
 

 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

”Det beror ju mycket på hur jag är. Gör jag fel där 

kanske inte jag får ut det bästa av dig som jag ska 

rekrytera.” 

- rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en arbetsintervju 

 

 

 

KENZA EL MASOUDI & ANNICA BERGLIND 

 

  

Kandidatexamen, 15 hp 

Beteendevetenskapliga programmet 

Sociologi med socialpsykologisk inriktning 

SOA 135 
 

Handledare: Helena Blomberg  

Examinator: Susanna Toivanen 

Seminariedatum: 2019-06-07 

 



 

SAMMANFATTNING 

Följande studie utforskar rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en arbetsintervju. Syftet 

är att synliggöra rekryterarnas upplevelse av det fysiska mötet samt att belysa vad som kan 

forma deras upplevelse. Genom den hermeneutiska metodansatsen ämnar studien till att få 

fram en nyanserad förståelse av fenomenet där vi har intervjuat tio rekryterare för att samla 

ihop vår empiri. Vi använder oss av den symboliska interaktionismen, Goffman och 

Hochschilds begrepp för att tolka och förstå upplevelsen. Resultatet redogör vår 

förståelseprocess i tre olika faser. I inledande tolkningen har vi funnit följande teman: 

känslan, hur kandidaten framställer sig själv, rekryterarnas roll, visa intresse och 

engagemang, strävan efter att vara förutsättningslös, kravprofil och onaturlig situation. 

Vidare har vi bearbetat fram i den fördjupande tolkningen fyra teman som vi har funnit att 

forma rekryterarnas upplevelse vilka är: det som växer fram, som ett tomt blad, ansvar över 

omständigheterna och det personliga får inte bestämma. I huvudtolkningen presenterar vi den 

röda tråden i rekryterarnas upplevelse där vi har funnit att den fysiska interaktionen upplevs 

som en berg- och dalbana som pendlar upp och ned. Rekryterarna upplever interaktionen som 

en ömsesidig påverkan där deras roll och kandidaternas sätt att framställa sig själva har 

betydelse för det fysiska mötets förlopp. 

Nyckelord: arbetsintervjuer, emotionellt arbete, symbolisk interaktionismen, fysiska mötet, 

Goffman, kroppsspråk. 
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1 INLEDNING 

Människor interagerar ständigt med varandra i diverse miljöer på olika sätt som exempelvis på 

arbetsplatsen, restaurangen, skolan, mataffären eller bara på gatan. Sociala interaktioner utgör 

en stor del av människors liv eftersom man konstant utsätts för detta, frivilligt eller ofrivilligt. 

Under dessa interaktioner strävar vi människor efter att förstå varandra vilket vi gör med hjälp 

av flera olika uttryckssätt. Det första vi människor lägger märke till när vi träffar för oss en 

okänd person är ansiktet (Nord, SVT, 2015). När vi träffar en människa kan ansiktet vara ett 

tecken på ålder, etnicitet, kön men även på individens sinnesstämning. Vi kan uppleva 

människor som glada, ledsna, arga, oroliga, beroende på deras ansiktsuttryck. Sådana 

ansiktsuttryck utger en stor del av det första intrycket som kan anses vara komplext. Det tar så 

lite som 1/10-dels sekund för att bedöma en persons ansikte, säger Park (BBC, 2019).  

 

Människor läser av varandras ansikten utifrån tidigare erfarenheter. De tecken som vi läser av 

i en människas ansikte hjälper oss att sortera och ge oss vägledning i hur vi kan bemöta 

personen baserat på våra tidigare erfarenheter. Det som bland annat har betydelse i en första 

sortering och bedömning av personen är dennes kön, ålder, etnicitet, vilket kan leda till en 

stereotyp kategorisering. Ett illustrativt exempel är om vi uppfattar en person som farlig, dels 

för att personen har en tom kall blick och tatueringar i ansiktet, dels att vi möter denna person 

ensam under kvällstid. Individer med vissa egenskaper ger oss ett visst intryck såsom i 

tidigare exempel. Utifrån vårt första intryck om en person behandlar vi denna enligt den 

känsla vi fick. Exempel kan vara med personen vi upplever som farlig, denna vill vi helst inte 

få ögonkontakt med och vi vill gärna lämna platsen. Om det är en person som däremot ger 

intryck av att vara ledsen kan vi känna empati och vilja säga något för att få en uppfattning 

om hur personen mår. Vi reagerar beroende på hur vi uppfattar tecken som vi läser av i 

människors ansikten vilket gör att vi behandlar och känner för individer på ett visst sätt. Detta 

handlar såklart också om sammanhanget såsom i det tidigare exemplet vilket utspelade sig 

under kvällstid. Skulle vi möta samma person mitt på dagen i en park med många andra 

människor är det inte säkert att vi skulle känna oss lika fientliga. Det första intrycket kan dock 

vara missledande, skriver Park (BBC, 2019).    

 

Människors interaktion har förändrats under de senaste årtiondena i och med digitaliseringens 

utveckling i takt med globaliseringen. För bara några årtionden sedan var det endast tekniker 

på vissa arbetsplatser som arbetade med datorer medan det idag nästan finns i var mans hem 

och används som hjälpmedel i människors vardagliga liv (SOU 2016:85, s.113). I dagsläget 

sker mer av vår kommunikation och mänsklig interaktion på en digital nivå. Detta förändrar 

hur vi ser, gör och upplever saker samt hur väl vi är mottagliga till information. Med andra 

ord har digitaliseringen medfört en omställning i hur vi kommunicerar med varandra vilket 

inte bara handlar om individer utan även om organisationer som är en del av samhället (SOU 

2016:85, s.162). Vidare innebär digitalisering att tjänster har blivit mer och mer digitala och 

att det fysiska faller bakom vilket inte bara handlar om varor utan även om den mänskliga 

interaktionen. Det som menas är att digitalisering har möjliggjort att man exempelvis kan 

handla över nätet och att man kan ha ett socialt nätverk online. Digitalisering har gett upphov 

till olika plattformar där människor har skapat olika sociala nätverk och organisationer såsom 

arbetsverksamheter.  
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I dagsläget finns det många digitala företag som erbjuder en plattform för både arbetsgivare 

och arbetssökanden. Ett exempel på detta är LinkedIn där det är möjligt att publicera 

jobbannonser och CV. På det sättet sker det ett informationsutbyte, det vill säga att de som 

söker arbete och arbetsgivarna kommunicerar via den digitala värden där de inte är beroende 

av att träffas fysiskt. Rekryterare använder sig av digitala tjänster för att söka efter lämpliga 

kandidater såsom i LinkedIn där det finns över 100 miljoner konton (SOU 2016:85, s.111). 

Trots detta är fysiska arbetsintervjuer fortfarande en del av rekryteringsprocessen där en 

rekryterare träffar den potentiella kandidaten som hen fann på den digitala plattformen. De 

traditionella rekryteringskanalerna har delvis blivit omvandlade med framväxten av den 

digitala sfären. 

 

I denna studie studerar vi närmare den fysiska interaktionen, alltså arbetsintervjuer, utifrån 

rekryterarnas perspektiv. De fysiska mötena blir allt färre för att vi lever i en värld där mycket 

sker på nätet. Det handlar inte bara om arbetsmiljöer utan den sträcker sig även till den privata 

sfären. Människor har möjlighet att söka jobb via olika digitala plattformar som LinkedIn, i 

vilken de har möjlighet att anmäla sig till olika yrkesroller genom att publicera sina CV. På 

samma sätt kan arbetsgivarna rekrytera potentiella kandidater genom att granska de 

publicerade CV. Det är så arbetssökanden och arbetsgivarna tar en första kontakt med 

varandra och bygger upp en relation. Därefter kan det bli aktuellt med en arbetsintervju vilket 

anses vara en väsentlig del av en rekryteringsprocess trots digitaliseringens utveckling. 

Fägerblad (VLT, 2011), VD på svenska möten, argumenterar i en debattartikel att i den 

digitala interaktionen kan det vara svårt att fånga upp de nyanser som ingår i en fysisk 

kontakt. Författaren menar att när man möter varandra fysiskt har man lättare att avgöra om 

människors känslor är äkta och om de brinner för det som de vill förmedla. På samma sätt är 

vår arbetsvärld präglad av att göra affärer mellan individer som litar på varandra och denna 

tillit skapas genom att bygga relationer ansikte mot ansikte. 

 

Vi anser att arbetsintervjuer är en typ av affär mellan arbetsgivare och arbetstagare som börjar 

med att träffas fysiskt. Därför är detta ämne viktigt och relevant att forska om för att den 

fysiska intervjun är en plats där relationerna byggs. Det är således viktigt för att nå förståelse 

kring hur den fysiska interaktionen är någonting som fortfarande är centralt på 

arbetsmarknaden trots digitaliseringens påverkan på denna. Vidare anser vi att detta ämne är 

aktuellt i vårt samhälle där de flesta medborgarna har deltagit i en arbetsintervju oavsett om 

de har fått tjänsten eller inte. Medan en del av samhällets medborgare står utanför 

arbetsmarknaden på grund av olika anledningar såsom arbetslöshet och kommer troligtvis 

behöva delta i en arbetsintervju för att komma vidare. Rekryterarna kan ses som grindvakter 

som avgör om en individ får tillträde mot arbetsmarknaden och då slussa dem vidare ut i 

arbetslivet. Det kan ses påverka samhället i stort då rekryterarna styr flödet av arbetskraften 

som driver samhället framåt. På så sätt anser vi att det är viktigt att ta en närmare titt på 

interaktionen som sker under en arbetsintervju där en rekryterare, alltså grindvakten, möter en 

kandidat som vill ta sig vidare på arbetsmarknaden.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utifrån en hermeneutisk metodansats synliggöra rekryterarnas 

upplevelse av interaktionen som sker under en arbetsintervju. Som tidigare sagts är 

arbetsintervjuer fortfarande en del av rekryteringsprocessen där rekryteraren träffar 

kandidaten i ett fysiskt möte trots digitaliseringens framfart i människors liv. Fokus i denna 

undersökning ligger på den fysiska interaktionen som sker mellan en rekryterare och en 
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kandidat såsom det återberättas av rekryteraren. Följande studie vill få fram rekryterarnas 

upplevelse, en nyanserad förståelse och insikt kring den fysiska interaktionen under en 

arbetsintervju. Vidare vill studien belysa det som är relevant i en arbetsintervju som kan 

forma rekryterarnas upplevelse av interaktionen. 

 

Studien ämnar till att besvara följande frågeställning: Hur upplever rekryterarna interaktionen 

under arbetsintervjun? 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som har genomförts inom vårt ämnesområde 

och handlar om den interaktion som sker under en arbetsintervju. Vårt studieobjekt är 

rekryterarnas upplevelse av interaktionen under en arbetsintervju. Dock valde vi att omfatta 

forskning som inte tog ställning till just detta utan fokus var bland annat på själva intervjun. 

Med det hänvisar vi till de händelser som sker i ett möte mellan en rekryteringskonsult och 

kandidat.  

 I början av vårt sökande av tidigare forskning uppstod det svårigheter att hitta relevanta 

studier inom vårt utvalda ämne. Vi har använt oss av flera databaser som har olika 

forskningsbidrag. Vissa databaser inriktade sig mot ekonomi, sociologi och psykologi. De 

databaser som vi slutligen har använt oss av är Sociological abstracts, Google scholar, SAGE 

research methods, ABI/INFORM Global. Vi har skapat flera olika sökordskombinationer från 

följande ord recruitment, physical interaction, first imression, hiring pracices, job interview, 

encounter, employment.  

Den tidigare forskningen som vi utgår från presenteras i olika tema som är ett första 

avgörande moment, kroppssignaler och gester, det som sägs och det som låter, det som syns 

utåt och intuitiv känsla och vibrationer. Tematisering erbjuder en bredare blick över de 

relevanta aspekter som tillhör arbetsintervjuer. Sedan sammanfattas samtliga teman och 

därefter vår reflektion kring hur vår undersökning kan bidra till redan befintlig forskning.  

2.1 Ett första avgörande moment 

Flera studier har genomförts kring det första intrycket och den inverkan som det har på 

relationen mellan en rekryteringskonsult och kandidat. Forskarna har undersökt de olika 

aspekter som skapar det första intrycket som kandidaterna ger. I följande studier anses det 

första intrycket spela en roll i rekryterarnas utvärdering av kandidatens lämplighet för det 

sökta arbetet.  

Bayliss (2010) är en forskare som utförde en studie i Australien med syftet att undersöka det 

första intrycket i relationen till den fysiska interaktionen. Undersökningen handlar om en 

simulerad arbetsintervju mellan en inflyttad man som inte hade engelska som modersmål och 

en rekryterare som var infödd samt hade engelska som modersmål. Den inflyttade mannen var 

en 23-årig kinesisk arbetssökande som bodde i Australien under sin studietid på universitetet. 

Intervjun blev filmad och efter denna fick rekryteraren svara på en enkät om kandidaten. 

Dessutom har rekryteraren fått titta på den inspelade intervjun och då berättat om sina 
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reflektioner. Resultatet har visat att rekryterarens bedömning tydde på att han inte skulle bli 

erbjuden arbetet vilket berodde på det första intrycket som kandidaten gav. Rekryteraren 

betraktade honom som icke genuin och enligt rekryteraren var han konstig med stora 

kommunikationsbrister. Hon baserade detta på kandidatens kroppsspråk så som att ha 

händerna på sina knän vilket hon ansåg vara ett onaturligt sätt att sitta på. Vidare var det 

verbala språket en faktor som påverkade intervjun negativt. Rekryteraren upplevde att 

kandidaten tog lång tid på sig att svara på frågorna samt att han uttalade och upprepade orden 

på ett onaturligt sätt. Enligt henne är en person som svarar snabbt på en fråga en person som 

är genuin och intelligent. Däremot såg hon det som positivt att kandidaten hade ögonkontakt 

med henne under intervjun. Bayliss (2010) studie belyser att både verbalt och icke verbalt 

språk kan skapa ett visst första intryck och att denna påverkar utfallet.  

I linje med Bayliss (2010) studie hävdar Anesi (2014) i sin artikel att det första intrycket är 

svårt att ändra på när det väl har etablerat sig. Anesis artikel handlar om tatueringar och 

piercings stigmatisering inom arbetsområdet där författaren påstår att det finns stereotyper 

kring att ha tatueringar och piercings. Arbetsgivarna strävar efter att anställa personer som ser 

”rena” ut och som kan representera företaget på bästa sätt. Att ha synliga tatueringar och 

piercings anses vara ’off putting’ som ger ett första dåligt intryck. Anesi (2014) betonar att ett 

dåligt första intryck är svårt att reparera. Vidare skriver författaren om Robin Boyd som är en 

konsult hos H-VAC Consulting att tatueringar och piercings kan vara distraherande i 

intervjuer. Dessutom påstår Boyd att om han skulle behöva välja mellan två kandidater där 

den ena har tatueringar- och/eller piercings och den andra inte har några alls men besitter 

samma kompetens skulle han välja den kandidat som varken har tatueringar eller piercings. I 

byggbranschen kan det betyda att om en anställd ger ett dåligt första intryck kan en kund gå 

förlorad. Sammanfattningsvis vill Anesi (2014) lyfta fram vikten av det första intrycket som 

kan påverkas av ett antal faktorer.  

I en artikel beskriver Nordstrom (1998) sin studie som handlar om krav på självkontroll i 

arbetsintervjusituationer. När en person exempelvis planerar vad som ska sägas innan det sägs 

utför personen en aktivitet av självkontroll. I studien görs simulerade arbetsintervjuer där 

kravet på självkontroll har studerats och fokus ligger på den som intervjuar. Nordstrom (1998) 

menar att en arbetsintervju är ett typiskt exempel på en situation där både den som intervjuar 

och den som blir intervjuad försöker att behärska olika kognitiva uppgifter samtidigt. Det 

ökade uppmärksamhetskravet som kommer från självkontroll påverkar intervjuarens förmåga 

att samordna relevant information om den som blir intervjuad. Samtidigt som man försöker få 

en sann bild av den andre ägnar man sig åt flera beteenden som har att göra med självkontroll.  

Studiens tillvägagångsätt var genom simulerade intervjuer där man även använde sig av 

enkäter. Resultatet visar att krav på självkontroll påverkar intervjuarens intryck av den som 

blir intervjuad samt att de får en kognitiv belastning som i sin tur kan påverka bedömningen 

av den intervjuades styrkor och svagheter.  

2.2 Kroppssignaler och gester: det icke verbala språket 

Enligt tidigare forskning är kroppsspråket en av huvudaspekterna som man lägger märke till i 

en anställningsintervju. Via kroppsrörelser förmedlar man någonting som kan ske medvetet 

eller omedvetet. Detta är en del av den mänskliga kommunikationen som anses vara viktig i 

interaktionen mellan en rekryterare och kandidat.  

Ganguly (2017) utförde en kvalitativ studie som syftade till att skapa förståelse kring icke 

verbala tecken. Forskaren samlade in sin data genom både första och andrahandskällor vilka 
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var websidor och bloggsidor skrivna av rekryterare. Ganguly (2017) hävdar att vid en 

anställning handlar det mycket mer än om vad som står i kandidaternas CV. En bedömning 

handlar om kandidaters mångfacetterade förmågor och interpersonella kompetenser. Han 

menar att rekryteraren tar hänsyn till det som sägs ickeverbalt oavsett om kandidaten gör det 

medvetet eller omedvetet. Forskaren visar i sitt resultat att arbetssökande förbereder sig i stort 

sett på ett verbalt sätt och ignorerar det ickeverbala språket. Han lyfter fram studien från 

UCLA i Los Angeles som fann att 93 % av vår kommunikation sker ickeverbalt. Vidare 

hävdar Ganguly (2017) att en lämplig användning av ett ickeverbalt språk är en 

framgångsfaktor för kandidater. Det som forskaren tar upp är olika beståndsdelar av det 

ickeverbala språket vilka är hållningen, gester, tonen i rösten (paralanguage), ansiktsuttryck 

(kinesics language), ögonrörelse (oculesis) och personlig sfär (haptic). Ganguly (2017) påstår 

att kroppsspråk har en signifikant inverkan på hur en kandidat är betraktad därför betonar han 

de olika icke verbala uttrycken såsom ögonrörelser och så vidare.  

Kroppsspråket är även något som Kinnunen och Parviainen (2016) bland annat lyfter fram i 

sin artikel. Forskarna gjorde en kvalitativ studie i Finland baserat på tio intervjuer med 

rekryteringskonsulter. Artikeln belyser hur konsulter arbetar för att hitta kandidater som har 

störst potential att kunna få det sökta jobbet. Undersökningens resultat visar att det ofta 

handlar om en magkänsla som rekryteringskonsulten har och att de ofta ganska snabbt kan se 

vilken typ av personlighet som kandidaten har. Detaljer i utseende och gester orsakar enligt 

rekryteringskonsulterna ”bra vibrationer” eller ”konstiga känslor” Exempel på detta skulle 

kunna vara ett fast handslag eller att titta i ögonen. De intervjuade rekryteringskonsulterna 

pratar om att de förlitar sig mycket på ”känslan” de får när de träffar en person och beskriver 

den som kärnan i sina yrkeskunskaper. Intervjuarna betonade även tre huvudfaktorer i sina 

bedömningar, kandidaternas gester, utseende och trovärdigheten i personligheten. Det som 

kan ses är att kroppsspråk är en väsentlig del i en arbetsintervju vilket även kan ses i Bayliss 

(2010) studie som vi tidigare nämnde.  

Bayliss (2010) studie, vilken presenterades tidigare, lyfter fram rekryterarens reflektioner 

kring den kinesiska mannens kroppsspråk där intervjuaren hävdar att kandidatens hållning 

kändes onaturlig. Rekryteraren lade märke till hur mannen hade sina händer på knäna vilket 

hon upplevde som en konstig kroppsposition och hon fick därför ett negativt första intryck. 

Någonting som rekryteraren upplevde som positivt var att när hon i början av intervjun 

berättade om sin yrkesroll fick positiv respons från kandidaten genom att han nickade samt 

gjorde tummen upp med handen. Detta visar även på en förståelse från kandidatens sida. Som 

tidigare nämndes var språket även en faktor av det dåliga intryck som mannen gav till 

rekryteraren vilket ytterligare förklaras i nästa segment. 

 Avram och Lupu (2017) utförde en grundad teoristudie om arbetsintervjuer som en social 

interaktion. Dessa rumänska forskare använde sig av det dramaturgiska perspektivet för att 

förklara fenomenet. De gjorde åtta intervjuer och utifrån sin datainsamling fann dem att det 

icke verbala beteendet var någonting viktigt för både rekryteraren och kandidaten. 

Ögonkontakt, leende och ansiktsuttryck var någonting som kandidaterna använde sig av som 

strategi för att skapa sin identitet och en positiv bild av sig själva för rekryteraren.  

2.3 Det som sägs och det som låter: det verbala språket 

Det verbala språket anses vara en grundpelare i hur människor interagerar med varandra. Det 

används för att förmedla budskap till varandra. När människor pratar kan det låta på olika sätt 

och detta kan bero på att individer har olika betoningar, tonfall samt rytm i sitt tal. När 
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personer uttrycker sig verbalt kan man märka att några pratar fort och några pratar långsamt 

och att man uttalar ord på varierande sätt. Enligt tidigare forskning har det verbala språket 

betydelse i den mänskliga interaktionen som till exempel i en arbetsintervju.  

Följande är en amerikansk artikel av Cocchiara, Bell och Casper (2016) som skriver om den 

inverkan som kandidaternas dialekt har för resultatet av rekryteringen. Författarna tar upp 

skillnader mellan individer som har en engelsk bakgrund och de som har en icke engelsk 

bakgrund. Individer med utländsk bakgrund tenderar att ha en accent vilket anses vara ett 

hinder i sitt arbetssökande. Artikeln nämner att The US Accounting Office utförde en 

enkätundersökning som berörde 4,6 miljoner arbetsgivare och därav 10% erkände att de inte 

anställer personer med utländsk accent. Vidare visar Cocchiara, Bell och Casper (2016) att 

olika accenter får olika respons från arbetsgivare. De refererade till en annan genomförd 

studie som visade att en japansk accent har haft en mindre positiv respons jämfört med en 

fransk accent. Detta visar att accenter och dialekter spelar en viss roll, där individer som 

pratar engelska med en accent ses på ett negativt sätt. Resultatet visar likheter med Bayliss 

(2010) resultat som togs upp i tidigare avsnitt.  

Bayliss (2010) studie handlar om en icke engelsk kandidat som hade en arbetsintervju där 

forskaren fann att den kinesiska mannens vokala drag var någonting som betraktades 

distraherande för rekryteraren. Mannens uttalsmönster och överdrivna pauser när han pratade 

gjorde att rekryteraren tyckte att mannen hade en dålig kommunikationsförmåga. 

Rekryteraren betraktade kandidatens verbala språk som fattigt på grund av sina pauser men 

även på grund av sin onaturliga rytm i talet. Det vokala var en aspekt som rekryteraren lade 

märke till.  

Vidare tar Avram & Lupu (2017) upp i en studie som tidigare nämndes det verbala språket 

som en strategi som kandidaterna använder sig av för att framställa en viss bild av sig själva. 

Forskarna fann i sitt resultat att kandidaterna använder sig av det som hon kallar assertive and 

defensive taktik. Kandidaterna använder sig av språket som ett vilseledande verktyg för att 

framställa sig själva som den bästa kandidaten och därigenom strävar dem efter att försvara 

och reparera sin image. Delvis genom språket skapar kandidaterna sin identitet under 

arbetsintervjun.  

2.4 Det som syns utåt: utseende och fysiska egenskaper 

En människas utseende är det första man lägger märke till när man träffas och det kan ge oss 

en uppfattning om personen innan någonting har sagts i ord. Man kan tycka att någon har ett 

trevligt eller icke trevligt utseende som nödvändigtvis inte behöver stämma överens med vad 

man sedan kommer att tycka om personen. Följande studier tar upp vikten av utseende i en 

arbetsintervju.  

Poon och Fatt (2000) skriver om betydelsen av attraktion i en anställningsintervju och menar 

att en kandidat som av rekryteraren uppfattas som fysiskt attraktiv har större chans att få det 

sökta arbetet. Det visade sig i forskarnas studie att en kandidat som anses vara attraktiv 

kommer sannolikt att få en kortare intervju med färre antal frågor. De skriver vidare att det 

dock finns andra faktorer som spelar in och enbart ett attraktivt utseende leder inte till en 

större chans att få arbetet. En annan faktor kan vara om rekryteraren och kandidaten har 

liknande personligheter men även etnicitet och kön kan påverka. Poon och Fatt (2000) skriver 

att attraktivitet även tillskrivs positiva egenskaper som exempelvis vänlig, kompetent och 
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framgångsrik men menar även att något som också påverkar positivt är rekryterarens 

upplevda nivå av intelligens och positivism hos kandidaten.  

Medan Barteles, Lynn och Nordstrom (2013) skriver att människor tillskrivs vissa egenskaper 

på grund av sitt utseende men har i sin studie fokuserat på överviktiga personers 

anställningsbarhet. Stereotypa egenskaper man ger överviktiga kan vara lat, dålig 

självdisciplin, slarvig samt mindre kompetent och att de därför inte uppfattas ha rätt 

personlighet för det sökta arbetet. Barteles, Lynn och Nordstrom (2013) berättar om en studie 

som gjorts där deltagare fick bära dräkter för att se överviktiga ut i en intervjusituation 

jämfört med att samma personer gjorde intervjuer utan dräkterna. Resultatet blev en 

betydande positiv skillnad när de inte hade dräkterna på sig. Barteles, Lynn och Nordstrom 

(2013) menar att inställningen till överviktiga personer i allmänhet hos den som gjort 

intervjun också spelar roll i beslutet om anställning. Arbetsgivare med fördomar om övervikt 

kan vara mer benägna att diskriminera överviktiga kandidater i själva beslutet om anställning. 

Forskarna skriver att det finns ett allmänt motstånd till övervikt och att det kan bero på att 

överviktiga personer ses som ansvariga för sin vikt samt att detta är ett attribut som är direkt 

synlig för andra. 

2.5 Intuitiv känsla och vibrationer  

När människor träffar varandra handlar det inte bara om det som sägs och det som ses utan 

det handlar även om känslor som väcks. Ett mänskligt möte såsom arbetsintervjuer väcker 

oundvikligt känslor hos individer, enligt följande studier.  

 

Kinnunen och Parviainens (2016) artikel, som har presenterats ovan, fann att för rekryterarna 

handlade det mycket om den känsla dem får av kandidaten under intervjun. Kandidaternas 

kommunikationsförmågor såsom ögonkontakt och flytande tal i språket ger ett intryck och en 

känsla som rekryterare använder i sin bedömning kring personen. Genom icke verbala och 

verbala utryck kan det fattas mycket från en persons personlighet enligt artikelns resultat. En 

rekryterare kan få en ’konstig känsla’ om kandidaten exempelvis rör sin nacke konstant. 

Däremot när en rekryterare uppfattar att kandidaten har en bra kommunikationsförmåga får 

denna en bra känsla av personen. Vidare visar Kinnunen och Parviainen (2016) att utseende är 

en faktor som spelar en roll för de känslor som väcks såsom kandidatens fysiska egenskaper 

och estetiska drag. En person som är smal och ser ren ut samt har lämplig klädsel anses ge en 

bra känsla och en bra vibration för att den förmedlar bra hälsa, disciplin och styrka. Dessutom 

lyfter rekryterarna upp magkänsla som någonting viktigt i deras bedömning kring individens 

personlighet. När en ’konstig känsla eller vibration’ uppstår tyder det ofta på att kandidaten 

har en fiktiv personlighet, det vill säga att rekryterarna upplever personen som icke genuin. 

Magkänsla visar sig vara någonting som rekryterarna tar hänsyn till, dock verkar det inte vara 

någonting som man ska lita på i varje fall.  

 

Känslor är en aspekt i rekrytering som tas upp även i Riveras (2015) artikel skriven i det 

amerikanska Journal of Sociology där rekrytering framställs som en emotionell process av en 

interpersonell utvärdering. Författaren analyserar hur känslor påverkar rekrytering genom att 

presentera sin egen kvalitativa studie som kompletterar en befintlig studie av Collins. Rivera 

(2015) utförde 120 intervjuer och deltagande observation under 9 månaders tid där hon 

använder sig av grundad teori för att genomföra sin studie. Resultatet visar att emotioner 

används vanligtvis av rekryterare för att utvärdera kandidater under en arbetsintervju. CV var 

inte det enda som konsulterna utgick ifrån utan det var magkänsla de gick på vilket Rivera 
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(2015) kallar ’gut instinct’. Rekrytering jämfördes med ´dating´ där människor känner 

emotioner eller kemi när de träffar varandra. Inom rekrytering är emotioner en del av 

bedömningsprocessen som inte går att komma undan, utan känslor används snarare som ett 

verktyg. Det anses vara ett effektivt sätt att utvärdera kandidatens kvalitet som inte går att 

mäta genom att kolla på ett papper. Rivera (2015) fann i sin studie att rekryterarna litar på 

sina instinkter när dem intervjuar potentiella anställda. Kandidatens första intryck anses inte 

räcka för att få jobbet utan de måste väcka starka positiva känslor som gör att rekryteraren 

känner sig upprymd. Kandidaterna som väckte emotioner av tråkighet och ilska ansågs inte 

vara aktuella för tjänsten. 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

I den tidigare forskningen har det visat sig att känslan- eller magkänslan är något som många 

rekryterare får när de träffar en kandidat för första gången och att det kan vara svårt att ändra 

på den när känslan väl har infunnit sig. Den tidigare forskningen beskriver rekryterarnas 

känsla som de får när de träffar en kandidat och det som påverkar känslorna är 

kommunikationsförmåga som ögonkontakt, flyt i språket som kandidaten har och utseendet.  

Kandidaternas kroppsspråk är något som påverkar rekryterare både positivt och negativt 

eftersom så mycket som 93% av vår kommunikation sker icke verbalt (Ganguly, 2017). 

Behärskar man kroppsspråket på ett bra sätt kan man gå långt som kandidat. Det som är 

viktigt i kroppsspråket är hållningen, gester, tonen i rösten och ansiktsuttryck bland annat. 

Likaså det verbala språket visar sig i den tidigare forskningen ha betydelse i en arbetsintervju. 

Den visar bland annat att en viss dialekt eller accent ibland kan ha en negativ inverkan på 

rekryterare. Det verbala språket kan användas som en strategi för kandidaterna att ge en viss 

bild av sig själva (Cocchiara, Bell & Casper, 2016). I den tidigare forskningen diskuterar man 

utseendet som någonting viktigt och ibland avgörande för utformningen av intervjun. 

Människor tillskriver varandra olika egenskaper på grund av utseendet som kan vara 

stereotypa när det gäller exempelvis överviktiga personer eller någon som har synbart mycket 

tatueringar. Man kan även i den tidigare forskningen läsa att rekrytering kan jämföras med 

´dating´ eftersom människor känner en kemi när de träffas och emotioner är en del av 

bedömningsprocessen som inte går att komma undan och där känslor snarare används som ett 

verktyg (Rivera, 2015). 

2.7 Vårt bidrag till den tidigare forskningen  

Den tidigare forskningen som har presenterats ovan består av studier som utforskar olika 

aspekter av rekrytering. De flesta studier har fokuserat på vad rekryterare lägger märke till i 

en intervju och det som avgör om kandidaten är anställningsbar eller inte. Det vår forskning 

har ambitionen att bidra till är att lyfta fram rekryterarnas upplevelse av interaktionen som 

sker under arbetsintervjuer. Fokus i vår studie ligger på rekryterarnas upplevelse och inte på 

kandidaten vilket kan ger en unik insikt på det som sker på intervjuerna. Det vi menar är att vi 

har tagit en annan ställning kring arbetsintervjuer då vi har utforskat det utifrån rekryterarnas 

synvinkel. Vidare finns det få eller näst intill inga studier inom vårt forskningsämne som har 

genomförts i Sverige därför kan vår studie bidra till att fylla i den bristen. Med andra ord kan 

vår studie, kring rekryterarnas upplevelse av interaktionen i arbetsintervjuer, ge en insikt på 

fenomenet i Sverige.  
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3 TEORI 

I det följande avsnittet presenteras den utvalda teoretiska ramen som vi har använt oss av för 

att tolka och förstå fenomenet. Vi har valt den symboliska interaktionismen som utgångspunkt 

i vår analysprocess. De utvalda teoretikerna är Goffman och hans dramaturgiska perspektiv 

som lägger fokus på den sociala och mänskliga interaktionen samt Arlie Hochschild och 

hennes teoretiserande kring emotionellt arbete. Nedan presenterar vi först innebörden av den 

symboliska interaktionismen och sedan redogörs för Goffmans och Hochschilds perspektiv 

och de begrepp som är relevanta för vår studie. Vi anser att den utvalda teorin är lämplig för 

vårt forskningsämne då den handlar om rekryterarnas upplevelse av interaktionen som sker i 

en arbetsintervju. Goffman, den symboliska interaktionismen och Hochschild ägnar sig åt att 

analysera den interaktion som sker mellan individer där det lyfts fram olika begrepp som 

anses känneteckna ett mänskligt samspel. 

3.1 Den symboliska interaktionismen  

Den symboliska interaktionismen är en inriktning som tillhör sociologisk socialpsykologi, den 

infördes i slutet av 1930-talet av Herbert Blumer (Lindblom & Stier, 2011:35). Detta 

perspektiv uppfattar individen som samhällets varelser där det mänskliga samspelet står i 

centrum. Inom den symboliska interaktionismen hävdas att samhället formar och genomsyrar 

individen samtidigt som människor skapar samhället. Människor anses tillhöra mer än en 

social grupp och därmed ha många flertal ”jag” som varierar beroende på situationen och 

samspelet. Det påstås i följande sociologiska inriktning att människor tolkar och ser 

verkligheten utifrån sina tillhörigheter. På så sätt orienterar sig individen i samhället 

(Lindblom & Stier, 2011:36). Enligt Ritzer och Stepnisky (2015:287) bygger den symboliska 

interaktionismen på ett antal grundprinciper och nedan kommer vi att ta upp de som är 

relevanta för vår studie.  

Tankeförmågan är en av grundprinciperna som genomsyrar hela det teoretiska perspektivet 

vilket betraktar individer inte som enheter drivna av yttre faktorer utan som reflekterande 

enheter. Det som menas är att människor inte motiveras av inre eller yttre krafter utan av sin 

kontroll. Individer är snarare enheter som interagerar samt reflekterar och omfattar den 

samhälleliga organismen. Tankeförmågan gör att individer beter sig på ett genomtänkt sätt 

vilket betyder att de reflekterar innan varje handling istället för att bara agera utan eftertanke. 

Förmågan anses vara inbäddad i medvetandet som inte ska uppfattas som en fysisk struktur 

utan som en pågående process. Den medvetande processen består av stimuli och respons som 

är i ständigt förhållande med samhället, jaget, interaktionen och symboler samt meningar som 

utgör aspekter av den symboliska interaktionismen (Ritzer & Stepnisky, 2015:287).  

Vidare är tankeförmågan formad av social interaktion som är en annan grundprincip inom 

detta teoretiska perspektiv. Det som påstås är att människors tankeförmåga utvecklas från 

barndomen och vidare kultiveras i vuxenlivet genom socialisation. Socialisation definieras 

som en dynamisk process i vilken en människa lär sig och tar in information som han eller 

hon kan anpassa till sina behov för att kunna överleva i samhället. Symboliska 

interaktionismen betonar att tankeförmågan inte bara är formad av socialisation utan även av 

interaktionen där förmågan uttrycks och utvecklas. I en interaktion måste samtliga aktörer ta 

hänsyn till varandra och därmed anpassa sina handlingar, dock är inte alla interaktioner 

kopplade till tänkandet (Ritzer & Stepnisky, 2015:288).  
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Enligt Ritzer och Stepnisky (2015:287) är inlärda symboler och meningar viktiga för att dem 

används av individer för att uttrycka sin tankeförmåga. Symbolers meningar bottnar i 

interaktionen och det är just i interaktionen där människor både lär sig och uttrycker meningar 

(Ritzer & Stepnisky, 2015:288). Symboler kan vara fysiska föremål såsom en hammare, ord 

och fysiska handlingar som förmedlar någonting. Språket anses vara ett system av symboler 

där ord används för att beskriva objekt, handlingar och individer vilket gör att dessa får sina 

meningar. Symboler möjliggör att människor i den sociala världen kan kategorisera och 

namnge objektet som befinner sig i deras värld. Språket underlättar kategorisering vilket 

bringar ordning i individens liv. Vidare anses symboler vara viktiga för människors förståelse 

av sin omgivning och därmed för förmågan att tänka samt lösa problem (Ritzer & Stepnisky, 

2015:289). 

En annan grundprincip handlar om att människor kan skapa nya meningar med sina 

tolkningar i en interaktion och detta kan ske på grund av att dem har en beslutfattandeförmåga 

som hindrar individen att bli styrd och påtryckt av symboler utifrån. Människor behöver inte 

acceptera de symboler som kommer från andra aktörer eftersom de har en viss autonomi och 

kan skapa ett liv med sin egen prägel. Det som menas är att individen kan modifiera och 

förändra symbolers meningar i en interaktion utefter hur hon eller han tolkar situationen. 

Enligt författarna hävdar W.I. Thomas och D. Thomas att människor lär sig att definiera 

sociala situationer från samhället där familjen och omvärlden utgör signifikanta källor. Trots 

detta gör individen ’spontana’ definitioner av situationen vilket gör att hon eller han kan 

modifiera symboler och meningar (Ritzer & Stepnisky, 2015:290). När detta sker, blir 

konsekvenser av handlingar verkliga och det är upp till individen att välja sitt handlingsätt 

vilket han eller hon gör genom sitt tänkande.  

Vidare hävdas inom den symboliska interaktionismen att i en mänsklig interaktion finns det 

dolda beteenden som innefattar en tankeprocess vilket innehåller symboler och meningar, 

samt att det finns ett öppet beteende vilket är det som individen uppvisar. Enligt Ritzer och 

Stepnisky (2015:289) innehåller handlingar drag från båda typer av beteende, dock är teorin 

mer intresserad av den dolda sidan. I en interaktion förmedlar människor meningar via 

symboler och individer anpassar deras respons beroende på hur de tolkar dessa symboler 

vilket är kärnan av följande grundprincip.  

Sammanfattningsvis är samtliga principer som nämndes ovan, utgångspunkten inom den 

symboliska interaktionismen som är ett sociologiskt perspektiv som har inverkat många 

teoretiker, blad annat Goffman och Hochschild som presenteras i nästa avsnitt. 

3.2 Erving Goffman: Det dramaturgiska perspektivet   

Den dramaturgiska ansatsen myntades i slutet av 1950-talet av Goffman som har sin 

utgångspunkt i den symboliska interaktionismen. Namnet dramaturgiska härstammar från 

grundtanken att individer försöker att skapa ett intryck av sig när de träffas där teoretikern 

använder teatermetaforer för att beskriva det som sker i ett samspel. Goffman (1959:22) 

menar att människor försöker att kontrollera intrycket som de framställer inför varandra och 

därmed situationen. De använder sig av olika metoder för att hålla ett viss framträdande under 

en interaktion. Goffman (1959:23) definierar interaktionen som ett ömsesidigt inflytande 

människor emellan på varandras agerande och handlande när de befinner sig i varandras 

fysiska närhet. Under interaktionen fyller individerna på sina aktiviteter med olika tecken som 

bekräftar fakta som kan vara otydliga. Det handlar om att mobilisera aktiviteter för att skapa 

en meningsfull interaktion som präglas av det individen vill förmedla (Goffman, 1959:35). 
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Den agerande personen förväntas att ge ett uttryck av sina kapaciteter under interaktionen på 

ett snabbt sätt, alltså utan tvekan. Exempelvis förväntas att en fotbollsdomare ger ett säkert 

intryck kring sin bedömning genom att fatta snabba beslut, ett ögonblicksbeslut som visar 

publiken att hen är säker i sin värdering.  

Wide (2011:149) hävdar att Goffman betonar starkt i sitt arbete att människor uppträder och 

intar olika roller inför varandra i ett samspel vilket kan både ske medvetet och omedvetet 

beroende på hur mycket energi individen lägger på att framträda. Roller definieras som ett 

mönster av beteenden och handlingar som människor spelar inför varandra. Människor anses 

vara aktörer som framställer sig som något annat än vad de är vilket är en viktig aspekt av det 

sociala livet (Wide, 2011:149). Goffman (1959:25) menar att när människor framträder inför 

varandra är det meningen att intrycket ska tas på allvar, alltså att människor tror på det som 

andra framställer framför dem. Det kallas framträdande vilket definieras som en summa av en 

individs aktivitet vid en viss tid vilket syftar till att påverka en annan individ eller individer i 

en viss riktning (Goffman, 1959:23). När människor träffas agerar och uppträder dem enligt 

en viss linje och anspråk som förväntas att man håller under spelets gång. Det som menas är 

att man presenterar sig på ett visst sätt och de andra förväntar sig att man håller sig vid det 

sättet man framställer sig själv som. Vidare lyfter Goffman (1959:39) fram att framträdandet 

socialiseras, det vill säga att framträdandet anpassas till de förväntningar och förutsättningar 

som existerar i den angivna situationen. Den agerande vill ge den andre ett intryck som är 

idealiserad i den situation hen befinner sig. Individer strävar efter att klättra uppåt i ett 

samhälle där de som befinner sig i en högre samhällsposition är idealiserade. Genom det rätta 

framträdandet kan individen klättra uppåt och undvika att hamna i lägre samhällspositioner 

samt bevara sin fasad.  

Goffman (1959:28) skriver om att individer har fasader som är expressiva utrustningar som 

används under framträdandet vilket kan både vara avsiktligt eller oavsiktligt. I samband med 

det tar teoretikern upp de aspekter som präglar fasaderna och framträdandet. Det som menas 

är att framträdandet är platsbundet, människor börjar sitt framträdande när de befinner sig på 

den aktuella platsen och därmed slutar när de lämnar platsen. Det handlar om begreppet 

inramningen som på engelska kallas the setting som omfattar omgivningen där framträdandet 

sker såsom möbler, bakgrundsinslag och dekor. Inramningen är en del av människors 

framträdande och på så sätt bidrar den till att forma individens handlingar. Goffman 

(1959:29–30) hävdar att i de sceniska inslagen, alltså inramningen, använder man sig av en 

personlig fasad som hänvisar till expressiva utrustningsdetaljer som man identifierar sig med. 

Den personliga fasaden inkluderar detaljer som individens rangordning, kön, ålder, etnicitet, 

kläder, storlek och utseende, ansiktsuttryck, talmönster, gester och hållning. Människor 

förväntar sig att individens agerande sammanfaller med dessa detaljer. Vidare betonas att 

inslag i den personliga fasen såsom kön och etnicitet ej är skiftbara medan andra inslag som 

ansiktsuttryck och gester är däremot rörliga och kortvariga. Med andra ord är ansiktsuttryck 

och gester exempel på teckenförmedlare som kan variera under framträdandet från en stund 

till en annan (Goffman, 1959:30).  

Vidare belyser Goffman (1959:30) att den personliga fasaden består av olika stimuli vilka är 

uppträdande och manér. Uppträdande hänvisar till de stimuli som visar oss den agerandes 

sociala status, det vill säga individens engagemang i formell eller informell aktivitet. Medan 

manér refererar till de stimuli som ger oss besked kring den roll som individen spelar under en 

viss situation. Exempelvis en individ som har ett undfallande manér visar att den låter sig 

ledas av andra medan en person som har ett överlägset manér visar att den tar initiativet och 

styr den verbala interaktionen (Goffman, 1959:30). Det förväntas att uppträdandet och manér 

går ihop och individens roll kommer att återspegla dessa. Dock är det inte ovanligt att dessa 

stimuli inte går i linje med varandra. Exempelvis förväntar man sig inte att en person med en 
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hög social status (uppträdandet) har ett undfallande manér. Dessutom finns det en förväntan 

att uppträdande, manér och inramningen sammanfaller med varandra. Sammanhanget skapar 

en idealtyp som stimulerar intresse som exempelvis kan vara att olika roller inom 

serviceyrken ska erbjuda kunder en utmärkt service vilket är det som förväntas (Goffman, 

1959:31–32).   

Enligt Wide (2011:142–143) är Goffman intresserad av att avslöja alla finter och knep som 

befinner sig i det sociala samspelet. Det påpekas att människor använder sig av sina förmågor 

för att inte genomskåda individernas handlingssätt. Det som menas är att den mänskliga 

interaktionen är någonting som kännetecknas av en ofrånkomlig tvetydighet där samtliga 

aktörer inte genomskådar varandra. Goffman tar en närmare titt kring denna tvetyghet i 

samspelet där han särskiljer mellan två tendenser som är förmågan att bortse ifrån fadäser 

samt reparera den sociala interaktionen och den lust att sätta sig över spelreglerna i samspelet. 

Vidare menar teoretikern att detta kan ses i det vardagliga livet som kan verka banalt men 

som är ändå betydelsefullt. Det som menas är att en verklig dramatik kan utspela sig i 

vardagen och inte bara i extrema miljöer som exempelvis på ett bibliotek eller på ett café. 

Goffman (1970:11–12) hävdar att under en interaktion bär individer ett ansikte som refererar 

till den bild som individen skapar av sig själv. Individen lägger energi kring att bilda sitt 

ansikte vilket förknippas med individens känslor därför vill man att andra delar den bild man 

vill ger av sig själv. Teoretikern menar att om ansiktet inte bekräftas av andra gör det att 

individen känner sig ’illa till mods” eller ’sårad’ vilket leder till att individer upplever 

kontakten med andra som någonting tvingat. Däremot när individen känner att sitt ansikte är 

orört och oskadat skapar det självförtroende samt säkerhet. Individer bär ett ansikte som man 

riskerar att tappa vilket gör dem uppmärksamma och försiktiga över det som görs och sägs 

(Wide, 2011:149). Alltså, man övervakar sig själv för att undvika att tappa ansiktet som till 

exempel att undvika vissa situationer eller att prata om vissa känsliga ämnen som kan vara 

hotande för framförandet. Detta kallar Goffman face-work (Wide, 2011:150). 

Face-work handlar om att individen beter sig på ett sätt som är förenligt med ansiktet samt 

arbetar emot händelser och symboler som kan hota detta (Goffman, 1970:17). Med andra ord 

handlar face-work inte bara om att individen ska rädda och undvika att tappa sitt ansikte utan 

det handlar även om bevara den andres ansikte. Goffman hävdar att ansiktet är en kollektiv 

angelägenhet för individerna i en interaktion. Det vill säga att individens handlande är knuten 

till andra och inte bara till sitt jag. Dock, kan individen handla med syftet till att avslöja och 

göra så att den andre tappar ansiktet vilket kan uppstå i situationer där man vill ta poäng på 

den andres bekostnad. Trots detta har man tilliten att den andre kommer att handla till fördel 

av sitt ansikte på så sätt kan man våga att engagera sig i olika sociala interaktioner. Människor 

anses behandla varandra på samma sätt och ser varandra som heliga. Enligt Wide (2011:153) 

påstår Goffman att ansiktet är någonting som är heligt. Människor tar hänsyn till varandra 

utan att störa varandra och på det sättet hålls gränsen mellan det heliga och den profana alltså 

mellan ansiktet och det som är utanför. Det handlar om ritualer som skyddar ansiktet och 

undviker samt förebygger de andra att avslöja eller se sprickorna på vårt ansikte (Wide, 

2011:153). 

Det som betonas är att individerna framställer en viss version av jaget som troligen kommer 

att accepteras av de andra aktörerna i samspelet vilket liknar teater. I en teater strävar 

aktörerna efter att presentera sig själva på ett visst sätt framför publiken. Trots detta framför 

aktörerna en särskild version av jaget som de hoppas att publiken kommer att godkänna, det 

vill säga att acceptera den version av jaget de visar upp i interaktionen. För att kunna 

upprätthålla intrycket använder aktörerna det som kallas intryckstyrning som skyddar jaget 

från oförutsedda handlingar kan hota det. Intrycksstyrning handlar om att skapa en 

dramaturgisk lojalitet inom gruppen och hindrar medlemmar från att identifiera sig med 
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individer som kan hota det framställda jaget. Vidare lyfts fram att aktörerna ska ha en 

sinnesnärvaro för att hindra felaktiga steg, en självkontroll för att bemästra sina verbala 

tonlägen och även sina ansiktsuttryck. Dessutom handlar intrycksstyrning om att kunna 

bedöma konsekvenserna i förväg av ett framträdande och därmed planera och förbereda sig 

inför eventuell kritik från publiken. Dock är det även publikens intresse att hjälpa aktören att 

upprätthålla sitt framförande och att lyckas med sin intrycksstyrning. Då bortser man ifrån 

felsteg för att rädda föreställningen och därmed undvika ett känslomässigt utbrott (Ritzer & 

Stepnisky, 2015:297).  

Goffman (1970:34) pratar om samspel genom samtal, att under ett fysiskt möte blir ansiktet 

mer tydligt och därmed är informationsbetingelser unika. När individer befinner sig fysiskt i 

närvaro av varandra tenderar dem att använda små tecken och medel under interaktionen 

såsom tonen i rösten och intagandet av positionen som kan vara värdeladdade för samtalet. 

Goffman (1970:34) påstår att under ett samtal är det oundvikligt att lämpliga och olämpliga 

intryck kan uppstå avsiktligt eller oavsiktligt. Under samtalet finns det en överenskommelse 

kring vem som inleder samtalet och vilka ämnen som kan beröras då individer använder en 

serie av gester för att inleda samtalet men också för att bekräfta varandra som berättigande 

aktörer i interaktionen. När människor legitimerar varandra som deltagare uppstår det så 

kallad samtalstillstånd vilket betyder att de är villiga att prata med varandra och därmed 

bibehålla ett kommunikationsflöde.  

Dessutom lyfter Goffman (1970:71) begreppet skick som refererar till ett grundelement av 

beteenden vilket utrycks genom hållning, klädsel och uppträdandet. Individens skick 

förmedlar önskvärda eller ickeönskvärda egenskaper av sig själv till andra. I vårt samhälle 

anses en person med bra skick behärska både tal och fysiska rörelser men även självkontroll 

över sina emotioner. Vidare skall personen vara pålitlig i samspelet genom att ha ett bra 

kommunikationssätt som inte utsätter hen för risker i interaktionen. Dock kan individen inte 

ge sig själv dessa egenskaper utan det härrör från andras tolkning kring hur den personen är. 

Med andra ord skapar människor en bild av sig själv genom skick och när det bekräftas av 

andra visar det att individen lägger stort värde på sig själv och tvärtom (Goffman, 1970:72).  

3.3 Arlie Hochschild: emotionellt arbete  

Enligt Ritzer och Stepnisky (2015:300) är Hochschild en av de viktigaste företrädarna inom 

emotionssociologi och hennes forskning anses ha gemensamma tankegångar med både 

symbolisk interaktionismen och Goffman. Hochschild behandlar i sin forskning känslor som 

ett centralt fokus för sociala interaktioner och sociala organisationer utifrån ett 

mikrosociologiskt perspektiv. Det hon gör är att hon sätter mikrosociologiska processer i ett 

sammanhang som är en del av en större social struktur där hon tar en marxistisk och 

feministisk inställning i sin analys.  

Hochschild (1979:553) påstår att känslor inte är någonting som människor lagrar inuti sig 

utan känslor är biologiskt givna. Det som menas är att emotioner inte är biologisk bestämda 

men biologiskt grundade. Människor har en förmåga att försöka forma sina känslor vilket hon 

kallar känslostyrning eller känsloarbete. Känslostyrning sätt i relation till sociala interaktioner 

då den anses vara en produkt av människors handlingar. Känslor båda framförs och framträds 

(Hochschild, 1979:551–552). Enligt Hochschilds (1979:568) emotionellt arbete är känslor ett 

socialt utbyte som uppvisas genom två olika sätt att agera. Utifrån Goffmans arbete utvecklar 

Hochschild (1979:568) två typer av agerande som skiljer sig mellan ytligt och djupt. Ytligt 

agerande hänvisar till när människor förmedlar ett visst känslointryck genom ett ytligt 
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framträdande såsom röstläge och ansiktsuttryck. Det är i ytligt agerande som Hochschild 

(1979:558) tar influenser från Goffman då han lägger stor vikt vid expressiva beteenden. 

Exempelvis som en skådespelare i en pjäs som vill förmedla en känsla av glädje eller ilska via 

sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vidare menar Hochschild (1979:568) att ett socialt utbyte 

av känslor sker via gester såsom en trevlig hälsning eller uppskattande blickar.  

Som tidigare sagts har Hochschilds forskning influerats från marxismen då hon analyserar den 

inverkan som kapitalismen har på känslostyrningen där hennes filosofi av emotioner sträcker 

sig till företag och organisationer. Hon tar upp det hon kallar känslosystemets förvandling 

vilken hänvisar till den offentliga känslostyrning som är styrd av företag och menar då att vårt 

privata och omedvetna känsloarbete ersätts med det offentliga. Ritzer och Stepnisky 

(2015:305) skriver om Hochschilds första studie kring kommersialisering av känslor som hon 

genomförde gällande flygvärdinnor. Sociologen har funnit att inom flygindustrin har 

medarbetarna långa arbetspass och trots detta förväntas de att se glada ut framför kunderna. 

Flygvärdinnor får specifika instruktioner till att skapa en känslomässig atmosfär i kabinen och 

beroende på vad chefen säger måste de visa en typ av känsla som kunderna kan använda för 

att generera dessa känslor. Genom ytligt agerande framför flygvärdinnorna en viss känsla som 

kunderna därmed mottar. Hochschild (1979:570) hävdar att arbeten som tillhör medelklassen 

såsom flygvärdinnor och sekreterare kräver en hög grad av emotionellt framträdande där 

känslor blir förvandlade. Det handlar om att hantera känslor vilket hon kallar för 

känslostyrning som antingen kan främja det sociala på ett bra eller mindre bra sätt beroende 

på hur emotionerna framställs. 

3.4 Summering av analysbegrepp 

Ovan har vi beskrivit den symboliska interaktionismen, Goffmans dramaturgiska perspektiv 

och Hochschilds emotionellt arbete. I vår analys använder vi oss av den symboliska 

interaktionismens grundprinciper som vi tidigare har skrivit om. Den symboliska 

interaktionismen utgör inte bara utgångspunkten som våra utvalda teoretiker tillhör utan 

perspektivet används som verktyg för att tolka och förstå rekryterarnas upplevelse. Vi 

använder oss av de principer som rör tankeförmågan, dolda beteendet och beslutsfattande 

samt individens förmåga att definiera situationer som vi beskrev tidigare. Vidare använder vi 

oss av Goffmans följande begrepp: roller, personlig fasad, inramningen, uppträdande och 

manér, ansikte, face-work, samspel genom samtal, samtalstillstånd, skick, intrycksstyrning 

och socialiserat framträdande. Slutligen tolkar vi rekryterarnas upplevelse med hjälp av 

Hochschilds ytligt agerande och känslosystemets förvandling. Samtliga begrepp används vid 

olika faser i vår analysprocess som presenteras nedan, det vi menar är att vi använder oss av 

dessa begrepp vid olika tillfällen under resultatdelen beroende på deras relevans.  

4 METOD 

I detta avsnitt presenterar vi uppsatsens metodologiska ansats och tillvägagångsätt samt 

motiverar valet av metoden. Därefter redogör vi hur urvalet har skett och hur vi har samlat in 

data. Vi presenterar även den analysprocess vi använt för att bearbeta den insamlade empirin. 
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4.1 Metodens grundantagande 

Hermeneutik är det utvalda angreppsättet i föreliggande studie som huvudsakligen handlar om 

att tolka och förstå ett mänskligt fenomen och företeelse. Metoden är en filosofi som vilar på 

begrepp av förståelse och tolkning, det som menas är att man åstadkommer förståelse genom 

tolkning (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007:65). Ödman (2007:24) hävdar att förståelse 

handlar om att ställa sig framför någonting för att kunna se tydligt det man betraktar och det 

är genom förståelse man kan nå fram till det man betraktar. Dock, betonar Ödman (2007:24) 

att förståelse och begripandet är olika begrepp som skiljs åt. Begripandet definieras som 

någonting motoriskt såsom att greppa eller att ta i och anses vara enbart en kognitiv handling 

som inte förändras. Medan förståelse är någonting som kan förnyas och är en kognitiv akt 

som berör individens viljande, etiska övergångar och kännande. Begripandet kan ses snarare 

som ett redskap för förståelsen. 

 

Förståelse är ett komplext begrepp som enligt Binding och Tapp (2008:123) är en del av oss 

och självet samt vårt tänkande. Förståelsen hänger ihop med vår existens och är en 

grundpelare av att vara-i-världen, hävdar Ödman (2007:25). Individens förståelse kan inte 

separeras från individens själv (Binding & Tapp, 2008:123). I samband med detta lyfter 

Binding och Tapp (2008:129) fram subjektivitet inom hermeneutiken och skriver att 

förståelse sker utifrån individens perspektiv och därmed innehåller drag av tidigare 

erfarenheter och kunskap. Subjektivitet i förståelsen är inte en begräsning eftersom individens 

perspektiv kan vara delad av flera människor trots att de inte har gemensamma tidigare 

erfarenhet eller kunskap. Förståelse handlar om förnyelse av kunskap och uppfattningar vilket 

kräver att forskaren gör sig medveten av sina föruppfattningar för att kunna närma sig den 

verklighet man betraktar och vill förstå. Förförståelse är en viktig aspekt inom hermeneutik 

eftersom det betonar vikten av att forskaren behöver utforska sina föruppfattningar för att 

förnya sin förståelse (Binding & Tapp, 2008:128). Ödman (2007:26) menar att forskaren 

alltid har en förförståelse kring det man vill tolka.  

 

Tolkning är det andra viktiga begreppet inom hermeneutik som är ständigt medverkande med 

förståelsen och det handlar om att betrakta något som något vilket sker när förståelse inte 

täcker det som man betraktar. Ödman (2007:57) påstår att man tolkar något när tecknen är 

svårtydbara, den förståelse man har täcker inte det man vill betrakta och då använder man 

tolkning för att nå förståelse. Vidare skriver Ödman (2007:26) att språket är ett redskap vi 

använder oss av för att utrycka vår tolkning och för att åstadkomma förståelse. Därför är 

dialektiken ett centralt begrepp inom hermeneutik. Gadamer anser att kunskap kan nås genom 

öppenhet och deltagandet där dialektik inte är en metod utan snarare ett sätt ett nå förståelse 

av det som betraktas (Ödman, 2007:27). Jakten efter kunskap utgör grunden för den så kallade 

genuina konversationen vilket kan ske både verbalt eller via text där språket är ett 

kommunikationsmedel. För att nå den genuina konversationen krävs det öppenhet mot nya 

tolkningar som kan åstadkommas genom att ifrågasätta tidigare tolkningar och förförståelse 

(Binding & Tapp, 2008:123–124). Dialektiken anses som ett sätt att åstadkomma förståelse 

kring ett ämne i vilken objektet blir subjekt, forskaren låter fenomenet eller företeelsen att 

framträda för honom. Dialektiken utgör kärnan av datainsamlingen vilket kommer att 

ytterligare förklaras i ankommande avsnitt.  

 

Som tidigare sagts hänger förståelse ihop med att vi existerar i världen där vi definierar vår 

värld och vice versa och på samma sätt är i samverkan med förståelsen. Ödman (2007:25) 

skriver att Heidegger menar att förståelse sker inom ramarna av en helhet där man siktar till 

att förstå delar för att kunna förstå den större bilden. På samma sätt siktar man till att förstå 

helheten för att kunna nå fram och förstå de delarna som utgör helheten. Detta kallas för den 
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hermeneutiska cirkeln som är en förståelseprocess som kräver en tanke fram och tillbaka 

mellan tolkning och förståelse (Ödman, 2007:99). Denna hermeneutiska grundtanke kommer 

att utgöra grunden för analysprocessen som presenteras nedan.  

4.2 Motivering av metodval 

Hermeneutik som det tidigare framgått syftar till att förstå och tolka mänskliga företeelser 

samt fenomen som kännetecknar det mänskliga livet. Inom den utvalda metoden kan 

företeelse och fenomen ses och förstås på olika sätt, den erkänner att man inte kan nå en 

objektiv sanning eftersom man inte kan ställa sig utanför självet. Ödman (2007:14–15) menar 

att vi kan tolka och förstå tack vore att vi är historiska varelser. Förståelse är huvudkärnan 

inom hermeneutik och handlar om att ställa sig framför någonting. Binding och Tapp 

(2008:23) definierar förståelse som att noggrant och ordentligt veta något vilket är en del av 

människors själv och eget tänkande. Valet av hermeneutik för följande studies ämne vilar på 

att filosofin strävar efter att åstadkomma förståelse genom tolkning. Det passar väl med våra 

teoretiska utgångspunkter som tar avstamp från symbolisk interaktionismen, Goffman och 

Hochschild där vi vill förstå och tolka rekryterarnas upplevelse av interaktionen. 

 

Vi anser att denna metod är lämplig och revelvant för frågeställningen eftersom hermeneutisk 

syftar till att uppnå förståelse och inte en förklaring av en företeelse. Studiens syfte är att 

åstadkomma kunskap och en fördjupad förståelse av rekryterarnas upplevelse kring 

interaktionen i arbetsintervjuer. Genom hermeneutik anser vi att man kan nå essensen av 

rekryterarnas upplevelse på djupet och därmed tolka och förstå den fysiska interaktionen. Det 

studien strävar efter är att ge en inblick och en nyanserad förståelse kring rekryterarnas 

upplevelser och därigenom lyfta fram de relevanta aspekterna av den. Fenomenet anses 

behöva tolkning vilket är någonting som hermeneutik riktar sig mot. Hermeneutik kan ses 

som ett redskap som vi använder oss av för att kunna förstå och tolka denna mänskliga 

verklighet, alltså rekryterarnas upplevelse av det fysiska mötet i form av arbetsintervjuer. 

Enligt Ödman (2007:40) är förståelse ett verktyg som öppnar vår egen och andras värld. 

Studien vill därmed öppna dörrarna av den verklighet som sker i rekryteringsbranschen och 

upplevelsen av den fysiska interaktionen utifrån rekryterarnas synsätt.  

4.3 Urval  

Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har intervjuat tio deltagare som har valts ut utifrån 

forskningens syfte. Detta för att få en djupare förståelse av fenomenet och kunna besvara vår 

studies fråga: Hur upplever rekryterare interaktionen under en arbetsintervju?  

Den utvalda metoden är ett målinriktat urval som vanligtvis används inom kvalitativ 

forskning genom vilken man samlar in datamaterial via intervjuer. Målinriktat urval 

kännetecknas av ett strategiskt drag som går ut på att välja informanterna utifrån 

frågeställningen som genomsyrar undersökningen, alltså forskningsfrågan. Inom denna 

urvalsmetod gör forskaren sitt urval där syftet är att intervjua deltagarna som är relevanta för 

forskningsämnet (Bryman, 2008:434). I detta steg av studiens gång har vi använt oss av 

Google för att söka rätt på de olika befintliga rekrytering- och bemanningsföretag som har 

sina kontor i två stora städer där vi enkelt har kunnat ta oss till. Vi kontaktade de företag som 

påträffades i vår sökning vilka var både stora och små bolag och som arbetade med 

rekrytering i grund och botten. Det vi har sökt efter är rekryterare eftersom vår studie handlar 
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om just rekryterarnas upplevelser som även vår forskningsfråga tyder på. Baserat på detta har 

vi valt att kontakta enbart rekrytering- och bemanningsföretag och gå vidare med 

respondenterna som har ansetts vara relevanta för studiens syfte. Målinriktat urval har tillåtit 

oss att få tillgång till informanterna som i första hand har erfarenhet och upplevelser av 

arbetsintervjuer och på så sätt har vi kunnat få tillgång till innehållsrik information kring 

fenomenet.    

Vidare har vi har tagit en första kontakt med de olika bolagen via telefon där vi blev 

hänvisade till olika rekryteringsansvariga, bland annat konsultchefer. Under samtalet har vi 

berättat att vi är studenter från Mälardalen högskola som håller på med vårt 

examinationsarbete. Vidare har vi talat om för personerna om vår studies syfte för att väcka 

deras intresse vilket har fungerat i vissa fall. Dock, har vi haft behovet att kombinera 

målinriktat urval med en annan urvalsmetod för att ta kontakt med ytterligare respondenter. 

Under urvalets gång har vi valt att använda oss ut av snöbollsurvalet som metod för att få 

tillgång till deltagarna då det har inträffat svårigheter med att hitta tillräckligt många 

informanter på grund av olika skäl. Snöbollurval innebär att forskarna blir hänvisade till 

potentiella informanter av studiens deltagare (Patton, 2002:237). Med andra ord 

rekommenderar deltagarna andra individer som skulle kunna vara med i undersökningen. Vi 

har då frågat de rekryterarna vi har funnit via målinriktat urval om att tipsa oss om någon 

annan person såsom en kollega som skulle kunna delta. På så sätt har vi kunnat få kontakt 

med andra informanter och därmed fått tillräcklig många deltagare. I tabellen 1.0 kan man se 

att vissa rekryterare tillhör samma företag vilket illustrerar de fall där snöbollurval har skett.  

 

I vårt urval har det inte haft någon betydelse vilket kön eller ålder på deltagarna eftersom vår 

studie vill belysa rekryterarnas upplevelse av interaktionen. I tabellen nedan har vi valt att 

visa vilken ålder och arbetserfarenhet deltagarna har för att få en något mer målande 

beskrivning av vilka de är och ge en bakgrund kring de informanter vi har intervjuat.  

 

Tabell 1.0 

Informanterna Ålder Arbetserfarenhet 

(år) 

Företag 

Rekryterare A 25 2  Företag 1 

Rekryterare B 57 20 Företag 1 

Rekryterare C 28 3 Företag 2 

Rekryterare D 35 15 Företag 3 

Rekryterare E 43 10 Företag 4 

Rekryterare F 41 10 Företag 5 

Rekryterare G 45 15 Företag 5 

Rekryterare H 60 30 Företag 6 
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Rekryterar I 46 1 Företag 7 

Rekryterare J 51 10 Företag 8 

4.4 Datainsamlingen  

I denna studie har datainsamlingen skett i form av semistrukturerade intervjuer där vi har 

utgått ifrån ett antal frågor som har berört olika aspekter av det fysiska mötet och 

rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en arbetsintervju. Intervjuerna har spelats in med 

en röstinspelare efter att alla deltagarna har givit oss tillåtelse att spela in dem som sedan har 

transkriberats. Intervjuerna har utspelat sig på rekryterarens arbetsplats där vi har bett om att 

få sitta ned på en lugn plats för att minimera yttre störningar. Valet av plats för intervjuerna 

har gjorts av oss med syfte att skapa en bekväm stämning för deltagarna. Vidare har vi vid 

varje intervjutillfälle försökt att småprata en stund, exempelvis på väg till rummet för 

samtalet. Detta har vi gjort för att skapa en avslappnad atmosfär. Varje intervju har tagit 

mellan 30–45 minuter. Vi har genomfört intervjuerna utifrån en intervjuguide som har bestått 

av ett visst antal frågor vilka har varit av öppen karaktär (se bilaga 1). Dessa frågor har berört 

olika aspekter av en arbetsintervju där fokus har varit på rekryterarnas upplevelse av 

interaktionen i denna. Semistrukturerade intervjuer tillåter en flexibilitet i samtalet där vi inte 

har behövt hålla oss till våra förberedda frågor utan vi har ställt följdfrågor utifrån deras svar. 

Dock har vi försökt att styra samtalet till en viss utsträckning för att hålla oss inom ämnets 

ramar. Vidare har vi valt att utföra intervjuer eftersom dialektiken är ett centralt begrepp inom 

hermeneutik där vikten av språket betonas starkt (Binding & Tapp, 2008:124).  

 

Den genuina konversationen mellan flera aktörer som sker via verbalt språk anses vara 

grunden för förståelsen (Binding & Tapp, 2008:122). Denna kräver en viss öppenhet mot nya 

meningar som kan dyka upp och det som den andre förmedlar under konversationen. För att 

åstadkomma den krävda öppenhet behöver forskaren ifrågasätta sin förförståelse samtidigt 

som han/hon behöver vara villig att ta emot de nya uppfattningar som kan förändra förståelsen 

(Binding & Tapp, 2008:123). Inom hermeneutik är det viktigt att forskaren träder in i 

personens verklighet för att studiens objekt ska upplevas som ett subjekt (Ödman, 2007:28). 

Vidare är det viktigt att forskaren och samtalsdeltagaren i den genuina konversationen intar 

samma perspektiv för att nå samma förståelse och utblick kring den utforskade verkligheten 

(Binding & Tapp, 2008:124). Detta definieras som horisontsammansmältning vilket betyder 

att forskarens perspektiv förenas med den andres synfält för att skapa en gemensam förståelse 

(Ödman, 2007:29). Genom horisontsammansmältning blir forskarens synfält bredare vilket 

nås genom att göra sig medveten om sin förförståelse. Medvetenheten om förförståelse 

möjliggör att forskaren är öppen för den andre och för de läror möjligheten ger och som kan 

dyka upp under den genuina konversationen (Binding & Tapp, 2008:125).  

 

För att åstadkomma den genuina konversationen mellan oss och informanterna har det varit 

nödvändig att vara öppna och låta rekryterarnas upplevelse framträda själv. Syftet med 

intervjuarna är att nå en djupare förståelse kring rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en 

arbetsintervju och för att göra det har vi valt att vara noggranna med att hantera våra 

föruppfattningar. Vi har valt att göra oss medvetna om vår förförståelse genom att skiva ner 

våra tankar kring ämnet innan varje intervjutillfälle vilket vi presenterar i nästa segment. Att 

göra oss medvetna om vår förförståelse har möjliggjort att vi har kunnat ifrågasätta den under 

dialogen med den andre. Detta har varit viktigt för att nå öppenheten som krävs för att hamna 
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i den genuina dialogen och därmed för det som förmedlas. Vidare har vi strävat efter att nå 

horisontsammansmältningen genom att följa upp det informanten har sagt efter varje fråga. Vi 

har säkerställt att vi uppfattade verkligheten på samma sätt som deltagaren genom att kort 

sammanfatta det som sagts. Öppenheten och horisontsammansmältning har varit viktiga steg 

som har möjliggjort att vi har kunnat förstå rekryterarnas upplevelse och se verkligheten 

utifrån individens glasögon. På det sättet har vi kunnat, vi och rekryterarna, nå en gemensam 

förståelse kring rekryterarnas upplevelse av interaktionen som sker under arbetsintervjuer. 

Dock, är det viktigt att vi, som forskare, lyssnar och visar uppmärksamhet för den andre under 

dialogen och det har vi gjort genom att ställa relevanta uppföljningsfrågor och på ett generellt 

sätt har vi tillåtit rekryterarna att prata fritt (Binding & Tapp, 2008:126). 

4.5 Etik 

Datainsamlingen, alltså intervjuerna, har genomförts på informanternas samtycke för att 

undvika etiska problem som kunde har uppstått under uppsatsens gång. Samtycke handlar om 

att undersökningsdeltagarna accepterar att vara en del av studien och enligt Nygren (2012:32–

33) kan detta göras i form av ansökningsblanketter eller informationsbrev. Vi har valt att 

fråga informanterna om deras deltagandet genom informationsbrev som vi har delat ut innan 

vi har börjat intervjun (se bilaga 2). Vi har skapat informationsbrevet utifrån vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav vilka skall uppfyllas när man genomför en studie.  

Det första kravet kallas informationskravet vilket handlar om att forskaren skall informera 

studiens deltagare om syftet och det utforskade ämnesområdet. Vidare skall 

informationsbrevet innehålla en detaljerad beskrivning av deltagarnas position och de villkor 

som råder vid deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002:7–8). I informationsbrevet (se bilaga 2) har 

vi skrivit att följande studie är ett examinationsarbete som syftar till att få fram rekryterarnas 

upplevelse av interaktionen i arbetsintervjuer. Vi har även informerat om att intervjuerna 

kommer att spelas in om samtycke ges av deltagaren. 

Samtyckeskravet handlar om att informera deltagarna om deras rättigheter som gäller vid 

deltagande. Informanterna har rätt till att bestämma hur länge de skall delta och att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst utan att drabbas av negativa konsekvenser. 

(Vetenskapsrådet, 2002:10). I vårt informationsbrev har vi varit tydliga med att deltagandet i 

vår studie är frivillig, alltså man har rätt att avstå från intervjun när som helst och det kommer 

inte påverka studien eller dem på något sätt. Vi har bett informanterna att signera 

informationsbrevet för att säkerställa deras samtycke.  

Vidare har vi behandlat det tredje huvudkravet som är konfidentialitet vilket handlar om 

sekretess av deltagarnas identitet. Det handlar om att skydda de berördas personliga uppgifter 

och inte lämna personens information till utomstående (Vetenskapsrådet, 2002:12). Detta har 

varit ett viktigt krav för vår studie där vi har haft informanter från stora företag som önskade 

att hålla sig anonyma. Vi har tydligt redogjort i vårt informationsbrev att samtliga deltagare 

kommer hållas anonyma genom att benämna dem i studiens resultat med bokstäver och inte 

med deras namn (se tabell 1.0). Dessutom har vi använt oss av siffror för att benämna 

deltagarnas företag med syftet att skydda informanternas integritet och göra att dem inte bli 

identifierbara. Detta har varit en trygghet för rekryterna i samtliga företag som vi har besökt. 

Det har även betytt en trygghet för informanterna, det vill säga att deltagarna kunde känna sig 

avslappnade i sina berättelser utan att behöva oroa sig kring det som sägs. 
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Sist och inte minst är nyttjandekravet som berör den insamlade information vilket enbart ska 

användas för forskningsändamålet. Information skall inte lånas ut eller användas för annat 

bruk (Vetenskapsrådet, 2002:14). Detta är någonting som vi har omfattat i vårt 

informationsbrev där vi har skrivit att all information som vi samlar från intervjuerna kommer 

enbart användas till uppsatsens syfte. Vidare har vi informerat deltagarna att de inspelade 

intervjuerna kommer att raderas när undersökningen är klar.  

Slutligen har informationsbrevet uppskattats av vår studies deltagare som har ansett det vara 

detaljrikt och tydligt i sitt innehåll. Dessutom har vi gett informanterna våra kontaktuppgifter i 

fall dem undrade om forskningsresultatet eller om dem hade övriga frågor kring studien.  

4.6 Analys  

Efter insamlingen av empirin sker analysprocessen som hermeneutiken kallar tolkning och 

förståelseprocess. I detta stadie är datamaterialet bearbetad genom tolkning för att i slutändan 

komma fram till en förståelse om fenomenet. Inom hermeneutik är grundtanken i analysen att 

lägga pusselbitar för att skapa en helhetsbild av fenomenet (Ödman, 2007:97). Samtidigt är 

det viktigt att begripa den stora bilden för att lägga pusselbitarna på rätt plats. Det är en 

tankerörelse mellan del och helhet som heter den hermeneutiska cirkeln. Ödman (2007:99) 

menar att det är ett ömsesidigt förhållande mellan helhet och sina delar vilket tyder på att man 

inte kan förstå helheten utan att förstå sina delar samtidigt som man inte kan förstå delarnas 

innebörd utan att uppfatta den stora bilden. Denna tankerörelse utgör grunden för att 

åstadkomma den nya förståelsen.  

 

Under analysprocessen är vår förförståelse en viktig aspekt eftersom den hjälper oss, 

forskarna, att skapa nya tolkningar och meningar. Genom nya tolkningar sker det en ständig 

förändring i den hermeneutiska cirkeln (Ödman, 2007:103). Omtolkningar sker när forskaren 

pendlar mellan del och helhet då cirkeln transformeras till en spiral. Detta åstadkoms när 

forskarens förståelse utvecklas under analysens gång. Spiralen handlar om utveckling av 

förståelsehorisont som sker i samband med kunskapen som forskaren når via totalisering 

Ödman, 2007:104–105). Totalisering handlar om att skapa nya tolkningar utifrån tidigare 

tolkningar som i sig utgör grund för nästa totalisering. Totalisering omfattar en del av 

verkligheten. Genom totalisering kan man nå meningsfulla helheter och ta förståelsen på en 

högre abstraktionsnivå (Ödman, 2007:65–67).  Allt detta kommer att ske under tre analytiska 

nivåer, en inledande tolkning, fördjupande tolkning och slutligen en huvudtolkning 

(Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 2007:281). 

 

4.6.1 Inledande tolkning: 

Inledande tolkning är den första analysnivån som befinner sig på en lägre nivå av den 

hermeneutiska cirkeln. Det handlar om att få en övergripande bild och en generell förståelse 

av datamaterialet genom att läsa de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger. Under 

läsningen har vi markerat de olika aspekter som har varit upprepande eller som har stuckit ut 

från datamaterialet. Genom att läsa och markera olika aspekter och meningar i texten har det 

möjliggjort att vi har hamnat i dialog med texten och därefter fått både en överblick på själva 

upplevelsen samt på de delar som utgör denna. De aspekterna som vi har markerat har visat 

ett mönster i datamaterialet som vi har valt att dela upp i olika tema för att ha koll på de olika 

pusselbitar men även på helhetsbilden av rekryterarnas upplever av arbetsintervjuer. Det har 
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varit vår bas för ankommande tolkningssteg, dock i inledande tolkning har det inte skett 

någon form av tolkning utan det har handlat om att bli bekanta med empirin (Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström, 2007:281). 

 

4.6.2 Fördjupande tolkningen: 

Den fördjupande tolkningen är det andra steget som höjer analysnivån mot den abstrakta 

dimensionen. Under följande steg har vi använt oss av de tema som vi tidigare har funnit i 

inledande tolkning för att bearbeta vidare datamaterialet och skapa tolkningar. Denna 

tolkningsnivå handlar om att jämföra de olika tema och hitta en röd tråd som binder ihop 

dessa för att skapa struktur. Det handlar om att hitta likheter och skillnader mellan de olika 

teman och aspekter som man har hittat i texten för nå en alltmer noggrann bild av 

rekryterarnas upplevelse. På så sätt har vi kunnat analysera datamaterialet på en djupare nivå 

och därmed nå en fördjupad tolkning. Vi har då pendlat mellan de teman som vi har funnit i 

den inledande tolkningen och de nya teman som vi har hittat i denna fas (se bilaga 3). Detta 

kallas för totalisering som vi har förklarat ovan. Alltså tolkningar baserad på tidigare 

tolkningar har gjort att vi har kunnat ta vår förståelse till en högre nivå i den hermeneutiska 

spiralen. Vidare är syftet i detta steg att få fram gömda mönster som kan nås genom att ’läsa 

mellan raderna’ och med hjälp av vår utvalda teori har vi nått en nyanserad och fördjupad 

förståelse kring ämnet. I denna analysfas är teorin ett verktyg som vi har använt oss av för att 

tolka delarna och helheten. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2007:284) kommer teori 

att kontrollera forskarens förförståelse. I denna fas pendlar vi mellan delarna och helheten. 

Totalisering gör att de nya tolkningarna omfattar tidigare tolkningar och på det sättet får man 

en större bild av den upplevda verkligheten, det betyder att tolkning tas till en mer abstrakt 

nivå som nämndes tidigare. Då blir den hermeneutiska cirkeln snarare en spiral eftersom 

forskaren får en djupare insikt och kunskap kring fenomenet. Nya tolkningar skapar nya 

sammanhang och en ny förståelse, denna spiralen är enligt Ödman (2007:103–107) oändlig.  

 

4.6.3 Huvudtolkning: 

Det sista analyssteget handlar om en huvudtolkning och det är just i denna punkt som cirkeln 

blir en spiral. Huvudtolkningen kan definieras som ett paraply som omfattar tidigare 

tolkningar där det framträder en tydlig röd tråd som knyter ihop det som har funnits innan. I 

denna fas har vi vidare totaliserat våra tidigare tolkningar genom att koppla ihop de tema som 

har funnits i den fördjupande tolkningen. Genom att sätta teman i jämförelse har vi kunnat 

hitta likheter och skillnader som har avslöjat det dominanta mönster som har återkommit 

genom samtliga datamaterial. Det handlar om att åstadkomma en struktur genom att sätta ihop 

de delarna (tema) som utgör helhet (Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 2007:285). Under 

denna fas har vi satt ihop de olika pusselbitar som vi har funnit under våra analysnivåer och 

på så sätt har vi bildat den alltmer större bilden av verkligheten. Syftet med huvudtolkning är 

att belysa och få fram en nyanserad förståelse kring de olika aspekter som utgör rekryterarnas 

upplevelse samt den sidan av verkligheten som kan nås enbart via en djupare tolkning.  

Huvudförståelse av rekryternas upplevelse av interaktionen, alltså arbetsintervjuer, har 

kopplats vidare till det teoretiska perspektiv som vi har gjort i föregående analysnivå. I denna 

fas har vi nått den abstrakta nivån av förståelsen.  
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4.7 Förförståelse 

Inom hermeneutiken betonas vikten av förförståelsen vilket definieras som vår 

överensstämmelse med verkligheten (Ödman, 2007:102). Enligt Ödman (2007:102) är 

förförståelse inte bara en del av vårt minne utan den vägleder oss i olika situationer och den 

hjälper att orientera oss. Den anses vara en ledtråd för det som man studerar och har därmed 

varit ett betydelsefullt forskningsverktyg. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2007:138) 

hävdar Gadamer att man inte kan nå förståelse utan att ha en förförståelse. Dock kan 

förförståelse betyda ett hinder för förståelsen om man inte är medveten om sina 

föruppfattningar. Förförståelse kan vara både implicit och explicit i form av en icke kritisk, 

icke teoretisk kunskap som tas för givet. När vi förstår något som något använder vi redan vår 

förförståelse även om den inte är helt tydlig. Inom hermeneutiken är det viktigt att forskaren 

gör sig medveten om sina föruppfattningar och därmed erkänner att det finns en kamp att 

hålla förförståelsen i schack och inte låta den ta över förståelsen. Att göra sig medveten om 

sina föruppfattningar kan samtidigt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007:142) vara en risk 

då förförståelsen kan väckas så att den verkar omedvetet. Trots detta är medvetenhet kring 

förförståelse ett viktigt steg inom den hermeneutiska metoden för att på det sättet kan man 

ifrågasätta den och därmed uppnå en öppenhet för forskningsämnet (Binding & Tapp, 

2008:129). När man ifrågasätter sin förförståelse kring ett ämne öppnar man även en dörr till 

nya möjligheter (Binding & Tapp, 2008:128). Med det menar Binding och Tapp (2008:125) 

att medvetenhet orienterar oss till potentiella likheter och skillnader mellan oss själva och de 

andra. Denna öppenhet för den andre ger tillåtelse till nya lärandemöjligheter och tillgång till 

den andres synsätt. På så sätt kan man hamna i dialog med studiens objekt som vi har nämnt i 

föregående avsnitt.  

Som vi skrivit tidigare har vi som forskare valt att göra oss medvetna om förförståelse genom 

att skriva ned våra föruppfattningar inför varje intervju. Vi har använt oss av en 

anteckningsbok där vi har noterat våra tankar kring rekryterarnas upplevelse av 

arbetsintervjuer. Det har gjorts för att få en bra översyn kring vår förförståelse som har gjort 

det lättare att ifrågasätta den under datainsamlingen. Vidare har detta möjliggjort att vi har fått 

en öppen inställning mot rekryterarnas upplevelse av interaktionen under arbetsintervjuerna. 

Vi har båda varit med på flera arbetsintervjuer gällande olika tjänster dock har Annica haft 

fler antal intervjuer eftersom hon har varit aktiv på arbetsmarknaden under en längre period 

än Kenza. Vi har även muntligt diskuterat vår förförståelse under datainsamlingens gång där 

vi har funnit ett antal likheter och skillnader. Vi har funnit att båda två har klädsel som en del 

av vår förförståelse men att den skiljer sig åt. Det vi menar är att kläder är någonting som vi 

lägger märke till fast på olika sätt. Annica har haft i sin förförståelse att en rekryterare 

förväntar sig att när man är på en arbetsintervju anpassar man sin klädsel efter den sökta 

tjänsten medan Kenza har tänkt att man ska klä sig formellt vid varje intervju oavsett arbete. 

Vidare har vi funnit att kroppshållning var någonting som har dykt upp när vi har reflekterat 

över rekryterarnas upplevelse under en arbetsintervju. Annica har trott att under en intervju 

ska man inte ha armarna i kors för att detta utstrålar nonchalans medan Kenza har tyckt att 

man ska vrida kroppen mot intervjuaren för att visa intresse. Å andra sidan har vi olika 

föruppfattningar kring andra aspekter. Annicas förförståelse har omfattat att en kandidat ska 

presentera sig ’hel och ren’ vilket hon har ansett att vara en självklarhet och att denne borde 

visa ett intresse för den sökta tjänsten. Kenzas föruppfattningar har visat att man ska 

presentera sig på en arbetsintervju lagom sminkad med en presentabel frisyr som exempelvis 

en knut. Hon har tyckt att man inte ska använda slangord i en arbetsintervju. 
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5 RESULTAT 

I följande del presenteras studiens resultat i tre faser som utgår från den hermeneutiska 

analysprocess som beskrivs i metod delen. Vi har delat upp studiens resultat mellan inledande 

tolkning, fördjupande tolkning och huvudtolkning som består av olika tolkningsnivåer som vi 

har gjort av datamaterialet. Desto högre tolkningsnivå desto mer abstrakt blir tolkningen där 

vi har inkorporerat vår utvalda teoretiska ram för att tolka rekryternas upplevelse av 

interaktionen. I den första tolkningen, den inledande tolkningen, har vi fått en helhetsbild av 

datamaterialet då vi kom fram till sju återkommande teman. I den andra tolkningen, den 

fördjupade tolkningen, har vi fått fram fyra teman som omfattar tidigare tema. I det 

tolkningssteget har vi använt oss av citat och teori för att tolka fenomenet. Den sista 

tolkningsnivån är huvudtolkningen som anses anknyta tidigare tolkningar och därmed belysa 

en röd tråd av rekryterarnas upplevelse. Huvudtolkningen ämnar besvara vår forskningsfråga 

som är: Hur upplever rekryterna interaktionen under arbetsintervjun?   

5.1 Inledande tolkning 

Det följande avsnittet presenterar det första steget av vår analysprocess där vi har gjort en 

preliminär tolkning av datamaterialet. Vi har läst igenom det transkriberade materialet flera 

gånger på ett noggrant sätt och vi har vidare valt att läsa intervjuerna högt för varandra. Under 

läsningen har vi markerat i texten de olika delar som vi har tänkt oss vara relevanta för 

forskningsämnet. Dessutom har vi antecknat nyckelord som har omfattat de relevanta aspekter 

som vi har funnit efter varje läst intervju. Detta har gjorts med syfte att få en övergripande 

bild av rekryterarnas upplevelse av interaktionen under arbetsintervjuer. Läsning av 

transkriberingar och anteckningar som vi har gjort utmynnade i sju översiktliga teman som 

har varit återkommande. Dessa presenterar vi nedan.  

5.1.1 Känslan  

Rekryterarnas upplevelse av interaktionen under arbetsintervjuer har visat sig handla om 

bland annat en känsla. Samtliga rekryterare lyfter fram att varje gång de träffar en kandidat får 

de en känsla av hur personen är. Denna känsla är någonting som de inte kan sätta fingret på 

eller definiera men det är någonting som förmedlar antingen något positivt eller negativt om 

personen. Vid varje arbetsintervju får rekryterarna den här känslan som tycks vara 

ofrånkomlig, dock försöker de att inte låta känslan ta över i interaktionen med kandidaten. 

Rekryterarna uttrycker att känslan kommer från intrycket som de får av kandidaten, alltså hur 

personen ser ut och uppträder. Intrycket av hur kandidaten är som rekryteraren återberättar 

formar upplevelsen av interaktionen och därmed av personen. Dock kan känslan ändras under 

intervjuns gång men rekryterarna menar att den finns närvarande och att den kan spela en roll 

för hur de bedömer personen. 

5.1.2 Hur kandidaten framställer sig själv.  

Det har visat sig att en gemensam faktor i rekryterarnas upplevelse är kandidatens 

framställning av sig själv på intervjun. Samtliga rekryterare utrycker att personens sätt att 

framföra sig själv formar deras upplevelse av interaktionen vilket spelar en stor roll i deras 

beslutfattande i rekryteringsprocessen. Det som läggs märke till är kandidatens kroppsspråk 

kring hur han eller hon gestikulerar, sitter samt håller ögonkontakt bland annat. Kandidatens 
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kommunikationsförmåga är en signifikant aspekt i rekryterarnas upplevelse för att den 

påverkar interaktionen vilket både kan vara ett hinder eller någonting som främjar denna. 

Rekryterarna upplever att en person som kan tala för sig och är vältalig både verbalt och icke 

verbalt resulterar till en positiv upplevelse. Det är något de kan ta hänsyn till i deras 

bedömning under rekryteringsprocessen. Vidare är kandidatenarnas klädsel något som läggs 

märke till vid en intervju oavsett om det handlar om en kvalificerad tjänst eller inte för att den 

anses förmedla någonting om personen. Rekryterarna beskriver hur kandidatens utseende kan 

signalera om vissa egenskaper, vilket i sin tur kan färga av sig i deras upplevelse av 

interaktionen och tas med i bedömningsprocessen. 

5.1.3 Rekryterarnas roll 

Samtliga rekryterare menar att deras roll i intervjusituationen har betydelse för hur den 

upplevs då den påverkar kandidaten och därmed interaktionen dem emellan. Rekryterarna 

tänker på sin position i arbetsintervjun och vill därför skapa en god stämning där interaktionen 

kan ske. De försöker att generera en avslappnad atmosfär där dem kan samla ihop så mycket 

information så möjligt kring kandidaten. Rekryterna lyfter fram att kandidaterna kan vara 

introverta eller extroverta och då försöker dem att anpassa sig själva till viss del utifrån 

personen de har framför sig. De vill uppnå en positiv upplevelse av intervjun och försöker 

därför att skapa en god stämning som kan gynna interaktionen. Rekryterarna strävar efter att 

skapa ett förtroende och en dialog med kandidaten för att åstadkomma en positiv upplevelse. 

Dessutom hävdar samtliga rekryterare att det är viktigt att skapa denna atmosfär för att kunna 

göra rätt bedömning.  

5.1.4 Visa intresse och engagemang  

En annan aspekt som har visat sig vara en del av rekryterarnas upplevelse av interaktionen är 

kandidaternas intresse och engagemang kring den sökta tjänsten. Samtliga rekryterare hävdar 

att upplevelsen av intervjun är bland annat färgad av graden av intresse som kandidaten visar 

under mötet. En kandidat som har läst på ordentligt om tjänsten och företaget samt är 

förberedd anses påverka interaktionen positivt. Interaktionen är präglad av det sätt som 

kandidaten visar engagemang och intresse vilket både kan vara verbalt och icke verbalt. 

Engagemanget och intresset anses förmedlas genom hur människor säger saker och är 

uppmärksamma under mötet. Rekryterarna upplever att interaktionen formas av kandidaternas 

sätt att visa engagemang på gott och ont.  

5.1.5 Strävan efter att vara förutsättningslös 

Vidare lyfts det fram att rekryterarna försöker att vara ’neutrala’ under interaktionen med 

kandidaten. Rekryterarna får en bild av kandidaten redan innan arbetsintervjun som 

härstammar från meritförteckning och det personliga brevet. De påstår att bilden av personen 

formas automatiskt och är svår att undvika. Bilden kan vara både positiv och negativ. 

Rekryterarna bildar sig en uppfattning om hur personen är även om dem inte vet om den 

stämmer eller inte. Däremot försöker rekryterna vara så förutsättningslösa som de kan under 

mötet. Dock erkänner de att bilden är någonting som påverkar interaktionen till en viss 

uträckning för att den inte går att radera från minnet. Bilden skapar förväntningar som inte är 

nödvändigtvis låga eller höga men att dessa förväntningar gör att rekryteraren intar en viss 

ställning i interaktionen. På så sätt kan upplevelsen av interaktionen förändras då rekryterarna 
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interagerar med kandidaterna till en viss del utifrån förväntningar och den bild dem har skapat 

sig. Vidare upplevs interaktionen som ett facit på om bilden de har stämmer eller inte.  

5.1.6 Kravprofil 

Samtliga rekryterare har berättat att när de kommer in i en arbetsintervju har de i baktanke 

den kravprofil som har skapats baserad på tjänsten. Rekryterarna upplever att kravprofilen är 

någonting som finns ’vilandes på axlarna’, alltså att den finns med under mötets gång. 

Rekryterarna har med sig ett syfte in i interaktionen vilket är att hitta en lämplig kandidat till 

den aktuella tjänsten. Rekryterarna berättar att de styrs av kravprofilen vilket leder till att 

interaktionen tar olika väg och därmed upplevs olika. Tjänsterna kan kräva att en person 

besitter vissa egenskaper och kompetenser vilket varierar beroende på jobb. Rekryterarna 

upplever att interaktionen på grund av detta är olika och går då in på olika aspekter av 

kandidaten.  

5.1.7 Onaturlig situation 

Dessutom har vi funnit att rekryterna ser arbetsintervjuerna som ett onaturligt sammanhang 

där interaktionen kan upplevas som en anspänning. Rekryterarna lyfter fram att mötet mellan 

dem och kandidaterna är någonting som upplevs ’onormalt’ eftersom interaktionen sker 

baserad på vissa förutsättningar. Interaktionen upplevs som någonting onaturligt för att både 

rekryterare och kandidaten framställer sig som något som inte helt återspeglar personens rätta 

jag. Det anses vara en tillfälligt påtvingad interaktion vilket gör att deltagarna beter sig på ett 

visst sätt. Det vill säga att kandidaten framför sig själv på ett visst sätt och rekryterna påstår 

att dem gör samma sak till en viss uträckning eftersom dem representerar företaget. Det 

påverkar hur interaktionen formas och därmed den upplevelse som rekryterarna har av denna.   

5.2 Fördjupande tolkning 

Utifrån den inledande tolkningen har vi bearbetat de preliminära sju teman till fyra teman 

vilka vi har kommit fram till genom tolkning av föregående analysnivå. Vi har totaliserat 

vissa teman för att åstadkomma en djupare förståelse kring rekryterarnas upplevelse av 

interaktionen som sker med en kandidat på en arbetsintervju. Vidare är dessa teman en del av 

verkligheten som tillsammans utgör helheten av den utforskade verkligheten vilket skapar en 

struktur. Vi har använt oss av Goffmans, Hochschild och den symboliska interaktionismen 

som tolkningsverktyg för att förstå fenomenet då analysen befinner sig i en högre analysnivå 

av den hermeneutiska cirkeln. I denna fördjupande tolkning återges relevanta citat för att 

illustrera rekryterarnas upplevelse.    

5.2.1  Det som växer fram 

Följande tema är en totalisering av föregående tema som vi har funnit i inledande tolkning 

vilka är känslan, hur kandidaten framställer sig själv och visa intresse och engagemang. 

Samtliga rekryterare lyfter fram att när de träffar en kandidat utlöser det en känsla hos dem 

som inte kunde pekas på men som tycks härstamma från hur personen interagerar under 

interaktionen. Rekryterarna beskriver det som att känslan de får successivt växer fram under 
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mötet i samband med hur kandidaterna visar intresse och engagemang samt sig själva. Det 

handlar om det som växer fram.  

Det som betonas av rekryterarnas upplevelse av interaktion är bland annat formad av hur 

kandidaterna framställer sig under mötet. Det handlar om kandidaternas 

kommunikationsförmåga som direkt påverkar utvecklingen av interaktionen eftersom den kan 

både betyda ett hinder eller någonting som främjar relationen dem emellan. Rekryterarna 

uttrycker att kandidaternas sätt att förmedla budskap och svara på deras frågor är direkt 

avgörande i arbetsintervjun och därmed i deras beslutfattande. Det handlar om hur 

kandidaterna kan uttrycka sig verbalt och icke verbalt såsom genom gester och 

kroppshållning. Vidare anses det förmedla någonting om hur personen är. Uttrycksförmågan 

är någonting som har starkt betonats då rekryterarna påpekar att en person som kan prata för 

sig leder till en positiv upplevelse för att den gynnar samtalet och därmed interaktionen. 

Vidare handlar det även om kandidaternas sätt att uttrycka sig via kroppsspråk, alltså gester 

och ansiktsuttryck bland annat. Det rekryterarna tar upp är hur kandidaterna gestikulerar 

under samtalet som någonting man lägger märke till för att det visar hur personen är och hur 

den kan agera i en arbetsmiljö. Kandidaternas uttrycksätt är någonting som rekryterare A tar 

upp, då hen betonar i följande citat vikten av kroppsspråk och hur det påverkar samtalet som 

hen har med kandidaten: 

Kroppsspråk säger jag är A O för att det präglar så mycket den du är som människa. Om jag skulle 

sitta så här och prata med er nu och titta ner lite och drar mig lite i håret är inte riktig ett bra intryck 

men om man sitter så här och vågar gestikulera lite men man behöver titta i ögonen hela tiden men 

man har ändå en framtoning av sig själv. Det visar en mer självsäker profil och det ger ett annat 

intryck för att jag dras med i det där när jag sitter och rekryterar och helt plötsligt kan man hamna i 

en trevlig diskussion och det kan bli lite skratt och allt möjligt.  

Rekryterare A berättar att under en arbetsintervju är hen uppmärksam kring hur kandidaten 

utrycker sig via sitt kroppsspråk för att det anses vara väsentlig för hur samtalet utvecklar sig 

och hur den upplevs. Detta kan förstås i Goffmans (1959:28) termer fasad där kandidaterna 

använder sig av expressiva utrustningar som gester, ansiktsuttryck och hållning i sitt 

framträdande av sig själva. Rekryterare A menar att om en person drar i sitt hår eller sitter 

ihopsjunken och inte gestikulerar någonting alls ger det ett negativt intryck jämfört med om 

kandidaten vågar att titta i ögonen och vara rak i sin kroppshållning. Ett bra kroppsspråk 

förmedlar en självsäkerhet hos kandidaten vilket leder till att en positiv inställning hos 

rekryteraren växer fram under arbetsintervjun. Goffman (1970:34) lyfter fram att i ett samspel 

genom samtal där människor träffas fysiskt tenderar individer att använda sig av små tecken 

som är värdeladdade för interaktionen. Människor kan under interaktionen använda sig av 

dessa tecken både medvetet och omedvetet samt att människor kan ge vissa intryck avsiktligt 

och oavsiktligt. Detta kan vara fallet för kandidaten som sitter ihopsjunken och därför ger ett 

dåligt intryck oavsiktligt. Medan en kandidat som visar en säker fasad är mer behärskande i 

sina expressiva utrustningar, alltså kroppsspråket bland annat. Rekryteraren blir involverad i 

interaktionen på en annan nivå när kandidaten framställer sig på ett säkert sätt och kan 

behärska olika kommunikationssätt för då kan man hamna i ett bra samtal. Detta kan förstås i 

Goffmans (1970:34) begrepp samtalstillstånd då rekryteraren och kandidaten bekräftar 

varandra som samtalsaktörer vilket betyder att de är villiga att ha ett trevligt samtal och 

därmed behålla ett kommunikationsflöde.  

Vidare är kroppsspråket inte bara ett sätt att framställa sig själv utan även ett sätt att visa på 

ett engagemang som kan vara genom att ha ett fast handslag och se rekryteraren i ögonen. Det 

handlar om kandidatens hela utstrålning som kan visa engagemang och intresse. Kandidaterna 

kan visa sig engagerade genom det verbala och det icke verbala enligt rekryterarna. Det anses 

vara en del av hur kandidaterna framställer sig själva vilket förmedlar vilken typ av person de 
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är som i sig utgör det intryck dem ger till rekryterarna. Som tidigare sagts är rekryterarnas 

upplevelse av interaktionen formad av hur kandidaterna framställer sig själva då engagemang 

och intresse är en del av det. Dessutom handlar det intryck kandidaterna ger även om klädseln 

eftersom det också anses visa något om deras intresse. Rekryterarna kan uppleva att en brist 

på engagemang är om kandidaten visar att hen är ´på språng´ och inte verkar ha en vilja att 

vara där. Detta beskrivs bland annat av rekryterare I i citatet nedan: 

Man kan säga en sak men hur ska jag förklara. Ett engagemang det märker man ju mer på sättet man 

säger saker oftast. Och där förmedlar man ju faktiskt mycket av det engagemang man faktiskt har 

för det här […] Att man är intresserad det är en jättestor del. Så det tycker jag också att när man 

berättar om rollen under intervjun som hur dom ställer följdfrågor eller hur dom är intresserade och 

så […] många sitter kvar med sin jacka också som ett sådant stressat moment, att de vågar inte riktigt 

ta av sig och sätta si bekvämt och det kan ju också vara en sån sak om man vill gärna snabbt här 

ifrån. Och det kan också stressa mig, att okej den här personen tycker inte alls att det här är viktigt. 

Ska jag lägga min tid lika mycket på honom som han ska lägga på mig känner jag det ska vara 

ömsesidigt. För att det är ju han eller hon som söker jobb så det ska vara ömsesidigt. 

Rekryterare I visar hur kandidaternas engagemang påverkar hens upplevelse av interaktionen. 

I citatet inryms att kandidaternas sätt att förmedla budskap ger ett intryck som rekryterarna 

lägger märke till. Med andra ord så handlar det inte bara om det som sägs utan hur någonting 

sägs vilket återigen knyts med hur man behärskar kommunikationskanaler. Kandidaternas 

intresse växer fram under arbetsintervjuns olika moment såsom när rekryterarna berättar om 

tjänsterollen. Som rekryterare I uttrycker sig är kandidaternas verbala sätt kring hur de ställer 

frågor någonting som är viktigt för att den förmedlar engagemang och intresse. Goffman 

(1959:30) tar upp att människors personliga fasad omfattar olika stimuli som handlar om 

uppträdande och manér. Kandidaten visar i sitt uppträdande sitt engagemang i arbetsintervjun 

genom det verbala språket som att ställa en motfråga och det icke verbala språket som kan 

vara att hålla ögonkontakt. Medan kandidatens manér visar vilken typ av roll de tar under 

arbetsintervjun. Kandidaten vars roll tar initiativ kan ses som engagerad och intresserad vilket 

hänger ihop med uppträdandet, då någon har en roll som tar initiativ (maner) tenderar att visa 

det genom uppträdandet. Enligt Goffmans (1959:30) tankegång är uppträdande och manér en 

del av hur kandidaterna framställer sig själva vilket då påverkar interaktionen med 

rekryteraren. Interaktionen kan se annorlunda ut och kan upplevas på ett negativ sätt av 

rekryterarna om kandidaten har undfallande maner och visar ett svagt engagemang i sitt 

uppträdande.  

Vidare påpekar rekryteraren att klädsel också visar på vilken nivå av engagemang som 

kandidaten har. Exempel som rekryterare I tar upp är om en kandidat inte tar av sig jackan 

under hela intervjun kan det upplevas som att personen snabbt vill därifrån och inte är 

intresserad av tjänsten. Rekryteraren känner sig stressad av det och därför kan hen tycka att 

det inte är värt att lägga någon tid på den kandidaten och då anses intervjun med individen 

som en icke positiv upplevelse. Klädsel är enligt Goffman (1959:30) en del av den personliga 

fasaden som förmedlar någonting om individen vilket kopplas ihop med inramningen, vilket 

är omgivningen där interaktionen äger rum. Detta fall leder till att rekryteraren upplever 

situationen som stressande eftersom kandidatens klädsel, alltså jackan, inte anses stämma med 

omständigheterna (inramningen). Det intresse som förmedlas och växer fram under samtalet 

genom olika sätt gör att rekryterarna blir involverade i interaktionen på en viss nivå. 

Kandidaternas sätt att påvisa intresse och engagemang utgör en del av det intryck som ges. 

Rekryterarnas upplevelse är då formad av det intryck som de får av kandidaten vilket kan 

både vara negativt och positivt.  

Samtliga rekryterarna menar att hur kandidaterna framställer sig själva och hur de visar sitt 

intresse och engagemang under mötet är någonting som utlöser en känsla. Det som menas är 
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att det växer fram en känsla hos rekryteraren under interaktionen parallellt med hur 

kandidaterna visar sig själva. Att visa intresse och engagemang är någonting som anses 

förmedla hur personen är vilket även ingår i hur personen visar sig i interaktionen. Allt detta 

utlöser denna känsla som växer fram under interaktionen vilken kan vara både positiv eller 

negativ, men som anses härstamma från det intryck som rekryterarna får av kandidaten. Att 

kunna behärska kommunikationssättet ger ett gott intryck vilket gör att man kan förmedla sitt 

intresse på ett sätt som accepteras av rekryterarna. Det intrycket gör att rekryterarna får en 

uppfattning av hur personen är och därmed en känsla. Rekryterare C uttrycker i citatet nedan 

om den känsla hen får under en arbetsintervju:  

 Jag kan inte sätta fingret på det så men det kändes som att hon visste vad hon sökte för jobb. Även 

om det var helt annat mot vad hon jobbade med just då. Det kändes som att det var en klok och 

förnuftig person. Det var mycket hennes personlighet.  

Rekryterare C berättar om en rekrytering där hen var med och intervjuade en kandidat. Hen 

beskriver det som att det är svårt att sätta fingret på exakt vad som gjorde att det kändes rätt 

men att kandidaten gav intryck av att vara väl påläst om vilken tjänst hon hade sökt. 

Kandidaten visste vad arbetet gick ut på trots att ingen tidigare erfarenhet från just den typ av 

arbete fanns vilket gav ett bra intryck. Det som gjorde att det kändes rätt var mycket hennes 

personlighet som utstrålade att hon var både klok och förnuftig. Det rekryterare C menar med 

detta exempel gällande kandidaten är att när kandidaterna kan prata för sig och framställa sig 

själva på ett säkert sätt visar det bland annat hur de är i sin personlighet. Ett bra intryck 

utlöser en bra känsla och tvärtom. Utifrån Hochschild (1979:558) ytligt agerande framför 

kandidaten positiva känslor till rekryteraren genom sitt verbala sätt att kommunicera som i sin 

tur utlöser den känsla som rekryteraren får. En kandidat som beroende på om hen visar 

engagemang och intresse för tjänsten genom sitt framträdande, alltså genom det verbala och 

det icke verbala, förmedlar en känsla till rekryteraren som antingen är positiv eller negativ 

som i sin tur påverkar hur interaktionen upplevs. 

5.2.2  Som ett tomt blad  

Det här temat är en totalisering av temat rekryterarnas roll och strävan efter att vara 

förutsättningslös. Det som lyfts fram av rekryterarna är att innan de går in i en arbetsintervju 

har de skapat sig en bild av kandidaten som dem har fått från CV och personligt brev. Trots 

detta försöker de att vara förutsättningslösa och inte låta sig påverkas av bilden under mötet. 

Samtliga rekryterare lyfter fram att deras roll i arbetsintervjun kan påverka kandidatens 

beteende och därmed interaktionen. De försöker därför att vara som ett tomt blad. 

Samtliga rekryterare uttrycker att de strävar efter att vara så förutsättningslösa som möjligt 

och beskriver det som att vara som ett tomt blad. Rekryterarna försöker att gå in i en 

arbetsintervju med en ´neutral´ attityd oavsett vilken information som de har fått om 

kandidaten. Med andra ord försöker de att inte lägga fokus på den bild de har fått från CV och 

det personliga brevet. Bilden av kandidaten kan vara både positiv och negativ och skapar 

förväntningar om personen under arbetsintervjun. De förväntningar och bilden som har 

skapats kring kandidaten behöver nödvändigtvis inte visa sig stämma under mötets gång 

hävdar rekryterarna. Trots viljan att vara som ett tomt blad inverkar den bild som de har fått 

av kandidaten på interaktionen menar rekryterarna. Rekryterarna nämner är att de har ett 

intresse för andra människor och är nyfikna på vad de har att säga och visa om sig själva. 

Rekryterarna menar att om de tar för mycket hänsyn till bilden som de tidigare har fått kan det 

bidra till att de inte blir lika intresserade av kandidaten. Ett genuint intresse inverkar på 
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interaktionen med personen de har framför sig. Rekryterare B berättar hur hen strävar efter att 

vara ´neutral´ och ej formad under arbetsintervjun i följande citat: 

Jaa det är ju det om den inte stämmer med min bild så blir det eh ett hack i skivan kanske möjligtvis 

men jag har ändå jobbat ganska länge så jag brukar göra mig rätt blank när jag går in. Eh men nån 

stans subtilt så har man ju liksom en bild och risken med intervjuer är ju att jag försöker få en 

korrelation till min bild med den personen som jag möter, så man får va försiktig så jag inte försöker 

facka in den personen i min bild utan å istället vara neutral i mina i mina frågor och min uppfattning 

över svaren också. Men jag tror alla är på nåt sätt eh färgade av sin egen ide. Så att de det är någonting 

man måste ta med sig och jobba på i alla intervjuer, vara öppen o ja lyssna och se det som finns. Inte 

det som finns i mitt huvud.  

Rekryterare B säger att hen försöker att gå in i en arbetsintervju så blank och neutral som 

möjligt för att inte placera kandidaten i något fack eftersom det kan påverka inställningen till 

personen. Det som hen menar är att när man går in i intervjun kan man lätt anpassa personen 

till den bild som man har skapat sig tidigare och det är därför viktigt att vara som ett tomt 

blad. Rekryterare B erkänner att bilden färgar till en viss utsträckning sin uppfattning kring 

kandidaten. Dock försöker hen att vara försiktig med det och istället vara öppen samt lyhörd 

för det som sker i interaktionen. Enligt en av grundprinciperna i symbolisk interaktionismen 

(Ritzer & Stepnisky, 2014:290) skapar människor nya tolkningar och meningar i interaktionen 

tack vara deras beslutsfattande som hindrar att de blir styrda av symboler. Rekryteraren kan 

skapa sig en ny bild av kandidaten under interaktionen och omdefiniera hur personen kan 

tänkas att vara. Det som man kan förstå är att det är ofrånkomligt att inte skapa sig en bild av 

personen och att den påverkar rekryterarna på ett eller annat sätt men att de tack vare sin 

tankeförmåga kan styra inre och yttre krafter. Detta är en av grundprinciperna i den 

symboliska interaktionen som påstår att individer beter sig på ett genomtänkt sätt (Ritzer & 

Stepnisky, 2014:287). Detta kan tolka den strävan som rekryterarna har att gå in i 

arbetsintervjun som ett tomt blad.  

Det som rekryterarna betonar är att mycket av interaktionen hänger på dem själva och hur väl 

de leder samtalet för att få ut så mycket information som möjligt av kandidaterna och 

interaktionen. De reflekterar över sin roll som de har i mötet i en arbetsintervju där de strävar 

efter att vara som ett tomt blad så att interaktionen kan utvecklas till den bästa möjliga. Att 

vara nollställd kräver att man tänker igenom hur man beter sig i sin roll som rekryterare då 

den påverkar interaktionen och hur den upplevs. Rekryterare L uttrycker sina reflektioner 

kring sin roll som rekryterare i citatet nedan: 

För sen är det också det där att mötet med mig som rekryterare kan ju också, det beror ju mycket på 

hur jag är. Gör jag fel där kanske inte jag får ut det bästa av dig som jag ska rekrytera. 

Det som lyfts fram av rekryterare L är att som rekryterare inleder man ett samtal och därmed 

styr man till viss grad arbetsintervjun vilket anses vara ett stort ansvar. Rekryterare L menar i 

citatet att om hen gör någonting fel i arbetsintervjun kommer inte heller det bästa av 

kandidaten fram. Med fel menar rekryterare L att uttrycka sig på ett sätt som gör kandidaten 

osäker eller inte förstår frågan som den var tänkt att ställas exempelvis. I Goffmans (Wide, 

2011:149) termer kan det tolkas som att rekryterarna lägger energi på sin roll i interaktionen. 

Vi har då tolkat att rekryterarna intar en roll som delvis sker medvetet och även beroende på 

hur deras framträdande ser ut. I detta fall är det rekryterare L som anser det viktigt att lägga 

sin energi på att bete sig på det sätt som hen vill bli betraktad som. Rekryteraren anses delvis 

vara medveten om att dennes roll påverkar interaktion då det är viktigt att sträva efter att vara 

som ett tomt blad. Med andra ord skulle det vara ett misstag om rekryteraren i sin roll tar 

hänsyn till de förväntningar som skapas av bilden de har fått av kandidaten. Det kan kopplas 

till Goffmans (1959:39) socialiserat framträdande som tyder på att rekryterarna kan skapa sig 
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förväntningar kring hur kandidaten kan komma att bete sig i en arbetsintervju beroende på hur 

kandidaten framställer sig i sitt personliga brev och CV.  

5.2.3  Ansvar över omständigheterna 

Temat nedan är en totalisering av temat rekryterarnas roll och onaturlig miljö. Rekryterarna 

upplever att deras egen roll är viktig i interaktionen och beroende på vilken typ av kandidat de 

träffar behöver de agera därefter. Detta för att få kandidaten att visa sitt bästa jag och få så 

mycket information som möjligt om denna eftersom arbetsintervjun ses som ett onaturligt 

sammanhang och är baserad på vissa förutsättningar enligt rekryterarna. Det som framkom av 

rekryterarnas berättelse är det ansvar som de har över omständigheterna, alltså 

intervjusituationen.  

På grund av detta onaturliga sammanhang kan kandidaterna vara nervösa och rekryterarens 

roll blir då att skapa en lugn och trevlig atmosfär. Rekryterarna upplever att när de går in i 

arbetsintervjun och således interaktionen med kandidaten vill de så långt det är möjligt kunna 

påverka mötet på ett sätt för att skala av så mycket det går av det onaturliga sammanhanget 

och göra interaktionen bekväm och betydelsefull. Beroende på rekryterarnas egna agerande 

kan de få det onaturliga sammanhanget att bli mer naturligt. Att som rekryterare verkligen 

lyssna på kandidaten och ta sig tiden och att fullfölja hela intervjun. Kandidaten kan vara 

nervös och rekryterarna behöver genomföra hela arbetsintervjun eftersom många kandidater 

är nervösa i början av intervjun men kan ofta göra bättre ifrån sig när de har pratat en stund 

och det mesta av nervositeten har lagt sig. Rekryterare D pratar om att arbetsintervjun inte är 

ett ´normalt möte´ och att det kan finnas en anspänning hos både rekryterare och kandidat 

som man behöver ta hänsyn till vilket citatet nedan belyser: 

Och sen är det ju så i en i en intervjusituation när det gäller jobb, det är inget normalt möte så, man 

måste ha med sig i bagaget att det är en anspänning och kanske även för mig. Det är ett viktigt möte 

så att det…det får man ju ta i beräkning att man inte riktigt är som man är…men jag tycker ändå det 

blir bekräftat att personerna blommar ut sen att det är den person som jag hade tänkt mig.  

Rekryterare D betonar att arbetsintervjun är ett onaturligt sammanhang där interaktionen sker 

baserat på vissa förutsättningar som handlar om att kandidaten sökt tjänsten som i sin tur har 

satt vissa ramar. Utifrån symbolisk interaktionismen har människor lärt sig att definiera olika 

sociala situationer från samhället som utgör grunden av sina handlanden (Ritzer & Stepnisky, 

2014:290). I detta fall definierar rekryterare D situationen som onaturlig. I det sammanhanget 

kanske inte kandidaten visar sitt vanliga jag helt till fullo under arbetsintervjun och det måste 

man tänka på under intervjuns gång. Utifrån den symboliska interaktionismens tankegång har 

individer ett flertal `jag` beroende på samspelet och situationen (Lindblom & Stier, 2011:36). 

Goffman (1970:11–12) menar att människor bär ett ansikte, det vill säga att de framställer en 

viss version av `jaget` som de tror att andra kommer att acceptera. Detta förklarar rekryterare 

D:s citat där hen berättar att kandidaterna kan framställa en version av sig själva som de 

tycker är lämplig för situationen och som kommer att accepteras av rekryteraren. På samma 

sätt gäller även detta för rekryterarna som upplever interaktionen som en anspänning. Då kan 

man påstå att även rekryterarna bär på ett ansikte som de vill ska accepteras i situationen. 

Dock behöver man som rekryterare skapa en bra stämning så att kandidaten kan slappna av 

och vara sig själv för att då ha chans att blomma ut därför känner de har ett ansvar över 

omständigheterna. Enligt Goffman (1970:17) handlar det om face-work, att både rekryteraren 

och kandidaten accepterar varandras ansikten och upprätthåller dessa under interaktionen. Det 

kan då vara viktigt att skapa en bra stämning för att få kandidaten att känna sig säker och 

blomma ut. Utifrån Goffmans tankegång kan man tolka att om rekryteraren inte skulle 

acceptera kandidatens ansikte skulle det leda till att denne känner sig sårad eller illa till mods. 
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Detta kan leda till att kandidaten känner sig obekväm som i sin tur påverkar interaktionen 

negativt. Det är därför ett ansvar att acceptera och upprätthålla varandras ansikten betonar 

Goffman (1970:17). Rekryterarna vill att kandidaterna ska känna sig bekväma i 

arbetsintervjun och därifrån kan man tolka ansvaret över omständigheterna.  

I linje med detta uttrycker samtliga rekryterare att de vill skapa en så avslappnad stämning 

som möjligt där interaktionen kan äga rum eftersom de vill kunna få ut det bästa möjliga av 

arbetsintervjun. Det är en viktig aspekt för att kunna få en positiv upplevelse av interaktionen. 

Viljan att alltid ge kandidaten deras bästa förutsättningar till att göra ett bra intryck är något 

rekryterarna strävar efter i interaktionen i arbetsintervjun. Samtliga rekryterare berättar att 

viljan att göra ett bra intryck gäller även rekryterarna då de vill visa både sig själv och 

företaget från sin bästa sida. I dessa onaturliga omständigheter lägger rekryterarna stor vikt 

vid att skapa en bra stämning för att få ut det bästa möjliga av samtalet trots anspänningen 

som finns. I citatet nedan belyser rekryterare G vikten av att ta hand om kandidaten genom att 

erbjuda kaffe eller vatten och även tänka på hur de själva beter sig för att skapa en så bra 

stämning som möjligt: 

Det beror ju jättemycket på dom som rekryterar. Det är vi jättenoga med, det ligger så stort ansvar 

på personerna som möter kandidaten. Just det här att skapa en bra stämning. Att göra kandidaten 

bekväm. Att man kanske tänker på hur, i vilken ordning man ställer frågorna. Att man inte börjar 

med den mest utmanande frågan. Det är ju viktigt att man ger en bra bild av företaget. Det är ju 

också viktigt att tänka på hur vi beter oss. Att man sitter ostört, vill man ha kaffe eller vatten. Att 

man tar sig tiden. Att man tar sig genom hela intervjun för det kan vara en person som är jättenervös 

och sedan bara växer. Och att man slutar med att fråga är det något som du vill berätta som du inte 

har sagt.  

Rekryterare G vill poängtera hur viktigt det är att de som rekryterar verkligen tar sig tid med 

kandidaten och ser till att intervjusituationen blir så bekväm som möjligt och även frågar 

kandidaten om det är något som hon eller han vill berätta om för att denne ska få en chans att 

säga något som inte har sagts. Rekryterare G kan läsa av om kandidaten verkar vara nervös 

och vill då underlätta genom att erbjuda något att dricka. Goffmans (1970:17) face-work 

menar att genom att upprätthålla varandras ansikte är våra handlingar kopplade till varandra, 

med andra ord så agerar vi på ett sätt så att andra inte tappar ansiktet. I detta fall erbjuder 

rekryterare G något att dricka så att den nervösa kandidaten inte tappar sitt ansikte. 

Rekryterarens handlingar hänger ihop med kandidatens handlingar, det vill säga att 

rekryteraren anpassar sig till hur kandidaten agerar för att skapa en bra stämning. Utöver detta 

vill rekryteraren även visa på en trevlig attityd mot kandidaten både från sin egen och 

företagets sida, med andra ord vill hen skapa en bra bild. Utifrån Goffmans termer kan man 

tolka att rekryteraren vill framställa, genom ansiktet, en bra version av sig själv och företaget 

som hen försöker att upprätthålla via intrycksstyrning. Rekryteraren försöker att ha 

självkontroll över situationen på det sätt som hen beter sig på. Citaten ovan belyser hur 

ansvaret av omständigheterna, alltså arbetsintervjuerna, handlar både om rekryterarnas roll 

och om kandidatens trivsel.  

5.2.4  Det personliga får inte bestämma 

Det fjärde och sista temat är en totalisering av temat strävan efter att vara förutsättningslös 

och kravprofil. Samtliga rekryterare uttrycker denna strävan efter att vara förutsättningslös 

som någonting viktigt då arbetsintervjuerna bygger på en kravprofil av tjänsten. De betonar 

att det personliga inte får ta över interaktionen då det handlar om att matcha kandidaterna till 

den kravprofil som finns för tjänsten.  
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Rekryterarna berättar att det är viktigt att vara förutsättningslös när de går in i en 

arbetsintervju för att interaktionen ska bli så bra som möjlig. De menar att det inte alltid är lätt 

att vara det men man måste alltid försöka. Om de redan från början har ´bestämt sig´ för hur 

kandidaten ska vara är det lätt att fastna i de tankarna och interaktionen upplevs inte lika 

genuin. Att vara förutsättningslös är även viktig för att inte ´störa´ den kravprofil de har med 

sig i tankarna och som ligger till grund för vilken typ av kandidat de söker. Rekryterarna 

berättar att de ibland kan träffa en person som de själva ´klickar´ med och som de tycker är 

lätt att prata med men som kanske egentligen inte stämmer in på den kravprofil de har som 

beskriver hur kandidaten ska vara för att passa för den sökta tjänsten. Man måste då som 

rekryterare ställa sig utanför sig själv för att inte låta sina egna personliga åsikter ta över och 

bestämma vilken kandidat som ska få tjänsten. Man måste göra skillnad på om det är en 

person som skulle vara lämplig för uppdraget och göra kunden nöjd jämfört med om det är 

någon man själv skulle trivas ihop med och vilja dricka kaffe med på fikarasterna. Rekryterare 

H beskriver hur hen behöver tänka på kravprofilen vid en intervju för att inte gå på sina egna 

känslor: 

Sen tänker jag också att det är det här med kravprofilen. Vad är det för typ av person vi behöver? 

Hur ska den här personen passa in. Vem behöver vi, vad ska man behöva ha för kompetens om man 

nu får önska så. Så måste man ju hålla fast vid det också. Har man sagt att man ska ha x antal års 

erfarenhet av att vara chef eller[andningspaus]då kan man ju inte göra avkall på bara för att 

[andningspaus]men gud du verkar ju vara superbra och du har jobbat ett halvår. Men man kan ju 

inte avvika när man har bestämt.  

I citatet ovan betonar rekryterare H att kravprofilen är mycket viktig att ha i baktanke när man 

går in i en arbetsintervju för att se om kandidaterna besitter rätt kompetenser för tjänsten och 

kunna lägga märke till dem under intervjun. Rekryterare H poängterar att man måste hålla fast 

vid den kravprofil som man har bestämt ska gälla och inte låta den falla bort. Det som menas 

är att man måste vara konsekvent när man väl har bestämt sig för vilken typ av person man 

söker och inte låta det personliga bestämma. Detta anses forma hur interaktionen utvecklas 

och ser ut eftersom rekryterarna på ett sätt är styrda av den kravprofil som gäller och gör att 

de interagerar med kandidaten på ett visst sätt. Goffman (1970:71) menar att individer avser 

att förmedla önskvärda egenskaper via det han kallar för skick, dock är det upp till andra 

människor att tolka dem och avgöra om de är önskvärda eller inte. Rekryterarna kan på en 

personlig nivå uppleva att vissa egenskaper kan vara önskvärda, men på en professionell nivå 

behöver det inte vara så. Det handlar om den tankeförmåga som betonas i den symboliska 

interaktionismen, som tyder på att rekryteraren agerar på ett genomtänkt sätt utifrån den 

kravprofil som finns som ligger till grund för arbetsintervjun. Att inte låta det personliga ta 

över handlar om att tänka och agera professionellt.  

Rekryterarna uttrycker att det personliga inte får ta över då arbetsintervjuerna handlar om att 

de har en kravprofil som de måste följa. Det är då av stor betydelse att de går in 

förutsättningslöst i arbetsintervjun. Det handlar om att inte låta sina personliga åsikter påverka 

hur de utvärderar kandidaten. Som tidigare sagts har rekryterarna en bild av kandidaten som 

skapar vissa förväntningar som kan vara både positiva och negativa. Det är då väsentligt att 

man kommer in i arbetsintervjun där man är ´grön´ fast man har kravprofilen vilandes på 

axlarna. Även rekryterare F beskriver att man som ny rekryterare har lättare för att agera 

utefter sina egna personliga tyckanden och vilja att anställa någon som matchar sin egen 

personlighet: 

Sen är det jättelätt när man är ny rekryterare att man går utefter sig själv och tänker jag klickar bra 

med den här personen. Men det har ingenting att göra med egentligen hur personen kommer att vara 

ute hos kund. Så det gäller att vara som ett blankt papper och tänka att ok jag ska ställa dom här 
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frågorna, kunden vill det här och liksom ha det i fokus. Så man inte hamnar i den situationen att vi 

verkligen skulle klicka vi skulle kunna, ja förstår du? Det kan bli jättekonstigt och tokigt. 

Rekryterare F berättar i citatet ovan att som nybliven rekryterare är det lättare att falla för 

kandidaten eftersom man lättare utgår ifrån sina egna personliga tyckanden om personen. Det 

som rekryteraren tycker behöver inte nödvändigtvis stämma överens med det som krävs enligt 

kravprofilen för att ha rätt egenskaper att utföra jobbet. Det är då viktigt att ha kunden i fokus 

och inte låta det personliga bestämma om kandidaten är rätt person att utföra arbetet ute hos 

kunden. Det handlar om att behålla en professionell roll under hela interaktionen som enligt 

Goffman (Wide, 2011:149) handlar om ett mönster av beteenden. Det teoretikern menar är att 

man intar olika roller som inte återspeglar vem man är. Rekryterare F intar en roll och döljer 

sina personliga tyckanden i interaktionen för att inte låta det personliga ta över och förstöra 

syftet med interaktionen, arbetsintervjun, som är att hitta en lämplig kandidat till jobbet.  

5.3 Huvudtolkning 

Vi har i de tidigare avsnitten behandlat den inledande tolkningen och den fördjupade 

tolkningen av vårt datamaterial. Vi kommer i detta, sista avsnitt, att gå vidare till 

huvudtolkningen där vi utifrån den fördjupade tolkningen har bearbetat fram ett dominant 

mönster som har varit återkommande i datamaterialet. Vi har genom tolkning fått fram en röd 

tråd som omfattar tidigare funna teman och där vi har lagt ihop pusselbitarna som utgör 

helhetsbilden, alltså rekryterarnas upplevelse av interaktionen i arbetsintervjun. 

Huvudtolkningen är kopplad till vårt teoretiska perspektiv och denna ämnar till att besvara 

följande fråga: Hur upplever rekryterarna interaktionen under arbetsintervjun?   

5.3.1 Mötet som en berg- och dalbana 

Vår huvudtolkning av rekryterarnas upplevelse av interaktionen under arbetsintervjun är att 

mötet upplevs som en berg- och dalbana. Med det menar vi att när rekryterarna träffar en 

kandidat som de aldrig tidigare har mött vet de inte vad som väntar dem och vad som ska 

hända. Vi liknar detta med en berg- och dalbana där man från början bara ser själva vagnen 

och en liten bit av banan, men inte vilka toppar och dalar som kommer på vägen. Det vill säga 

att från början har rekryteraren endast lite information om kandidaten i form av CV och 

personligt brev. Rekryteraren har från början en bild av hur kandidaten kan tänkas vara som 

kan leda till förväntningar vilka dock inte alltid stämmer när man träffas. Det kan då uppstå 

höga höjder eller djupa dalar som man inte har räknat med och som kan upplevas som 

positiva eller negativa. Själva interaktionen i arbetsintervjun upplevs av rekryterarna som en 

berg- och dalbana vilket kännetecknas av moment som går upp och ned vilket man inte kan 

styra över. Rekryterarna vill göra interaktionen så bra som möjligt för båda dem själva och 

kandidaterna men kan inte styra över hur personen interagerar och de konsekvenser som detta 

ger.  

Det vi har tolkat fram från den fördjupade tolkningens tema det personliga får inte bestämma 

är att tjänstens kravprofil kan ses som banan av karusellen där interaktionen äger rum. Det vill 

säga att kravprofilen utgör grunden för mötet eftersom den är anledningen till att mötet äger 

rum. Rekryterarna uttrycker att den formar arbetsintervjun och styr hur interaktionen 

fortlöper. Samtliga rekryterare lägger fokus på kravprofilen som betyder att man ska hitta en 

lämplig kandidat för tjänsten och strävar efter att gå in i mötet med en öppen inställning vilket 

innebär att vara så förutsättningslös som möjligt. Det kan dock upplevas som en kamp att vara 
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förutsättningslös eftersom rekryterarna berättar att de oundvikligen får en bild av kandidaten 

som kommer från det personliga brevet och CV. Kampen att vara förutsättningslös kan tolkas 

som ett förlopp som pendlar upp och ned då man försöker att inte låta det personliga påverka 

bedömningen av kandidaten vilket kan liknas vid berg- och dalbanans toppar och dalar. I den 

symboliska interaktionismen påstås att individer beter sig på ett genomtänkt sätt tack vare sin 

tankeförmåga och att detta finns i medvetandet (Ritzer & Stepnisky, 2015:287). Utifrån detta 

kan vi tolka att rekryterarna beter sig på ett genomtänkt sätt då de försöker bortse från deras 

personliga tankar och åsikter om individen som kan störa interaktionen. Bilden som 

rekryterarna får innan arbetsintervjun kan störa det som rekryteraren verkligen behöver se hos 

kandidaten, alltså det som är förutbestämt av kravprofilen. För att kunna bortse från den här 

bilden krävs det att rekryteraren använder sig av tankeförmågan för att kunna fokusera på det 

som är syftet och inte spåra ur i det personliga. Som tidigare sagt kan kravprofilen styra hur 

interaktionen ser ut då man försöker att se vissa egenskaper hos kandidaten genom 

interaktionen. Det kan liknas vid en berg- och dalbana där man måste sitta ned i vagnen som 

åker i den bana som redan finns och inte försöka komma därifrån eftersom det kan bli 

riskfyllt. Alltså att man måste hålla sig till kravprofilen och inte låta det personliga ta över och 

riskera att missa den poäng som arbetsintervjuns syfte är, att hitta rätt kandidat för jobbet. Det 

lyfts fram i citatet nedan:  

 Sen är det jättelätt när man är ny rekryterare att man går utefter sig själv och tänker jag klickar bra 

med den här personen. Men det har ingenting att göra med egentligen hur personen kommer att vara 

ute hos kund. Så det gäller att vara som ett blankt papper och tänka att ok jag ska ställa dom här 

frågorna, kunden vill det här och liksom ha det i fokus. 

I det här citatet är det rekryterare E som berättar att det är lätt när man är ny som rekryterare 

att man går på sina personliga tyckanden om personen och missar syftet, alltså det som 

kunden är ute efter. Hen betonar att det är viktigt att inte låta det personliga ta över i 

interaktionen och tänka på om det är en kandidat man skulle kunna trivas med eftersom det 

inte handlar om ett socialt sammanhang. Mötet är professionellt och därför är det viktigt att 

hålla sig till kravprofilen och därmed hålla sig på banan. Vidare har vi tolkat fram att det 

personliga får inte bestämma, är kopplad till att vara som ett tomt blad som är ett av de teman 

vi har funnit i den fördjupade tolkningen. Som rekryterare E påpekade är det viktigt att vara 

som ett tomt blad för att inte låta det personliga ta över. Dock upplever samtliga rekryterare 

att det är en utmaning då man har skapat sig en bild av kandidaten som alltid finns i 

bakhuvudet.  

Vidare lyfts det fram att bilden skapar förväntningar kring hur personen är och kan tänkas 

vara när man träffas ansikte mot ansikte. Om rekryterarna tar hänsyn till förväntningarna kan 

det leda till att de låter det personliga färga interaktionen som då kan leda till antingen en 

positiv eller negativ upplevelse beroende på vilken bild de har fått. Detta anses likna att åka 

en tur med berg- och dalbanan där man i förväg har bestämt sig för att det kommer att 

upplevas som något exempelvis negativt och då är man så bestämd i detta att man hindrar sig 

själv från att uppleva det på något annat sätt. Därför betonar rekryterarna att inte låta det 

personliga ta över för då kan det hindra att se kandidaten utifrån en professionell nivå. För att 

klara av detta går rekryterarna in i en professionell roll för att hålla det personliga i schack och 

dölja sina personliga åsikter. Det går hand i hand med Goffmans dramaturgiska perspektiv där 

han påstår att individer spelar roller inför varandra som inte återspeglar det sanna jaget som 

handlar om hur personer faktiskt är (Wide, 2011:149). Det kan tolkas som att rekryterarna 

spelar en roll under interaktionen i arbetsintervjun för att upprätthålla sig professionell och att 

hålla i schack det man faktiskt tycker om personen. Symbolisk interaktionismen betonar att 

den mänskliga interaktionen kännetecknas av både dolda och öppna beteenden, alltså det man 

visar och det man inte visar. Människors handlingar innehåller både öppna och dolda drag och 



 

   35 

därför tolkar vi det som att rekryterarna visar den sida som är lämplig för interaktionen och 

döljer det som inte behöver finnas där. I symbolisk interaktionismen hävdas att det dolda 

beteendet innefattar en tankeprocess vilket kan kopplas till det vi sa tidigare, att rekryterarna 

agerar på ett genomtänkt sätt i interaktionen på en arbetsintervju. Vidare betonas i detta 

perspektiv att människor lär sig att definiera sociala situationer där man kan bedöma och välja 

sitt sätt att handla på (Ritzer & Stepnisky, 2015:290). Rekryterarnas definition av 

arbetsintervjuer kan tolkas som någonting som bidrar till deras beteende vilket kan kopplas 

till det vi har tolkat fram i nästa stycke.  

 Det som vi har tolkat fram från den fördjupande tolkningens tema, ansvar över 

omständigheterna, är att arbetsintervjun definieras av rekryterarna som ett onaturligt 

sammanhang där de förstår att kandidaterna inte helt och hållet är sig själva och kan visa sitt 

rätta jag. Detta gäller även för rekryterarna då de upplever att de inte heller är sig själva helt 

och hållet i en arbetsintervju eftersom det är en anspänning. Som tidigare sagts är 

arbetsintervjun definierad av rekryterarna som ett onaturligt sammanhang vilket kan tolkas 

som någonting som sätter en grund för hur de agerar utifrån den symboliska interaktionismen. 

Inom den symboliska interaktionismen betonar man att människor har flertalet jag beroende 

på samspelet och situationen (Lindblom & Stier, 2011:36). Vi har tolkat att rekryterarna visar 

en version av sitt jag, som inte speglar sitt sanna jag, baserat på att de ser arbetsintervjuer som 

ett onaturligt sammanhang. Vidare har vi tolkat utifrån Goffmans (1970:11–12) begrepp 

ansiktet att rekryterarna bär ett ansikte, alltså en version av sig själva, som är lämplig för 

situationen och som de tror att det kommer att accepteras av kandidaten. På samma sätt 

framför kandidaten sitt ansikte som de tror kommer att accepteras av rekryteraren. Det ansikte 

som rekryteraren bär går hand i hand med den professionella roll de intar i interaktionen 

vilket gör att de upplever ett ansvar över omständigheterna. 

Rekryterarna behöver då skapa en lugn och trivsam atmosfär för att interaktionen ska bli så 

bekväm och gynnsam som möjligt. De vet att beroende på hur de agerar i sin roll kan de få det 

onaturliga sammanhanget att bli mer naturligt. De vill i den utsträckning det går påverka 

mötet för att det ska bli så bra och positivt som möjligt. Många kandidater är nervösa i början 

av arbetsintervjun men det kan successivt försvinna under intervjuns gång och det är därför 

viktigt att rekryteraren lyssnar på kandidaten och fullföljer hela intervjun. Detta kan liknas vid 

en berg- och dalbana som är en onaturlig omständighet som man kan uppleva som en 

anspänning men som man samtidigt försöker att göra till en trevlig och bekväm upplevelse. 

Något som rekryterarna betonar är viktigt att göra för att få en trivsam atmosfär är att 

exempelvis erbjuda något att dricka, se till att man får sitta ostört och att ställa frågorna på ett 

sätt som kandidaten förstår samt även fråga om det är något särskilt de vill berätta om sig 

själva. Med andra ord, berättar rekryterarna att de försöker att anpassa sig till den person som 

de har framför sig. Inom symboliska interaktionismen betonas att tankeförmågan utrycks och 

utvecklas i interaktionen där individer tar hänsyn till varandra genom sina handlingar (Ritzer 

& Stepnisky, 2015:288). Vi har då tolkat fram att rekryterarnas agerande och beteende hänger 

ihop med kandidatens handlingar, alltså att rekryteraren tar hänsyn till kandidaten genom att 

anpassa sitt eget beteende efter kandidatens. Rekryterare C påpekar i citatet nedan vikten av 

att anpassa sig själv då hen träffar olika typer av personer: 

Människor är ju på olika sätt i olika sammanhang. Och anställningsintervju är ofta ett onaturligt 

sammanhang där det handlar om väldigt mycket...olika rekryterare har olika typer av intervjuer. Men 

jag tror att man med fördel i den här branschen med det här jobbet man försöker ta ned det på en 

nivå där alla känner sig bekväma. Jag ska inte sitta på några höga hästar och försöka fråga ut och få 

personen obekväm. För då tror jag det blir jobbigt för både mig och för kandidaten. Fokusera på att 
personen ska var bekväm och att få ett naturligt samtal. Det är det som det många gånger handlar 

om. 
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I citat ovan uttalar sig rekryterare C att i sin yrkesroll träffar hen många olika personer som 

kan bete på olika sätt i olika situationer. Det är därför viktigt att rekryterarna i en 

arbetsintervju anpassar sig till den nivå som tycks passande för kandidaten. Med andra ord, är 

det gynnande för interaktionen att rekryteraren visar kandidaten att i just det här 

sammanhanget är de på samma plan. Rekryterare C uttrycker att hen inte har någon anledning 

att visa sig överlägsen gentemot kandidaten eftersom det kan leda till att personen känner sig 

obekväm som i sin tur även kan vara jobbigt för rekryteraren. Därför betonas vikten av att 

skapa en bra stämning eftersom arbetsintervjuer är en anspänning för både kandidat och 

rekryterare då den anses vara en onaturlig situation. Som tidigare sagts försöker rekryterarna 

att skapa en bra stämning genom sina handlingar och i rekryterare C fall är det att inte fråga ut 

personen och få han eller hon obekväm. Citatet visar även hur rekryteraren agerar utifrån ett 

genomtänkt sätt vilket sammanfaller med den symboliska interaktionismens tankegång som vi 

tidigare har beskrivit. Rekryteraren visar att hen tar hänsyn till kandidaten genom sina 

handlingar.  

Vidare har vi tolkat fram att rekryterarnas ansikte som vi har tagit upp i tidigare stycke, alltså 

viljan att skapa ett bra intryck av sig själva och det företag som representeras hänger ihop med 

deras handlingar. Utifrån Goffman kan det tolkas att rekryterarna har en fasad, alltså 

expressiva utrustningar de använder för att visa en bra version av sig själva. Exempel på 

expressiva utrusningar de använder sig av är deras talmönster och gester. Som vi tidigare har 

beskrivit kan det handla om att ställa frågor på ett visst sätt, att erbjuda något att dricka och att 

få sitta ned i lugn och ro. Dessa expressiva utrusningar, alltså fasaden som rekryterarna 

använder sig av kan ses som kopplade till det onaturliga sammanhanget i vilken de försöker 

att få till en bekväm miljö. Det har vi tolkat utifrån Goffmans (1959:30) tankegång som påstår 

att fasaden hänger ihop med inramningen, alltså den plats man befinner sig på. Vi har tolkat 

vidare att deras fasad (expressiva utrusningar) hänger ihop med den version av jaget som 

rekryterarna visar genom ansiktet, vilket de framställer och de anser lämplig för situationen. 

Att göra kandidaten så bekväm som möjligt handlar inte bara att om anpassa sitt beteende till 

personen utan även om en uttryckkanal genom vilket rekryteraren kan visa sin version av 

jaget, med andra ord ansiktet.  

Rekryterarnas fasad hänger ihop med deras ansikte och med deras framträdande av deras 

professionella roll. På samma sätt vet rekryterarna att kandidaterna också visar en version av 

sig själv som inte speglar det sanna jaget. Samtliga rekryterarna berättar att de kan läsa av om 

kandidaten är nervös eller inte och då anpassar dem sitt beteende efter det för att skapa en bra 

stämning där interaktionen kan äga rum. Nervositet anses i stort sett som någonting 

rekryterarna läser av i början hos de flesta kandidaterna men som sedan försvinner gradvis 

under arbetsintervjuns gång. Som tidigare sagts upplever rekryterarna interaktionen som en 

anspänning då den anses ske i ett onaturligt sammanhang. Detta leder till att man inte visar 

sitt sanna jag och att man visar en viss version av jaget som tycks vara lämplig i situationen. 

Utifrån Goffmans (1970:17) begrepp face-work har vi tolkat att i interaktionen anpassar 

rekryterarna sitt beteende för att upprätthålla ansiktet och därmed bekräfta och upprätthålla 

kandidatens ansikte. Face-work handlar inte bara om att inte tappa ansiktet utan det handlar 

även om att aktörerna i en interaktion inte genomskådar varandras ansikte och därmed tar 

hänsyn till varandra genom sina handlingar. Genom att rekryteraren visar omtänksamhet mot 

kandidaten kan det tolkas som ett sätt att acceptera personens ansikte, vilket gör att hen 

känner sig säkrare under intervjus gång. På så vis kan de åstadkomma en avslappnad 

stämning där kandidaten kan blomma ut. Goffman (1970:11–12) hävdar att människor vågar 

att framträda sitt jag (ansiktet) eftersom det finns en tillit, vilket innebär att människor litar på 

att den andra inte kommer att hota ens ansikte. Vi har tolkat det vidare till att det handlar om 

att etablera ett förhållande av tillit mellan rekryteraren och kandidaten. Rekryteraren vill 
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etablera en tillit genom att hen vill skapa en avslappnad stämning för få ett trevligt samtal och 

för att få en trevlig upplevelse av interaktionen. Det har vi kopplat till att åka en tur med berg- 

och dalbanan där man sitter två och två bredvid varandra i en vagn och vill få en trevlig 

upplevelse av åkturen tillsammans med personen bredvid utan att man stör varandra. På 

samma sätt vill rekryterarna uppleva interaktionen tillsammans med kandidaten på ett så bra 

sätt som möjligt och därmed inte skada den andres ansikte. Det har vi kopplat till 

rekryterarnas reflektioner kring deras roll i mötet. Baserat på detta har vi tolkat vidare att 

rekryterarna erbjuder kaffe och ställer frågor på ett visst sätt för att skapa tilliten, så att 

kandidatens bästa sidor kan komma fram och därmed tappa nervositet. Rekryterarna utrycker 

att de är medvetna om att deras roll i interaktion kan ha en stor betydelse för att om de gör 

någonting fel kommer det att återspelas i samtalets utveckling och därmed i hur kandidaten 

beter sig.  

Att inte göra fel i rekryterarens roll handlar om att inte genomskåda kandidatens ansikte vilket 

vi har kopplat till det fördjupade temat som ett tomt blad. De vill inte via sin roll som 

rekryterare påverka kandidatens beteende som i sin tur kan inverka på interaktionen. 

Rekryterarna berättar att de nästan alltid skapar sig en bild av kandidaten innan de träffas, 

men trots detta är de medvetna om att det är viktigt att gå in i arbetsintervjun förutsättningslös 

vilket kan beskrivas som att vara som ett tomt blad. Även fast de har fått information om 

kandidaten i förväg i det personliga brevet och CV upplever rekryterarna det som viktigt att 

nollställa sig själv för att på så sätt även låta nyfikenheten på kandidaten finnas där. Att vara 

intresserad av kandidaten skapar förutsättningar för en bra interaktion. Inom symbolisk 

interaktionismen menar man att individer har en tankeförmåga som gör att man kan tolka om 

och skapa nya meningar genom sitt beslutsfattande. Individer är inte styrda av det inre och 

yttre utan de kan alltid omdefiniera symboler och meningar (Ritzer & Stepnisky, 2015:290). 

Utifrån denna tanke har vi tolkat att rekryterarna försöker att komma ifrån den bild av 

kandidaten de har och omdefiniera sina uppfattningar kring personen genom att vara som ett 

tomt blad i interaktionen. Dock, har vi vidare tolkat att detta är en kamp då den bild som man 

har skapat sig innan arbetsintervjun alltid finns i baktankarna. Det är en kamp som 

rekryterarna upplever i interaktionen vilket vi har kopplat till det personliga får inte 

bestämma. Det kan vara en utmaning för rekryterarna att ha ett neutralt förhållningssätt i en 

arbetsintervju då man redan har en bild och personliga åsikter av hur kandidaten kan vara i ett 

möte som vi tidigare har tagit upp. Precis som berg- och dalbanans toppar och dalar upplevs 

interaktionen som en kamp som går upp och ned. Det handlar samtidigt om att hålla sig på 

den bana som man befinner sig på, alltså att hålla sig till kravprofilen och att inte försöka 

förutse det som ska hända på åkturen. Att vara nollställd går hand i hand med att hålla 

kravprofilen i fokus och låta kandidatens framträdande visa de egenskaper som är lämpliga 

för jobbet. Dock, upplever rekryterarna det som en kamp att hålla sig neutral i interaktion då 

bilden och deras personliga tyckande alltid finns i deras baktankar. Det liknar vi med en berg- 

och dalbana som går upp och ner när man åker, alltså den är inte ett lineärt förlopp. På samma 

sett har vi tolkat fram att rekryterarna upplever interaktionen som ett upp och ner förlopp som 

kännetecknas av den här kampen mellan att vara som ett tomt blad och den bild man har 

skaffat sig innan av kandidaten vilket tas upp av rekryterare L i citatet nedan: 

Så jag tror att omedvetet blir det väldigt mycket så. Och det är därför som jag i själva 

anställningsintervjun försöker vara så omformad och ofärgad som möjligt. För om jag tycker att det 

är en helt ok kandidat…a jag tar hit han eller hon ändå för att se. Och då kanske under samtalet 

kommer fram att det här är en jättebra kandidat.  

Det som rekryterare L vill få fram är att hen omedvetet blir påverkad av den bild som har 

skapats från det personliga brevet och CV men att det är viktigt att ändå träffa kandidaten för 

att inte gå miste om en potentiell anställd för jobbet. Därför försöker rekryteraren att ha ett 
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neutralt förhållningssätt för att inte låta bilden hindra hen från att se kandidatens kvalitéer som 

kan komma fram under samtalet. Det här citatet visar hur bilden alltid finns i rekryterarnas 

baktanke som är svår att t och att vara förutsättningslös.  

Rekryterarna lyfter även fram att bilden kan orsaka att de placerar in kandidaten i olika fack, 

alltså vilket karaktärsdrag kandidaten har, eftersom de då under interaktionen försöker få 

personen att passa in i detta fack. Samtliga rekryterare lyfter fram sin egen roll som någonting 

väsentligt i interaktionen då man försöker att inte låta sig blir påverkad av bilden och därmed 

vara nollställd. Utifrån Goffman har vi tolkat det vidare som att rekryterarna, genom sin 

professionella roll, inte visar sina åsikter och därmed inte genomskådar kandidatens genom att 

sätta personen inom en viss ram. Rekryterarna framträder och försöker att vara som ett tomt 

blad för att inte hota kandidatens framträdande då det kan leda till en negativ inverkan på 

interaktionen. Att försöka sätta kandidaterna i fack skulle störa interaktionen och därmed både 

den avslappnade stämningen samt den tillit till relationen rekryterarna försöker att etablera. 

Baserad på detta betonas vikten av att inte låta den personliga ta över och behovet av att vara 

som ett tomt blad för att skapa goda förutsättningar där interaktionen kan äga rum. Som 

rekryterare är man inte bara ansvarig för omständigheterna utan även för att leda samtalet 

fram till något som inverkar positivt på interaktionen. Det är dessutom viktigt att vara 

medveten om den egna rollens betydelse för att få ut det bästa möjliga av kandidaten. Det är 

då viktigt att vara förutsättningslös inför mötet för att inte färga interaktionen. Det kan liknas 

vid att ta en tur i berg- och dalbanan utan några förväntningar i förväg för att kunna ta del av 

den upplevelse som den ger med sina toppar och dalar.  

Att vara som ett tomt blad handlar även om att låta interaktionen framträda som den är och 

låta kandidaterna visa sig själva utan att påverka dem. Det har vi vidare kopplat till det 

fördjupade temat det som växer fram. Rekryterarna hävdar att kandidaternas sätt att framställa 

sig själva på är direkt avgörande för hur interaktionen upplevs. Det som rekryterarna påpekar 

är viktigt för interaktionen är hur kandidaterna uttrycker sig både verbalt och icke verbalt som 

kroppshållning och gester. De betonar att kandidatens kroppsspråk är bland det viktigaste i 

interaktionen eftersom de upplever att det säger mycket om personen de har framför sig. Att 

kunna ha ögonkontakt säger samtliga rekryterare är något som främjar interaktionen. Något 

som upplevs som negativt kan däremot vara att titta ned i bordet och dra i sitt hår på ett 

nervöst sätt. Utifrån Goffmans (1959:28) fasad har vi tolkat att kandidaternas expressiva 

utrustningar såsom ansiktsuttryck, gester och klädsel gör interaktionen värdeladdad antingen 

på ett positiv sätt eller på ett negativ sätt. En kandidat som kan behärska både det verbala och 

icke verbala språket anses vara intressant vilket gör att rekryterarna blir involverade i 

interaktionen på ett annat sätt jämfört med en kandidat som inte kan gestikulera och prata för 

sig. Kandidaterna som visar en säker fasad och vågar visar sitt ’ansikte’ visade sig vara 

avgörande för att rekryteraren ska uppleva interaktionen som en positiv upplevelse vilket kan 

förstås utifrån Goffmans begrepp samtalstillstånd. Samtalstillstånd handlar om att 

samtalsaktörerna godkänner varandra som deltagare och är därmed villiga att hålla en 

konversation med varandra (Goffman, 1970:34). Vi har tolkat fram att rekryterarnas positiva 

upplevelse av en interaktion kan vara när rekryterare och kandidat bekräftar varandra och 

interaktionen upplevs som ett givande och tagande gentemot varandra. Det handlar om att 

kandidaten visar intresse för den sökta tjänsten vilket tas upp i citatet nedan av rekryterare F:  

Man får jättegärna vara nervös och så där, det har jag jättestor förståelse för. Men jag vill ju gärna 

se att motparten är intresserad. Det vill jag ju. Och det kan man ju visa på olika vis […] genom 

kroppsspråk kan man visa intresse. Jag sitter framåtlutad här och pratar med er. Sitter jag så här 

bakåtlutad och gäspar. Kroppsspråket kan ju visa intresse och jag kan också visa intresse med frågor 
eller att man har en fullgången dialog. En del knyter sig ju lite när dom kommer till oss och vågar 

inte säga så mycket.  
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Rekryterare F säger i citatet ovan att hen har förståelse för om kandidaten är nervös på 

anställningsintervjun men hen vill trots detta se ett intresse från kandidatens sida. Intresset 

kan visa sig på olika sätt, men mycket kan vara via kroppsspråket. Rekryterare F menar att om 

någon sitter framåtlutad och pratar visar det tecken på ett intresse jämfört med att sitta 

bakåtlutad och gäspa vilket kan ses som tecken på ett ointresse från kandidatens sida. Ett 

annat sätt att visa intresse på, enligt rekryterare F, är att ställa frågor och hålla en fullgången 

dialog. En del kandidater kan dock knyta sig och inte våga säga så mycket, här illustrerat av 

rekryterare F, vilket påverkar både hur interaktionen upplevs och hur den fortlöper. Det är då 

väsentligt att kandidaten kan behärska både det verbala språket och det icke verbala för att 

rekryterarna ska dras med i interaktionen och känna sig intresserade av kandidaten. 

Som tidigare sagt bidrar en kandidat som kan prata för sig till att skapa ett trevligt samtal 

vilket gör att rekryterarna upplever interaktionen positiv. Det handlar om kandidatens 

expressiva utrustningar, det vill säga kroppshållning, ansiktsuttryck, gester och talmönster. 

Med andra ord är det kandidatens sätt att framställa sig själv på som påverkar hur 

interaktionen upplevs av rekryterarna. Vi har tolkat vidare att rekryterarnas upplevelse av 

interaktionen är en ömsesidig påverkan där det inte är bara rekryterarens handlingar som 

spelar roll utan även kandidatens beteende som är av betydelse. Som tidigare sagts vill 

rekryterarna inte skada kandidatens ansikte via sina handlingar samtidigt som kandidatens 

agerande är något som påverkar rekryterarna. Det sammanfaller med den symboliska 

interaktionismens tankegång som påstår att i en interaktion är människors handlade länkade 

till varandra (Ritzer & Stepnisky, 2015:288). I tidigare avsnitt har vi gjort en liknelse där vi 

har tolkat att rekryterarnas upplevelse omfattar kandidatens framträdande som i en berg-och 

dalbana där man sitter bredvid varandra två och två och upplever åkturen tillsammans. I 

åkturen vill man inte störa varandra utan vill att båda två ska få en trevlig upplevelse av berg- 

och dalbanan. Kandidatens framträdande påverkar hur rekryterarna upplever interaktionen 

som i sin tur utlöser en känsla hos dem. Intrycket som kandidaterna ger leder till att de får en 

känsla vilket citatet nedan beskriver: 

Jo men det tror jag det klart. Att det som sker i rummet, en person man aldrig har träffat förut, vad 

den ger för intryck. Man kan få en känsla. Det vet jag när vi anställde min chefskollega. Det sa jag 

direkt, det var den sista intervjun vi hade, jag sa direkt, det här är rätt person. Det kändes ju så här 

att det här är rätt person det är rätt kollega som passar in i gruppen. Hon har rätt kompetens. Rätta 

kvalitéer som krävs.  

I citatet ovan berättar rekryterare G om den känsla hen fick när det skulle anställas en 

chefskollega. Känslan anses komma från det som hände i rummet, nämligen kandidatens sätt 

att vara på vilket fick rekryteraren att känna att det var rätt person för den aktuella tjänsten. 

Utifrån kandidatens beteende kunde rekryteraren utläsa de rätta kompetenserna och 

kvalitéerna som krävdes för tjänsten. Hur känslor växer fram betonas av samtliga rekryterarna 

handla om hur kandidaterna framställer sig under mötet. Med det menas hur deras 

kommunikationsförmåga är, eftersom den påverkar utvecklingen av interaktionen på ett 

antingen positivt eller negativt sätt som vi tidigare har belyst. Utifrån Hochschilds forskning 

om känslosystems förvandling och det emotionella arbetet har vi tolkat att kandidaterna som 

ytligt lyckas att framföra starka positiva emotioner som entusiasm gör att rekryterarna känner 

att hon eller han är lämplig för jobbet. Det sammanfaller med Hochschild tanke då hon hävdar 

att anställda förväntas av arbetsgivaren att alltid se glada ut i deras arbetsmiljö framför 

kunderna (1979:570). Utifrån detta har vi tolkat att kandidaternas sätt att framställa sig i en 

arbetsintervju ger rekryterarna en insikt i hur de skulle framställa sig på ett arbete. Som 

tidigare sagts har rekryterarna kravprofilen i fokus och det som kunderna söker vilket utifrån 

teoretikerns perspektiv handlar om att hitta anställda som är glada och har en positiv 

utstrålning. Genom Hochschilds (1979:558) ytligt agerande som sker via exempelvis leende, 
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ansiktsuttryck och gester har vi tolkat att kandidaterna förmedlar känslor som rekryterarna 

mottar och gör att dem upplever vissa emotioner i interaktionen. Det handlar om hur 

kandidaterna framställer sig själva och visar intresse för tjänsten vilket inverkar på hur 

interaktionen upplevs. Känslor smittar av sig och precis som i turen i berg- och dalbanan kan 

personen som sitter bredvid oss vara nervös eller förväntansfull vilket smittar av sig på oss.  

5.4 Sammanfattning av resultatet   

Sammanfattningsvis har vi i vår analys av datamaterialet presenterat resultatet i tre olika faser 

som bygger på varandra. Den första fasen är den inledande tolkningen där vi har blivit 

bekanta med empirin och fått fram en övergripande bild av rekryterarnas upplevelse av 

interaktionen som sker under en arbetsintervju. Vi har då fått fram sju översiktliga teman som 

var återkommande i rekryterarnas berättelser vilka är känslan, hur kandidaten framställer sig 

själv, rekryterarnas roll, visa intresse och engagemang, strävan efter att vara 

förutsättningslös, kravprofil och onaturlig situation. Vidare har vi bearbetat och totaliserat 

dessa sju teman i den fördjupande tolkningen med hjälp av våra utvalda teoretiska ramar och 

har då kommit fram till fyra teman som är: det som växer fram, som ett tomt blad, ansvar över 

omständigheterna och det personliga får inte bestämma. Dessa teman anses vara delar av 

helheten, alltså pusselbitar som utgör rekryternas upplevelse av interaktionen vilka vi har lagt 

ihop i huvudtolkningen med hjälp av teorin. Huvudtolkningen tolkades fram utifrån den 

fördjupande tolkningens fyra teman där vi har funnit en röd tråd som presenterar en 

helhetsbild av rekryterarnas upplevelse av interaktionen vilket besvarar forskningsfrågan som 

är: hur upplever rekryterarna interaktionen i en arbetsintervju?  

Vi har i huvudtolkningen tolkat fram att rekryterarna upplever interaktionen med kandidaten 

som en berg- och dalbana. I en berg- och dalbana finns det toppar och dalar som tillhör 

upplevelsen av att åka karusellen och på samma sätt upplever rekryterarna interaktionen med 

kandidaterna som ett förlopp som går upp och ned. Det som vi har tolkat fram är att 

rekryterarnas upplevelse kännetecknas av en kamp mellan att vara förutsättningslös och det 

personliga tyckandet. Rekryterarna strävar efter att gå in i mötet med en öppen inställning då 

de försöker att bortse ifrån den bild de har skapat sig innan mötet som härstammar från det 

personliga brevet och CV. Bilden finns dock i deras baktanke vilket gör det till en utmaning 

för dem att vara förutsättningslösa och det kan därför upplevas som en kamp, alltså ett förlopp 

som går upp och ned. Vidare handlar det om att hålla sig på banan av karusellen, det vill säga 

att hålla sig till kravprofilen som utgör ramarna för mötet och därför betonas vikten av att inte 

låta det personliga ta över och därmed spåra ur från banan. Utifrån symbolisk 

interaktionismen har vi tolkat att rekryterarna försöker att bortse från bilden och hålla sig till 

kravprofilen tack vara deras tankeförmåga. Dessutom har vi utifrån Goffman tolkat att 

rekryterarna intar en professionell roll för att dölja sina personliga åsikter då bilden de får kan 

skapa förväntningar kring hur kandidaten kan tänkas vara i ett möte. Att hålla det personliga i 

schack är avgörande för att skapa bra förutsättningar där interaktionen kan äga rum då 

rekryterarna inte vill blir färgade av den bild de fått och förutbestämma hur interaktionen 

kommer att upplevas. Detta kan liknas när man åker i berg- och dalbanan med en 

förutbestämd inställning kring hur det kommer att upplevas vilket påverkar hur man faktiskt 

upplever det. Med en öppen inställning kan man uppleva berg- och dalbanan som den 

kommer att vara. Exempelvis om man från början har bestämt sig för att åkturen kommer att 

bli dålig kan det bli ett hinder till att känna på något annat sätt. Rekryterarna upplever då att 

deras roll i interaktionen är direkt avgörande för hur arbetsintervjun kommer att upplevas och 

därifrån härstammar ansvaret över omständigheterna. 
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Samtliga rekryterare vill inte att det personliga ska påverka interaktionen med kandidaten utan 

de vill skapa en avslappnad stämning där interaktionen kan äga rum då arbetsintervjuer anses 

vara ett onaturligt sammanhang. Rekryterarna upplever interaktionen som en anspänning där 

både de och kandidaterna inte kan vara sig själva helt och hållet. Utifrån Goffman har vi 

tolkat att både rekryterarna och kandidaterna försöker att framställa en version av sig själva 

(ansikte) som anses vara lämplig för situationen. Rekryterarnas ansikte hänger ihop med den 

professionella roll de intar genom vilken de försöker att skapa en trivsam atmosfär via sina 

handlingar. Gester och talmönster såsom att erbjuda något att dricka och att ställa frågor på ett 

visst sätt är handlingar som rekryterarna använder sig av för att skapa en bra stämning där 

kandidaten kan känna sig bekväm. Vidare har vi tolkat att dessa gester och talmönster är en 

del av rekryterarnas fasad, alltså expressiva utrustningar som de använder för att visa en bra 

version av sitt jag. I sin tur är rekryterarnas handlingar kopplade till kandidaternas beteende 

då de försöker att anpassa sig till den person de har framför sig eftersom de kan läsa av om 

någon är nervös. Det anses vara väsentligt för hur interaktionen upplevs eftersom 

rekryterarnas beteende påverkar kandidaten. Detta sammanfaller med symbolisk 

interaktionismen som hävdar att individer tar hänsyn till varandra genom sina handlingar. 

Detta kan liknas vid en berg- och dalbana där man sitter bredvid varandra två och två och där 

man vill få en trevlig upplevelse och inte vill störa varandra i åkturen. Det handlar om att inte 

genomskåda varandras ansikten som vi tolkat från Goffmans face-work.  

Som tidigare sagts upplever rekryterarna att deras roll i interaktionen är direkt avgörande för 

hur den upplevs och därför försöker de att inte påverka mötet med deras personliga inställning 

och därmed genomskåda den andres ansikte. Det handlar om att vara som ett tomt blad och 

försöka att nollställa sig själv för att inte låta det personliga ta över. Återigen handlar det om 

en kamp där man försöker att inte ha en förutbestämd inställning i interaktionen då det kan 

leda till att man placerar kandidaten i ett fack utifrån den bild man har fått innan 

arbetsintervjun. Rekryterarna intar då den professionella rollen för att vara som ett tomt blad 

och inte låta sig vara färgad i interaktionen. Ett exempel kan vara om bilden de har fått är 

negativ kan det förstöra interaktionen och tvärtom. Samtidigt är rekryterarnas upplevelse av 

interaktionen direkt påverkad av hur kandidaterna framställer sig själva under arbetsintervjun. 

Det handlar om kandidaternas verbala och icke verbala förmågor. En kandidat som på ett 

säkert sätt kan framställa sig själv inverkar positivt på rekryterarens upplevelse av 

interaktionen till skillnad från en kandidat som inte framställer sig på ett säkert sätt. Det 

intrycket kandidaterna ger utlöser en känsla hos rekryterarna som vi utifrån Hochschild har 

tolkat som att kandidaterna förmedlar en känsla till rekryteraren genom ytligt agerande. En 

kandidat som ser glad ut och visar engagemang genom det verbala och det icke verbala 

språket förmedlar en positiv känsla som rekryteraren mottar. Som vi tidigare sa, i en berg-och 

dalbana sitter man bredvid varandra men vill inte störa den andre utan uppleva den 

tillsammans på ett trevligt sätt. Rekryteraren vill uppleva interaktionen på ett trevligt sätt 

tillsammans med kandidaten men det måste vara ömsesidigt för att det ska kunna ske.  

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenterar vi studiens resultat i förhållande till uppsatsens olika delar där vi 

som författare kommer att reflektera över det som har gjorts. I diskussionsdelen granskar vi 

vår uppsats uppifrån, med andra ord ser vi uppsatsen ur ett helikopterperspektiv och sätter 
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resultatet i relation till syfte och frågeställning, tidigare forskning, metoden och vår utvalda 

teoretiska referensram. Slutligen presenterar vi en avslutande reflektion av studiens helhet 

följd av våra reflektioner och förslag kring framtida forskningsfrågor. 

6.1 Syfte och frågeställning i relation till resultatet 

Vår studie har undersökt rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en arbetsintervju genom 

en hermeneutisk ansats med följande frågeställning: hur upplever rekryterarna interaktionen i 

en arbetsintervju? Syftet med uppsatsen har varit att synliggöra rekryterarnas upplevelse av 

den fysiska interaktionen som sker under en arbetsintervju mellan en rekryterare och en 

kandidat såsom det har återberättats av rekryterarna. På så vis har undersökningen ämnat till 

att belysa det som kan forma rekryterarnas upplevelse och därmed få fram en nyanserad 

förståelse kring den fysiska interaktionen. Vi anser att frågan har besvarats genom våra 

intervjuer och analys av datamaterialet där vi har fått fram de återkommande väsentliga 

delarna av rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en arbetsintervju. Vi anser därför att vi 

har nått syftet med vår studie genom att vi har presenterat en nyanserad bild av företeelsen 

vilken omfattar det som formar rekryterarnas upplevelse av interaktionen med kandidaten. 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna har vi också kunnat nå och vetenskapligt 

begreppsliggjort en förståelse kring fenomenet.   

I vårt resultat har vi belyst de olika delar som formar rekryterarnas upplevelse i form av 

teman. I den inledande tolkningen har vi presenterat sju teman som har varit återkommande i 

empirin. Vidare har vi i den fördjupande tolkningen grävt djupare i vår analys där vi har 

bearbetat fram ytterligare fyra teman som i vår tolkning har format rekryterarnas upplevelse 

av interaktionen i en arbetsintervju. På så vis anser vi att vi har nått syftet med att belysa det 

som formar upplevelsen. Dessa teman har bidragit till att vi har fått fram en nyanserad bild 

samt förståelse av rekryterarnas upplevelse som vi vidare har synliggjort i huvudtolkningen 

(se bilaga 3). I huvudtolkningen anser vi att vi har synliggjort rekryterarnas upplevelse av det 

fysiska mötet i en arbetsintervju och därmed presenterat en nyanserad förståelse som har 

ämnat till att besvara forskningsfrågan. I denna analysfas har vi lagt ihop de tidigare funna 

delarna, alltså teman som vi har vidare tolkat fram till en helhetsbild av fenomenet vilket vi 

har jämfört med en åktur i berg- och dalbanan. Vi har då kommit fram till att rekryterarnas 

upplevelse av interaktionen med kandidaterna liknar en berg- och dalbana som går upp och 

ned. Rekryterarnas upplevelse är präglad av topparna och dalarna som representerar en kamp 

mellan att vara som ett tomt blad och inte låta det personliga tyckandet färga interaktionen. 

Vidare har det visat sig att upplevelsen är formad av det som rekryterarna gör under mötet, 

vilket anses påverka den andre och därmed interaktionen. Samtidigt handlar det om det som 

kandidaten gör i en arbetsintervju som påverkar både mötets förlopp och rekryterarnas 

upplevelse. Det är en ömsesidig påverkan som formar rekryterarnas upplevelse. Det är precis 

som i en berg- och dalbana där man sitter bredvid varandra och vill ha det trevligt tillsammans 

samtidigt som man inte vill störa den andre.  

6.2 Tidigare forskning i förhållande till resultatet 

I tidigare forskning har vi listat ut teman som vi har funnit utifrån vetenskapliga artiklar och 

studier vilka vi delvis anser överlappa med vårt resultat. Vi har å andra sidan i vårt resultat 

funnit vissa mönster som vi inte har framkommit i tidigare forskning.  
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Vårt resultat anser vi fyller en lucka som inte har framkommit i den tidigare forskningen 

vilket handlar om rekryterarnas roll i en arbetsintervju. I vårt tema, som ett tomt blad och 

ansvar över omständigheterna har vi hittat att rekryterarens roll i en arbetsintervju inverkar på 

interaktionen och hur kandidaten kan framställa sig själv. Rekryterarna reflekterar över deras 

egen roll i interaktionen då den anses påverka kandidaterna. De lyfter fram att dem kan läsa 

av om personen är nervös och kan då anpassa sig för att göra mötet till en behaglig stund för 

kandidaten där hon eller han kan blomma ut. Medan vi har funnit från den tidigare 

forskningens studie av Bayliss (2010) att det första intrycket har betydelse för om kandidaten 

är anställningsbar. Undersökningens (Bayliss, 2010) resultat visar att en rekryterare lägger 

märke till det första intryck som kandidaten ger under arbetsintervjun där forskaren fann att 

kroppsspråket är en väsentlig del av det. 

I linje med detta har kroppsspråket bland annat visat sig vara en del av vårt resultat i temat, 

hur kandidaten framställer sig själv, där rekryterarna uttrycker att det som de lägger märke 

till är kandidatens kroppsspråk, hur hon eller han gestikulerar, håller ögonkontakt och sitter på 

stolen. Vidare visar vårt resultats tema, visa intresse och engagemang, att det kroppsliga 

förmedlar kandidatens intresse och engagemang vilket anses påverka rekryterarnas upplevelse 

av interaktionen. Detta liknar Ganguly (2017) studie där det påpekas vikten av det icke 

verbala språket som sammanfaller med det vi har funnit både i hur kandidaten framställer sig 

själv och visa intresse och engagemang. Ganguly (2017) betonar att kroppsspråket är något 

som rekryterarna lägger märke till eftersom via kroppsrörelser förmedlar man något vilket kan 

ske medvetet eller omedvetet. Det sker genom kroppshållning, gester och ansiktsuttryck samt 

ögonkontakt då Ganguly (2017) hävdar att 93% av vår kommunikation sker icke verbalt. 

Samtidigt påpekar Avram och Lupu (2017) att kroppsspråket är något som kandidaterna 

använder sig av som strategi för att skapa en positiv bild av sig själva framför rekryteraren.  

Vidare har vi funnit att kandidatens kommunikationssätt är en viktig del av rekryterarnas 

upplevelse då den anses direkt påverka interaktionens förlopp. I temat, hur kandidaten 

framställer sig själv, tas upp att kommunikationsförmåga och hur väl en kandidat kan prata 

för sig påverkar upplevelsen av interaktionen. Till skillnad från Cocchiara, Bell och Casper 

(2016) studie där dem belyser att en kandidats dialekt eller accent i vissa fall inverkar negativt 

på rekryterarens bedömning. En person som talar engelska med en japansk accent ansågs 

exempelvis som mer negativ jämfört med någon som talar engelska med en fransk accent 

(Cocchiara, Bell & Casper, 2016).   

Vidare visar vårt resultat att kandidatens sätt att framställa sig själv via sin 

kommunikationsförmåga utlöser en känsla som är ett av våra teman. I vårt tema, känslan, 

lyfts fram att rekryterarna får en känsla av kandidaten som de inte riktigt kan definiera men 

som förmedlar något positivt eller negativt om personen. I vårt resultat menar rekryterarna att 

känslan tycks vara ofrånkomlig vilket stämmer överens med Rivieras (2015) studie som visar 

att rekryterarna alltid får en känsla när de träffar kandidater. Till skillnad från vårt resultat 

visar Rivera (2015) att känslan fungerar som ett verktyg och är effektiv för att utvärdera 

kandidatens kvalitet som inte går att utläsa i ett CV. Det liknar Kinnunen och Parviainens 

(2016) artikel där författarna hävdar att magkänslan är något som rekryterarna tar hänsyn till 

när de ska bedöma en kandidats personlighet.  

Dessutom har vi upptäckt att vårt resultat står i strid med Poon och Fatt (2000) studie där 

forskarna har funnit att en kandidat som anses vara attraktiv av rekryteraren har större 

sannolikhet att få den sökta tjänsten. Forskarna har funnit att kandidaterna som har liknande 

personlighet med rekryteraren anses påverka bedömningen positivt. Medan vi har funnit att 

rekryterarna försöker att bortse från sina personliga åsikter om kandidaten för att inte påverka 

interaktionen. I vårt tema, det personliga får inte bestämma, har vi visat att rekryterarna 
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försöker att inte ta hänsyn till den bild och de förväntningar de har skapat sig innan mötet så 

att de kan göra rätt bedömning av personens lämplighet för tjänsten. 

6.3 Teoretiska reflektioner i förhållande till resultatet 

I vår resultatdel har vi använt oss av den symboliska interaktionismens perspektiv, Goffmans 

dramaturgiska begrepp och Hochschilds begrepp kring emotioner. Dessa har utgjort vår 

teoretiska referensram som har varit behjälplig för att tolka och förstå rekryterarnas 

upplevelse av interaktionen i en arbetsintervju. Teorin har tillämpats både i den fördjupade 

tolkningen och i huvudtolkningen för att få en nyanserad förståelse av rekryterarnas 

upplevelse.  

 

Symbolisk interaktionismen ägnar sig åt att förstå människor utifrån sina handlingar då den 

lägger fokus på sociala interaktioner som sker mellan individer. Den är en utgångspunkt för 

många teoretiker som bland annat Goffman och Hochschild eftersom den är ett väl 

omfattande perspektiv. Symbolisk interaktionismen har varit särskilt användbar för oss när vi 

har tolkat de bakomliggande anledningarna av rekryterarnas handlingssätt i interaktionen som 

i sig inverkar på samspelet och kandidaterna. Det har varit till stöd för att gräva djupare i det 

som sker under en arbetsintervju där både rekryterarna och kandidater agerat på ett visst sätt. 

Inom symbolisk interaktionismen anses människors handlingar vara sammanhängande och på 

så vis har det varit viktigt för oss att förstå rekryterarnas handlingar för att kunna förstå 

samspelets förlopp och dennas upplevelse.  

 

Vidare har Goffmans dramaturgiska perspektivet varit en väsentlig del av vår analys där vi 

har använt oss av en mångfald av begrepp utifrån hans perspektiv för att tolka och förstå 

interaktionen. Goffmans begrepp ägnar sig åt att förklara det som sker under en interaktion 

när människor befinner sig i fysisk närvaro av varandra. Utifrån hans perspektiv har vi tolkat 

fram att rekryterarna och kandidaterna framträder inför varandra med hjälp av expressiva 

utrusningar (fasad) såsom ansiktsuttryck och kroppshållning vilket förmedlar någonting till 

den andre. Goffmans begrepp täcker flera aspekter av en social interaktion vilket har hjälpt 

oss att tolka upplevelsen av arbetsintervjun såsom den återberättas av rekryteraren 

på ett djupare plan än vad vi annars kunnat göra. Utifrån det som rekryterarna upplever 

händer i interaktionen har vi haft hjälp av Goffmans begrepp för att tolka det som berättas ske 

under mötet med en kandidat. Begreppen som bland annat fasader, roller, face-work och 

framträdandet har varit till stöd för oss när vi har tolkat den onaturliga situation som en 

arbetsintervju kan upplevas som då den lägger fokus på den sociala interaktionen genom 

vilken man förstår individen och dennes handlingar. Då Goffmans perspektiv ser till att 

individen står i fokus har detta betraktelsesätt varit användbart för att knyta an till de olika 

roller och förväntningar som uppstår i mänskliga möten. 

 

Dessutom har Hochschilds forskning om emotioner hjälpt oss att tolka och förstå det som 

framkommit i resultatet. Hochschilds begrepp har varit till stöd för oss för att förstå det som 

inte syns i interaktionen, alltså det man känner i ett socialt samspel vilket man inte riktigt kan 

förklara med ord. Utifrån hennes perspektiv har vi tolkat fram att kandidaternas sätt att agera 

framför en viss känsla som rekryterarna mottar. Vi anser att Hochschilds begrepp har varit 

viktigt för att tolka och förstå de känslor som kan uppstå i en interaktion som den mellan en 

rekryterare och en kandidat. 
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Samtliga perspektiv ägnar sig åt att synliggöra det som sker under ett socialt samspel där 

människor är i fysisk kontakt med varandra och med hjälp av dessa har vi kunnat tolka de 

delarna som har utgjort rekryterarnas upplevelse och det större sammanhanget, alltså den 

levda verkligheten. Vi är nöjda med vårt val av teorier då vi anser att många av begreppen väl 

har kunnat spegla det som har framkommit i vårt resultat.  

6.4 Metodologiska reflektioner  

Vi anser att hermeneutiken som metodansats har varit väl passande eftersom den studerar 

mänskliga företeelser på djupet vilket är det vi har syftat till att få fram i vårt arbete. Vår 

studie har ägnat sig åt att få fram och synliggöra rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en 

arbetsintervju. Genom hermeneutiken har vi kunnat åstadkomma en nyanserad förståelse av 

företeelsen. Inom denna metodansats betonas vikten av att använda förförståelsen för att tolka 

vidare och nå en ny förståelse vilket vi anser har varit utmanande. Vi har haft svårigheter med 

att använda förförståelsen som ett verktyg i vår analysprocess (förståelseprocess) för att vi 

inte har kunnat hitta tydliga instruktioner kring hur man kan gå tillväga att göra det. Detta har 

visat sig att vara en begräsning inom hermeneutik då det inte finns några klara modeller eller 

steg kring hur analysen går till och därför har vi upplevt en utmaning med att tillämpa 

metoden. Trots detta har vi kunnat skapa vår egen analysmodell och hitta vår egen väg inom 

hermeneutiska ramar med vilken vi har tolkat fenomenet.  

Hermeneutik har varit till fördel när det gäller att utforska rekryterarnas upplevelse eftersom 

den har en öppen inställning vilket har varit gynnande för att utforska fenomenet. Inom denna 

metodansats betonas att forskaren ska låta fenomenet framträda av sig själv och att hen inte 

ska styra empirin. Det är precis det vi har gjort under datainsamlingen där vi har strävat efter 

att vara så öppen så möjligt genom att utmana vår förförståelse. På så sätt har vi kunnat 

hamna i dialog med rekryterarna och därmed nå horisontellsammansmältning. Under 

analysprocessen har vi tillåtit datamaterialet styra oss och baserat på detta har vi haft behov av 

att justera vår forskningsfråga till det som vi har funnit i empirin. Det anser vi öka vår studies 

trovärdighet då vi har försökt att hålla oss så öppna som möjligt inom metodens ramar för att 

åstadkomma en djup förståelse kring rekryterarnas upplevelse som vi har synliggjort i vår 

resultatdel. Dessutom har vi presenterat ett utförligt resultat som omfattar innehållsrika citat 

vilket vi anser att man kan koppla till liknande sammanhang där en mänsklig interaktion sker. 

Vi anser att det fyller transformabilty kravet som handlar om att en forskare ska erbjuda 

noggranna beskrivningar av resultat som läsaren kan koppla till liknande kontexter (Symon & 

Cassel, 2012:207).  

Vidare anser vi att vi har presenterat en detaljerad och innehållsrik beskrivning av vår 

forskningsprocess där vi har redogjort steg för steg hur vi har gått till väga. Under metod 

avsnittet har vi redogjort för urvalet, hur vi har samlat vår empiri och hur vi har analyserat 

datamaterialet enligt den hermeneutiska metodansatsen. Vi anser därför att vi har varit 

transparent med vår undersökningsprocess vilket visar pålitlighet i vår studie (Bryman, 

2008:355). Dessutom är vår forskningsprocess detaljerad beskriven kring hur vi har tillämpat 

hermeneutik som metod vilket gör studien upprepningsbar. Det vill säga att en annan forskare 

har möjligheten att replikera vår studie tack vore transparensen kring hur vi har gått till väga 

under studiens gång. Det anser vi fyller kravet med extern reliabilitet som refererar till den 

uträckning i vilken en undersökning är upprepningsbar (Bryman, 2008:352).  

Vi har reflekterat över den intervjuguide vi använt oss av i de genomförda intervjuer då vi har 

samlat vårt datamaterial. Vi har diskuterat om våra frågor har kunnat vara en begränsning av 
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informationsflödet, alltså om frågorna var tillräckligt omfattande. Vi har inte någon tidigare 

erfarenhet av forskningsintervjuer och då har vi funderat på om intervjufrågorna hade kunnat 

se annorlunda ut eller ställas på ett annat sätt. Dessutom vill vi ta upp att vi kan ha påverkat 

rekryterarna under intervjuerna genom att våra följdfrågor har kunnat vara ledande. Det vi 

menar är att vårt sätt att bygga frågorna kan ha lett rekryterarna att svara på ett visst sätt och 

därmed påverkat intervjuernas utbud. Trots denna reflektion anser vi att vi har kunnat 

åstadkomma en nyanserad förståelse av rekryterarnas upplevelse. 

Vidare anser vi att vi kunde ha gjort deltagande observationer som ett komplement där vi 

kunde ha varit med på arbetsintervjuer och fått ytterligare insikt och förståelse kring 

fenomenet. Dock har vi inte kunnat få tillgång till att vara med i någon arbetsintervju då 

rekryterarna har avböjt på grund av sekretesskäl. Om vi skulle ha haft tillgång kunde vi ha 

samlat innehållsrikt datamaterial om rekryterarnas upplevelse av interaktionen som sker under 

en arbetsintervju som möjligtvis har kunnat avslöja andra intressanta aspekter. Det skulle ha 

ökat vår studies trovärdighet. Dessutom har vi inte tagit hänsyn till faktorer såsom kön, ålder 

och etnicitet under vår dataanalys eftersom vi har haft fokus på rekryterarnas upplevelse, men 

vi vill belysa att dessa faktorer kan ha haft en inverkan på hur interaktionen upplevs. 

Avslutningsvis, utifrån den tid vi haft till vårt förfogande och de resurser vi haft tillgång till 

anser vi att vi har utfört studien på det bästa sätt vi har kunnat.   

6.5 Avslutande reflektion  

När vi påbörjade studien och skulle börja samla in vårt datamaterial hade vi en förförståelse 

om att det som rekryterare främst lägger märke till i en arbetsintervju med en kandidat är 

deras kläder, kroppshållning, utstrålning och språket. I avsnittet förförståelse har vi tagit upp 

att vår tanke är att en rekryterare reagerar positivt över om man klär sig propert och negativt 

om man har armarna i kors i en arbetsintervju. Dessutom hade vi i våra föruppfattningar att 

rekryterarna skulle reagera positivt om man visar en nyfiken utstrålning och en proper 

behärskning av språket, alltså att man inte svär eller använder slangord. Vår förförståelse har 

dock förändrats under studiens gång då vi, under datainsamlingen, har fått utmana våra 

föruppfattningar för att åstadkomma en öppen inställning när vi intervjuade rekryterarna 

vilket är väsentligt inom hermeneutik. När vi har hamnat i dialog med informatörerna och 

därmed hamnat i en horisontsammansmältning har vi kunnat se det vi forskade om utifrån 

rekryterarnas glasögon. På så sätt har vi kunnat åstadkomma en ny förståelse som vi har 

presenterat i resultatdelen. Det har varit intressant att se att vår förförståelse på något sätt har 

varit en del av det vi har funnit men det har varit ’eye opening’ att komma fram till att 

rekryterarnas upplevelse inte bara handlar om kläder och liknande. Utan det är en större 

verklighet som är multifacetterad vilket kräver en djup analys för att kunna upptäcka de olika 

nivåer som befinner sig i det som upplevs av rekryterarna i en interaktion. Det har varit 

intressant att upptäcka att rekryterarnas upplevelse av interaktionen i en arbetsintervju kan 

liknas vid en åktur i en berg- och dalbana.   

6.6 Förslag och reflektioner kring framtida forskningsfrågor  

I inledningen har vi tagit upp att människors interaktion har förändrats under senare 

decennium med uppkomsten av digitaliseringen. I dagsläget interagerar vi via digitala 

plattformar där vi kommunicerar med varandra vilket har förändrat hur vi säger saker och hur 
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vi tar emot information. Digitaliseringen har omvandlat hur vi kommunicerar med varandra 

vilket inte bara omfattar den privata sfären utan även den offentliga som exempelvis 

arbetsmarknaden. I inledningen skriver vi att digitaliseringen har inverkat på 

rekryteringsbranschen. Nu för tiden används det digitala plattformar som exempelvis 

LinkedIn både för att publicera annonser för lediga tjänster men även för CV. Det är där 

rekryterare och kandidater kan ta en första kontakt med varandra. Trots detta anses det 

fortfarande vara viktigt att rekryterarna träffar kandidaterna ansikte mot ansikte i en 

arbetsintervju för att bygga en relation. I en artikel av Preutz (2019) tas upp att roboten 

kommer att vara ett verktyg som kommer att användas i arbetsintervjuer istället för 

rekryterarna. Det man vill åstadkomma med roboten är att bedömningen ska kunna ske 

objektivt utan att bli påverkad av mänskliga faktorer. En objektiv bedömning anses inte vara 

möjligt i en mänsklig interaktion där rekryterarna träffar en kandidat och kan ta hänsyn till det 

som är subjektivt. Preutz (2019) lyfter fram att rekryterarna får en magkänsla i ett samtal med 

en person vilket man inte kan komma ifrån. Det som menas är att i ett mänskligt möte uppstår 

en attraktion som varken behöver vara positiv eller negativ.  

Baserat på detta skulle det vara intressant att i framtiden utforska hur en arbetsintervju mellan 

en robot och kandidat skulle se ut och hur en robot utvärderar kandidatens lämplighet till att 

få tjänsten. Vi tycker det skulle vara intressant att undersöka skillnader och likheter mellan 

hur en robot bedömer en kandidat jämfört med hur en rekryterare bedömer samma kandidat. 

Det anser vi vara viktigt för att som tidigare sagts fungerar rekryterarna som en slags 

grindvakt mot arbetsmarknaden. Det som då skulle vara intressant är att se vilken sorts 

grindvakt roboten blir jämfört med en rekryterare, samt vilken påverkan den skulle ha mot 

arbetskraften i samhället och hur det skulle upplevas av medborgarna, tillskillnad från vår 

studie som har utforskat rekryterarnas upplevelse av en arbetsintervju. Vi anser att det är 

relevant i dagsläget att studera hur det digitala har påverkat arbetsområden som 

rekryteringsbranschen vilka fortfarande använder sig av den mänskliga interaktionen som en 

del i sitt arbete. Detta är våra förslag till framtida forskningsfrågor eftersom vi tror att den 

mänskliga och fysiska interaktionen kommer att ske mer sällan i samband med 

digitaliseringens framfart.
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8 BILAGA 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 

• Berätta om rekryteringsprocessen  

• Har du någon information om personen innan ni träffas?  

• Har du skapat dig en bild av personen innan intervjun?  

• Hur påverkar din föruppfattning kring personen på själva intervjun?  

• Blir dina föruppfattade meningar bekräftade eller inte?  

• Har personens fysiska intryck någon inverkan på arbetsintervjun?  

• Hur upplever du arbetsintervjun som en del av rekryteringsprocessen?  

• Är det viktigt för dig att träffa kandidaten innan du gör en bedömning? 
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8.2 Bilaga 2 

Informationsbrevet 

Information och förfrågan om deltagande i undersökning: Upplevelsen av det fysiska mötet. 

Arbetsintervjun som en mänsklig interaktion  

Följande undersökning är ett examinationsarbete som tillhör kandidatexamen i 

beteendevetenskapliga programmet med inriktning i Sociologi. Vi som gör studien heter 

Kenza El Masoudi och Annica Berglind och vi är studenter vid Mälardalens Högskola i 

Västerås.  

Studiens syfte är att utforska rekryteringsprocesser hos rekryterings- och bemanningsföretag 

där fokus ligger på arbetsintervjuer. Undersökningen vill ta en närmare titt på den inverkan 

som en arbetsintervju har mellan en rekryterare och arbetssökande i matchningsprocessen. 

Det vi vill fånga är rekryterarens upplevelse kring arbetsintervjuerna.  

För att genomföra studien avser vi att göra intervjuer med rekryterare. Intervjuerna beräknas 

att ta omkring 30 minuter var och en vilka kommer att spelas in med en röstinspelare. 

Deltagandarnas identitet kommer att skyddas genom att hålla dem anonyma i studiens resultat 

där forskarna kommer att användas sig av bokstäver som A och B för att särklilja deltagarna. 

Vidare kommer vi använda samma system för att hålla rekryteringsföretagen anonyma. Detta 

betyder att deltagarnas information kommer att behandlas konfidentiellt på så sätt att dem inte 

kommer att bli identifierade.  

Deltagande i studien är frivillig vilket betyder att man kan när som helst avbryta intervjun. 

Detta kommer inte att påverka studien. Därför är det viktigt att deltagarna är medvetna om att 

deras medverkan är frivillig. Dessutom kommer information som produceras i intervjuerna att 

användas enbart för studiens mål och kommer därefter att raderas när undersökningen är klar. 

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie?  

Vid frågor kan deltagarna alltid kontakta oss via följande kontaktuppgifter: 

Kenza El Masoudi - kei16001@student.mdh.se Annica Berglind - Annica76@hotmail.com   

Deltagarens samtycke till medverkan i intervjustudien: Jag samtycker härmed att jag har fått 

information om studiens syfte. Jag är informerad om de förutsättningar som gäller med min 

medverkan i denna intervjustudie.  

Datum  

________________________  

Namnunderskrift  

________________________  

Namnförtydligande  

________________________  

mailto:kei16001@student.mdh.se
mailto:Annica76@hotmail.com
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8.3 Bilaga 3 

Tolkningsprocessen 

Inledande tolkning Fördjupande tolkning  Huvudtolkning 

Känslan 

 

Det som växer fram 

Mötet som en berg- och 

dalbana 

Hur kandidaten framställer 

sig själv 

Visa intresse och 

engagemang  

Onaturlig situation Ansvar över 

omständigheterna  Rekryterarnas roll 

Strävan efter att vara 

förutsättningslös Som ett tomt blad 

Kravprofil  

 
Det personliga får inte 

bestämma 
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