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Abstract 
The requirements on job-seeking people have increased drastically during the last decades. As 

the need for labor has decreased substantially, the competition among the jobs has increased. 

On today’s labor market, post-secondary education is more seen as a requirement rather than 

an advantage. The purpose with this qualitative study is to provide a deeper understanding and 

insight into how young people experience the job-seeking process and job interviews and also 

how they reason about their behavior at job interviews. The research questions are mainly 

about; young people’s reasoning about the design of their résumé and cover letter, about their 

preparations for a job interview and about their experiences of job interviews, and also about 

how young people want to present themselves at a job interview.  

Previous research on this subject is mainly done from the recruiter’s perspective and has 

contributed with knowledge about impression management, which means that a person is 

trying to control the impressions that he or she gives. In earlier research, impression 

management is often described as problematic, as it is seen as a type of manipulation that 

recruiters must learn to see through.  

This study, however, intends to examine this subject from the jobseekers’ perspective and is 

based on empirical data that has emerged from seven semi-structured interviews. These 

interviews were conducted with young people who are going from a post-secondary education 

to working life. The empirical data is analyzed by using the dramaturgical perspective from 

Erving Goffman. From the result we have found that there is much thought throughout the 

job-seeking process among young people, and that impression management is perceived to be 

important to be able to give a successful job interview. We have also concluded that 

impression management not necessarily must be seen as manipulation or problematic, as 

previous research suggests. Instead, along with the situation for young people on today’s labor 

market, we interpret impression management as a necessary tool to be able to stand out and be 

competitive. 

Keywords: Impression management, self-presentation, job-seeking process, job interviews.          

  



 

 

Sammanfattning 
Under de senaste decennierna har kraven på arbetssökande personer ökat kraftigt. Behovet av 

arbetskraft har minskat avsevärt vilket har lett till en ökad konkurrens om arbeten. 

Eftergymnasial utbildning ses på dagens arbetsmarknad mer som ett krav än som en merit. 

Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa en fördjupad förståelse och insikt kring hur 

unga personer upplever arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer samt hur de resonerar 

kring sitt agerande vid en arbetsintervju. Studiens frågeställningar handlar i huvudsak om 

resonemang kring utformandet av CV och personligt brev, förberedelser inför en 

arbetsintervju, erfarenheter och upplevelser samt hur unga personer vill framställa sig själva 

vid en arbetsintervju.  

Den tidigare forskningen inom detta område är främst gjord ur rekryterarens perspektiv och 

har bidragit med kunskap om bland annat intrycksstyrning, vilket innebär att en individ 

försöker styra de intryck som denne sänder ut. Intrycksstyrning beskrivs inom tidigare 

forskning ofta som problematisk, då det ses som en typ av manipulation som rekryterare 

måste lära sig att genomskåda.    

Denna studie avser dock att undersöka detta område utifrån de arbetssökandes perspektiv och 

baseras på empiriskt material som samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer. Dessa 

intervjuer är genomförda med unga personer som är på väg från en eftergymnasial utbildning 

till arbetslivet. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Ur studiens resultat har vi funnit att det hos unga personer finns 

mycket eftertanke genom hela arbetssökandeprocessen och att intrycksstyrning upplevs vara 

betydelsefullt för att lyckas med en arbetsintervju. Vi har även funnit att intrycksstyrning inte 

nödvändigtvis måste ses som manipulation eller som problematiskt, som tidigare forskning 

föreslår, utan med grund i situationen för unga på dagens arbetsmarknad tolkar vi detta mer 

som ett nödvändigt verktyg för att sticka ut och bli konkurrenskraftig på dagens 

arbetsmarknad. 

Nyckelord: Intrycksstyrning, framställning av sig själv, arbetssökandeprocessen, arbetsintervjuer.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
De senaste decennierna har kraven på arbetssökande personer ökat kraftigt. Standing (2011) 

utgår, i sin beskrivning av en ny situation på arbetsmarknaden, från begreppet ”Prekariatet”. 

Begreppet är en sammansättning av orden prekär, som betyder mycket bekymmersam, och 

proletariatet. Prekariatet står för en snabbväxande grupp människor i samhället som tvingas 

acceptera otrygga anställningsförhållanden präglade av tidsbegränsade anställningar och låga 

löner (Standing, 2011). Den grupp människor som tillhör prekariatet är ständigt ökande på 

dagens alltmer osäkra arbetsmarknad och omfattar inte minst ungdomar. Även Olofsson 

(2014) belyser ungas begränsade förutsättningar på arbetsmarknaden. Olofsson talar om 

begreppet inträdesturneringar för att belysa ungas svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden på grund av att de många gånger, under längre perioder, hamnar i otrygga 

och lågkvalificerade arbeten. Även detta är ett tydligt exempel på en förändrad situation för 

unga, då det för några decennier sedan fanns en mycket tydligare väg från skola till arbete 

(Olofsson 2014, s. 29). 

Att arbetslösheten bland unga har ökat och praktiskt taget blivit till en norm blir framförallt 

märkbart då Olofsson talar om det som betecknas ”sökarbetslöshet”. Detta menar Olofsson är 

ett begrepp som används för en mer positiv syn på arbetslöshet, för att betona att en arbetslös 

individ kanske har valt bort lågkvalificerade och otrygga jobb för att söka efter ett jobb som 

svarar mot dennes utbildning (Olofsson 2014, s. 49). Olofsson (2014:81) nämner bland annat 

Sveriges ekonomiska kris under 1990-talet som en grundläggande orsak till de förändrade 

möjligheterna att som ung etablera sig på arbetsmarknaden. I samband med 90-talets kris och 

prekariatets framväxt har företagens intresse för unga avtagit. Detta yttrar sig bland annat 

genom framväxten av de redan nämnda tidsbegränsade anställningarna samt andra mer 

otrygga anställningsformer så som praktik och andra instegsjobb.  

 

Dessa förändrade förutsättningar skapar en ökad konkurrens och försämrade möjligheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden för unga (Olofsson 2014, s. 29). En metod som det svenska 

samhället har använt för att bekämpa denna negativa utveckling är att uppmuntra till och 

arbeta för ökad grad av eftergymnasial utbildning (Olofsson 2014, s. 100). Förr flödade 

arbetstillfällen för unga och krav på en eftergymnasial utbildning var sällsynt. ”På den tiden 

kunde man välja och vraka bland jobben”, är inte ett helt ovanligt uttryck från de som var 

arbetssökande under 60- och 70-talet. Olofsson (2014:100) skriver att ”Under 1960-talet 

formligen skrek industrin efter folk, men även inom den framväxande tjänstesektorn var 

behovet av arbetskraft stort”. Dagens minskade behov av arbetskraft har lett till en ökad 

konkurrens och tvingar ungdomar till eftergymnasiala utbildningar. Dagens ungdomar tvingas 

kämpa med sina CV:n för att kunna sticka ut bland alla arbetssökande och de övar ofta både 

länge och väl på att besvara vanliga arbetsintervjufrågor, långt innan själva arbetsintervjun 

äger rum. Googlar man på ordet arbetsintervju får man, i skrivande stund, upp ca 188 000 

resultat med en mängd tips och råd om hur man får jobbet, hur man ska besvara svåra frågor 

och vad man bör säga eller absolut inte bör säga vid en arbetsintervju. Att söka jobb har 
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nästan blivit en helt ny vetenskap. Slutligen kan det konstateras att arbetssökandeprocessen 

har förändrats radikalt. Det handlar inte längre om att välja, det handlar om att bli vald. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse och insikt kring hur unga personer, 

med en påbörjad eller avslutad eftergymnasial utbildning, upplever arbetssökandeprocessen 

och arbetsintervjuer samt hur de resonerar kring sitt agerande vid en arbetsintervju.  

1.3 Frågeställningar 
 Hur tänker unga personer kring utformandet av sin arbetsansökan? 

 Hur resonerar unga personer kring att förbereda sig inför en arbetsintervju? 

 Vad har unga personer för erfarenheter och upplevelser av arbetsintervjuer? 

 Hur vill unga personer framställa sig själva vid en arbetsintervju och varför? 

1.4 Avgränsning 
En arbetsintervju involverar både den arbetssökande samt arbetsgivarsidan, dock är denna 

studie enbart begränsad till den arbetssökandes perspektiv. Studien är vidare avgränsad till 

unga personer mellan 20-25 år, som är från Stockholm samt har en påbörjad eller avslutad 

eftergymnasial utbildning och har erfarenheter av att söka arbete, skriva CV och gå på 

arbetsintervjuer.  

1.5 Disposition 
Denna studie består av sex kapitel. I kapitel 1 görs en introduktion, där presenteras inledning, 

syfte, frågeställningar samt avgränsning. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning i form av 

tre vetenskapliga artiklar och en rapport. I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska perspektiv, 

vilket är Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. I kapitel 4 redovisas för studiens metod 

och tillvägagångssätt som beskriver hur studien är genomförd. I kapitel 5 presenteras studiens 

resultat, analys samt slutsatser. Studien avslutas med kapitel 6 som presenterar en avslutande 

diskussion där studiens resultat diskuteras i relation till situationen för unga på dagens 

arbetsmarknad och till tidigare forskning. I det avslutande kapitlet presenteras även egna 

reflektioner kring studien samt förslag till vidare forskning.      
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2. Tidigare forskning 
Detta kapitel presenterar tidigare forskning gällande unga på arbetsmarknaden, 

rekryteringsprocesser och intrycksstyrning, utifrån tre internationella vetenskapliga artiklar 

samt en rapport utförd av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

(IFAU). Inledningsvis redogörs tillvägagångsättet för hur den tidigare forskningen tagits fram 

till denna studie och därefter presenteras den tidigare forskningen utifrån tre teman, vilka är 

följande; Vägen till det första arbetet, Strategier för intrycksstyrning samt Konsekvenser av 

intrycksstyrning. Kapitlet avslutas med sammanfattande reflektioner kring den tidigare 

forskningen. 

2.1 Tillvägagångssätt 
De artiklar som presenteras under detta kapitel har hittats i sökbaserna Sociological Abstract 

samt Google Scholar. Sökningen som utfördes resulterade i både svensk och internationell 

forskning inom området, dock presenteras främst en redogörelse från den internationella 

forskningen i denna studie då dessa artiklar innefattar aspekter som stämmer bättre överens 

med studiens syfte. Vid val av vetenskapliga artiklar testades många olika sökord i olika 

kombinationer, på ett flertal webbplatser. Sökprocessen inleddes med ett handledningstillfälle 

med en bibliotekarie, som gav vägledning för hur relevanta vetenskapliga artiklar kunde 

hittas. Vid det första söktillfället användes universitetsbibliotekets söksida Sociological 

Abstracts, vilket begränsade urvalet till sociologiskt vetenskapliga artiklar. Här hittades 

väldigt få artiklar som kändes relevanta, men slutligen valdes tre artiklar ut, som sparades för 

att eventuellt komma till användning. Vid denna sökning användes sökorden; Job-Finding 

Methods, Self-presentation, Impression management, Recruit, Job interview/ Interview, Job 

seeker, Job search, Young workers, Unemployment, Women, Graduates, Goffman, 

Genus/sex, City/small town. Vid det andra söktillfället gjordes först en öppen sökning via 

Google Scholar. Här fanns det mycket intressanta artiklar och några som ansågs lämpliga 

valdes ut. Därefter kontrollerades huruvida dessa var vetenskapliga eller inte, vilket 

resulterade i att några sållades bort och två stycken blev kvar. Vid detta söktillfälle användes 

sökorden; Job interview, Job search, Impression management, Post school-work. Vid det 

tredje och sista söktillfället gjordes en sökning på DiVA och där hittades en artikel som hette 

Manipulation eller social kompetens. I artikelns referenslista hittades ytterligare en 

vetenskaplig artikel som var relevant för studien. Efter dessa tre söktillfällen var slutligen tre 

relevanta vetenskapliga artiklar samt en rapport utvalda, vilka presenteras nedan för att bidra 

med en god representativ forskningsöversikt över studiens ämne. 

2.2 Vägen till det första jobbet 
Sökandet efter ett jobb är för många nyexaminerade studenter en kamp om att framhäva sitt 

allra bästa jag. För unga studenter utan eftergymnasial utbildning handlar arbetssökande, 

enligt en rapport skriven av IFAU i Uppsala, mycket om sociala nätverk. För en ung person 

som precis gått ut gymnasiet och saknar både eftergymnasial utbildning och 

arbetslivserfarenhet, är det vanligtvis utbildning och betyg som står i centrum för 

rekryterarnas bedömning av denne vid början av karriären. Vikten som läggs på utbildning 

blir enligt IFAU i många fall oproportionerlig i förhållande till vad studenten i själva verket 

kan prestera, men utan tidigare arbetslivserfarenheter finns det inte många alternativ. IFAU 
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menar att sociala nätverk är ett verktyg som är av speciell betydelse för arbetssökande, 

framförallt för unga med relativt begränsad kontakt med arbetsmarknaden. Trovärdig 

information om sig själv från en vän eller bekant kan därför bli ovärderlig i jakten på det 

första arbetet (Hensvik & Nordström Skans, 2013). 

 

Nyexaminerades väg till det första jobbet har blivit ett allt mer intressant utforskningsområde 

för dagens forskare. Ralston och Kirkwood (1999), författarna till den amerikanska artikeln 

The trouble with applicant impression management, talar om ungas förhållningssätt och 

strategier för att äntra dagens arbetsmarknad. De talar om begreppet impression management, 

det vill säga intrycksstyrning, som ett relativt nytt fenomen. Intrycksstyrning beskrivs som ett 

beteende som arbetssökande i vissa fall använder sig av för att påverka intrycket av sig själva 

för att passa in i den eftersökta arbetsrollen. Ralston och Kirkwood (1999) menar att 

uppkomsten av detta beteende till stor del har påverkats av samhällets uppmuntran om att 

“vara en del av spelet”. Dagens jobbsökande ser rekryteringsprocessen som ett spel som ska 

styras av de arbetssökande själva. I självhjälpsböcker om “Hur man får ett jobb” uttrycks ofta 

råd om att jobbsökanden ska sträva efter att ta kontroll över intervjun, varpå böckerna då 

uppmuntrar till att manipulera processen till egen fördel (Ralston & Kirkwood, 1999). 

2.3 Strategier för intrycksstyrning 
Enligt tidigare forskning har det blivit känt att tillämpning av så kallad intrycksstyrning är 

vanligt förekommande under rekryteringsintervjuer, vilket kan försvåra arbetet med att välja 

ut rätt person för jobbet (Silvester, Anderson-Gough, Anderson & Mohamed, 2002). Enligt 

den brittiska artikeln Locus of control, attributions and impression management in the 

selection interwiew, av Silvester m.fl. (2002), finns det i dagsläget en relativt begränsad 

vetskap om på vilka sätt arbetssökande försöker styra intryck och vad utfallet av metoden blir. 

Många väljer därför att undersöka fenomenet närmare, vilket har landat i ett flertal artiklar 

och studier med olika resultat och slutsatser. En delad åsikt från majoriteten av forskare är 

dock att intrycksstyrning är ett mycket komplext och svårstuderat begrepp (Tsai, Chen & 

Chiu,  2005). 

 

Ett av de områden som tidigare forskning har avsett att studera är olika strategier av 

intrycksstyrning och dess påverkan på rekryterarnas bedömning i rekryteringsprocessen. I 

artikeln Exploring Boundaries of the Effects of Applicant Impression Management Tactics in 

Job Interviews från Taiwan redovisas det för identifierade strategier av intrycksstyrning. De 

talar bland annat om självfokuserad strategi (self focused) kontra andra-fokuserad strategi 

(other focused). Självfokuserad strategi innebär att den sökande väljer att rikta samtalets fokus 

mot sig själv och försöker övertyga rekryteraren om att hen är bäst lämpad för jobbet genom 

uppvisning av egna meriter. Motsatsen till denna taktik är den så kallade annan-fokuserade 

intrycksstyrningen där den arbetssökande istället försöker rikta fokus mot rekryteraren eller 

företaget. Detta innefattar ofta smicker mot organisationen och yttranden som stämmer 

överens med rekryterarens eller organisationens vision (Tsai m.fl.,  2005). 

 

I artikeln Locus of control, attributions and impression management in the selection interview 

talar Silvester m.fl. (2002) också om olika strategier inom intrycksstyrning. Detta görs dock 
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istället i form av hur de arbetssökandes olika sätt att förklara en tidigare negativ händelse, 

exempelvis att ha fått underkänt på ett prov, kan förmedla ett positivt intryck i olika stor mån. 

De tre olika svarstyperna delas in i kategorier och benämns som; inre kontrollerbara faktorer 

(internal-controllable attributions), inre okontrollerbara faktorer (internal-uncontrollable 

attributions) och yttre okontrollerbara faktorer (external-uncontrollable attributions). Det 

förstnämnda innebär att man skuldbelägger sig själv, det andra innebär att man skyller på 

opåverkbara faktorer så som till exempel sjukdom och det tredje innebär att man skyller på 

yttre omständigheter och frånsäger sig ansvaret. Studien talar för att arbetssökande som 

uppvisar en tendens att i första hand använda sig av den förstnämnda svarstypen (inre 

kontrollerbara faktorer) har större chans att få fler positiva betyg från rekryterare än de som 

visar upp någon av de två andra strategierna. I artikeln påvisas dock även vikten av 

rekryterarens roll och hur rekryterarens egna strategier kan ha en avgörande effekt på vad som 

anses vara en positiv förklaring (Silvester m.fl., 2002). 

2.4 Konsekvenser av intrycksstyrning 
Konsekvenserna av intrycksstyrning råder det delade meningar om. Ralston och Kirkwood 

(1999) har i artikeln The trouble with Applicant Impression Management presenterat de 

vanligast förekommande argumenten hos de som inte ser intryckstyrning som ett problem och 

därefter själva redovisat motargument. De uppger i sin artikel att vissa påstår att 

intryckstyrning är ett vanligt och harmlöst beteende. Ralston och Kirkwood (1999) redogör att 

så inte är fallet då arbetssökande kan presentera en falsk drivkraft och tillämpa strategier för 

att passa in i rollen som eftersöks. Trots att dessa beteenden kan ses som vanligt 

förekommande, riskerar rekryteraren att ta emot mer irrelevant information än vanligt, vilket 

kan påverka rekryteraren och vidare leda till negativa konsekvenser i form av att en icke 

lämpad person får tjänsten i fråga. Ett annat argument som presenteras i artikeln är att 

intrycksstyrning är ett betydelselöst ämne då rekryteraren kan genomskåda sådana beteenden. 

Detta menar Ralston och Kirkwood (1999), med stöd av tidigare empirisk forskning, inte 

behöver vara fallet. Denna forskning påvisar att om en rekryterare har misstankar om att den 

arbetssökande använder sig av intrycksstyrning blir resultatet att den arbetssökande framstår 

som mindre trovärdig den tiden som återstår av rekryteringsintervjun. Om bedömningen inte 

är korrekt riskerar rekryteraren att räkna bort en ärlig person vilket i slutändan kan missgynna 

både företaget och den arbetssökande (Ralston & Kirkwood, 1999). I artikeln Exploring 

Boundaries of the Effects of Applicant Impression Management Tactics in Job Interviews är 

Tsai m.fl. (2005) inne på samma spår som Ralston och Kirkwood (1999). Tsai m.fl. (2005) 

skriver att faktorer som är kopplade till den arbetssökandes användning av intrycksstyrning 

påverkar rekryterarens intryck av den arbetssökandes kompetens samt lämplighet för det 

aktuella jobbet. Artikeln redogör vidare för att den intrycksstyrning som kan utövas av 

arbetssökande riskerar att utgöra en potentiell felkälla i utvärdering av intervjuer då en 

förbättrad skildring av dem själva kan äventyra rekryterarnas beslut. Frågan om huruvida 

rekryterare kan fatta välgrundade beslut utan att påverkas av eventuell intrycksstyrning som i 

många fall utövas av arbetssökande, är enligt denna artikel ett relativt outforskat område (Tsai 

m.fl.,  2005). 
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2.5 Reflektioner kring tidigare forskning 
Efter genomgången av tidigare forskning kan det konstateras att intrycksstyrning under det 

senaste årtiondet blivit alltmer populärt att studera, dock med relativt smala avgränsningar. Ur 

de artiklar som används i denna studie framgår sammanfattningsvis olika kategorier och 

strategier av intrycksstyrning, vilket inom tidigare forskning främst ses som en form av 

manipulation. Ur artiklarna finns även resonemang kring rekryterarnas stora utmaning att se 

förbi den så kallade manipulationen. Den tidigare forskningen har bidragit med kunskap om 

att intrycksstyrning i många fall är oundviklig. Detta då en individ ofta i någon mån vill 

förmedla intryck för att påverka sin omgivning, vilket inte behöver vara avsiktligt eller 

negativt. Denna studie avser att, med utgångspunkt från de redovisade vetenskapliga 

artiklarna, utveckla tidigare forskning genom att undersöka intervjuprocesser utifrån de 

arbetssökandes perspektiv. Tidigare forskning redogör för hur intrycksstyrningen från 

rekryterarens perspektiv ser ut och hur de antar att förberedelseprocessen inför intervjuer går 

till, dock finner vi det intressant att undersöka resonemanget bakom detta utifrån de 

arbetssökande själva. Detta har bidragit till utformningen av studiens syfte vilket är att få en 

fördjupad förståelse och insikt kring hur unga personer, med en påbörjad eller avslutad 

eftergymnasial utbildning, upplever arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer samt hur de 

resonerar kring sitt agerande vid en arbetsintervju.  
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3. Teoretiskt perspektiv 
Detta kapitel presenterar den teori som ligger till grund för kommande analys av det 

empiriska materialet. Teorin presenteras först kortfattat och därefter kommer relevanta 

begrepp, utifrån studiens syfte, att redogöras för mer ingående. Utifrån studiens syfte har 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv om intrycksstyrning valts ut.  

I Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv används teatern som en metafor för att beskriva 

sociala interaktioner. Perspektivet grundas i att människor ser andra som åskådare för det 

egna framträdandet och att man vill styra det intryck som åskådarna får, så kallad 

intrycksstyrning. Intrycksstyrningen sker när man befinner sig i den “främre regionen”, det 

vill säga när man interagerar med andra aktörer inför en publik. Goffman (2009) menar att 

den som är i den främre regionen och gör ett framträdande måste upprätthålla sin ”fasad” för 

att inte tappa ansiktet och misslyckas med framställningen av sig själv. Det är värt att påpeka 

att det dramaturgiska perspektivet beskriver vår vardagliga interaktion och att Goffman 

betonar att vardaglivets dramatik är oundviklig och utspelas av alla individer. 

Syftet för denna studie är att få en fördjupad förståelse för och insikt om hur unga personer 

upplever arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer samt hur de resonerar kring sitt 

agerande vid en arbetsintervju. Utifrån Goffmans sociologiska teori och begreppsapparat kan 

man tolka en arbetsintervju som en situation där den arbetssökande gör ett framträdande och 

vill styra rekryterarens, det vill säga publikens, intryck. Vidare kan Goffmans teori bidra till 

en förståelse av den arbetssökandes val genom hela arbetssökandeprocessen, från 

utformningen av ett cv till arbetsintervjun i sig. 

3.1 Framträdanden 

3.1.1 Tron på rollen 

Goffmans teori grundas i tanken om att människor ser sin omgivning som en publik där denne 

själv framträder och spelar en roll. Ett framträdande innebär att en individ agerar inför en 

publik och försöker styra de intryck som dessa personer får. Under ett framträdande 

förutsätter individen att det intryck som förmedlas till publiken tas på allvar. Följaktligen 

förväntas publiken helt och hållet lita på att den bild som förmedlas är sann och att individen 

verkligen har de egenskaper som denne antyder. Beroende på den agerandes känsla av äkthet, 

kan en individ som framträder antingen betecknas som ”cynisk” eller ”uppriktig”. Att vara 

cynisk innebär att individen är skeptisk till sitt eget agerande samt att individen inte lägger 

någon större vikt vid publikens bedömningar. En cynisk person kan ibland använda sin roll 

för att påverka publiken för egennyttiga syften. En uppriktig individ, däremot, tror på sitt eget 

agerande och sina förmedlade intryck (Goffman 2009, s. 25). Goffman (2009:26) menar dock 

att det inte bör förutsättas att alla cyniska aktörer utnyttjar sin publik och strävar efter att lura 

dessa för privata syften. En cynisk aktör kan i vissa situationer också styra sin publik med ett 

välgörande ändamål, till exempel mot vad denne anser är något positivt för publiken eller för 

samhället (Goffman 2009, s. 26) 
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3.1.2 Fasad 

För att beskriva den situation då en individ agerar inför sin publik, med syftet att på ett eller 

annat vis påverka dess uppfattning, har Goffman som ovan nämnts använt begreppet 

framträdande. Vidare kan det vara av vikt att även tala om den del av framträdandet, utöver 

aktören, som definierar framträdandet på ett allmänt och bestämt sätt (Goffman 2009, s. 28). 

Goffman (2009:28) talar här då om fasaden. Fasaden kan beskrivas som ett expressivt redskap 

som kan vara både medvetet eller oavsiktligt och som används under aktörens framträdande 

(Goffman 2009, s. 28). Begreppet fasad kan beskrivas utifrån två olika kategorier. Till att 

börja med innefattar fasaden ”inramningen”, vilket enligt Goffman (2009:29) är bland annat 

inredning, planlösning, dekoration och andra rumsliga inslag som bidrar till uppfattningen av 

aktörens framträdande. Vidare innefattar fasaden det Goffman (2009:30) kallar för ”personlig 

fasad”. Den personliga fasaden utgör de delarna av aktörens expressiva redskap som anses 

vara mest personligt kopplade till aktören själv och som förväntas tillhöra individen var än 

denne befinner sig. Till den personliga fasaden räknas bland annat kön, kläder, ålder, 

utseende, sätt att tala, ansiktsuttryck och gester (Goffman 2009, s. 30). 

3.1.3 Främre och bakre regionen 

När Goffman (2009:97) talar om den plats där ett framträdande äger rum, väljer han att 

referera till den som den främre regionen. I den främre regionen kan aktören ge uttryck för att 

dennes framträdande är ett sätt att försöka bibehålla och leva upp till rådande normer 

(Goffman 2009, s. 97). Motsatsen till den främre regionen är den ”bakre regionen”. Den bakre 

regionen är den plats där framträdande inte sker och individen får möjlighet att frångå sin 

fasad, sin rollgestalt och sina repliker. I den bakre regionen ses det som en självklarhet att 

individen kan gå emot de intryck som framträdandet uppmuntrat (Goffman 2009, s. 101-102). 

Detta kan till exempel innebära att individen ger ett intryck av att vara pedantisk medan den 

bor i ett väldigt stökigt hem. Överlag kan aktören anta att den bakre regionen är skyddad från 

intrång från publiken och att det här finns en ytterst liten risk för att bli upptäckt utan sin fasad 

(Goffman 2009, s. 103). 

3.2 Att upprätthålla den expressiva kontrollen 
Goffman (2009:51) betonar att aktören kan utgå från att publiken accepterar och tar in alla 

former av uttryck, både stora som små, som framkommer under framträdandet. Denna tendens 

har dock en mindre positiv konsekvens för framträdandets framgång, då publiken följaktligen 

även kommer att acceptera och tolka eventuella oavsiktliga eller oväsentliga uttryck från 

aktörens framträdande. Detta kan i sin tur leda till att publiken missförstår aktörens 

intrycksstyrning (Goffman 2009, s. 51). Goffman (2009:52-53) menar att dessa oavsiktliga 

uttryck och gester som motsäger aktörens framträdande, är så pass vanligt förkommande, att 

de kan delas in i tre kategorier. Den första kategorin av oavsiktliga uttryck innefattar 

kroppsliga faktorer, så som att snubbla, gäspa eller falla samt felsägningar. Den andra 

kategorin innefattar mer beteendemässiga faktorer, så som att verka nervös, fnittrig, 

skuldmedveten eller besvärad. Den sista kategorin innefattar inramningen och kan till 

exempel vara att inramningen inte passar för det planerade framträdandet eller att 

framträdandet avbryts oväntat (Goffman 2009, s. 53). Enligt Goffman finns det en svårighet 
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för aktören, då våra ”alltför mänskliga jag” ofta gör sig påminda genom att bidra till 

oavsiktligt uttryck under framträdandena (2009:55).  

3.2.1 Dramatiskt förverkligande 

När en individ gör ett framträdande använder denne ofta olika karaktäristiska och dramatiska 

gester och uttryck för att framhäva och förtydliga sin roll. För att lyckas med att förmedla sin 

roll, inte bara tydligt utan även trovärdigt, krävs det i vissa situationer att detta görs väldigt 

snabbt. Detta agerande benämner Goffman ”dramatiskt förverkligande” och för att illustrera 

begreppets betydelse skriver han följande:  

”Om t.ex. en baseballdomare ska ge intryck av att han är säker i sin bedömning måste 

han avstå från det ögonblick av eftertanke som skulle ge honom säkerhet i 

bedömningen; han måste fatta ett ögonblickligt beslut så att publiken blir övertygad om 

att han är säker i sin bedömning (Goffman 2009, s. 35).” 

Således är det av vanligt att en aktör förtydligar sin roll och sitt framträdande genom 

intrycksstyrning i form av dramatisering. I vissa fall är dock dramatiskt förverkligande mer 

oproblematiskt än andra. Till exempel blir det förhållandevis enkelt för en kirurg att 

dramatisera den roll denne gör anspråk på, då både dennes inramning, personliga fasad och 

agerande (exempelvis genomföra en operation) tydligt visar kirurgens roll. Ett liknande fall, 

som istället kan upplevas mer problematiskt, kan vi finna hos till exempel en sjuksköterska. 

En sjuksköterska må ha liknande inramning och personlig fasad som kirurgen, men istället för 

att aktivt operera en patient så som kirurgen, kan sjuksköterskans uppgift vara att övervaka en 

redan opererad patient. Trots att denna uppgift är mycket betydelsefull, kan det istället framstå 

som att sjuksköterskan är mycket passiv eller ineffektiv. 

3.2.2 Idealisering 

Som tidigare nämnts förväntas publiken acceptera alla former av uttryck och detta krav ställs 

enligt Goffman (2009:39) även på publiken under framträdandet av andra rutiner. Detta 

fenomen kan kallas för en del av människans socialisationsprocess. Det kan här vidare 

nämnas att denna socialisationsprocess vanligtvis innefattar att en aktör ger sin publik ett 

intryck som på många sätt är idealiserat. Ett exempel på när en aktör idealiserar sitt 

framträdande är då denne tenderar att överdriva sina värderingar i linje med samhällets 

officiella värden. Då en aktör uttrycker samhällets värderingar som sina egna i sitt 

framträdande, kan det betraktas som individens expressiva bekräftelse av samhällets 

värderingar (Goffman 2009, s. 39). I samband med att ett framträdande idealiseras av aktören, 

blir detta mottaget av publiken som verklighet, vilket kan exemplifieras på följande sätt: En 

polis som griper en kriminell person, måste inte bara hänvisa till lag och rätt, utan denne 

måste dessutom förmedla ett intryck till observatörerna, sin publik. Om polisen kan uppfylla 

de förväntningar som publiken har, till exempel genom att bära polisuniform, använda ett 

visst kroppsspråk och sätt att tala, är chansen större att framträdandet (gripandet) kommer 

leva upp till de polisrelaterade värderingar som finns i samhället. Vidare argumenterar 

Goffman (2009:44) för att en aktör som vill kunna leva upp till idealvärderingarna som denne 

ger uttryck för, bör undvika att agera på något sätt som bestrider denna idealisering. 

Idealisering är vanligt förekommande, trots att det kan uppfattas som något olämpligt, 
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framförallt då aktören ofta i hemlighet bestrider detta. På detta sätt kan individen ”både avstå 

från sin kaka och äta upp den” (Goffman 2009, s. 44).   

3.3 Intrycksstyrning 
Slutligen, vid genomgången av Goffmans sociologiska teori, kan det vara av vikt att 

förtydliga de attribut som behövs för att aktören ska lyckas med sitt framträdande och sin 

rollframställning. För att förtydliga dessa attribut refererar Goffman (2009:182) till den redan 

nämnda intrycksstyrningen, genom vilken dessa attribut uttrycks. Intrycksstyrningens främsta 

uppgift är nämligen att undvika oavsiktliga störningar i ett framträdande. Som redan 

framhållits är det betydelsefullt för aktören att upprätthålla ett expressivt ansvar, på så vis att 

denne i bästa mån försöker undvika oavsiktliga uttryck eller gester, som i sin tur annars kan 

bidra till att publiken får ett olämpligt intryck (Goffman 2009, s. 189). Vid diskussionen kring 

intrycksstyrning hävdar Goffman (2009:189) att det mest grundläggande i den ”dramaturgiska 

disciplinen” är att som aktör kunna kontrollera sin röst samt sina ansiktsuttryck, då detta är 

det slutgiltiga testet för hur pass skickliga aktörer och rollframställare vi är. Följaktligen är det 

av yttersta vikt att aktören vidtar försiktighet i de situationer där framträdandet kan bidra till 

betydelsefulla konsekvenser (Goffman 2009, s. 196).  

Ett klart exempel på en situation då framträdandet kan få betydelsefulla konsekvenser är 

arbetsintervjuer. Vid en arbetsintervju ska en rekryterare enligt Goffman (2009:196) fatta ett 

beslut som för den arbetssökande kan innebära mycket viktiga följder, varav detta beslut ofta 

tas enbart på grundval av den arbetssökandes framträdande vid arbetsintervju. Inför en 

arbetsintervju kommer troligen den arbetssökande att ägna mycket tid åt att planera och 

fundera kring sitt kommande framträdande. Detta då denne, förmodligen väldigt berättigat, 

kommer uppleva att varenda en av alla dennes handlingar tolkas och analyseras av 

rekryteraren. Slutligen kan man konstatera att en arbetsintervju, precis så som många andra 

tillfällen, är ett tillfälle då en individ ägnar mycket energi åt sitt agerande, med syftet att på 

bästa möjliga sätt skapa ett fördelaktigt intryck och även för att kunna skydda sig mot att 

överföra oavsiktliga intrycksstyrningar (Goffman 2009, s. 196). 
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4. Metod  
I detta kapitel presenteras en redogörelse för vårt val av metod och urval samt en beskrivning 

av intervjuernas utformning och genomförande. Vidare behandlas generaliserbarhet, 

reliabilitet och validitet samt studiens etiska aspekter.   

4.1 Val av metod 
Då studiens syfte är att undersöka unga personers upplevelser av arbetssökandeprocesser och 

arbetsintervjuer har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie. Kvalitativa studier innebär mer 

fokus på ord och kontextuell förståelse av sociala beteenden, till skillnad från kvantitativa 

studier som i huvudsak fokuserar på siffror och kvantifiering (Bryman 2011, s. 363-364). 

Genom att göra en kvalitativ studie kan olika beteenden, värderingar och sätt att tänka tolkas i 

ett sammanhang och därmed bidra till att skapa en förståelse för kontextens betydelse. Ett 

beteende som kan framstå som märkligt kan, om vi tolkar det med hänsyn till kontexten, bli 

fullt förståeligt (Bryman 2011, s. 363-364). Genom att göra en kvalitativ studie vill vi skapa 

förståelse kring unga personers upplevelser av arbetssökandeprocesser och arbetsintervjuer. 

Kritiker menar att kvalitativa studier är i princip omöjliga att generalisera till andra miljöer, än 

i vilka de produceras. Kvalitativa forskare menar istället att resultaten ska generaliseras till 

teori och inte populationer (Bryman 2011, s. 369).  Kvalitativ forskning kan utföras med hjälp 

av olika metoder, bland annat deltagande observation, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper. 

Deltagande observation innebär att en forskare observerar en social miljö för att få en bild av 

en specifik social grupps kultur (Bryman 2011, s. 344). Kvalitativa intervjuer är ett begrepp 

som beskriver både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, denna typ av intervjuer 

är grundade på en uppsättning frågor eller teman som intervjuaren har förberett och ställer på 

ett relativt informellt sätt. Fokusgrupper är när respondenter tillsammans i grupp får diskutera 

öppna frågor gällande en specifik situation eller händelse (Bryman 2011, s. 206). Vi ansåg här 

att deltagande observationer hade varit det optimala alternativet för denna studie. Detta 

uteslöts dock på grund av vår pressade tidsram och våra begränsade resurser. Vi ansåg därför 

att kvalitativa semistrukturerade intervjuer var det mest lämpliga alternativet då det tillåter 

intervjupersonerna att beskriva sina personliga tankar, upplevelser och erfarenheter.   

Då vi är medvetna om kontextens betydelse för den enskilda individens upplevelser, har vi 

valt att utgå från en hermeneutisk ansats. En hermeneutisk ansats innebär att vi tar hänsyn till 

det sociala sammanhang intervjupersonerna befinner sig i när vi tolkar och analyserar deras 

berättelser. Det grundläggande inom hermeneutiken är att forskare vid textanalys försöker 

förstå textens mening (Bryman 2011, s. 507). Detta innebär i vårt fall att vi försöker förstå 

meningen i de transkriberade intervjuerna. Fejes och Thornberg (2009:62) menar att 

”hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla”. Hermeneutiken kan vidare 

användas för att förmedla en individs upplevelser av ett fenomen (Fejes & Thornberg 2009, s. 

62). Detta innebär att vi vill tolka, förstå och förmedla intervjupersonernas upplevelser av 

arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer genom att analysera de transkriberade 

intervjuerna.   

Denna studie har ett abduktivt angreppssätt, vilket enligt Fejes och Thornberg (2009:25) kan 

beskrivas som ett detektivarbete där allmänna principer och enskilda fall testas mot varandra. 
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Detta innebär att vi växlar mellan ett deduktivt och induktivt angreppssätt. Utifrån ett 

deduktivt angreppssätt utgår forskaren från en teori och översätter den till teorifrågor och ser 

om teorin stämmer. Utifrån ett induktivt angreppssätt utgår forskaren från flertal enskilda fall 

för att komma fram till generaliserande slutsatser (Fejes & Thornberg 2009, s. 23). Genom att 

växla mellan dessa två klassiska angreppssätt utgår vi från empiriska fakta, precis som 

induktionen, utan att avvisa teoretiska principer som deduktionen. Teoretiska allmänna 

principer appliceras inte mekaniskt på enskilda fall, utan används som en inspirationskälla för 

att finna mönster som bidrar till att skapa förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 56).             

4.2 Urval av intervjupersoner 
Vårt urval av intervjupersoner är gjort med hänsyn till studiens syfte att underöka ungas 

upplevelser av arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer. Viktiga kriterier vid 

urvalsprocessen var därför att intervjupersonerna skulle falla inom ramen för studiens syfte 

samt avgränsning, vilket innebar följande: de skulle vara mellan 20-25 år, ha en påbörjad eller 

avslutad eftergymnasial utbildning, ha erfarenhet av att söka jobb, skriva CV och gå på 

arbetsintervjuer samt att både män och kvinnor skulle representeras. Anledningen till att vi 

valde att våra intervjupersoner skulle ha en påbörjad eller avslutad eftergymnasial utbildning 

grundas i vår problembakgrund i inledningen. Vi talar där om prekariatet som en utsatt grupp 

i samhället, vilken inte minst unga och lågutbildade personer tillhör. Vi ville därför undersöka 

unga personer som har valt att bli mer högutbildade genom en eftergymnasial utbildning. 

Detta då det enligt vår uppfattning innebär att de har gjort ett aktivt val som kommer att göra 

dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och därmed minska risken att de bli en del 

av prekariatet.   

Samtliga intervjupersoner var från Stockholm. Detta var ett medvetet val, då Stockholms län 

är attraktivt för examinerade på grund av dess arbetsmarknad (UKA 2013/14). För att hitta 

lämpliga intervjupersoner som uppfyllde dessa kriterier gjordes ett målstyrt 

bekvämlighetsurval. Vi kontaktade fyra kvinnor och fyra män, varav alla utom en man hade 

möjlighet att delta. Dessa personer fanns alla inom våra privata nätverk och var därför lätt 

tillgängliga för oss, vilket faller inom ramen för ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011, s. 

194). Dock bör det nämnas att det kan ses som problematiskt att vi sedan tidigare är bekanta 

med våra intervjupersoner. Detta då Bryman (2011:354-355) talar om tillförlitlighet och 

menar att det inte går att vara fullständigt objektiv inom samhällelig forskning, vilket kan 

försvåras ytterligare då vi redan har personliga uppfattningar om våra intervjupersoner. Det 

har därför varit viktigt för oss att aktivt försöka undvika att låta personliga värderingar 

påverka studiens analys och slutsatser.  

Då intervjupersonerna dessutom plockades ut för att de var relevanta för studiens syfte, inte 

enbart för att de fanns nära till hands, var urvalet även målstyrt (Bryman 2011, s. 392). Både 

ett bekvämlighetsurval och ett målstyrt urval är så kallade icke-sannolikhetsurval. Ett icke-

sannolikhetsurval är ett urval som inte har valts ut slumpmässigt, detta innebär att varje enhet 

i populationen inte har lika stor chans att komma med i urvalet (Bryman 2011, s. 654). 

Intervjupersonerna som har deltagit i vår studie har olika utbildningar och blandade 

erfarenheter av arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer, men gemensamt är att alla har 

studerat på eftergymnasial nivå samt att de är från Stockholm. För att besvara studiens syfte 
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ansåg vi att det är positivt att intervjupersonerna har olika utbildningar och kön, så länge de 

var inom studiens avgränsning. Vi bedömde att detta kan bidra till att ge oss bredare och 

djupare förståelse för arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer, då de därav har olika 

upplevelser och erfarenheter.         

4.3 Intervjuguide och intervjuer 
Vi valde att utforma en semistrukturerad intervjuguide då detta ger intervjupersonerna 

möjlighet att besvara frågorna på sitt eget sätt då intervjuprocessen är flexibel (Bryman 2011, 

s. 415). En semistrukturerad intervjuguide är utformad efter specifika teman, men med öppet 

formulerade frågor. Genom att ha öppna frågor får vi som forskare information om vad 

intervjupersonen upplever är betydelsefullt, då en semistrukturerad intervjuform undviker att i 

allt för hög grad styra intervjupersonens svar i en viss riktning (Bryman 2011, s. 413). Vidare 

är en semistrukturerad intervjuguide lämplig då den erbjuder utrymme till att spontant ställa 

uppföljnings-, sonderings- och preciserande frågor som forskaren under intervjuns gång anser 

är relevanta för studiens syfte, samt kan bidra till att få en djupare förståelse av 

intervjupersonernas berättelser (Bryman 2011, s. 423). En svårighet med denna metod är att 

dess förhållandevis ostrukturerade karaktär kan bidra till att tolkningarna påverkas av 

forskarens subjektiva åsikter (Bryman 2011, s. 368). Vi ansåg dock att de positiva aspekterna 

med en semistrukturerad intervjuguide väger tyngre än svårigheterna. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) inleddes med viktig information till intervjupersonerna om 

studiens syfte samt etiska aspekter. Därefter ställdes grundläggande bakgrundsfrågor om 

intervjupersonerna. Intervjuguiden utformades vidare med hjälp av fyra teman som 

inspirerades av studiens frågeställningar. Under varje tema skrevs ett antal stödfrågor för att 

fånga upp de ämnen vi ville beröra under intervjuerna. De teman som utformades var; 

Framställning vid arbetsintervju, Erfarenheter och upplevelser av arbetsintervjuer, 

Utformandet av arbetsansökan och Förberedelser inför en arbetsintervju. Dessa teman 

föregicks av en kort iscensatt arbetsintervju där intervjupersonerna fick besvara tre vanliga 

arbetsintervjufrågor, vars syfte var att underlätta svaren på det första temat, som handlar om 

hur intervjupersonerna vill framställa sig själva vid en arbetsintervju.  

Samtliga intervjuer ägde rum i en lugn och ostörd miljö som valdes av intervjupersonerna 

själva. Detta var lämpligt för att undvika en negativ påverkan på inspelningens kvalité samt 

att intervjupersonerna då inte behövde vara oroliga för att någon annan skulle kunna avlyssna 

intervjun (Bryman 2011, s. 421). Intervjuerna var mellan 35-50 minuter långa, med ett 

undantag som var ca 75 minuter. Vidare för att få en så bra intervju som möjligt, valde vi att 

göra ett par pilotintervjuer både för att se hur väl frågorna fungerade och för att få ytterligare 

erfarenhet av metoden (Bryman 2011, s. 422).  

Genomförandet av intervjuerna gick överlag väldigt bra och som förväntat. Några få frågor 

behövde förtydligas eller utvecklas för att vissa intervjupersoner skulle förstå dem. Vidare 

hackade även ena inspelningen vilket ledde till problem med transkriberingen. Detta löste vi 

genom att skriva ner allt vi fick med från inspelningen, fylla i resten så som vi kom ihåg det 

för att sedan låta intervjupersonen läsa detta och korrigera och godkänna.  
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4.4 Transkribering och analys 
Intervjuerna är genomförda med utgångspunkt från studiens syfte, teoretiskt perspektiv samt 

tidigare forskning. Denna utgångspunkt har även använts vid kodningen av intervjumaterialet, 

för att kunna välja ut dess mest relevanta delar och forma teman.   

Samtliga intervjuer genomfördes och transkriberades under en och samma vecka, i april 2015. 

Transkribering av intervjuerna innebar att vi lyssnade på inspelningarna och skrev ner dessa 

ord för ord. Enligt Bryman (2011:428) är det viktigt att transkribera för att kunna följa upp 

intressanta synpunkter och ämnen. Efter att intervjuerna var transkriberade gick vi igenom 

dessa flera gånger för skapa oss en helhetsbild. Därefter kunde vi med ett hermeneutiskt 

angreppssätt tolka intervjupersonernas upplevelser och berättelser för att finna olika teman 

och kategorier i de olika svaren.  

Vid bearbetandet av det transkriberade intervjumaterialet strävade vi efter att skapa en 

förståelse för hur intervjupersonerna bringade mening i sina upplevelser av 

arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer. För att åstadkomma detta använde vi oss även, 

utöver ett hermeneutiskt angreppssätt, av det angreppssätt som Bryman (2011:283) kallar för 

en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att vi på ett systematiskt sätt kodade 

intervjumaterialet för att sedan kunna tematisera detta (Bryman 2011, s. 283). De olika teman 

vi fann vid den första genomgången var; Ålder och utbildning, förväntningar, misslyckade 

framställningar, erfarenheter, CV-layout, förberedelser, ordval, optimal kandidat, utseende 

och beteende. Dessa teman kunde vi till viss del koppla till både tidigare forskning och till 

Goffmans teoretiska perspektiv. Efter en ytterligare genomgång av intervjumaterialet kunde vi 

dock se ännu tydligare teman som vi kunde koppla till Goffmans teoretiska perspektiv. Dessa 

teman framkom bland annat då intervjupersonernas berättelser handlade om hur de förberedde 

sig inför en anställningsintervju, hur de ville framställa sig själva och hur de resonerade kring 

sina CV:n och personliga brev. Med utgångspunkt i denna genomgång av det transkriberade 

intervjumaterialet kunde vi slutligen presentera studiens resultat och analys.   

4.5 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  

Bryman (2011:351) menar att begreppen reliabilitet och validitet utgör två grundläggande 

kriterier inom kvantitativ forskning för att få en uppfattning av undersökningens kvalitet. 

Inom den kvalitativa forskningen är detta dock inte lika självklart då begreppen inte är helt 

applicerbara, utan till viss del måste ändras, för att kunna bedöma den kvalitativa 

forskningens kvalitet. Inom kvalitativ forskning bör mindre vikt läggas vid mätning, än inom 

den kvantitativa forskningen (Bryman 2011, s. 351).   

Reliabilitet kan delas upp som intern och extern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om i 

vilken grad en studie kan upprepas, det vill säga huruvida en annan forskare skulle kunna göra 

om studien och få samma resultat (Bryman 2011, s. 352). Detta är ett kriterium som enligt 

Bryman (2011:352) är svårt att uppfylla inom kvalitativ forskning, då den sociala miljön är 

ständigt föränderlig och svår att återskapa i en senare forskning.  Intern reliabilitet handlar om 

hur pass bra vi som forskare har bearbetat och tolkat vårt empiriska material (Bryman 2011, s. 

352). Vi anser att denna studie har en någorlunda god reliabilitet, då vi vidtog åtgärder för att 

höja främst den interna reliabiliteten. Detta gjorde vi genom att till exempel spela in och 
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transkribera våra intervjuer mycket noggrant samt att vi bearbetade och tolkade materialet 

tillsammans. Dock såg vi svårigheter med att höja den externa reliabiliteten för vår studie, 

men överlag anser vi att vår studie är gjord med en eftersträvan att uppnå reliabilitet trots att 

en helt objektiv forskningsprocess är omöjlig att åstadkomma.  

Utöver begreppet reliabilitet är även begreppet validitet ofta använt för att bedöma en 

kvalitativ forsknings kvalitet (Fejes & Thornberg 2009, s. 218). Fejes och Thornberg menar 

att validitet handlar om hur väl en studie samt dess metoder som används ”verkligen 

undersöker det som avses att undersökas” (Fejes & Thornberg 2009, s. 218). Detta har vi som 

forskare under studiens gång kontinuerligt haft i åtanke. Detta har vi bland annat gjort genom 

att regelbundet jämföra studiens syfte och frågeställningar med resultat och slutsatser, för att 

kontrollera att dessa är relevanta och sammanhängande i förhållande till varandra. Bryman 

(2011:352) har valt att göra en distinktion mellan extern och intern validitet. Extern validitet 

innebär att en studie kan generaliseras till andra sociala sammanhang. Vi upplevde svårigheter 

med att skapa en extern validitet i vår studie på grund av vårt begränsade urval. Då vår studie 

är gjord på ett icke-sannolikhetsurval blir det i princip omöjligt att generalisera resultatet till 

en population (Mason 2002, s. 195). Detta är dock heller inte studiens syfte, utan vi avser med 

denna studie att få fördjupad förståelse kring våra intervjupersoners upplevelser av 

arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer. Vi kan snarare göra en teoretisk generalisering, 

vilket Mason (2002:195) menar innebär att vi med vår studie inte kan generalisera till en hel 

population, men att vi heller inte ska förkasta vårt resultat eller förklara det som avvikande. 

Följaktligen valde vi att inte lägga mer fokus på att försöka höja studiens externa validitet, 

genom till exempel triangulering som innebär att man prövar sina resultat med alternativa 

metoder (Bryman 2011, s. 354). Den interna validiteten menar Bryman (2011:352) handlar 

om huruvida det finns en överensstämmelse mellan studiens empiriska material och de 

teoretiska begrepp och perspektiv som forskarna utvecklar. Vi anser att denna studie har en 

hög intern validitet då de begrepp som används i teoretiskt perspektiv samt analys är relevanta 

i förhållande till studiens frågeställningar samt kan bidra till att besvara studiens syfte.  

Slutligen bör det här nämnas att vi inte funnit några direkta skillnader mellan män och 

kvinnor i det resultat som framkommit och att vi därför inte har gjort några jämförelser ur ett 

genusperspektiv, vilket heller inte var studiens syfte.  

4.6 Etiska aspekter 
Vid genomförandet av denna studie har vi tagit hänsyn till rådande etiska principer inom 

svensk forskning. De fyra grundläggande etiska principer som vi har utgått från är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 

2011, s. 131-132). Vi har, enligt informationskravet, informerat intervjupersonerna om vår 

studies syfte, meddelat att det var frivilligt att delta samt att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. Vidare har vi, enligt samtyckeskravet, informerat om deras rätt att själva avgöra om 

de vill medverka. Vi har dessutom, enligt konfidentialitetskravet, valt att göra våra 

intervjupersoner anonyma genom att använda fiktiva namn och inte sprida några personliga 

uppgifter. Slutligen har vi, enligt nyttjandekravet, enbart använt det insamlade empiriska 

materialet för studiens ändamål.  
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4.7 Presentation av intervjupersoner 
För att underlätta vidare läsning av resultat och analys följer nedan en presentation av 

intervjupersonerna, vilka benämns med fiktiva namn, för att följa rådande etiska principer för 

kvalitativa forskningsstudier.    

Sara är en kvinna som är 24 år gammal. Hon läser eftergymnasiala kurser med inriktning mot 

beteendevetare och har läst i ca 1 år och har ca 60 högskolepoäng (hp). Hon ska precis skriva 

kontrakt för en säsongsanställning som kommer att pågå under sommaren. Sara har mycket 

stor erfarenhet av att gå på arbetsintervjuer.   

Pontus är en man som är 23 år gammal. Han läser retorikprogrammet och har läst 2,5 år och 

har ca 150 hp. Han har en tillsvidareanställning som timanställd. Pontus har någorlunda stor 

erfarenhet av att gå på arbetsintervjuer.   

Jesper är en man som är 25 år gammal. Han läser till idrott- och historielärare och har läst i 4 

år och har ca 240 hp. Han har en tillsvidareanställning som timanställd. Jesper har någorlunda 

stor erfarenhet av att gå på arbetsintervjuer.   

Natalia är en kvinna som är 21 år gammal. Hon har läst enstaka kurser främst inom 

modevetenskap i drygt 1,5 år och har ca 95 hp. Hon har en tillsvidareanställning på 

20h/veckan samt ett vikariat på 10h/veckan. Natalia har mycket stor erfarenhet av att gå på 

arbetsintervjuer.   

Maria är en kvinna som är 22 år gammal. Hon har läst blandade kurser, främst inom idrott, i 

ca 2,5 år och har ca 150 hp. Hon har en tillsvidareanställning som timanställd. Maria har 

relativt få erfarenheter av arbetsintervjuer.  

Simon är en man som är 22 år gammal. Han läser data och systemvetenskap med affärssystem 

och har läst i ca 1,5 år och har ca 90 hp. Han har en tillsvidareanställning som timanställd. 

Simon har någorlunda stor erfarenhet av att gå på arbetsintervjuer.   

Carolina är en kvinna som är 21 år gammal. Hon har en avslutad kandidatexamen inom 

nationalekonomi samt ytterligare kurser utöver examen. Hon läste ca 225 hp på 2,5 år. Hon 

har en tillsvidareanställning på heltid. Carolina har mycket stor erfarenhet av att gå på 

arbetsintervjuer.        
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras inledningsvis resultatet under tre teman; Upplevelser och 

erfarenheter av arbetsintervjuer, Utformandet av arbetsansökan och förberedelser inför en 

arbetsintervju samt Framställning. Därefter analyseras resultatet med hjälp av begrepp från 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Resultat och analys mynnar avslutningsvis ut i slutsatser 

som anknyter till studiens frågeställningar. 

5.1 Resultat 

5.1.1 Upplevelser och erfarenheter av arbetsintervjuer 

Ett genomgående mönster bland intervjupersonernas erfarenheter av arbetsintervjuer, är att de 

upplever situationen som både spännande och kul men samtidigt som stressande och nervöst.  

Det är stressande och nervöst då de får en begränsad tid på sig att göra ett bra intryck, 

samtidigt som det är spännande och kul att ha chansen att få ett nytt jobb.  

Intervjupersonerna upplever att det finns både fördelar och nackdelar med att vara ung när 

man söker jobb. Sara och Natalia nämner båda att det å ena sidan är en fördel att vara ung, då 

man är en billig arbetskraft i förhållande till äldre arbetssökande. Å andra sidan betonar 

Pontus och Natalia att arbetsgivare upplevs vara tveksamma till att anställa unga, då de 

kanske oftare söker sig vidare till andra jobb, vill ut och resa eller börjar studera. Detta 

framkommer i följande citat: 

  

Ska du få ett jobb måste du nästan signalera att du kommer vilja växa med dem, inte 

lämna inom ett år, för att ens kunna bli lite konkurrenskraftig. Pontus 

 

Carolina betonar även att det är tufft att vara ung på dagens arbetsmarknad samt att man inte 

ses som lika mogen när man är ung. Vidare finns det dock en genomgående uppfattning bland 

intervjupersonerna om att utbildning har en större påverkan vid arbetsintervjuer än ålder. 

Flera av intervjupersonerna har upplevt att deras utbildning har haft en positiv påverkan vid 

arbetsintervjuer.  Sara och Natalia menar att de under pågående utbildning blivit mer positivt 

bemötta vid arbetsintervjuer, då det får dem att framstå som mer ambitiösa och engagerade. 

Carolina som har en färdig examen menar att hennes utbildning var av väldigt stor betydelse 

för att få ett jobb. Hon förklarar vidare att hon har upplevt en stor skillnad från tiden då hon 

ännu inte hade studerat klart, tills då att hon tog examen, vilket hon uttrycker i kommentaren 

nedan: 

 

Jag tror att utbildning är typ a och o. Jag tror det viktiga är att man skaffar en examen 

och har det på papper. Och att man fullföljer, jag tror det är jätteviktigt med den sista 

biten. När jag inte var klar så kändes det jobbigt att få jobb, det var svårt. Sen så var jag 

klar i januari och då fick jag två av tre jobb jag sökte, det är ganska bra rating. Carolina 

 

Således visar detta på att intervjupersonerna upplever att både ålder och utbildning kan 

påverka deras förutsättningar vid en arbetsintervju, men att utbildning är av större vikt än 

deras ålder. Intervjupersonernas erfarenheter av arbetsintervjuer har vidare givit dem en 

uppfattning om att det mest önskvärda från rekryterarens perspektiv är att man som 
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arbetssökande ska ha både en utbildning och många års arbetslivserfarenhet i bagaget. Detta 

innebär följaktligen att man på dagens arbetsmarknad förväntas arbeta samtidigt som man 

studerar på heltid. Denna uppfattning framkommer bland annat i samband med följande 

kommentarer:    

 

Arbete vid sidan om skolan tror jag visar på god arbetsmoral och engagemang. Jesper 

 

Eftersom jag är ung tycker jag det är viktigt att visa att jag har jobbat tidigare. Carolina 

 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever följaktligen att deras unga ålder begränsar deras 

framgång vid arbetsintervjuer, då dessa förväntningar många gånger kan vara svåra att leva 

upp till. Maria och Simon upplever att deras utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden 

kommer att förbättras i samband med att de tar examen, då de bättre kan leva upp till 

rekryterarnas förväntningar. Detta framkommer tydlig då Simon säger ”Eftersom jag inte har 

en klar examen så känns det inte så mycket som att skryta med än”. Carolina menar att det 

hade varit lättare att få ett jobb efter examen, om man hade haft erfarenheter av ett 

heltidsjobb, detta betonar hon dock är en omöjlighet när man studerar på heltid och 

konstaterar att ”nu har man ju bara haft extrajobb och heltid bara på sommaren”. 

 

Vid frågan om intervjupersonernas erfarenheter av arbetsintervjuer, är dessa överlag positiva. 

Dock finns det en del upplevelser som inte varit lika angenäma. Detta framkommer när 

intervjupersonerna börjar berätta om en del erfarenheter där de misslyckats med att framstå 

som de önskar. Flera av intervjupersonerna beskriver hur de av misstag råkat säga något som 

fått dem att framstå på ett oönskat sätt och att de därefter känt att de har behövt rädda upp 

situationen genom att förstärka sina positiva egenskaper lite extra. Det framgår tydligt att 

majoriteten av intervjupersonerna lägger mycket energi på att fundera kring ordval, till 

exempel när de ska beskriva sig själva, då de upplever att allt de säger kommer att bedömas. 

Detta förtydligas nedan då Sara berättar om en felsägning. 

  

Man vill visa upp sin bästa sida då man vet att varenda litet ord kan äventyra om jag får 

tjänsten eller inte, det klart att det är påfrestande! En gång råkade jag slänga in ordet 

prestationsångest…(skratt) och precis när jag hör mig själv säga ordet ångest så 

försökte jag genast rädda upp det med att säga; näääe ångest ska man nog inte kalla 

det... Sara 

 

Sara ger ett tydligt exempel på en situation då ordvalet upplevs betydelsefullt. Vidare talar 

både Natalia och Carolina om rekryterarens betydelse vid en arbetsintervju, de menar att 

rekryterarens framtoning lätt kan påverka hur pass bra man presterar vid en arbetsintervju. De 

menar här att om en rekryterare till exempel uppfattas som nedlåtande eller ointresserad blir 

de lättare nervösa eller osäkra. Detta kan enligt Natalia och Carolina skapa en mer obekväm 

stämning och göra att det blir svårare att framställa sig själv som man önskar.        

5.1.2 Utformandet av arbetsansökan och förberedelser inför arbetsintervju 

Utifrån intervjuerna framgår det att samtliga intervjupersoner har utgått från mallar och tips 

på internet för att utforma sitt CV, samt att Natalia även fick mycket vägledning på 
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gymnasiet. När intervjupersonerna talar om sina CV:n blir det tydligt att alla har lagt ned 

mycket tanke och energi på utformningen av dessa. Något gemensamt tycks också vara att 

nästan alla intervjupersoner vill ha ett väldigt enkelt och lättöverskådligt CV som är så kort 

och koncist som möjligt. Det mest grundläggande innehållet i ett CV, som nämns av samtliga 

intervjupersoner, är arbetslivserfarenheter, utbildning, språkkunskaper och 

kontaktinformation. Vidare anser alla intervjupersoner att deras CV är unikt och personligt, då 

de menar att just deras kombination av erfarenheter och utbildningar troligen inte delas med 

någon annan. Dock tenderar alla intervjupersoner att beskriva sina CV:n på väldigt liknande 

sätt och det framgår i en vidare diskussion att det snarare är intervjupersonernas fotografi, än 

textinnehåll, som skapar en unik och personlig känsla. Alla intervjupersoner förutom Maria 

anser att ett fotografi på CV:t är väldigt viktigt för att man ska bli ihågkommen och för att ge 

ett personligt intryck. Nedan argumenterar Simon för anledningen till att han anser att ett 

fotografi är viktigt på ett CV. 

 

Ja, det är bra så att de kommer ihåg hur man ser ut. Utsidan ger insidan en chans brukar 

jag säga. Simon 

 

Citatet ovan sammanfattar bra hur intervjupersonerna resonerar kring att ha med ett fotografi 

på CV:t. Dock är det enligt intervjupersonerna inte helt enkelt att välja vilket fotografi som 

ska användas, då det bör stämma in på en hel del kriterier. Några av kriterierna som framgår 

av intervjumaterialet är att fotografiet helst ska vara centrerat på ansiktet, att det inte ska vara 

en bakgrund som distraherar, att fotografiet ska presentera intervjupersonens aktuella 

utseende samt att fotografiet absolut måste vara taget i nyktert tillstånd. Maria var den enda 

intervjupersonen som valt att inte längre ha med ett fotografi på sitt CV, detta motiverade hon 

med att hon anser att hennes utseende inte är relevant för hur hon är som anställd. Vid frågan 

om huruvida intervjupersonerna använder samma dokument för alla arbetsansökningar är det 

genomgående svaret att CV:t nästan alltid är detsamma, men att det personliga brevet 

anpassas helt och hållet efter företaget och den tjänst som söks. Majoriteten av 

intervjupersonerna menar att de kan lägga till och ta bort småsaker i sitt CV baserat på den 

tjänst de söker, till exempel ta bort irrelevanta arbetslivserfarenheter. Deras personliga brev 

skriver de däremot om helt från grunden. Detta resonemang framgår av Pontus och Carolinas 

citat nedan: 

 

Man trycker på och förstärker vissa grejer som passar ihop med tjänsten. Det ska 

kännas relevant när de läser det! Pontus 

 

Mycket handlar om att få med de egenskaper jag har som matchar mot platsannonsen. 

Carolina 

 

Det blir här tydligt att intervjupersonerna är noga med att framstå som optimala för den tjänst 

de söker och att de egenskaper som passar för detta, är de egenskaper man väljer att framhäva.    

 

Vid diskussionen kring förberedelser inför en arbetsintervju, är samtliga intervjupersoner 

överens om betydelsen av att vara påläst om företaget. Det framgår av intervjumaterialet att 
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allmän information om företaget och företagets grundläggande värderingar är väldigt viktigt 

att läsa på om under förberedelsen av en arbetsintervju. En av de största anledningarna till att 

intervjupersonerna anser att denna typ av förberedelser är så pass viktig, är för att de vill ha 

möjlighet att förmedla ett intryck av att de är pålästa och genuint intresserade. Detta förklarar 

Sara nedan: 

 

Jag går in och lusläser på hemsidan, för det värsta som skulle kunna hända är att man 

står där oförberedd och inte kan någonting. Sara 

 

När intervjupersonerna resonerar kring förberedelserna inför en arbetsintervju framkommer 

det att de är väldigt måna om att kunna ge rekryteraren ett bra intryck av dem. Sara talar om 

att hon vill kunna motivera varför hon är den bästa kandidaten för tjänsten, då hon upplever 

att det är viktigt för att kunna sticka ut och framstå som ett bra val. Några av 

intervjupersonerna nämner även att anledningen till att de vill läsa på om företaget är av eget 

intresse och att ”man vill veta vad man ger sig in på” - Natalia. Följaktligen handlar denna 

förberedelseprocess enligt intervjupersonerna inte enbart om att ge rekryteraren ett bra intryck 

utan det handlar även om personligt intresse. Vidare när intervjupersonerna talar om sina 

förberedelser inför en arbetsintervju, berättar majoriteten att de brukar ha någon form av 

övningsintervju. Under övningsintervjun går de igenom vanligt förekommande 

arbetsintervjufrågor, för att vara förberedda och kunna ge genomtänkta svar. En ytterligare 

anledning till att intervjupersonerna vill förbereda sig på frågor och svar är för att undvika att 

bli osäkra och för att minska nervositeten vilket framkommer när Sara säger följande: 

 

Att gå igenom lite frågor innan så att man vet på ett ungefär vad man skulle svara så att 

man inte blir för nervös när man måste sitta och tänka ut ett svar där och då. Så att man 

känns som en tjej som har koll på läget! Sara 

 

Sara menar att det är betydelsefullt att ha genomtänkta svar för att kunna förmedla ett önskat 

intryck av sig själv. Att behöva besvara frågan ’Vilka är dina främsta egenskaper och kan du 

nämna någon svaghet?’, är vanligt förekommande vid arbetsintervjuer. Detta framkommer då 

alla intervjupersoner vid minst ett tillfälle har fått frågan. Då denna typ av fråga är så pass 

vanlig upplever intervjupersonerna att en rekryterare har väldigt höga förväntningar på det 

svar som ges, vilket skapar en stor press på att vara förberedd. En ytterligare aspekt av 

förberedelserna inför en arbetsintervju, som intervjupersonerna tar upp, är klädvalets 

betydelse. En samlad uppfattning är att kläderna bör ge ett helt och rent intryck. Det är enligt 

intervjupersonerna även önskvärt att klä sig i linje med eventuell klädkod på arbetsplatsen. 

Om det inte finns någon specifik klädkod att gå efter, väljer intervjupersonerna att klä sig i 

något neutralt som de upplever ger ett moget och professionellt intryck. Detta belyser Jesper i 

citatet nedan: 

 

Hel och ren, stilrent. Inget utstående. Det är inte kläderna som jag ska få jobbet genom 

utan min personlighet och mina kvalifikationer. Kläderna ska rekryteraren inte lägga 

märket till. Jesper 
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Citatet ovan förtydligar en av anledningarna till att intervjupersonerna vill klä sig neutralt. De 

vill undvika att deras kläder förmedlar ett oönskat intryck och påverka arbetsintervjuns 

resultat negativt. 

5.1.3 Framställning 

När intervjupersonerna beskriver hur de vill framställa sig själva på en arbetsintervju betonar 

de att de vill framhäva de egenskaper som de anser är rimliga i förhållande till företaget och 

tjänsten de söker. Intervjupersonerna vill framställa sig själva på ett professionellt sätt och det 

blir därav viktigt att de noggrant tänker igenom sina ordval och meningsuppbyggnader. 

Intervjupersonerna menar vidare att de vid en arbetsintervju syftar till att framställa sig på ett 

sätt som tolkas positivt utifrån rekryterarens perspektiv. Intervjupersonerna beskriver 

framställningen av sig själva som att den till viss del är genuin, det vill säga att det som sägs 

stämmer, och till viss del som att den är anpassad för att så bra som möjligt behaga 

rekryteraren och leva upp till dennes förväntningar. Vidare är det, som tidigare nämnts, 

vanligt att vid en arbetsintervju behöva beskriva någon svaghet eller negativ egenskap. Detta 

är något som intervjupersonerna är väl medvetna om, vilket framgår av intervjumaterialet. 

Vid frågan om hur de resonerar kring att beskriva sina svagheter är det ingen som tvekar, utan 

alla intervjupersoner vet vad de skulle svara och varför. En samlad uppfattning bland 

intervjupersonerna är att en svaghet även ska kunna tolkas som en styrka vilket Carolina 

betonar i nedanstående kommentar.   

 

Man vill ju inte ta en riktig svaghet, utan det är ju en svaghet som egentligen är något 

positivt men som kan bli fel om det blir för mycket eller så. Carolina 

 

Intervjupersonerna menar följaktligen att de inte öppet vill framställa sig på ett negativt sätt, 

men att det ändå är av relevans att vara ödmjuk och vara medveten om sina brister. Att tala 

om svagheter är således enligt intervjupersonerna okej, så länge dessa har 

förbättringsmöjligheter eller kan vändas till något positivt.  

 

Vidare vid frågan om hur intervjupersonerna resonerar kring framställandet av sig själva vid 

en arbetsintervju, återfinns ytterligare en gemensam nämnare. Detta är att majoriteten av 

intervjupersonerna talar om hur de anpassar sina svar vid en arbetsintervju för att bli den 

optimala kandidaten. Sara nämner att hon ibland kan framhäva vissa av sina egenskaper lite 

extra, om det är egenskaper som är extra värdefulla för tjänsten i fråga. Vidare beskriver 

Pontus att han kan visa ett stort intresse för företagets värderingar eller liknande, trots att detta 

inte alltid är genuint. Carolina bidrar med en aspekt till denna diskussion då hon uttrycker 

följande:  

 

Och hur arbetsmarknaden ser ut, att det blir så svårt att få jobb. Man blir så desperat att 

få jobb. Det enda som liksom spelar någon roll blir att du är det ultimata för 

arbetsgivaren. Carolina 

 

I citatet ovan betonas en samhällsaspekt som enligt Carolina kan bidra till att förklara varför 

många unga arbetssökande kan tänka sig att framhäva, överdriva eller ibland försköna sig 

själva och sina egenskaper. Maria är även hon inne på detta och menar att det handlar om att 
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hon vill leva upp till de förväntningar som rekryterare har på henne som arbetssökande. 

Pontus resonerar här att han framställer sig själv som han är när han är som bäst, för att bra 

egenskaper ska bli väldigt bra egenskaper, medan han undviker att berätta hur han skulle 

kunna vara på en dålig dag. Flera av intervjupersonerna uttrycker vidare att de alltid vill 

framställa sig i bra dager på en arbetsintervju och de upplever därför att det är okej att ibland 

säga en vit lögn eller försköna sig själv.  

 

Utöver de frågor och svar som ställs på en arbetsintervju, framkommer det av 

intervjumaterialet att intervjupersonerna även upplever att deras fysiska framställning spelar 

en stor roll. Här talar alla intervjupersoner om faktorer som hållning, sätt att sitta, hur snabbt 

man svarar på en fråga, huruvida man är avslappnad eller inte samt om det tidigare nämnda 

klädvalet. Att ha en god hållning med rak rygg och sitta med båda fötterna ner mot marken, 

istället för att till exempel sitta med hopsjunken rygg i skräddarställning, är något som Natalia 

menar bidrar till att man framställer sig som mer skötsam och ordentlig, vilket hon anser är 

önskvärt. Även Pontus belyser den fysiska framställningens aspekt då han säger följande:  

 

Om det är en intervju för ett vanligt kontorsjobb vill man ju inte ha någon som kommer 

i slitna mjukisbrallor, sitter lite halvdant och tuggar tuggummi. Den personen kommer 

aldrig få en anställning, om det inte är Stephan Hawkin. Pontus 

5.2 Analys 

5.2.1 CV och personligt brev som en första form av framträdande 

Ur det empiriska materialet framkommer det att utformningen av ett CV och ett personligt 

brev är något som alla intervjupersoner lägger ner mycket tanke och energi bakom. Vid en 

sammanfattning av resultatet framkommer det att intervjupersonerna betonar att CV:t ska vara 

lättläst och endast presentera relevant information, utbildningar och erfarenheter. Det 

personliga brevet ska däremot beskriva mer utförligt vad som gör den sökande till den 

optimala kandidaten för tjänsten.  

Utformandet av ett CV och personligt brev är det första steget i arbetssökandeprocessen. 

Genom att beskriva och framställa sig själv i ett dokument med text och bild, varpå 

dokumentet sedan skickas till arbetsgivaren, gör den arbetssökande en form av ett första 

framträdande. Med stöd av Goffmans (2009) förklaring av begreppet framträdande kan en 

djupare förståelse av arbetssökandeprocessen uppnås. Fasaden är den del av framträdandet 

utöver aktören, som definierar framträdandet. Intervjupersonerna vill genom sin fasad 

medvetet ge ett bestämt intryck i riktning mot att framstå som den bästa kandidaten för 

tjänsten. Följaktligen innebär detta att när intervjupersonerna utformar sina CV:n och 

personliga brev, avser detta att bidra till att upprätthålla en önskad fasad för att det första 

framträdandet ska forma ett bra intryck. En ytterligare förklaring till att intervjupersonerna 

lägger ner mycket tanke bakom utformningen av dessa dokument, kan vara för att i största 

möjliga mån undvika oavsiktliga störningar i framträdandet, detta beteende benämner 

Goffman (2009) som intrycksstyrning. När intervjupersonerna talar om betydelsen av att 

utesluta all irrelevant information från CV:t, tyder detta på att de inte vill riskera att skapa 

oavsiktliga störningar i CV:t, i form av att ta uppmärksamhet från relevant innehåll. 
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Samtliga intervjupersoner beskriver att de i sina personliga brev anpassar, samt i viss mån 

överdriver, de egenskaper som känns betydelsefulla för den tjänst de söker. Som det i 

resultatet tidigare nämnts, talar några av intervjupersonerna även om att förmedla företagets 

värderingar som sina egna för att ge ett önskat intryck. Detta kan tolkas som ett idealiserat 

framträdande. Idealisering innebär att intervjupersonerna tenderar att överdriva sina 

värderingar i linje med företagets värderingar. När intervjupersonerna överdriver specifika 

egenskaper och uttrycker företagets värderingar som sina egna, kan detta betraktas som 

intervjupersonens expressiva bekräftelse av företagets värderingar. 

5.2.2 Förberedelser i den bakre regionen för att lyckas med intrycksstyrningen 

En gemensam åsikt bland intervjupersonerna är att förberedelserna inför en arbetsintervju är 

mycket viktiga. Störst vikt läggs vid att läsa på om företaget, gå igenom vanliga intervjufrågor 

samt att välja kläder.  

Den plats där förberedelserna äger rum benämner Goffman (2009) som den bakre regionen. 

Den bakre regionen är den plats där inget framträdande sker, utan individen får möjlighet att 

frångå sin fasad och sin roll. Hemmet blir i detta fall vanligtvis den bakre regionen där 

intervjupersonerna bland annat har möjlighet att förbereda sig inför en arbetsintervju. 

Intervjupersonerna är i den bakre regionen skyddade från intrång och kan därför träna på att 

besvara vanliga intervjufrågor, läsa på om företaget och på andra sätt förbereda sig inför 

framträdandet i form av arbetsintervjun. I den bakre regionen behöver personerna inte vara 

rädda för att göra några misstag eller säga något som annars skulle kunna vara ofördelaktigt. 

Goffman (2009) förklarar även detta närmare med begreppet intrycksstyrning, då han betonar 

vikten av förberedelser inför en arbetsintervju. Inför en arbetsintervju kommer den 

arbetssökande att lägga ner mycket tid åt att planera och resonera kring sitt kommande 

framträdande, det vill säga arbetsintervjun. Intervjupersonerna upplever att vartenda ord och 

handling kommer att tolkas och analyseras av rekryteraren. Att ägna timmar åt förberedelser 

inför en arbetsintervju kan förklaras som en process som en arbetssökande går igenom i 

förebyggande syfte för att undvika oavsiktliga uttryck eller gester. Om den arbetssökande inte 

är tillräckligt förberedd finns det en risk att denne framstår som osäker och velig. Detta kan 

således bidra till att publiken, i detta fall rekryteraren, får ett olämpligt intryck av kandidaten.  

Valet av kläder är enligt intervjupersonerna en mycket viktig del under förberedelserna inför 

en arbetsintervju. Intervjupersonernas motivering till ställningstagandet är främst att de vill ge 

ett helt och rent intryck. Detta resonemang handlar om den personliga fasaden, vilket utgör de 

delar av individens expressiva redskap som anses vara mest personligt kopplade till individen 

själv. Den personliga fasaden är en viktig del av framträdandet, som sammanfattningsvis 

syftar till att påverka publikens uppfattning på ett eller annat sätt. När intervjupersonerna 

beskriver att de inför en arbetsintervju gärna klär sig professionellt men inte alltför 

utmärkande, kan detta förklaras som ett sätt att påverka och styra intrycket av dem själva. 

Under en arbetsintervju handlar det enligt intervjupersonerna inte enbart om att förmedla ett 

genomtänkt svar, utan även om att kunna förmedla svaret relativt snabbt. Detta tankesätt kan 

kopplas till Goffmans (2009) beskrivning av ett så kallat dramatiskt förverkligande.  Goffman 

(2009) talar om aktörens kamp för att lyckas med att förmedla sin roll, både tydligt och 
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trovärdigt. För att åstadkomma detta krävs det i vissa situationer att detta görs väldigt snabbt, 

utan att visa någon form av tveksamhet. Således blir det ibland nödvändigt att snabbt och 

säkert kunna besvara frågor vid en arbetsintervju för att förmedla sin roll och lyckas med sitt 

framträdande.   

5.2.3 Vikten av att upprätthålla den expressiva kontrollen och leva upp till rådande normer 

Resultatet tyder på att unga personers upplevelser av arbetsintervjuer är att arbetsintervjuer är 

både spännande och nervöst att gå på. Vidare visade resultatet att det enligt 

intervjupersonernas erfarenheter finns både fördelar och nackdelar med att vara ung när man 

söker jobb, å ena sidan kan man uppfattas som billig arbetskraft å andra sidan kan man 

uppfattas som omogen. Det som tycktes spela störst roll var dock huruvida en person var 

utbildad eller inte. Majoriteten av de intervjuade var överens om att en utbildning kan vara 

väldigt fördelaktigt vid arbetssökandeprocessen. Att ha ett examensbevis kan utifrån resultatet 

ses som en viktig del av en persons framträdande. En arbetsintervju kan som tidigare nämnts 

ses som ett framträdande, här är individen i det som Goffman (2009) kallar för den främre 

regionen. I den främre regionen, där en individ gör ett framträdande, kan denne ge uttryck för 

att leva upp till rådande normer. Om man som ung person gör ett framträdande vid en 

arbetsintervju, kan det följaktligen vara betydelsefullt att framhäva att man är utbildad, om 

rådande normer på arbetsplatsen ifråga är att majoriteten av de anställda är utbildade. En 

utbildning är något som dessutom, enligt det empiriska materialet, kan minska den negativa 

aspekten av att vara ung, då det ger ett mer moget intryck. Vidare framkommer det att även 

arbetslivserfarenheter upplevs vara betydelsefulla, därför anser samtliga intervjupersoner att 

man bör sträva efter att arbeta extra samtidigt som man utbildar sig, för att senare lyckas bra 

vid arbetsintervjuer. Även detta är något som anses bidra till ett mer moget och erfaret 

intryck, vilket enligt intervjupersonerna är önskvärt.   

Vid frågan om erfarenheter och upplevelser av arbetsintervjuer, visar resultatet vidare att 

intervjupersonernas upplevelser överlag har varit positiva, men att undantag finns. Undantag 

är här de situationer då personerna oavsiktligt har uttryckt sig ofördelaktigt och sedan tvingats 

försöka rädda upp detta. Det blir här relevant att tala om det som Goffman (2009) beskriver 

som upprätthållande av den expressiva kontrollen. De situationer då intervjupersonerna 

oavsiktligt har uttryckt sig ofördelaktigt, är situationer då ett framträdande brister och en 

person misslyckas med sin intrycksstyrning. Dessa oavsiktliga uttryck kan vara ett klumpigt 

ordval eller nervositet, vilket innebär att personen i fråga har tappat den expressiva kontrollen.  

Utöver den expressiva kontrollen, kan även inramningen bidra till hur väl ett framträdande 

lyckas. Inramningen är en del av fasaden som innefattar faktorer bortom aktören själv, till 

exempel rumsliga inslag. Utifrån resultatet framkommer det här att en faktor som kan påverka 

framträdande är publiken. Intervjupersonerna menar att de vid en arbetsintervju kan påverkas 

väldigt mycket av hur rekryteraren är. Här finns det olika erfarenheter som har lett till 

blandade upplevelser, till exempel har en rekryterare med en hård och nedlåtande framtoning 

bidragit till att den intervjuade känt sig underlägsen och därför misslyckats med att styra 

intrycket av sig själv i önskad riktning.  
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5.2.4 Att framställa sig själv som en optimal kandidat  

Vid en arbetsintervju är, som redan nämnts, aktören i den främre regionen och gör ett 

framträdande.  Vid en analys av resultatet framkommer det att intervjupersonerna vid en 

arbetsintervju vill framställa sig själva som professionella och lämpade för den tjänst de 

söker. Intervjupersonerna menar att de vid en arbetsintervju ibland är genuina i sin 

framställning, medan de ibland anpassar sig efter upplevda förväntningar. Studien indikerar 

således att unga personer, vid en arbetsintervju, kan skifta mellan det som Goffman (2009) 

benämner en cynisk och en uppriktig aktör. De kan ses som cyniska då de inte tror fullständigt 

på sina egna förmedlade intryck och enbart förmedlar dessa för att påverka rekryteraren för 

egennyttiga syften. De kan även ses som uppriktiga aktörer då de upplever att de intryck de 

förmedlar är genuina och inte anpassade efter några yttre förväntningar. Då rekryteraren 

förväntas ta de intryck som förmedlas på allvar, förväntas denne även lita på att individen 

verkligen besitter de egenskaper den säger sig ha. Det kan därför enligt intervjupersonerna bli 

nödvändigt att ibland vara en cynisk aktör för att lyckas få ett jobb vid en arbetsintervju.  

Vidare, för att lyckas med att förmedla ett önskat intryck, betonas det att ordval och 

meningsuppbyggnader ofta ges mycket eftertanke. Hur man besvarar en fråga om sina 

positiva och negativa egenskaper är inte en självklarhet, utan det läggs ner mycket tid och 

energi på dessa till synes enkla frågor. Detta beteende är enligt Goffman (2009) helt naturligt, 

då han menar att arbetsintervjuer är ett klart exempel på en situation där framträdandes 

konsekvenser kan vara mycket betydelsefulla, då de kan påverka en persons framtid. Då 

intrycksstyrningen är det som främst krävs för en lyckad framställning, är det naturligt att 

noggrant fundera kring hur man framställer sig vid en arbetsintervju, för att i bästa mån 

undvika oavsiktliga intrycksstyrningar med en negativ påverkan.   

För att lyckas med att framställa sig på ett önskat sätt anpassar intervjupersonerna inte bara 

sina egenskaper efter den tjänst de söker, utan de anpassar även sina förmedlade intressen och 

värderingar i linje med företagets värderingar. Även här kan intervjupersonerna ses som något 

cyniska aktörer. Att intervjupersonerna anpassar sina värderingar i linje med företagets 

handlar bland annat om en önskan om att bli ”det ultimata för arbetsgivaren”, detta är ett 

tydligt exempel på så kallad idealisering. Goffman (2009) menar att även idealiserade 

framträdanden och intryck som förmedlas mottages som sanning och det blir därför 

betydelsefullt för aktören att inte agera på ett sätt som krockar med idealiseringen.  

Slutligen talar intervjupersonerna även om hur de vill framställa sig själva, utöver det som 

sägs. Här betonas betydelsen av hållning och andra fysiska faktorer. Intervjupersonerna vill 

framställa sig själva som skötsamma och ordentliga och menar då att det till exempel inte 

passar sig att sitta i skräddarställning eller tugga tuggummi på en intervju. Här framkommer 

det att det som Goffman (2009) benämner som den personliga fasaden är något som 

intervjupersonerna tar mycket hänsyn till vid ett framträdande för att framställa sig själva på 

önskat vis.   
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5.3 Slutsatser 

5.3.1 Hur tänker unga personer kring utformandet av sin arbetsansökan? 

Studien indikerar att unga arbetssökande personer utformar CV och personligt brev för att 

upprätthålla en fasad. Denna fasad syftar till att styra de intryck som arbetsgivare och 

rekryterare får av dem. Intervjupersonerna vill utforma sina CV:n på ett strukturerat och 

lättöverskådligt sätt och de vill ha ett fotografi på sig själva som uppfattas professionellt, 

överflödig eller irrelevant information menar de bör undvikas så långt som möjligt. Detta är 

således en form av intrycksstyrning som skall bidra till att undvika oavsiktliga störningar i 

framträdandet.  

Medan CV:n enligt intervjupersonerna ska vara sakliga, ska de personliga breven beskriva 

den arbetssökande på ett mer personligt plan. Med detta menar intervjupersonerna att det 

personliga brevet ska innehålla en redogörelse av de egenskaper och värderingar en person 

har, dock enbart sådana egenskaper och värderingar som är relevanta för den tjänst som söks. 

Det är enligt intervjupersonerna vanligt att förstärka sina värderingar i linje med företagets 

värderingar. Detta är en tydlig form av det beteende som Goffman (2009) kallar för 

idealisering.   

5.3.2 Hur resonerar unga personer kring att förbereda sig inför en arbetsintervju? 

Studien tyder på att unga personer anser att det är viktigt att förbereda sig väl inför en 

arbetsintervju, för att på ett fördelaktigt sätt styra de intryck som rekryteraren får. Dessa 

förberedelser innefattar främst att läsa på om företaget, träna på att svara på vanliga 

intervjufrågor samt att välja kläder. Dessa förberedelser görs i den bakre regionen, det vill 

säga på den plats där personerna inte har någon publik eller gör något framträdande som kan 

bidra till ett oönskat intryck. Att förbereda sig i den bakre regionen, innan arbetsintervjun äger 

rum, är en viktig del av intrycksstyrningen, vilken har för avsikt att undvika oavsiktliga 

uttryck som annars kan leda till en misslyckad arbetsintervju.  

En ytterligare aspekt av intrycksstyrningen är den del av förberedelserna som omfattar 

klädvalet. Studien tyder på att ett helt och rent intryck, som inte är alltför utmärkande, är mest 

eftersträvansvärt vid en arbetsintervju. Detta är en viktig del av en individs personliga fasad 

som bidrar till att skapa en lyckad arbetsintervju, där rekryterar får ett fördelaktigt intryck av 

kandidaten.  

Vidare kan det konstateras att den del av förberedelsen som innefattar att träna in bra svar 

samt att läsa på om företaget, är en metod som åsyftar att lyckas med dramatiskt 

förverkligande vid arbetsintervjun. Detta innebär exempelvis att om en person försöker 

framstå som smart, snabbtänkt och påläst, måste denne kunna besvara frågor vid 

arbetsintervjutillfället snabbt och genomtänkt för att förmedla dessa avsedda egenskaper.   

5.3.3 Vad har unga personer för erfarenheter och upplevelser av arbetsintervjuer? 

Studien antyder att unga personer utifrån sina tidigare erfarenheter av arbetsintervjuer, 

upplever att utbildning och arbetslivserfarenheter har en större betydelse vid 

arbetssökandeprocessen än deras unga ålder. Denna upplevelse tycks grundas i upplevda 

förväntningar om att leva upp till rådande normer på arbetsplatsen i fråga. Följaktligen blir det 
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betydelsefullt att leva upp till rådande normer för att lyckas med framträdandet och en positiv 

intrycksstyrning, vilket kan ställa höga krav på unga personer på dagens arbetsmarknad. 

Studien indikerar att det kan förekomma att en individ tappar den expressiva kontrollen vid en 

arbetsintervju, då detta upplevs vara en väldigt nervös och pressad situation. Detta innebär att 

en individ till exempel uttrycker sig klumpigt eller på annat sätt misslyckas med 

intrycksstyrningen. Här kan även publiken, det vill säga rekryteraren, spela en stor roll för hur 

väl arbetsintervjun lyckas. 

5.3.4 Hur vill unga personer framställa sig själva vid en arbetsintervju och varför? 

Studien tyder på att unga personer vill framställa sig själva som professionella, skötsamma 

och lämpliga för sökt tjänst. De vill vidare förmedla ett intryck av att de besitter eftersökta 

egenskaper för tjänsten samt att de delar företagets värderingar. Detta innebär ibland att 

aktören idealiserar sina värderingar och ibland ett cyniskt framträdande, där aktören inte helt 

tror på sitt rollframträdande. Anledningen till att intervjupersonerna vill framställa sig enligt 

detta är i slutändan för att framstå som den ultimata kandidaten för rekryteraren och maximera 

sina chanser till att få det jobb som söks.   
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6. Avslutande diskussion och reflektioner 
De senaste decennierna har kraven på arbetssökande personer ökat, vilket innebär att 

arbetssökandeprocessen har förändrats radikalt. Detta påverkar framförallt unga personer som 

är på väg från en utbildning in i arbetslivet. Då dagens arbetsmarknad präglas av hård 

konkurrens har vi funnit att unga personer använder många olika tekniker av intrycksstyrning 

för att vid arbetssökandeprocesser och arbetsintervjuer bli den optimala kandidaten och på så 

vis få jobbet. Hur unga personer utformar sina CV:n och personliga brev är en del av denna 

intrycksstyrning, då det är ett sätt att upprätthålla en fasad som syftar till att styra de intryck 

som rekryteraren får av dem. Vi har funnit att unga personer anser att det är betydelsefullt att i 

utformandet av sin arbetsansökan förstärka de egenskaper som är relevanta för den tjänst som 

söks samt att idealisera sina värderingar i linje med företagets värderingar. I studien har vi 

dessutom funnit att förberedelser i den bakre regionen innan arbetsintervjun äger rum, är en 

viktig del av intrycksstyrningen, vilket har för avsikt att undvika oavsiktliga uttryck som 

annars kan leda till en misslyckad arbetsintervju. Två av de mest betydelsefulla 

förberedelserna tycks vara klädvalet, vilket är en del av den personliga fasaden, samt att läsa 

på om företaget, för att lyckas med det så kallade dramatiska förverkligandet. Vidare har vi 

funnit att det utifrån unga personers upplevelser av arbetsintervjuer är betydelsefullt att leva 

upp till rådande normer för att lyckas med framträdandet och en positiv intrycksstyrning. 

Även hur unga personer vill framställa sig själva vid en arbetsintervju handlar om 

intrycksstyrning, då de vill förmedla ett intryck av att de besitter eftersökta egenskaper för 

tjänsten samt att de delar företagets värderingar.  

Utifrån tidigare forskning framkommer det att vissa forskare ser fenomenet intrycksstyrning 

som problematiskt. De menar att intrycksstyrning är ett beteende som kan skapa en felaktig 

bild av arbetssökande personer och därmed försvåra rekryteringen för arbetsgivarsidan. 

Goffman (2009) ser dock intrycksstyrningen som en del av den vardagliga interaktionen och 

betonar att intrycksstyrningen är oundviklig och utspelas av alla individer, detta är även den 

syn vi har valt att ha på begreppet genom studiens gång. Ur resultaten som framkommit har vi 

funnit att unga personer i sina CV:n vill framställa sig saklig och professionellt och främst 

framhäva sina tidigare utbildningar, arbetslivserfarenheter och andra meriter. Detta kan 

kopplas till begreppet självfokuserad strategi som använts inom tidigare forskning vid 

diskussionen kring intrycksstyrning Här kan även begreppet annan-fokuserad strategi nämnas, 

vilket innebär att en person vid intrycksstyrningen försöker rikta fokus mot företagets 

värderingar. Detta kan liknas med det som i studiens slutsats benämns som idealisering, då 

intervjupersonerna beskriver att de i sina personliga brev förstärker sina värderingar i linje 

med företagets värderingar. I studiens inledning nämns det att förändrade förutsättningar på 

arbetsmarknaden tvingar unga att kämpa med sina CV:n för att kunna sticka ut och få jobb, 

detta framkommer även ur resultatet då det blir tydligt att unga ofta spenderar mycket tanke 

och energi vid utformande av sina arbetsansökningar i form av CV och personligt brev. Då 

det, som redan nämnts, är en ökad konkurrens på arbetsmarknaden finns det idag mängder 

med råd om hur man bör förbereda sig inför en intervju, både i form av självhjälpsböcker och 

på internet. Detta är för unga personer inget främmande, utan ur resultatet framkommer det att 

det i princip kan betraktas som en självklarhet att en arbetsintervju bör föregås av en rad 

förberedelser, för att bli lyckad.  
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Precis som det framkommer av tidigare forskning, kunde vi i resultatet finna att unga personer 

förbereder sig inför en arbetsintervju för att kunna påverka situationen till sin egen fördel. Det 

är till exempel vanligt att förbereda sig på att beskriva några av sina svagheter på ett sätt att de 

även kan ses som styrkor. I studiens inledning framkommer det vidare att dagens hårda 

arbetsmarknad och prekariatets framväxt har fört med sig en ökad grad av eftergymnasial 

utbildning. Förr flödade arbetstillfällen, men i takt med att dessa har minskat, har 

utbildningsgraden ökat. Vi har funnit att unga personer upplever att en utbildning är väldigt 

betydelsefull för deras möjligheter till att etablera sig på arbetsmarknaden och komma ifrån 

otrygga visstidsanställningar och istället kunna få en bra tillsvidareanställning. Vi har även 

funnit att den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden, precis som det framkommer av 

tidigare forskning, har lett till att arbetssökandeprocessen för unga personer har blivit en kamp 

om att framhäva sitt allra bästa jag. Detta kan belysas med Carolinas kommentar: ”Och hur 

arbetsmarknaden ser ut, att det blir så svårt att få jobb. Man blir så desperat att få jobb. Det 

enda som liksom spelar någon roll blir att du är det ultimata för arbetsgivaren”. Detta 

bekräftar även det Ralston och Kirkwood (1999) skriver om intrycksstyrning, då de menar att 

arbetssökande personer ibland försöker styra intrycken av sig själva för att passa in i den 

arbetsroll som söks.    

Vi upplever att forskningsområdet intrycksstyrning i samband med arbetssökandeprocessen är 

förhållandevis outforskat. Detta gäller framförallt när man söker efter forskning ur den 

arbetssökandes perspektiv, då området tycks vara något mer utforskat ur rekryterarens och 

arbetsgivarens perspektiv. Vi tror därför att vi med denna studie kan bidra till inspiration för 

vidare forskning. Vidare har vi under studiens gång känt att det vore intressant att göra en 

liknande studie, där man även intervjuar äldre personer, för att se om resultatet då skulle bli 

annorlunda. Vi tror även att det i en mer omfattande studie, eller i en kvantitativ studie, hade 

varit intressant med en genusaspekt, genom att göra en jämförande analys mellan män och 

kvinnor. Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att det skulle vara intressant att 

undersöka unga personers upplevelser av dagens tuffa arbetsmarknad mer på djupet ur en 

samhällelig aspekt, då vårt fokus främst låg på arbetssökandesituationen och vi därför enbart 

kom åt den samhälleliga aspekten på ett ytligare plan.      

 

Slutligen vill vi konstatera att vi upplever att studiens gång har varit mycket givande för oss 

som studenter. Vi anser att vi med vår studie kan bidra med att skapa en fördjupad förståelse 

och insikt kring hur unga personer upplever arbetssökandeprocessen och arbetsintervjuer samt 

hur de resonerar kring sitt agerande vid en arbetsintervju, vilket även var vårt syfte. Vi har 

funnit att det hos unga personer finns mycket eftertanke genom hela arbetssökandeprocessen 

och att denna typ av intrycksstyrning upplevs vara betydelsefullt för att lyckas med en 

arbetsintervju och i slutändan för att kunna skaffa ett jobb. Utifrån tidigare forskning kan detta 

ibland betraktas som manipulation. Vi har dock inte haft för avsikt att bedöma huruvida 

intrycksstyrningen bör ses som positivt eller negativt eller som avsiktligt eller oavsiktligt, utan 

vi har enbart strävat efter att skapa oss en förståelse över hur intrycksstyrning kan komma till 

uttryck genom att tolka unga personers upplevelser och tankar kring arbetssökandeprocessen. 

Avslutningsvis vill vi konstatera att arbetssökandeprocessen sedan 90-talet tycks ha förändrats 

radikalt. För unga personer handlar det inte längre om att välja, det handlar om att bli vald. 



 

 

Referenser 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. 2008, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod, Studentlitteratur, Lund. 

Bryman, A. & Nilsson, B. 2011, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö. 

Fejes, A. & Thornberg, R. 2009, Handbok i kvalitativ analys, Liber, Stockholm. 

Goffman, E. 2009, Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik, Norstedts, 

Stockholm. 

Hensvik, L. & Nordström Skans, O. (2013) Kontakter och ungdomars 

arbetsmarknadsinträde. IFAU Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering, Uppsala. Tillgänglig på internet: http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2013/r-2013-

20-Kontakter-och-ungdomars-arbetsmarknadsintrade.pdf [Hämtad 15.04.14]   

Mason, J. 2002, Qualitative researching, Sage, London. 

Olofsson, J. 2014, Den långa vägen till arbetsmarknaden: om unga utanför, Studentlitteratur, 

Lund. 

Ralston, S.M. & Kirkwood, W.G. 1999, "The Trouble with Applicant Impression 

Management", Journal of Business and Technical Communication, vol. 13, no. 2, pp. 190-

207. 

Silvester, J., Anderson-Gough, F.M., Anderson, N.R. & Mohamed, A.R. 2002, "Locus of 

control, attributions and impression management in the selection interview", Journal of 

Occupational and Organizational Psychology, vol. 75, no. 1, pp. 59.  

Standing, G. 2013, Prekariatet: den nya farliga klassen, Daidalos, Göteborg. 

Tsai, W., Chen, C. & Chiu, S. 2005, "Exploring Boundaries of the Effects of Applicant 

Impression Management Tactics in Job Interviews", Journal of Management, vol. 31, no. 1, 

pp. 108-125. 

UKA Universitetskanslerämbetet (2013/14) Universitet och högskolor Studenter och 

examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Statistiska centralbyrån. Tillgänglig 

på internet: http://www.uka.se/download/18.10e4aaf814c9e29455453e6/1429711323276/SM-

Studenter-examinerade-grundniva-avancerad-niva-2013-14.pdf [Hämtad 15.05.18] 

 
 

  



 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
Presentation och inledning 

- Repetera undersökningens syfte för intervjupersonerna 

- Berätta att det är frivilligt att delta och att det går att avbryta intervjun när som helst 

- Berätta att enbart Fanny/Sofia och handledare har tillgång till intervjumaterialet 

- Förklara vilka teman som intervjun kommer att beröra 

- Fråga om det är okej att intervjun spelas in   

- Informera att intervjupersonerna får ta del av undersökningen när den är klar 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse och insikt kring hur unga personer, med en 

påbörjad eller avslutad eftergymnasial utbildning, upplever arbetssökandeprocessen och 

arbetsintervjuer samt hur de resonerar kring sitt agerande vid en arbetsintervju.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur tänker unga personer kring utformandet av sin arbetsansökan? 
 Hur resonerar unga personer kring att förbereda sig inför en anställningsintervju? 
 Vad har unga personer för erfarenheter och upplevelser av arbetsintervjuer? 
 Hur vill unga personer framställa sig själva vid en arbetsintervju och varför? 

 

Inledande frågor 

”Namn och ålder” 

”Hur länge, och vad, har du pluggat?” 

”Har du någon form av anställning idag?” 

”När sökte du senast jobb?” 

 ”Gick du på en arbetsintervju då?” 

 

Iscensatt intervju 

Beskriv scenario - du har pluggat klart och är på en arbetsintervju som är i linje med din 

utbildning. Besvara följande arbetsintervju frågor, som om du vore på en riktig 

arbetsintervju. Allmänt plan.  

 

Arbetsintervjufrågor 

”Berätta lite om dig själv” 

”Vilka är dina tre främsta egenskaper? Motivera!”  

”Har du några svagheter?”  



 

 

Tema 1:  Framställning vid arbetsintervju 

 

”Har du besvarat liknande frågor vid tidigare arbetsintervjuer?”  

 

”Tycker du att dessa frågor ger mig, som rekryterare, en bra bild av hur du är som anställd? 

Motivera!” 

 

”Tycker du, utöver de frågor som ställs, att en arbetsintervju kan ge rekryteraren en rättvis 

bild av hur du är som person? Motivera!” 

 ”Nervös tar över eller syns din positiva sida?” 

 

 

”Hur resonerade du när du skulle berätta om dig själv? Varför?”  

 

”Varför valde du just dessa tre egenskaper?”  

 

”Hur resonerade du när du skulle berätta om din/dina svagheter? Varför?”  

 

 

”Hur resonerar du kring framställandet av dig själv vid en arbetsintervju?” 

Förtydliga: ”Hur gör du för att förmedla vem du är i samband med en arbetsintervju?” 

 ”Förskönar sanningen, vita lögner, ärlig, utefter företaget… Varför?” 

 

”Vad tror du att en rekryterare värdesätter på en arbetsintervju?” 

 ”Hur påverkar det dina svar?” 

 

”Anser du att det är viktigt att framstå som unik? Motivera!”  

”Hur blir du unik och ihågkommen på en arbetsintervju?” 

 

 

  



 

 

Tema 2:  Erfarenheter och upplevelser av arbetsintervjuer  

 

”Vad tycker du om arbetsintervjuer i allmänhet? Varför?” 

 ”Nervöst, spännande, roligt, utmaning?” 

 

”Vad har du för tidigare erfarenheter och upplevelser av arbetsintervjuer?” 

 ”Beskriv, berätta mer om, utveckla!” 

 

”Hur tror du att din ålder påverkar dig vid en arbetsintervju?”  

  ”Fördelar och nackdelar med att vara ung?” 

 ”Finns det några andra faktorer som du tror påverkar din arbetsintervju? Ex 

  civilstatus, boendesituation?” 

 

”Vilken betydelse upplever du att din utbildning har vid en arbetsintervju?” 

 

”Har du någon gång misslyckats med att få fram den bilden av dig själv som du vill förmedla 

vid en arbetsintervju?” 

 ”T ex uttryck dig klumpigt, ofördelaktigt, hamna i en obekväm sits?” 

 ”Hur gjorde du för att rädda situationen?” 

 

”Om en arbetsintervju börjar klockan 12.00, när är du plats? Varför?” 

 

 

  



 

 

Vi har hittills frågat om arbetsintervjutillfället. Nu går vi tillbaka och vill fråga lite om hur du 

resonerar kring arbetssökandeprocessen och inför en arbetsintervju.    

 

Tema 3:  Utformandet av arbetsansökan 

 

”Har du skrivit både CV och personligt brev?” 

 

”Använder du samma dokument till alla ansökningar, eller ändrar du något av dem efter 

arbete?” 

 

”Hur tänker du kring layouten på ditt CV?” 

 ”Har du gjort ett helt eget, fått hjälp, utgått från mall, googlat?” 

 

”Har du med ett foto på ditt CV? Motivera!” 

 ”Hur resonerade du när du valde foto?” 

 

”Vad upplever du är det viktigaste att ha med på ett CV?” 

 

”Om du har med arbetslivserfarenheter i ditt CV, har du med alla eller sållar du bort, hur långt 

i tid?” 

 

”Vad upplever du är det viktigaste att ha med i ett personligt brev? Motivera!” 

 ”Mer om dig som person, eller mer fokus på företaget?” 

 

”Hur resonerar du kring utformande av din arbetsansökan, för att bli konkurrenskraftig och 

sticka ut?” 

 

”Tycker du att ditt CV & PB säger mycket om dig som person, eller kunde det lika gärna vara 

skrivet av någon annan?” 

 

 

 

 

 



 

 

Tema 4:  Förberedelser inför en arbetsintervju 

 

”Hur förbereder du dig inför en arbetsintervju?” 

 ”Coachning, kurser m.m.” 

 

”Hur resonerar du när du väljer kläder?” 

 

”Brukar du träna på att ha en intervju innan intervjutillfället?” 

  ”Googlar, läser på frågor och svar mm” 

 

”Vad tar du med dig till en intervju? Varför?”   

 

”Brukar du läsa på om företaget innan en arbetsintervju? Varför?” 

 

”Vad anser du är viktigast vid förberedelsen inför en arbetsintervju?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutande frågor 

 

“Är det något vi inte tagit upp som du vill tillägga?” 

 

“Är det okej för dig om vi återkommer med eventuella följdfrågor om vi anser att något skulle 

behöva utvecklas?” 


