på 
rekryterarens upplevelser av personen och chanserna att få jobbet minskar. Här blir 
kandidatens beteende avgörande för rekryterarens bedömning av hur personen kommer att 
prestera i jobbet, vilket i detta fall påverkar rekryterarens upplevelse av personen negativt, 
oavsett kompetens. 
 
En av rekryterarna återgav ett exempel på en intervju hon genomförde med en kandidat där 
hon var tvungen att avbryta intervjun då kandidaten uppvisade så hög grad av nervositet att 
hon inte kunde berätta om sig själv. Även om intervjupersonerna poängterar vikten av att inte 
fastna för mycket vid första intrycket av en person så måste en kandidat ändå kunna behärska 
de känslor som kan upplevas som alltför opassande i en intervju. Leary (1995) menar att 
social ångest kan uppkomma i situationer där personer vill förmedla ett visst intryck och 
tvivlar på sin egen förmåga att göra detta. Om en kandidat uppvisar så pass starka känslor att 
det stör intervjun försvårar det för rekryteraren att bedöma personens lämplighet för jobbet, 
likväl som det kan spegla personens agerande i sociala situationer. 
 
En annan intervjuperson tar upp vikten av ett kontrollerat kroppsspråk beroende på vilket jobb 
det handlar om: 
 

“Det beror väldigt mycket på jobb, om det ingår i jobbet att hålla en PP-presentation så 
blir kroppsspråket viktigt. Men om det är en tjänst där kroppsspråk inte är avgörande 
brukar jag vara väldigt tydlig mot mig själv och försöka bortse från det. För jag tycker 
inte det har med saken att göra, men självklart ser jag till det” (IP 2). 

 
Ralston och Kirkwood (1999) menar att relevanta intrycksstyrningsstrategier för en viss tjänst 
bör värderas i likhet med andra viktiga egenskaper som jobbet kräver. Flera av rekryterarna 
visade på hög tolerans för kandidaters kroppsspråk (främst nervositet) och la inte någon större 
vikt vid det eftersom det nästintill förväntas att en kandidat är lite nervös. Dock vittnar citatet 
om en viss problematik med att kandidater inte kan kontrollera sin nervositet eller sitt 
kroppsspråk i en intervju om jobbet kräver kundkontakt. 
 
Fyra av våra intervjupersoner arbetar med rekrytering på bemannings- och rekryteringsföretag 
vilket gör att de har en annan del i rekryteringsprocessen än vad internrekryterarna har då de 
agerar som mellanhand och inte själva kan välja att anställa en person. Deras huvudsakliga 
uppgift är att försöka hitta kvalificerade och lämpliga kandidater att presentera för 
kundföretagen. Därmed kan rekryterarna på bemanningsföretagen per definition inte 
misslyckas med en rekrytering. Resultaten visar att rekryterarna från dessa företag har en 
något annorlunda syn på hur kandidater beter sig. De har större överseende med att en person 
är nervös och spänd, och det framgår tydligt att deras fokus ligger på att hitta en bra kandidat 
åt kunden snarare än att försöka dra slutsatser om hur bra personen kan passa in på företaget 
med avseende på det sociala och företagets kultur. En av bemanningsrekryterarna svarade 
följande på frågan om kroppsspråk är viktigt: 
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“Jag lägger absolut märke till dom, men sen kan jag inte säga att jag tycker de är så 
viktiga, om man inte har något väldigt udda för sig. Sen kan jag personligen säga, men det 
är bara personligen, att jag tycker det är trevligare om det finns lite liv och rörelse på 
något sätt. Men inte så att det skulle påverka något val så, om det inte är något galet så” 
(IP 4). 

 
Medan en internrekryterare svarade följande på samma fråga:  

 
“Såklart att jag tolkar ditt kroppsspråk som en del av din personlighet och gör antaganden 
om att så du beter dig med mig kommer du bete dig på jobbet, så ja, såklart att jag tar med 
det i bedömningen” (IP 6). 

 
Dessa citat visar på en tydlig skillnad mellan hur internrekryterare och bemanningsrekryterare 
resonerar kring kroppsspråkets betydelse och vad det innebär.  

5.3	  Sänder	  ut	  och	  överför	  
	  
På frågan om rekryteraren upplevde skillnader på vad en kandidat sänder ut och överför fann 
vi att rekryteraren arbetar med följdfrågor när hon upplever oklarheter kring vad en kandidat 
berättar, vad som står i Cv:t, och hur den beter sig under intervjun. De har alla upplevt 
misstänksamhet kring kandidater som påstår något om sig själva, exempelvis har de lyft fram 
vissa bedrifter, men som beteenden sedan inte bekräftar. Då blir det viktigt för rekryteraren att 
ställa följdfrågor, omformulera frågorna eller komma tillbaka till ämnet senare i intervjun. 
Även referenserna blir viktiga om oklarheter har uppstått. 

“Det är lite olika. Om det inte stämmer överens börjar man ju undra om personen för det 
första ljuger, eller om personen inte är medveten och kanske ser sig själv på ett annat sätt 
än den faktiskt upplevs. Om det är en person som är ganska tystlåten och inte svara så 
utförligt, utan ger korta svar mest och sen sitter och säger att den är super social och 
älskar o prata så känns ju det ganska motsägelsefullt, och det är någonting som händer 
ganska ofta. Och då tror jag ofta att de vill gärna vara så, det kan ju vara så att de tror att 
de är så, eller att de är så med sitt kompisgäng, men inte i en arbetssituation, och då får 
man ju försöka reda ut vad som är vad. Och så kolla med referenser, sånt som kommer 
upp som man tycker är motsägelsefullt. Då trycker man extra på det med referenser” (IP 
3). 

 
Rekryteraren som citatet är hämtat ifrån förmedlar en känsla av att när kandidaten under en 
arbetsintervju väljer att sända ut en medveten bild av sig själv kan det ibland krocka med det 
kandidaten överför. Bristen i kommunikationsprocessen kan möjligen förklaras och förstås 
genom att kandidaten har lättare att kontrollera det hon sänder ut men har svårare att 
kontrollera det hon överför. Konsekvensen blir att de säger något men visar upp något annat, 
vilket leder till att rekryteraren kan uppleva oklarheter hos kandidaten. Huruvida det i ett 
senare skede påverkar kandidatens chanser att få jobbet framgår inte, men det kan vara 
möjligt om referenserna bekräftar det rekryteraren upplevt. Goffman (1974:12) lyfter i sin 
teori om individens uttrycksförmåga upp just den problematiken vi beskrivit ovan och menar 
att individen sällan lyckas få det han sänder ut och det han överför att stämma överens. Det är 
oftast någonstans i intrycket en informationslucka uppstår. Dock behöver det inte alltid, som 
resultaten visar, vara till nackdel för en kandidat. Det handlar då istället om att när kandidaten 
ges en andra chans att förklara sig gör det på ett pålitligt sätt.  
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5.4	  Självbeskrivande	  och	  dramatiskt	  förverkligande	  
	  
Uppfattningen om hur en kandidat kan bete sig för att ge ett trovärdigt och ärligt intryck 
varierar. En rekryterare hävdade att det enbart handlar om hur fort kandidaten pratar och 
menade att ett lugnare tempo bidrog till att svaren upplevdes som mer reflekterade och ärliga. 
En annan betonade de yttre faktorerna: 
 

”Det är det här yttre sakerna, man kommer i tid, är prydligt klädd, hälsar trevligt håller 
ögonkontakt. Det är lite kroppsspråk i det är också, att man inte tittar bort, att man är lite 
förberedd” (IP 6). 
 

Citatet visar att det är kandidatens personliga fasad och det idealiserade intrycket som bidrar 
till om en kandidat lyckas förmedla ett trovärdigt intryck. Kandidaten måste införliva de 
förväntningar som finns på arbetssökande i dagens samhälle, vilket är faktorer som att komma 
i tid, vårdat yttre och ögonkontakt. Detta bekräftar Goffmans (1974:39) resonemang om 
idealisering där ett framträdande som idealiseras blir för stunden accepterat som verklighet. 
Andra var inne på att det som sägs under intervjun ska stämma överens med det som står i 
Cv:t. Den gemensamma bilden som alla rekryterare förmedlade var att kandidaten måste 
lyckas överföra en samlad bild över sig själva där alla delar ska stämma överens. 
 
Goffmans teori (1974:35) om dramatiskt förverkligande innebär att aktören måste ge ett 
samlat och kontrollerat intryck för att informationen ska bli begriplig för observatören. Vi 
finner stöd för teorin i vår empiri kring rekryterares upplevelser om hur kandidater förmedlar 
ett trovärdigt intryck. En av rekryterarna sa under intervjun: 
 

”Ja det är ju om inte får ihop saker, om det saknar bitar, under intervjun kan jag 
inte säga att det är en oärlig person utan, det är någonstans i hela kedjan att det 
glappar” (IP 4). 

 
Vi upplevde inte att rekryterarna uppfattade icke trovärdiga kandidater som lögnaktig utan 
snarare handlade det om att de inte fullt ut begriper det kandidaten försöker förmedla. Leary 
(1995) menar att människor sällan ljuger när de kommunicerar, utan istället väljer de ut delar 
som passar in i sammanhanget. En risk som vi ser är att när kandidater väljer att berätta vissa 
saker och lämna andra utanför, kan det innebära att historien uppfattas som 
osammanhängande.  
 
Resultaten visar att rekryteraren är medveten om vad osammanhängande berättelser kan 
indikera på, och denna problematik återigen hanteras genom att luska sig igenom oklara delar 
för att försöka skapa sig en så bra bild av personen som möjligt. Dock menade rekryterarna att 
det inte alltid är så lätt att få ett grepp om kandidaten, men om de gjort vad de kunnat för att 
försöka skapa en god kontakt och fortfarande inte känner att de fått en uppfattning om vem 
personen är så tvivlar de på hur väl personen kommer passa in på företaget. 
 
Vi har funnit en del skillnader i hur bemannings- och internrekryterarna ser på hur kandidater 
framställer och presenterar sig själva. Internrekryterarna svarade att de kan bli tveksamma till 
kandidater som försöker framhäva sig själva alltför starkt genom att prata för mycket, då de 
riskerar att sväva iväg i sina svar och inte hålla sig till frågorna. Problemet med många 
kandidater som inte håller sig till frågorna är att det upplevs som de försöker kringgå något 
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som de inte vill svara på, vilket kräver att rekryteraren ställer följdfrågor och försöker skrapa 
på ytan för att få klarhet i vad kandidaten eventuellt kan dölja. Ett citat som belyser detta är:  
 

“Jag tycker att, personer som är för stora i orden, nja, de ska man vara lite försiktigt med, 
då tycker jag mer om kandidater som är lite mer inväntande, som försöker hålla sig till 
frågorna” (IP 6). 

 
Detta vittnar om att rekryteraren kan få ett bättre intryck av kandidater som använder sig av 
indirekt självbeskrivande. Leray (1995) menar att när en person direkt uttrycker något finns 
det en risk för att bli misstrodd, därför kan det vara fördelaktigt för en kandidat att i en 
intervjusituation använda sig av indirekt självbeskrivande. Det innebär att kandidaten kan 
uttrycka sig på ett mer försiktigt sätt i syfte att väcka ett intresse hos motparten som då ställer 
följdfrågor. Bemanningsrekryterarna som i flera fall arbetar med kundrelaterade säljjobb 
svarade att, om jobbet kräver att en person är social och kan prata inför folk, kan det vara en 
fördel för en kandidat att kunna prata positivt om sig själv när det kommer till chanserna att få 
jobbet. 
 
Skillnaderna vi ser i hur rekryterarna upplever kandidaters självbeskrivning tror vi främst kan 
bero på vilket jobb det handlar om. I de två intervjuerna med internrekryterarna har vi sett att 
de lägger vikt vid personliga egenskaper och försöker bedöma hur bra personen kan tänkas 
passa in på företaget. Bemanningsrekryterarna upplever vi har ett annat ”tänk” som fokuserar 
mer på kandidatens kompetens. I de flesta fall är bemanningsrekryterarna inte bekanta med 
företagskulturen hos det företag kandidaten ska rekryteras till, vilket gör att de inte kan skapa 
sig en uppfattning om personen kan passa in med avseende på det sociala. Skillnaden i deras 
utgångspunkter kan möjligen bero på att bemanningsrekryterarna inte själva kan anställa en 
kandidat. Internrekryterarna som har en kontinuerlig dialog med chefen som ska arbeta med 
kandidaten måste väga in flera aspekter i sin bedömning såsom hur väl kandidaten passar på 
företaget. 

5.5	  Inövade	  svar	  och	  helhetsintryck	  
 
Utgångspunkten för alla rekryterare när en kandidat kommer till en intervju är att de vill att 
det ska bli ett bra möte där kandidaten får en chans att berätta om sig själv och rekryteraren 
kan bilda sig en uppfattning om personen, men också förmedla en bild av företaget. Dock 
svarade alla att de någon gång märkt att svar är inövade, eller att en kandidat förmedlar ett för 
perfekt intryck vilket upplevs som icke-trovärdigt. Genom att följa upp upplevda oklarheter 
kring en kandidat ansåg de att det är relativt lätt att bedöma om svaren är inövade. På frågan 
om hur de hanterar situationen om de märker att svaren är inövade svarade alla rekryterare att 
de ställer följdfrågor. Följdfrågor kan även användas för att identifiera en fasad eller om 
personen aktivt utelämnar information i sin berättelse. 
 
Goffman (1974) menar att det råder brister i överensstämmelsen mellan våra mänskliga jag 
och våra socialiserade jag, vilket kan problematisera en persons förmåga att upprätthålla en 
fasad och styra impulser. Flera av rekryterarna ansåg sig själva kunna identifiera oärliga svar 
genom att tolka kandidatens kroppsspråk. Detta indikerar på, att impulser från det mänskliga 
jaget som personer har svårt att kontrollera kan avslöjas genom kroppsspråket. Det blir till 
uppgift för kandidaten, att i en intervju, balansera det mänskliga jagets uttryck med det 
socialiserade jaget så det i så stor utsträckning som möjligt stämmer överens och därmed ge 
trovärdigt intryck. De brister som kan uppstå mellan individers mänskliga jag och 
socialiserade jag kan vara till fördel för rekryteraren eftersom det ger henne en ledtråd om att 
kandidaten döljer något eller försöker upprätthålla en fasad. 
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Internrekryterarna medgav dock att det ibland kan vara svårt att reda ut frågetecken som 
uppstår kring en kandidat eftersom majoriteten av de personer som kommer på intervju hos 
dem är äldre och har mer erfarenhet av anställningsintervjuer. En rekryterare bekräftar detta 
resonemang då hon ibland upplever det som en utmaning när en person lyckas balansera 
jagen. 
 

“Många är otroligt slipade i sina svar och då kan det vara en jätteutmaning för mig att se 
igenom personen, sen får jag anta att det du visar upp för mig, ja det är det intryck du vill 
ge, jag kan ju inte sitta och gissa hela tiden” (IP 5). 

 
Även om rekryteraren kan identifiera en kandidats försök till att styra intryck så finns det en 
relativt hög grad av överseende angående kandidatens intrycksstyrningsförsök. Det ligger då i 
rekryterarens intresse att fråga kandidaten mer om det som upplevts som oklart och ge 
kandidaten en chans att förklara sig själv genom uppföljningsfrågor och exempel. En 
bemanningsrekryterare resonerade kring hur hon upplever en kandidat som uppenbart 
försöker passa in för jobbet: 
 

“Om en person blir intervjuad för eventvärdinna och personen sitter och säger allt som 
står i annonsen, att den är trevlig och glad och allt sånt, och sen märker jag att personen… 
kanske inte alls är så positivt eller om personen inte pratar så mycket, och om man märker 
att personen inte är så social som den påstår, då får man fråga på vilket sätt och fråga lite 
mer kring det, be dem ge exempel o så, så man ger dom en chans ändå” (IP 2). 

 
Avslutningsvis ställdes frågan hur - hur utmärker sig en bra kandidat under en intervju? (Det 
syftar till de frågor och teman vi behandlat ovan) Frågan syftade till binda ihop temana och 
låta rekryterarna fundera och reflektera kring över vad de själva anser är det viktigaste hos en 
kandidat och vad de lägger vikt vid i en intervju. 
 
Gemensamt svarade alla rekryterare att helhetsintrycket de får av en kandidat är av vikt. För 
att skapa ett bra helhetsintryck måste kandidaten på ett tillfredsställande sätt förmedla en bild 
som når upp till de förväntningar som finns på henne. Rekryteraren idealiserar hur kandidaten 
ska agera och när kandidaterna lyckas införliva de förväntningar som finns på henne upplever 
rekryteraren att kandidaten har genomfört en bra intervju. Kandidater som kunde uttrycka 
både positiva och negativa egenskaper i jobbrelaterade sammanhang och ge exempel på 
situationer som rekryteraren efterfrågar visade på självinsikt, vilket bidrog till ett trovärdigt 
intryck. Detta går i enlighet med Ralston och Kirkwoods (1999) resonemang om att 
kandidater som använder sig av intrycksstyrning i lägre grad tenderar att ge ett ärligare 
intryck och rekryteraren lättare kan bedöma om personen passar på företaget. Rekryterarna 
fick ett positivt intryck av kandidater som var förberedda genom att ställa frågor om tjänsten 
och företaget. Lika mycket vikt lades inte vid exempelvis kroppsspråk eller andra attributioner 
om rekryteraren fick ett bra helhetsintryck. 
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6.	  Slutsats 
 
Syftet med studien är att förstå hur rekryterare upplever och hanterar kandidaters användning 
av intrycksstyrning, vilka uttryck intrycksstyrning kan ta under en intervju samt identifiera 
möjliga konsekvenser av att kandidater använder sig av intrycksstyrning. För att återkoppla 
till våra frågeställningar skriver vi ut dem igen: 
 
1. Hur upplever rekryterare kandidaters användning av intrycksstyrning i en arbetsintervju?  
1a. Under vilka omständigheter kan intrycksstyrning upplevas som problematiskt? 
2. Hur hanterar rekryterare kandidaternas användning av intrycksstyrning? 
2a. Vilka uttryck kan intrycksstyrning ta och vilka konsekvenser kan det få? 
 
Gällande den första frågan kan vi utifrån vår analys dra slutsatsen att intrycksstyrning för det 
mesta inte upplevs såtillvida det inte är något negativt. Helhetsintrycket är återkommande i 
flera avseenden och genomgående det viktigaste för att rekryteraren ska uppleva en kandidat 
som lämplig för jobbet. Vi tolkar detta som att kandidater har lyckats med en skicklig 
användning av intrycksstyrning när rekryteraren har fått ett positivt helhetsintryck. Därmed 
menar vi att upplevelsen av intrycksstyrning är kopplat till om rekryteraren får ett positivt 
eller negativt intryck av kandidaten. Den strategi som är mest utmärkande är utelämnande 
självbeskrivande. Utelämnande självbeskrivande syftar till den process där individen 
medvetet väljer ut vilken information som ska förmedlas och vad som ska döljas för att ge ett 
så bra intryck som möjligt. Det är genom utelämning av viss information rekryterare upplever 
luckor i den information kandidater ger. Det är i dessa situationer som intrycksstyrning 
upplevs som problematisk och negativ.  
 
Gällande den andra frågan ser vi att den är beroende av den första. Beroende på om och hur 
intrycksstyrning upplevs så hanteras det därefter. Om intrycksstyrning inte upplevs så kan vi 
inte prata om en medveten hantering. Våra resultat visar att det går att prata om en 
hanterbarhet i de fall rekryteraren upplever otydligheter kring en kandidat. Genomgående 
arbetar alla rekryterare med följdfrågor för att komma till rätta med upplevda oklarheter och 
vi ser följdfrågorna som ett framträdande redskap som konsekvent används för att hantera en 
kandidats användning av intrycksstyrning. Intrycksstyrning kan komma till uttryck på flera 
olika sätt och som nämnt visar resultaten på att utelämnande självbeskrivande är den mest 
förekommande och uppmärksammade strategin som används av kandidater för att styra 
intryck. Vi drar slutsatsen att frågan om hantering endast uppmärksammas när upplevelsen av 
kandidaten är negativ, i övriga fall kan vi inte identifiera några mönster i rekryterarnas 
hantering av intrycksstyrning.  
 
Konsekvenserna av att en kandidat lyckas med utelämnande självbeskrivande är att 
rekryteraren får ett positivt sammanhängande intryck, vilket kan öka chanserna för kandidaten 
att få jobbet. De övriga intrycksstyrningsstrategier är inte på egen hand så pass utmärkande att 
vi kan dra några slutsatser om vilka konsekvenser användandet av dem kan resultera i. Vi ser i 
ett helhetsperspektiv att alla strategier bidrar till det samlade helhetsintrycket. 
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7.	  Diskussion	  
	  
I detta avsnitt redogör vi för undersökningens resultat i relation till tidigare forskning. Vi 
kommer även ta upp frågor som väckts under arbetets gång och ge förslag på framtida 
forskning inom området. 
  
När vi sammanfattade forskningsläget växte våra frågeställningar fram och vi hade en 
förhoppning om att kunna bidra med nya insikter kring intrycksstyrning, särskilt i frågan om 
hur rekryterare hanterar det. Vi har försökt att sätta våra resultat i relation till det ursprungliga 
forskningsläget och resonerat kring vad våra resultat har bidragit med i ett större perspektiv. 

7.1	  	  Intervjupersonerna 
 
De resultat vi presenterar är en helhetsbedömning av hur alla sex rekryterare upplever och 
hanterar kandidaters intrycksstyrning, dock tror vi att resultaten hade kommit att se 
annorlunda ut om vi intervjuat sex internrekryterare. Vi tror att vi skulle kunnat svara 
utförligare på våra frågeställningar om vi hade intervjuat sex internrekryterare. Dock har vi 
kommit till intressanta insikter och upptäckt viktiga skillnader som vi säkerligen inte skulle 
fått om vi endast intervjuat internrekryterare. Däremot tror vi att om vi hade lagt ned mer tid 
på urvalsprocessen och intervjuat sex internrekryterare hade våra resultat kommit att fokusera 
mindre på upplevda skillnader och istället generera i en djupare analys om hur en grupp 
rekryterare upplever och hanterar intrycksstyrning.  
 
Då bemanningsrekryterarna och internrekryterarna har olika utgångspunkter när de genomför 
intervjuer har det givit oss olika perspektiv på hur de upplever kandidater i sin helhet och det 
skiljer sig åt i det avseende vad de letar efter hos en kandidat. Bemanningsrekryterarna kunde 
inte fullt ut ge oss den information vi hade hoppats på och svaren var inte alltid så 
reflekterande som vi önskat. När vi då bad dem utveckla och ge exempel upplevde de 
svårigheter att göra det. En möjlig förklaring till detta kan vara att tre av de fyra 
bemanningsrekryterarna hade mindre erfarenhet, men vi bedömer främst att det bottnar i att 
de i sin roll på ett rekryterings- eller bemanningsföretag inte behöver reflektera lika mycket 
över dessa typer av frågor som internrekryterare behöver göra.  
 
Detta leder till funderingar kring vilken betydelse det får att bemanningsrekryterare inte fäster 
sig vid kandidaters agerande i intervjusituationen som ändå är en central del i 
bedömningsprocessen. Det kan innebära att bemanningsrekryterarnas krav på kandidater inte 
är lika höga och mindre bra kandidater presenteras för kunden. Internrekryterare är mer noga i 
sin bedömning och lägger större vikt vid detaljer, vilket resulterar i att de tenderar att anställa 
kandidater som på ett bättre sätt använder sig av intrycksstyrning. För att dra resonemanget 
till sin spets menar vi att det ställs högre krav på att behärska intrycksstyrning på kandidater 
som intervjuas av internrekryterare. Det behöver dock inte innebära att kandidaten kommer 
prestera bättre i jobbet, men chanserna att kandidaten får jobbet är större. 

7.2	  Positiv	  och	  negativ	  intrycksstyrning 
 
En intressant fråga som väckts under arbetets gång är hur och när rekryterare upplever 
intrycksstyrning som positivt. Rekryterarna upplever oklarheter kring en kandidats berättelse 
när informationsluckor uppstår, vilket innebär att intrycksstyrning egentligen inte läggs märke 
till i de fall rekryteraren får ett positivt helhetsintryck. Intrycksstyrning uppmärksammas i de 
fall rekryteraren upplever informationen som osammanhängande, vilket då blir negativt för 
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kandidaten. Detta kan kopplas till Ralston och Kirkwoods (1999) resonemang om att 
intrycksstyrning är något normativt som människor använder sig av medvetet och omedvetet i 
varje situation de vill förmedla ett visst intryck. Det blir i detta sammanhang meningslöst att 
resonera kring om det förekommer eller ej, då en arbetsintervju i allra högsta grad är en 
situation där personer vill förmedla ett visst intryck. Om vi då antar att intrycksstyrning 
används konstant kan våra resultat säga något om när det istället upplevs som positivt eller 
negativt. Vi tolkar detta som att intrycksstyrning i positiv bemärkelse har uppnåtts när en 
kandidat lyckas förmedla en samlad bild av sig själva och rekryteraren har fått ett bra 
helhetsintryck, och inte lämnar intervjun med några frågetecken. Denna tolkning finner vi 
stöd för i Goffmans (1974:39) teori där han menar att, om en individ lyckats förmedla en 
samlad bild av sig själv så har intrycket idealiserats genom att framträdandet levt upp till de 
förväntningar som observatören har på henne. 

7.3	  Företagskultur 
 
Vi upplever att internrekryterarna har en mer kritisk inställning till hur kandidater medvetet 
försöker styra intryck. Den sociala aspekten i detta sammanhang har vi sett värderas högre av 
internrekryterarna när de ska bedöma om personen ska få jobbet. Bemanningsrekryterarnas 
fokus ligger på att skapa sig en uppfattning om personen är vettig och kan presenteras för 
kunden. Internrekryterarna däremot, applicerar kandidatens uppvisade beteende i intervjun på 
de situationer personen kommer konfronteras med i jobbet. Denna skillnad vi ser hos 
rekryterarna tror vi till viss del kan bottna i att internrekryterarna har en djupare bild av 
företagskulturen och är medvetna om vilka normer och attityder som accepteras på företaget. 
Detta är en intressant aspekt för fortsatt forskning inom området. 
  
Ralston och Kirkwood (1999) menar att rekryterare enkelt kan se igenom en kandidat och 
avgöra om det är en fasad som visas upp. Resonemanget är intressant att applicera på våra 
resultat som visar att internrekryterare lägger stor vikt vid bedömningen av kandidaters 
attityder och värderingar. Om rekryteraren misslyckas med detta i sin bedömning kan det bli 
problematiskt eftersom en missbedömning kan leda till en felrekrytering som troligtvis 
kommer missgynna båda parter i det långa loppet. Därför blir det viktigt att kunna 
genomskåda en kandidats fasad. Huruvida det är så som Ralston och Kirkwood (1999) påstår, 
att rekryterare enkelt kan identifiera intrycksstyrning kan vi inte bekräfta då vår empiri visar 
på att rekryterare upplever svårigheter i att identifiera om intrycksstyrning förekommer eller 
ej. Om en rekryterare anställt en kandidat som senare visar sig inte passa för jobbet vore det 
intressant för framtida forskning att se hur och varför rekryteraren från början upplevde 
kandidaten som bra. Kan det vara så att kandidaten då lyckades visa upp en passande fasad. 

7.4	  Hanterar	  
	  
Frågeställningen som berör hur rekryterare hanterar intrycksstyrning har vi upplevt vara mer 
komplicerad att besvara än vad vi till en början trodde. Det främsta verktyget för att hantera 
intrycksstyrning är den mall som rekryterarna använder sig av under och efter intervjun vilket 
våra resultat visar men även Tsai m.fl (2007) lyfter fram strukturens betydelse som ett 
praktiskt redskap som underlättar för rekryteraren. Vi föreslår att denna fråga egentligen 
borde diskuteras och förstås i andra termer än endast hanterbarhet då vi upplevt att begreppet 
är svårdefinierat i relation till det undersökta fenomenet. Eftersom intrycksstyrning praktiseras 
hela tiden blir det för rekryteraren oundvikligt att inte förhålla sig till det. Därför anser vi det 
vara mer lämpligt att undersöka hur rekryterarna förhåller sig till intrycksstyrning, vilket kan 
ge en djupare och mer verklighetsbaserad bild av hur rekryterarnas upplevelser. 
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Genom att utveckla ett medvetet förhållningssätt till kandidaters försök att styra intryck 
hjälper intervjustrukturen rekryteraren att hantera och identifiera situationer där 
intrycksstyrning är märkbart. Vi tycker att det vore intressant att utveckla resonemanget och 
undersöka hur intrycksstyrning kan hanteras i relation till begreppen förhållningssätt och 
intervjustruktur. Utifrån denna insikt förslår vi att framtida forskning kan se förhållningssätt 
och struktur som två olika sidor av hantering.  
 
I ett större perspektiv kan rekryteraren inte utgå ifrån att kandidaten har något att dölja. Vi tror 
att för mycket fokus på att identifiera fel och misstankar hos en kandidat kommer att skapa 
problem för rekryteraren då fokus på vad som är relevant kommer att försvinna. Vilket 
förmodligen kommer resultera i en mindre bra intervju för båda parter, där huvudsyftet med 
intervjun - att skapa sig en uppfattning om personen – inte kommer uppnås. En tanke som 
väckts utifrån detta resonemang är att intrycksstyrning kanske inte måste hanteras på ett 
förbestämt sätt eftersom det kan begränsa rekryteraren i bedömningsprocessen. Om 
intrycksstyrning har identifierats av rekryteraren så kan konsekvensen bli att en ärlig person 
kan tas för oärlig då rekryteraren fokuserar på att hitta flera indikatorer på intrycksstyrning 
som bekräftar det första intrycket hos kandidaten, därmed kan hela intervjuprocessen kan 
urholkas och då förlora sitt syfte. Vi förslår att rekryterar bör ha en beredskap när kandidaters 
historia upplevs som osammanhängande, detta kan uppnås via t.ex. intervjustruktur som vi 
nämnt ovan. Genom att ha en beredskap utvecklar rekryteraren ett till situationen anpassat 
förhållningssätt till kandidaters användning av intrycksstyrningsstrategier. Detta tror vi kan 
underlätta för rekryteraren under själva intervjun när oklarheter uppstår, men även i 
bedömning-och jämförelseprocessen efteråt som är minst lika viktig.  
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Bilaga	  1	  
	  
Intervjuguide 	  
 

Bakgrundsfrågor 

• Vilken titel har du? 

• Hur gammal är du? 

• Vilken utbildning har du? 

• Vad har du för tidigare erfarenhet inom rekrytering?  

• Hur många år som rekryterare? 

• Hur ser standardrekryteringsförfarandet ut hos och när kommer du in i 

rekryteringsprocessen?  

• Rekryterar du på egen hand eller är ni flera rekryterare? 

• Hur lång är en intervju vanligtvis? 

• Vilka är de vanligaste tjänsterna ni rekryterar till? 

 

Intervjustruktur 

• Vilken struktur har intervjuerna som du genomför? 

Strukturerade/semi/Ostrukturerade?  

• Varför gör du på det sättet? 

• Anser du att detta är det bästa sättet att strukturera intervjun på så att personens 

jobbrelevanta kvalifikationer kommer i fokus? 

• Hur brukar kandidaten återge tidigare presentationer: Brukar kandidaten svara genom 

att framhäva sin egen roll positivt, eller upplever du att svaren är mer inställsamma?  

• Om frågan istället handlar om en framtida situation, hur upplever du att kandidaten 

brukar svara då? Brukar personen ge (Erfarenhetsbaserat: måla upp en bra bild av sig 

själv, situations: mer tillmötesgående/tillgjort svar). 

• Brukar du förklara för kandidaten varför du ställer de frågorna du gör? I så fall, 

varför? 

 

            Icke verbalt/Emotionella uttryck 

• Lägger du märke till kroppsspråk/gester?  

Är dessa viktiga? På vilket sätt, varför? 
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• Upplever du någon skillnad på det kandidaten sänder ut och det som överförs? (Vad 

som sägs/kroppsspråk?) 

Hur tänker du kring det? Vad får du för bild av personen?  

• Upplever du att kandidatet uttrycker passande eller opassande känslor under intervjun? 

Har du något exempel på vad opassande uttryck kan vara? 

• Hur viktigt är det att du upplever likheter med kandidaten?  

Varför/Varför inte?  

 

           Självbeskrivande/Dramatiskt förverkligade 

• Hur upplever du en person som presenterar sig själv genom att framhäva goda 

egenskaper och prestationer respektive en person som är mer försiktig och inväntade? 

Vad får du för uppfattning av personen då? 

I vilka situationer kan det vara bra och när kan det vara dåligt? 

• Har du något exempel på hur en kandidat kan uttrycka sig själv för att du ska se det 

som negativt/positivt? 

• Hur kan en person bete sig för att ge ett trovärdigt och ärligt intryck? Och vad är icke-

trovärdigt? 

 

Expressiv kontroll/Fasad 

• Om du märker att en kandidat försöker ge dig ett svar som den tror du vill ha, hur 

hanterar du det?  

Vilken uppfattning får du av personen? 

• Kan det vara bra eller dåligt beroende på vilket jobb det handlar om? 

• Märker du om kandidaterna visar upp en fasad på något sätt och/eller utelämnar 

information i sin berättelse? Och hur ställer du dig till det? 

• Använder du dig av någon strategi för att identifiera och hantera kandidaters 

intrycksstyrning?  

 

Offentliga attributioner  

• Hur brukar kandidater motivera tidigare framgång respektive misslyckanden i sin 

karriär?  

Hur upplever du det? Vilken uppfattning får du av personen? 



	   33	  

• Hur ser du på samspelet mellan dig och kandidaten i en intervjusituation, (Ex, ”klicka 

bra” med personen) Varför/varför inte? 

• Hur viktig är upplevelsen av en bra intervju (interaktion/samspelet) respektive en 

kandidats kvalifikationer? Spelar det någon roll om personen inte passar in 

personligen men ändå visar upp passande egenskaper för tjänsten? / Har 

kvalifikationer? 

 

• Hur utmärker sig en bra respektive dålig kandidat under en intervju? (Syftar till vad vi 

behandlat ovan – hur kandidaten framställer sig själv, känslouttryck, kroppsspråk) 

 

 

 

 

 

 

 

	  


