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Abstract. 
 

The purpose of this paper is to examine how the job interview, when understood as social 

interaction, can be interpreted using a social psychological perspective. The question that has 

guided my work is: “ How can the social interaction  that emerges and progresses throughout the 

job interview, and  its consequences, from the recruiters point of view, be understood in a social 

psychological sense using a social constructionist perspective focusing on the different aspects of 

role taking, intersubjectivity, emotional labor and the different forms of sociality”  

With the use of qualitative method based in hermeneutic science tradition I have analyzed five 

semi-structured themebased interviews that form the basis of my research using four theories based 

in a socialconstructionist perspective, to answer the above mentioned question. My results indicate 

that both the job interviews purpose as a recruitment tool, when understood as social interaction, 

and the recruiters and leaders as practitioners of the trade, may benefit from a more relational 

perspective.    

 

Keywords: Social psychology, social constructionism, job interview, recruiting, social interaction, communication. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställningsintervjun, i egenskap av social 

interaktion, kan tolkas ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Den fråga som styrt arbetet är: ”Hur kan 

det sociala samspel som uppstår och framskrider i anställningsintervjun,  och dess konsekvenser, 

sett ur rekryterares perspektiv, förstås socialpsykologiskt med utgångspunkt i 

socialkonstruktionistisk teoribildning som tar fasta på rollframträdandets olika aspekter, 

intersubjektivitet, emotionellt arbete samt socialitetens olika former?” 

Genom att använda kvalitativ metod, sprungen ur hermeneutisk vetenskapstradition, har fem 

semistrukturerade, temabaserade intervjuer analyserats med hjälp av fyra socialkonstruktionistiska 

teorier. Slutsatsen indikerar att både anställningsintervjuns syfte som rekryteringverktyg, i egenskap 

av social interaktion, och rekryterare och ledare som arbetar med densamma kan gagnas av ett mer 

relationellt perspektiv. 

 

Nyckelord: Socialpsykologi, socialkonstruktionism, anställningsintervju, rekrytering, social interaktion, 

kommunikation.  
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1.0 Inledning. 
Jag har i föreliggande studie intresserat mig för kommunikation och mänskliga möten i 

rekryteringsprocessen. Anledningen till mitt intresse för detta ämne kommer ifrån att jag, när 

jag läst arbetsvetenskaplig litteratur, reagerat på att denna innehållt en kognitiv syn på 

rekryteringsprocessen. Det innebär att den arbetssökande ses som bärare av ett antal 

egenskaper som rekryterare utforskar i syfte att se om den arbetssökande passar för en tjänst 

vilket inbegriper en standardisering av såväl interaktionen som individernas interaktion. 

Genom att intervjua fem egenföretagare och analysera resultatet med hjälp av Moira von 

Wrights teorirekonstruktion av G.H. Meads teori  om människors intersubjektivitet, Erving 

Goffmans teori om jaget och maskerna, Johan Asplunds teori kring det sociala livets 

elementära former samt Arlie Hochschilds teori om kommersialisationen av emotioner i 

arbetslivet, undersöker jag anställningsintervjun som dramaturgisk framställning, 

dramaturgins konsekvenser för socialiteten samt de emotioner och relationer som 

anställningsintervjun kan ge upphov till. Det teoretiska ramverk jag valt för min analys utgår 

från ansatsen att individen ständigt är i vardande och skapas i interaktionen med andra 

människor och på så vis tjänar det socialkonstruktionistiska perspektivet genomgående, dels 

som ett metaperspektiv som löpande bär igenom uppsatsen och dels som mitt eget perspektiv 

vilket präglat hur jag arbetat med hermeneutiken och begreppen men också hur jag tolkat de 

teorier jag använt mig av. Jag vill dock understryka att det är min egen läsning av det 

teoretiska ramverk jag valt som gör att jag uppfattar dem som socialt konstruktionistiska. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet kontrasteras även stundtals emot den kognitiva diskurs 

som präglar det regelverk och den praxis som omger rekryteringsverksamhet i allmänhet och 

bemanningsbranschen i synnerhet.  

 
Föreliggande studie innehåller åtta kapitel där jag i det första kapitlet förklarar avsikten med 

studien, syftet, samt frågeställningen. Kapitel två ger en bakgrund till bemanningsbranschen 

och anställningsintervjun, tidigare forskning kring anställningsintervjun och det vetenskapliga 

synsätt som präglat densamma. Vidare tecknas här en introduktion till det 

socialkonstruktionistiska synsättet och dess historik. I det tredje kapitlet redovisas de 

teoretiska utgångspunkter som jag använt mig av i analysarbetet, Fjärde kapitlet redogör för 

den metod jag arbetat utifrån samt etiska aspekter. I kapitel fem redovisar jag det empiriska 

resultatet som de kvalitativa intervjuerna utmynnat i. I kapitel sex analyseras resultatet med 

hjälp av de teorier jag valt. I kapitel sju redovisas den slutsats som analysen utmynnat i och 
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kapitel åtta innehåller reflektioner över slutsatsen samt studien.    

 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med min studie är att söka förståelse för hur anställningsintervjun i egenskap av social 

interaktion kan tolkas socialpsykologiskt med avseende på samhällelig påverkan, 

förhållningssätt, interaktion och emotioner med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer om 

rekryterares upplevelser i bemanningsbranschen.  

 

Syftet har jag konkretiserat i min frågeställning som lyder:  

Hur kan det sociala samspel som uppstår och framskrider i anställningsintervjun,  och dess 

konsekvenser, sett ur rekryterares perspektiv, förstås socialpsykologiskt med utgångspunkt i 

socialkonstruktionistisk teoribildning som tar fasta på rollframträdandets olika aspekter, 

intersubjektivitet, emotionellt arbete samt socialitetens olika former? 

2.0 Bakgrund. 

2.1 Bemanningsbranschen. 

Staten hade monopol på arbetsförmedling fram till dess att personaluthyrning blev lagligt i 

Sverige 1993. Begreppet bemanningsföretag används som samlingsbegrepp på företag som 

sysselsätter sig med bemanning, omställning och rekrytering.1 Bemanningsbranschen är en av 

de tio största branscherna inom svenskt näringsliv.2 De bemanningsföretag som är 

auktoriserade granskas varje år av auktorisationsnämnden. För att bli ett auktoriserat 

bemanningsföretag krävs att företaget är bundet av ett kollektivavtal, tillämpar allmänna 

leveransvillkor och etiska regler. Innehar en ansvarsförsäkring som skyddar kunden samt 

kontrollerar sina underleverantörer med hänsyn till ovanstående.3 De etiska reglerna omfattar 

bl. a att vid rekrytering av medarbetare ska rekryteraren endast förhålla sig till de 

arbetssökandes kompetens.4 Den svenska bemanningsbranschen består av 400 

bemanningsföretag som omsätter ca: 20 miljarder kronor.5 2008 sysselsatte 

bemanningsbranschen ca 58 000 anställda, i samband med konjunkturnedgången minskades 

                                                 
1 www.bemanningsforetagen.se/web/Sa_fungerar_det.aspx 
2 www.bemanningsforetagen.se/web/Siffror.aspx 
3 www.bemanningsforetagen.se/web/Auktorisation_1.aspx 
4 www.bemanningsforetagen.se/web/Etiska_regler_1.aspx 
5 www.bemanningsforetagen.se/web/Siffror.aspx 
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detta till ca 46 000 anställda under 2009.6 

2.2 Anställningsintervjun – en introduktion. 

I arbetslivet är det centralt att säkerställa att rätt person anställs till rätt tjänst. 

Anställningsintervjun är ett av de vanligaste och mest säkra instrument som företag använder 

sig av vid rekrytering. Den främsta anledningen till att just anställningsintervjun är så populär 

som urvalsmetod vid rekrytering, är att den, baserat på resultat från arbetspsykologisk 

forskning, anses kunna generera de säkraste resultaten för urval.7 Rent generellt är 

anställningsintervjuns syfte att skapa en bedömningsgrund där ledare eller rekryterare 

bedömer en arbetssökandes möjligheter att genomföra en utannonserad tjänst. Vanligast är att 

anställningsintervjun är strukturerad och utgår ifrån en kravprofil vilket innebär att frågorna är 

inriktade på att ta reda på kandidatens beteendemönster med hänsyn till hans eller hennes 

personlighet; dessutom är frågorna oftast korrelerade till de krav organisationen ställer på den 

som skall inneha den utlysta tjänsten. Strukturerade intervjuer har en prognostisk validitet på 

0,51 på skala 0-1 där 0,0 innebär att metoden saknar prognosförmåga och 1,00 innebär perfekt 

prognosförmåga.8 Som jämförelse kan nämnas att detta är den näst högsta prognosförmågan 

av de vanligaste verktygen för bedömningsgrund som företag använder vid rekrytering; såsom 

personlighetstest, begåvnings- och intelligenstest, individens tidigare erfarenheter och 

referenstagning. Det enda som överstiger den strukturerade anställningsintervjun vad gäller 

prognosförmåga är strukturerade arbetsprov med en poäng på 0,54.9 

2.2.1 Anställningsintervjun som kunskapande om den andre 

Anställningsintervjuns syfte är att vara ett verktyg i processen att finna rätt person till den 

utlysta tjänsten, men när vi anställer en person anställer vi inte bara dennes konkreta 

kunskaper, vi anställer en människa.  Kognitivistisk arbetspsykologi utgår från ståndpunkten 

att personlighet är objektivt mätbar10, personlighet kan här definieras som ett karakteristiskt 

sätt för hur vi anpassar oss till vår omgivning, tenderar att närma oss situationer och vad vi 

gör i dessa situationer. I detta sammanhang används termen  ”karakteristiskt” för att poängtera 

                                                 
6 http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=2840627c-aa3b-481a-
aa4e-28b236d78e58&MediaArchive_ForceDownload=true 
7 Å-M. Fellinger, Intervjuteknik vid urval – hur man genomför strukturerade anställingsintervjuer 
 (Malmö 2002) s. 7 
8 Å-M. Fellinger, 2000 s 7 
 
9 Å-M. Fellinger, 2000  s. 9 
10 H. Mabon , Arbetspsykologisk testning – om urvalsmetoder i arbetslivet ( Stockholm 2004) s. 28 
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att det rör sig om ett mönster som är beständigt över tid.11 För enkelhetens skull har jag här 

förhållt mig till de definitioner som arbetspsykologer av olika skolor är överens om och därför 

bör nämnas att vad gäller tidsbeständigheten finns det olika åsikter inom arbetspsykologins 

olika inriktningar; det finns de som anser att vår personlighet skapas i barndomen och det 

finns de som argumenterar för att personligheten förändras genom livets olika faser.12 

Gemensamt för båda dessa inriktningar är dock ståndpunkten att individen besitter en 

personlighet och en mängd kunskaper vilka anställningsintervjun syftar till att utforska.  

2.2.2 Felkällor. 

Arbetspsykologisk forskning menar att de felkällor som den strukturerade 

anställningsintervjun innehåller går att komma tillrätta med om rekryteraren är noga med sitt 

förhållningssätt och agerande både under anställningsintervjun och efteråt vid utvärderingen 

av densamma.13 Som felkällor beskrivs ett antal olika företeelser med en sak gemensamt – de 

får på något vis rekryteraren att tycka om, eller tycka illa om, den arbetssökande. Därmed 

riskerar rekryteraren att i utvärderingen av intervjun förhålla sig till annat än den 

arbetssökandes rena kompetens i förhållande till den utlysta tjänsten. Som motåtgärd menar 

kognitivistisk arbetspsykologi att rekryteraren bör förhålla sig helt objektiv och neutral så att 

hans eller hennes beslutsfattande präglas av fakta och inget annat.14 

2.3 Tidigare forskning. 

Det finns en även en omfattande socialpsykologisk forskning som behandlar de systematiska 

fel rekryterare begår och som har relevans för anställningsintervjun.  Bl a ”the fatal attribution 

error” som innebär att när människor skall förklara händelser som berör andra överskattar de 

personens eget bidrag till händelsernas utgång och underskattar omständigheternas bidrag till 

utfallet, och omvänt när vi skall förklara sådant som rör oss själva.15 Faktisk och uppfattad 

likhet mellan rekryterare och den arbetssökande har också funnits ha ett starkt samband med 

rekryterares beslut att ge tjänsten till den arbetssökande, uppfattad likhet i högre grad än 

faktisk likhet.16 Rekryterares benägenhet att i anställningsintervjun fokusera på att förhålla sig 

till objektiva iakttagelser och inte låta sig luras av ett positivt intryck av den arbetssökande i 

                                                 
11 M. Lindelöw, Kompetensbaserad personalstrategi - hur du tar reda på vad organisationen behöver, bemannar 
den rätt och utvecklar den inför framtiden ( Stockholm 2010) s. 36-39 
12 M. Lindelöw 2010 s.39 
13 M. Lindelöw, 2010. 
14 Å-M. Fellinger, 2002 s.22 
15 L. Ross, The intuitive psychologist and his shortcomings:Distortions in the attribution process. (New York 
1977)  
16 C. Orpen, Attitude similarity, attraction, and decision-making in the employment interview (The Journal of 
Psychology1984, 117) 
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syfte att skapa ett så säkert beslutsunderlag som möjligt för att undvika kritik gentemot det 

egna yrkesutövandet om den arbetssökande inte lever upp till förväntningarna.17 I 

förväntningarna på den arbetssökande ligger inte enbart personens förmåga att utöva de 

faktiska arbetsuppgifterna utan även en förväntan på hur personen kommer att utföra 

arbetsuppgifterna med hänsyn till arbetets emotionella aspekter.18 

2.4 Socialkonstruktionismen och kognitivismen - två 
utgångspunkter för att skapa förståelse. 

Synen på jaget och på mentala processer är grundläggande för socialpsykologin som 

forskningsfält eftersom attitydanalys och analys av gruppkonflikter varit centrala för 

socialpsykologins utveckling.19  

Det är framförallt den postmoderna och poststrukturalistiska synen på människan som präglat 

utvecklingen mot ett relationellt socialkonstruktionistiskt perspektiv där människans 

föreställningar om sig själv och andra skapas och omskapas oavbrutet, i det språk och det 

sociala och kulturella sammanhang som hon befinner sig i. Men postmoderniteten innebär inte 

en entydig vändning mot det relationella perspektivet; det positivistiska kognitiva perspektivet 

innebär en föreställning om att enhetliga individer existerar som entydigt kan utforskas.20 

Det kognitiva synsättet utgår från antagandet att sociala fenomen bör förklaras utifrån 

kognitiva processer – tänkande, förnimmelse och resonerande. Fokus inom den kognitiva 

forskningen läggs på den sociala kognitionen uppfattad som den mentala bearbetningen av 

information om den sociala världen och metoderna syftar till att identifiera kognitiva 

processer som orsak till socialt handlande som kan göra anspråk på att vara universella.21 Den 

kognitiva psykologin och därmed arbetspsykologin ansluter sig således till den moderna 

föreställningen om jaget som en autonom, avgränsad enhet med en uppsättning ”autentiska” 

karakteristika. Individ och samhälle uppfattas som skilda storheter och det antyds en dualism 

mellan individ och samhälle.22 

Några av dessa mentala representationer som kognitiv forskning har identifierat är scheman 

och script. De innehåller skisser av hur rutinsituationer går till och hur ett lämpligt uppförande 

i dessa situationer ser ut. Skriptet ger alltså individen riktlinjer för hur beteendet bör 

                                                 
17 BM. Springbett, Factors affecting the Final Decision in the Employment Interview (Canadian Journal of 
Psychology 1958)  
18 A. Hochschild, The Managed Heart: the Commercialization of Human Feeling  (Berkeley 2003) s.11 
19 M. Winther Jorgenssen, L, Phillips. Diskursanalys som teori och metod (Malmö 2000) s.98 
20 R. Holmqvist, Relationella perspektiv på psykoterapi (Stockholm 2007) s.95) 
21 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s.98 
22 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s. 99 



 

6 
 

anpassas.23 Antagandet att universella individuella kognitiva processer ligger bakom 

individuellt och kollektivt handlande manifesterar kognitivismens utgångspunkt att 

människan är en isolerad och autonom agent.24 

Socialkonstruktionismen argumenterar alltså för att attityder, grupper och identiteter 

konstrueras och rekonstrueras socialt. Det innebär att socialkonstruktionismen uppfattar 

psykologiska processer som sociala aktiviteter och inte som autonoma mentala aktiviteter 

skapade genom individuell informationsbearbetning. Därtill betraktar socialkonstruktionister 

attityder som produkter av social interaktion.25 Socialkonstruktionisterna menar på så vis att 

de sätt på vilka vi förstår och kategoriserar i vardagen, vår livsvärld, är en produkt av 

historiskt och kulturellt specifika föreställningar om världen. Dessa föreställningar skapas och 

upprätthålls genom social interaktion i vardagligt liv. Den socialkonstruktionistiska synen 

baseras därför på anti-essentialism. Att den sociala världen konstrueras och rekonstrueras 

socialt förutsätter att dess karaktär inte är given på förhand, och att människor inte har inre 

”karakteristika” i den meningen att de besitter en uppsättning bestämda och oföränderliga 

egenskaper.26 

Socialkonstruktionistiska utgångspunkter baseras alltså både på den poststrukturalistiska 

uppfattningen att människan är ett diskursivt subjekt och på det interaktionistiska antagandet 

att människor aktivt använder diskurser som referensramar och därmed inte bara bär 

diskursen passivt.27 Istället skapar diskurser en livsvärld för individen och tjänar som 

individens referensram, de glasögon vilka individen betraktar omvärlden.  Diskursen kan 

alltså sägas skapa vår levda verklighet28 som på detta sätt ständigt är i vardande, dvs delen får 

bara mening om den betraktas mot en bakgrund av helheten, och vice versa. 

Den socialkonstruktionistiska premissen innebär alltså att jaget inte är en isolerad autonom. 

Istället ses jaget som socialt och fokus läggs på hur identiteter uppstår och omförhandlas i 

sociala praktiker.29 Människa, sinne och ”jag” uppfattas som helt igenom sociala. Jaget är 

därför enligt det socialkonstruktionistiska synsättet inte ett objekt som ska studeras och 

beskrivas en gång för alla, istället skall jaget ur socialkonstruktionistisk ståndpunkt betraktas 

som ständigt föränderligt eller som en relationell berättelse och därmed avvisas tanken om att 

                                                 
23 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s. 99  
24 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s.100 
25 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s.103 
26 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s.104 
27 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s.105 
28 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s.104 
29 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s.105 
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människor har en fast identitet.30  

3. 0 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Erving Goffman – Jaget och Maskerna. 

Grundpremissen i Goffmans teorikonstruktion är att människor vid olika tillfällen genomför 

framträdanden och att dessa framträdanden kan brytas ned i ett antal beståndsdelar som kan 

användas på varje social inrättning som en ram.31 I vardagslivet råder det vanligtvis ett klart 

samförstånd om att de första intrycken är betydelsefulla.32 Goffman menar vidare att när en 

individ kommer i kontakt med andra individer kommer han eller hon att samla information 

om denna andra individ. Områden för intresse omfattar här allmän socio-ekonomisk ställning, 

individens uppfattning om sig själv, attityden till de han eller hon möter, individens 

kompetens, pålitlighet etc. Ofta finns det rent praktiska skäl till detta intresse. Hur individen 

agerar bidrar till att definiera situationen och gör det möjligt för andra att i förväg veta vad 

denne kommer förvänta sig av dem och vad de kan komma att förvänta sig av honom.33 

Individens attityder, övertygelser och känslor kan bara framställas indirekt genom hans öppna 

medgivanden eller genom vad som förefaller vara ett ofrivilligt expressivt beteende. Vidare 

menar Goffman att vi ibland är tvungna att acceptera en del händelser som symboler eller 

signaler för något som inte är direkt tillgängligt för sinnena vilket han förklarar ytterligare på 

så vis att individer kommer att agera så att de avsiktligt eller oavsiktligt uttrycker sig och 

publiken eller andra aktörer kommer i sin tur att på ett eller annat sätt bli påverkade av detta 

agerande.34  

Rollframträdandet och dess ramar. 

Goffman använder sig av termen framträdande för att referera till den aktivitet som en individ 

manifesterar i närvaro inför en eller flera specifika observatörer, samtidigt som den aktiviteten 

kommer ha ett visst inflytande på observatörerna.35 Goffman menar vidare att den roll som en 

individ spelar är anpassad till de roller som framförs av andra närvarande som samtidigt kan 

utgöra ovan nämnda observatörer.36 När en individ påtar sig en roll som finns etablerad i 

samhället kommer han eller hon att finna att ett manuskript redan upprättats för denna roll. På 

grund av detta kommer individen ibland att agera beräknande och medvetet uttrycka sig på ett 

                                                 
30 M. Winther Jorgenssen, L. Phillips, 2000 s.105 
31 E. Goffman, Jaget och maskerna - en studie i vardagslivets dramatik (Stockholm 2009) s.9 
32 E. Goffman,  2009 s.19) 
33 E. Goffman,  2009 s.11 
34 E. Goffman,  2009 s.12 
35 E. Goffman , 2009 s.28 
36 E. Goffman,  2009 s.9 
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speciellt vis, huvudsakligen eftersom han eller hon upplever att det förväntas av den aktör 

som skall spela den specifika rollen.37 I framträdandet ligger också att det är i aktörens 

intresse att kontrollera beteendet och reaktionerna hos sin publik och framförallt publikens 

reaktionsbetingade behandling av aktören själv. För att uppnå den kontrollen åligger det 

aktören att påverka den definition av situationen som publiken kommer att skapa.  

Dramaturgisk disciplin 

För att ett framträdande skall kunna uppfylla sitt syfte måste varje rollinnehavare bevara sin 

dramaturgiska disciplin. Detta menar Goffman innebär att samtidigt som den agerande ger 

sken av att vara fördjupad i sitt framträdande och uppslukad av sin roll måste en känslomässig 

distans fortfarande upprätthållas gentemot det egna agerandet. Samtidigt som den agerande 

individen då uppvisar ett intellektuellt och emotionellt engagemang i den aktivitet som denne 

ägnar sig åt, måste han eller hon fortfarande lyckas undvika att ryckas med av sitt eget 

framträdande.38 En aktör som har dramaturgisk disciplin kan sitt manus och gör sig därför inte 

skyldig till oavsiktligt agerande eller felsteg under framträdandet. Den disciplinerade aktören 

äger också självbehärskning på så vis att han eller hon klarar av att undantränga sina spontana 

emotionella reaktioner när framträdandet kräver det. Denna självbehärskning innebär också 

att den disciplinerade aktören kan växla ifrån en privat miljö med informellt beteende till en 

mer formell offentlig miljö utan att ge sken av att han eller hon axlar en roll och påbörjar ett 

framträdande.39 Själva kärnpunkten i den dramaturgiska disciplinen ligger enligt Goffman i 

denna konst att behärska känslomässiga uttryck genom att utöva kontroll över den egna rösten 

och de egna ansiktsuttrycken. Verkliga känsloreaktioner måste skylas över och ersättas med 

sådana som är passande för det framträdande som aktören är engagerad i.40 

Fasad och personlig fasad 

Som fasad betecknar Goffman den del av aktörens framträdande som regelbundet verkar på 

ett generellt och specifikt sätt för att definiera situationen för de personer som observerar 

framträdandet. På så sätt menar Goffman att fasaden är den utrustning som på ett regelbundet 

vis, avsiktligt eller omedvetet, används av aktören under framträdandet.41   

Vidare särskiljer och kategoriserar Goffman fasadens standardingredienser.42 Inramningen 

inbegriper lokalens möbler, dekor och ytplanering. Inramningen i egenskap av 

                                                 
37 E. Goffman,  2009 s.15 
38 E. Goffman,  2009 s.189 
39 E. Goffman,  2009 s.189 
40 E. Goffman,  2009 s.189 
41 E. Goffman,  2009 s.28 
42 E. Goffman,  2009 s.28 
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teckenutrustning är som regel platsbunden men den är inte nödvändigtvis bunden till aktören i 

någon högre grad; en påkostad inramning avsedd att sända ett budskap om att den aktivitet 

som sker där är av det finare slaget kan till exempel mycket väl vara hyrd eller lånad.43 

Således utgörs inramningen av de sceniska inslagen i en uttrycksfull utrustning avsedd att 

skapa, eller kommunicera ett visst intryck till publiken.  

Begreppet personlig fasad refererar istället till sådana detaljer i teckenutrustningen som är mer 

direkt knutna till aktörens personliga framträdande, hit hör kläder, kön, ålder, utseende, 

talmönster, ansiktsuttryck, kroppsspråk och dylikt. Delar av denna teckenutrustning är 

bestående såsom ålder och kön medan andra enkelt kan manipuleras och anpassas till det 

unika framträdandet såsom kläder. En tredje kategori består bara i korta ögonblick och kan 

förändras löpande under framträdandet, såsom ansiktsuttryck. Därför menar Goffman att det 

kan vara lämpligt att dela upp den personliga fasaden i två olika former av stimuli; 

uppträdande, och manér. Uppträdande” refererar till sådant som upplyser oss om den 

agerandes sociala status och om aktören är engagerad i en formell social aktivitet, arbete eller 

informell relation. ”Manér” refererar istället till de signaler som syftar till att ge besked om 

vilken roll i interaktionen som aktören räknar med att spela i den interaktion som utvecklas.44  

3.2 Johan Asplund – Det sociala livets elementära former. 

Asplunds teorikonstruktion blir intressant för föreliggande studie med anledning av att flera 

av Asplunds centrala begrepp är användbara för att förstå den sociala interaktion mellan 

rekryterare och arbetssökande som anställningsintervjun utgör. Hur vi än beter oss i en 

interaktion säger vi något till den vi möter, såväl verbalt som med hjälp av andra signaler 

således är begreppen social responsivitet, respektive asocial responslöshet grundläggande för 

min studie. Vidare kan den sociala interaktion som anställningsintervjun innebär förklaras mot 

bakgrunden av konkret och abstrakt socialitet.  

Med social responsivitet föreslår Asplund ett socialt gensvar som en primär kommunikation  

och syftar då på människors grundläggande benägenhet och behov av att reagera och svara på 

stimuli av olika slag. Således kan sägas att begreppet reflekterar människans inneboende 

benägenhet att spontant reagera på sin omgivning; växelspelet där en person responderar på 

vad en annan just gjort eller sagt, alternativt inte gjort eller sagt45 och således uppstår en 

kommunikation i växelverkan mellan individer när dessa möts socialt i vardaglig 

                                                 
43 E. Goffman,  2009 s.29 
44 E. Goffman,  2009 s. 30 
45 J. Asplund, 2004  s. 12 
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interaktion.46 

Behovet att reagera på sin omgivning är så stort att människor kan ställa ”frågor” bara för att 

få möjlighet att svara. Människor kan också föregripa den andra personens respons och 

därmed respondera på en handling som ännu inte inträffat.47 Men den sociala responsiviteten 

handlar inte enbart om att reagera på stimuli, utan även om att skapa förutsättningar för social 

interaktion exempelvis genom att ställa en fråga som kräver någon form av gensvar vilket 

leder till att en interaktion uppstår.48 Asplund menar på så vis att den sociala interaktionen 

hålls vid liv genom att människor upprättar och bevarar en socialt responsiv hållning till 

varandra. Den sociala responsiviteten präglas som jag nämnt tidigare av spontanitet och 

regelbrott, detta innebär också att det i interaktionen måste finnas utrymme för dylikt.49     

Vidare menar Asplund att den sociala responsiviteten har urholkats som ett resultat av 

samhällets utveckling50; genom urbanisering, sekularisering, kommersialisering och 

marknadsekonomi har en formalisering av det vardagliga sociala livets uttryck utvecklats 

vilket lett till att vi i dagens samhälle skulle betraktas som mycket märkliga, kanske rent av 

galna eller berusade, om vi responderade spontant på allting runt omkring oss. I dagens 

samhälle anses vi inte som vuxna, eller vid våra sinnens fulla bruk, innan vi lärt oss att 

bemästra och anpassa vår sociala responsivitet till vad som förväntas av oss i det sociala 

sammanhang vi befinner oss i genom att inskränka den. Således menar Asplund att det 

moderna samhället har tyglat den sociala responsiviteten genom att i hög grad inskränka 

människors informella beteenden. Den moderna utvecklingen kan således anses ha berövat 

människan en stor del av det sociala livets elementära former då responser nu måste uttryckas 

på socialt accepterade sätt för att individen inte skall lida konsekvenser och sanktioner i 

exempelvis sociala gemenskaper. Det innebär att begreppet social responsivitet av 

nödvändighet även refererar till den responsiva socialitetens begränsningar, en inskränkt, 

disciplinerad eller hämmad social responsivitet som sammanfattas i begreppet asocial 

responslöshet. Detta begrepp omfattar såväl uteblivna reaktioner beroende på rent ointresse, 

som det formella eller avancerade sociala livets krav på att följa ett förväntat socialt beteende, 

utebliven spontanitet som ett resultat av att en eller flera individer följer de uttalade, eller 
                                                 
46 J. Asplund, 2004  s. 12 
47 J. Asplund, 2004  s. 12 

48 J. Asplund 2004. s.14 

 
49 J. Asplund, 2004  s. 14 
50 J. Asplund, 2004 s. 16 
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outtalade ”regler” som en viss social interaktion förordar. De situationer då en socialt 

responsiv spontanitet hade inneburit ett, uttalat eller outtalat, regelbrott av något slag. En 

social responsivitet som är tyglad och disciplinerad kan dock inte längre betraktas som social 

responsivitet. Ett beteende som följer ett protokoll är inte ett informellt beteende.51 

Men det är inte så enkelt som att social responsivitet och asocial responslöshet är ömsesidigt 

uteslutande, även om de äger ett inbördes motsatsförhållande, de förutsätter snarare varandra 

och människor är ständigt engagerade i ett växelspel mellan dessa två ”lägen”.   

Asplund menar att den sociala responsiviteten sker i utrymmet mellan människor och att 

samma utrymme avspeglar kulturen, samhället och den abstrakta socialiteten, men däremot 

skall icke förglömmas att det moderna samhället även bär på mått av konkret socialitet. I 

interaktion präglad av abstrakt socialitet existerar inte människan i form av individuell 

personlighet, istället är hon en renodlad och utbytbar abstrakt samhällsvarelse. Den abstrakta 

socialiteten skapar således människans medvetande genom den påverkan vi har på varandra i 

interaktion. En social interaktion är abstrakt när individerna inbegripna i den är utbytbara 

eftersom relationen inte präglas av deras respektive personligheter och relationen mellan 

människorna bara är berättigad utifrån interaktionens ändamål. Abstrakt socialitet utvecklas 

alltså i situationer, präglade av en brist på personlig förbindelse, som upphör i samma stund 

som deras ändamål uppfylls.52 Man kan således säga att abstrakt socialitet kommer sig av det 

moderna samhällets krav på generaliserade roller som till viss del utförs på ett opersonligt 

sätt. 

Även detta begrepp hänvisar till sin motsats nämligen konkret socialitet; som präglas av en 

brist på rolltagande. I den konkreta socialiteten, är kontakten personlig och bygger på 

spontanitet med resultatet att den sociala interaktionen människorna emellan inte kan planeras 

i förväg. Detta gör att den konkreta socialiteten präglas både av ömsesidighet och 

oförutsägbarhet samt att ingen av parterna inbegripna i interaktionen kan ersättas av någon 

annan. Begreppet konkret socialitet hänvisar således till när människor är socialt responsiva i 

form av unika individuella personligheter och att responsiviteten är förankrad och 

målinriktad. Den sociala responsiviteten utvecklas då inom ramen för en specificerad aktivitet 

och responserna inom samtalet är förankrade och refererar till något utöver individerna 

samtidigt som responserna innefattar emotioner för människorna inbegripna i interaktionen. 

När målet för den konkreta processen är uppnått skiftar processen till att hitta nya 

                                                 
51 J. Asplund, 2004 s. 16 
52 J. Asplund 2004, s. 33 
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målinriktade utvecklingar. Den sociala responsen utvecklar således sig själv genom att 

förnyas och någon risk för utmattning föreligger inte. Detta gäller även när den konkreta 

socialiteten inbegriper konflikter, om interaktionen istället blir monoton; på så vis att 

processen inte hittat en ny målinriktad utveckling övergår den i asocial responslöshet. Vidare 

beskriver Asplund att den abstrakta socialiteten inte inbegriper någon målinriktad aktivitet 

med något högre syfte. En sådan process kan inte lösa något problem, eller förändra något. En 

situation präglad av abstrakt socialitet innebär att den sociala responsiviteten enbart handlar 

om sig själv, på så vis att responserna bara är ekon, de saknar förankring i individens 

upplevelser. Därmed blir även de emotioner som uppstår innehållslösa och oviktiga. 

Interaktionen mellan abstrakta samhällsvarelser inbegriper vidare inte några emotioner, den 

abstrakta samhällsvarelsen utmärks av sin brist på känsloliv. 

Vidare menar Asplund att den sociala responsiviteten kan ta en av två möjliga 

utvecklingsbanor inom ramen för abstrakt socialitet: Den kan antingen fortleva i sin mer eller 

mindre meningsskapande form, eller så kan den upphöra, och såldes slå över i asocial 

responslöshet. Dock är det viktigt att uppmärksamma att Asplund menar att människan alltid 

är både den konkreta och den abstrakta samhällsvarelsen simultant. Här får rolltagandet sin 

betydelse i Asplunds resonemang på så vis att Asplund menar att så fort människan uppfattar 

sig själv som en rollinnehavare av något slag, med implikationen att hon anpassar sin sociala 

responsivitet till att följa det beteendemönster som samhället förväntar sig av den individ som 

innehar den rollbefattningen så övergår denna människa till att vara en abstrakt 

samhällsvarelse. Rutin plus ritual är lika med en form av disciplin. Asplund menar på så vis 

att det moderna samhällets vardagsliv i hög grad präglas av disciplinerad social 

responsivitet.53 En disciplinerad socialitet innebär således att den fria sociala responsiviteten 

elimineras och ersätts med entydiga förbindelser mellan stimuli och responser, varvid 

responserna skall vara sådana som överheten är betjänt av. Här är viktigt att notera att 

begreppen ”stimulus” och ”respons” ändrar innebörd. I den fria sociala responsiviteten är 

förhållandet mellan stimulus och respons ”dialektiskt” och hänvisar mångtydigt till varandra. 

Den socialt responsiva människan handlar, hon utmejslar sin värld. Men när stimulus och 

respons blivit förknippade med varandra enligt ett förväntat mönster blir förhållandet dem 

emellan mekaniskt och utvändigt. Människan handlar inte längre, hon bara beter sig. Just 

därför blir det så lätt att ombetinga responserna, i enlighet med vad överheten för stunden är 

                                                 
53 J. Asplund, 2004 s. 127 
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betjänt av.54  Asplund formulerar tre disciplinära imperativ: 1) inför en tidtabell, 2) gör 

rummet oföränderligt, 3) Ersätt konvivialitet med isolering. Detta är i all enkelhet fängelsets 

princip.55 Således kan sägas att en disciplinerad social responsivitet i bildlig bemärkelse är att 

betrakta som ett fängslande av det mänskliga elementära som är förutsättningen för vår 

normalitet.56  

3.3 Arlie Hochschild – kommersialisationen av emotioner i 
yrkeslivet. 

Arlie Hochschild har myntat begreppet emotional labor. Trots att Hochschilds studie baseras 

på flygvärdinnor menar Hochschild att begreppet och teorikonstruktionen är relevanta för all 

yrkesutövning som inbegriper känslor.57 Begreppet emotional labor eller emotionellt arbete 

kan förstås som den typ av yrkesutövning som på något vis kräver eller förutsätter att 

yrkesutövaren styr sina uttryck så att andra upplever att yrkesutövaren upplever en viss 

känsla, det kan också inbegripa ett viljestyrt framkallande, eller undanträngande, av en 

känsla.58  

Hochschild delar vidare upp emotionellt arbete i två former av agerande; nämligen ytagerande 

som syftar på kontroll av uttryck som kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. Samt 

djupagerande som syftar på den typ av agerande som inbegriper att framkalla och stävja egna 

känslor och upplevelser för att stämma med normerna för det framträdande aktören är  

inbegripen i genom att ställa frågan ”vad bör jag känna nu?”. En implikation av detta är enligt 

Hochschild att när detta sker inom ramen för ett arbete och alltså antar en standardiserad form 

där korrekt agerande styrs av regler och normer för situationen som bestämts och tolkats av en 

auktoritet, det kan exempelvis gälla ett regelverk kring yrkesutövandet59, snarare än 

individens egen känsla för rätt och fel, kan det ge upphov till stress60 på så vis att om dessa 

normer eller regler bryts så kan yrkesutövaren riskera att inte längre kunna försörja sig. Dessa 

krav på rätt och fel sammanfattas i begreppet feeling rules, som jag översatt till känsloregler.61 

Ju större skillnaden är mellan det individen uppfattar som den egna känslan och det han eller 

hon borde känna som yrkesutövare, desto större risk för stress föreligger. Denna princip 

sammanfattas i begreppet emotive dissonance, som jag översatt till emotionell dissonans, och 
                                                 
54 J. Asplund, 2004 s. 81 
55 J. Asplund, 2004 s. 81 
56 J. Asplund, 2004 s.101 
57 A. Hochschild, 2003 s.11 
58 A. Hochschild, 2003 s.7 
59 A. Hochschild, 2003 s.18 
60 A. Hochschild, 2003 s.13 
61 A. Hochschild, 2003 s.56 
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Hochschild menar att det är detta som leder till stress för yrkesutövare med emotionella 

arbeten och för att minska denna stress kommer yrkesutövaren omedvetet kompromissa, 

antingen med normerna för yrkesrollen eller med de egna känslorna.62 

Hochschild beskriver vidare tre olika nivåer av personligt engagemang i arbetet, de olika 

förhållningssätt till arbetet dessa innebär och riskerna de medför: 1) Det första 

förhållningssättet är då individen helt och hållet identifierar sig med sin yrkesroll. Jaget blir 

ett med yrkesrollen och bemötandet i yrkesrollen är personligt. En individ med detta 

förhållningssätt har förmåga att frambringa ”äkta” värme på uppdrag av företaget utan att alls 

vara medveten om sitt ”falska jag”. För att hantera detta blir många med detta förhållningssätt 

känslomässigt bedövade men finns inte denna försvarsmekanism så riskerar de som intar detta 

förhållningssätt att bränna ut sig. Detta förhållningssätt är alltså inte hållbart i längden då 

antingen det privata eller yrkesrollen måste kompromissas bort. 2) I detta förhållningssätt till 

arbetet kan individen klart och tydligt skilja på det privata och yrkesrollen. Personen har 

förmågan att lämna arbetet på arbetet och kan skilja på vad som ageras i yrkesrollen och vad 

som tillhör det privata. Denna rollinnehavare löper mindre risk att bränna ut sig. Men 

eftersom personen är fullt medveten om sitt skådespel riskerar individen att må dåligt över 

flera saker som: upplevd falskhet och osäkerhet över att hon spelar tillräckligt väl. 3) Den 

tredje nivån och förhållningssättet är en total distans till yrkesrollen. En individ som intar 

detta förhållningssätt tar helt avstånd från skådespelet som yrkesrollen kräver och riskerar 

därför att inte klara av jobbet. Denna individ riskerar även att helt stänga av sig ”själv” då hon 

är på arbetet, och vantrivas.  I alla tre förhållningssätt handlar problemet om att jaget anpassas 

till yrkesrollen.63 

  

3.4 Moira von Wright – Vad eller vem. 

von Wright betraktar kunskap om människor som sociala konstruktioner64, och den teori von 

Wright utvecklar kontrasterar det relationella perspektivet emot det punktuella perspektivet 

med hjälp av begreppen Vem och Vad.65 Det punktuella perspektivet förknippar von Wright 

med en individcentrerad subjektsuppfattning där enskilda individer eller deras beståndsdelar 

utgör grundenheten för analysen och den kommunikation som sker mellan människor förstås 

                                                 
62 A. Hochschild, 2003 s.90 
63 A. Hochschild, 2003 s.189 
64 M. von Wright, Vad eller vem? En pedagogisk rekonstruktion av G.H. Meads teori om människors 
intersubjektivitet (Göteborg 2000) s.14) 
65 M. von Wright 2000 s.32 
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som ett samspel mellan fristående subjekt. Som motsats till denna individualism där varje 

individ kan betraktas som oberoende och isolerad ställer hon den relationella uppfattningen 

där varje individ är underkastad de sociala strukturerna och därmed är en produkt av sociala 

omständigheter eller sociala konstruktioner.66 Det är dock viktigt att notera att även det 

punktuella perspektivet är relationellt i viss bemärkelse; även i detta perspektiv skapas 

individen i mötet med andra. Det punktuella framträder i den bemärkelsen att exempelvis 

klass, kön eller tidigare erfarenheter anses signifikanta för förståelsen av individen, något som 

det relationella perspektivet tar mindre hänsyn till. Det relationella perspektivet avser istället, 

enligt von Wright, ett perspektiv där människor betraktas i relation till andra människor. von 

Wright menar således att det som karakteriserar individens subjektivitet inte utgörs av 

enskilda egenskaper utan istället utgörs av de handlingar som framträder i relationer mellan 

människor. Genom att subjektiviteten framträder genom olika uttryck går det aldrig att med 

säkerhet bestämma vem en annan människa är. Applikationen av ett relationellt perspektiv 

innebär på så vis enligt von Wright att människor ständigt är i tillblivelse och framträder som 

handlande subjektiv i möten med andra människor. Att uppfatta människors subjektivitet blir 

bara meningsfullt ur ett relationellt perspektiv eftersom det innebär att den unika 

individualiteten förstås som ett relationellt fenomen67, vilket innebär att det relationella 

perspektivet förutsätter en reflektion över interaktioner som dialektiska processer.68 

von Wright använder begreppet intersubjektivitet för att beteckna den gemensamma världen i 

betydelsen ”samförstånd och ömsesidighet i en samtidighet präglad av samordnad 

handling”69  Mead menade att källan till människors individualitet och deras själv står att 

finna i kommunikationen mellan människor, i intersubjektiviteten. Det sociala är det som sker 

mellan människor och utgör källan till meningsskapandet, och människors subjektivitet 

förstås som föränderlig, som en subjektivitet i vardande. På så vis menar von Wright att 

Meads teori kan läsas som en teori med en intersubjektiv utgångspunkt för subjektivitetens 

sammansättning. Vidare refererar von Wright till Lars-Christer Hydén  som argumenterar för 

att intersubjektivitet i ett kommunikativt och interagerande synsätt måste ses som ett 

föränderligt fenomen som etableras i interaktionen, som ”en samordning av ”subjektiviteter” 

vilket ger deltagarna möjligheter att begripa och anticipera den pågående interaktionen”, 

                                                 
66 M. von Wright 2000 s.33 
67 M. von Wright 2000 s.34-35 
68 M. von Wright 2000 s.35 
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Hydéns definition betonar att intersubjektivitet är ett känsligt fenomen som inte är konstant.70  

von Wright menar att om vi godtar tanken att intersubjektivteten utgör medvetandets och 

självets källa så kan vi också konstatera att varje människas individuella uppfattning av 

verkligheten och hennes subjektivitet löpande konstrueras i interaktion med omvärlden. Ändå 

är varje människa unik och ingen människa är den andra helt lik. Begreppet intersubjektivitet 

förutsätter skillnad och denna skillnad existerar redan i och med att vi är människor.  Att 

uppfatta individen som i stånd till att ta egna initiativ innebär att vi, när vi förhåller oss till 

intersubjektiviteten måste ta i beräknande att interaktion mellan människor handlar om 

interaktion mellan oförutsägbara människor. Handlingen utspelar sig mellan människor och 

subjektiviteten manifesteras i tal och handling. von Wright konkluderar att det alltid är Någon 

som handlar, och att denna Någon genom handlandet framträder som ett vem.  Men likväl 

särskiljer vemet människor från varandra. Handling skiljer sig därför från beteende. Beteende 

är det som människor gör lika och som kan förutsägas., Handling skiljer sig även från arbete, 

som i första hand är nyttigt och omfattar tillverkning av ting. Människan i singularis kan inte 

handla eftersom handling utspelas direkt mellan människor utan något tings eller materials 

förmedling.71 

Bilden av den slutna människan framstår i upplevelsen av ett inneboende själv som existerar i 

en kropp och vänder sig utåt till omvärlden. För den slutna människan är ”jaget” en bärare av 

”självet” där jaget representerar det genuina inre, von Wright menar att jaget och självet kan 

uppfattas som interagerande med varandra men ändock som en del av en sluten 

människouppfattning så länge som de går att separera ifrån varandra.72 Vidare menar von 

Wright att det är typiskt för det slutna självet är att stå själv i centrum och därifrån blicka ut i 

världen där centrum utgörs av det egna självet ego. Denna dualitet, åtskillnaden mellan självet 

och omgivningen, skapar en skarp gränsdragning mellan inre och yttre. von Wrights slutsats 

blir att denna uppfattning om självet är utmärkande för ett punktuellt perspektiv.73   

Om vi vill frångå homo clausus till förmån för en bild av intersubjektivt konstituerade 

människor, homines aperti menar von Wright att vi måste rikta uppmärksamheten mot 

medvetenheten mellan människor och lägga tonvikten vid relationen vilket innebär att såväl 

intersubjektiviteten som mångfalden blir betydelsefull. Den enskilda individen upphör 

                                                 
70 M. von Wright 2000 s.50 
71 M. von Wright 2000 s.50-51 
72 M. von Wright 2000 s.146 
73 M. von Wright 2000 s.147 
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naturligtvis inte att finnas till men den förstås på ett annat vis.74  Den öppna människans själv 

organiseras och framträder i sociala sammanhang. Vi blir de vi är i möte med andra; i relation 

till de människor och sammanhang där vi befinner oss.75 von Wright menar att det öppna 

självet, det sociala självet förutsätter ett relationellt perspektiv för kunna förstås och därmed 

blir resonemanget om vemet meningsfullt endast då vi förstår människor med utgångspunkt i 

det mellanmänskliga mötet. Vem jag är manifesteras i mötet med andra och mitt Vem är därför 

inte detsamma som min identitet. Genom att förstå Vemet som subjektivitens manifestation, 

vill von Wright alltså förskjuta förståelsen självet från egocentrisk introspektion, till 

mellanmänsklig kommunikation och handling.76 von Wright resonerar vidare kring hur 

antagandet att människans Vem framträder i tal och handling gör att kommunikationen blir en 

viktig del av det specifikt mänskliga, genom att använda sig av Johans Asplund resonemang 

kring att kommunikation förutsätter social responsivitet och hon fastslår att hon tolkar social 

responsivitet som Johan Asplunds kvalificering av begreppet intersubjektivitet.77  

von Wright tolkar Arendt som att vi, då vi talar om människor och förhåller oss till dessa 

beskrivningar som om de vore beskrivningar av människors unika individualitet, så använder 

vi oss sannolikt av begreppsliga kategorier som inte fångar individualiteten och det som gör 

henne unik, utan endast fångar det som denna människa delar med andra människor under 

specifika förutsättningar. von Wright menar därför att hon tvivlar på att vi kan beskriva 

människan på detta sätt. Andra ting kan vi enligt von Wright kunskapa om, avgöra och 

definiera; men inte människan. von Wrights förståelse av det relationella perspektivet ställer 

alltså frågan om människans Vem i en annan dager. För att söka förståelse om, och tolka 

Vemet måste vi alltså enligt von Wright vända vår uppmärksamhet ifrån att granska henne på 

ett analyserande vis som ett något, till att istället möta henne i en social relation; som ett 

Någon. 78  

4.0 Metod. 

4.1 Metodval - personliga kvalitativa intervjuer. 

Som Sjöberg & Wästerfors påpekar är det av vikt att problemformuleringen och det 

metodiska tillvägagångssättet är anpassade till varandra79, dvs att en kvalitativ 

                                                 
74 M. von Wright 2000 s.148 
75 M. von Wright 2000 s.149 
76 M. von Wright 2000 s.161 
77 M. von Wright 2000 s.157 
78 M. von Wright 2000 s.159 
79 K. Sjöberg, D. Wästerfors, Uppdrag: Forskning (Malmö 2008) s.28 
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problemformulering utforskas med hjälp av kvalitativ metod. Trost specificerar detta tydligare 

på så vis att han förordar att när frågeställningen gäller att försöka finna och förstå mönster så 

skall en kvalitativ metod användas.80 Jag har vidare anammat den socialkonstruktionistiska 

ansatsen att kunskapande är en social process och har därför valt att arbeta med kvalitativa 

intervjuer genomförda i ett personligt möte mellan två personer för att samla information som 

skall besvara mina frågeställningar och därmed skapa förståelse för hur det sociala samspel 

som uppstår i en anställningsintervju, kan förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv med 

utgångspunkt i rekryterares upplevelser i syfte att kunna avtäcka mönster och i viss mån 

generalisera. Denscombe menar att valet av intervjuer som metod motiveras av att forskaren 

anser att projektets syfte vinner på att materialet som insamlas ger djupgående insikter i ämnet 

och för att kunna komma fram till ett beslut angående detta bör forskaren besvara två frågor. 

Den första av de frågorna är: Behöver undersökningen den typ av detaljerad information som 

intervjuer ger? Mitt svar på detta är ja; för att kunna söka förståelse för hur det sociala 

samspel, med utgångspunkt i rekryterares upplevelser som uppstår i en anställningsintervju 

kan förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv krävs djupgående, snarare än bred, 

information om hur rekryterare upplever anställningsintervjun. Den andra frågan som 

Denscombe menar att forskaren måste ta ställning till är: Är det förnuftigt att förlita sig på 

information som samlas in från ett litet antal informanter?81 För att kunna besvara den frågan 

har jag fått lov att göra en avvägning med hänsyn till projektets omfattning; eftersom jag har 

varit intresserad av att undersöka erfarenheter och emotioner snarare än rena 

faktaförhållanden ansåg jag det viktigare att gå på djupet snarare än på bredden vilket ledde 

till att jag valde att göra fem långa intervjuer, där vardera intervju fick lov att ta mellan en och 

två timmar. snarare än tio korta som vardera hade fått lov att ta en timme som mest med 

ledning av Denscombe som menar att emotionerna och erfarenheternas natur är sådan att de 

snarare utforskas än redovisas.82 Därtill kom att jag hade att göra med priviligierad 

information som grundar sig på att de informanter jag har intervjuat är innehavare av en 

speciell position på så vis att samtliga är egenföretagare inom bemanningsbranschen vilket 

gör att de samtidigt är både arbetsgivare och rekryterare och dessutom inte är styrda 

”ovanifrån” av en chef eller organisationskultur som styr deras agerande i någon högre grad 

vilket jag ansåg skulle gagna projektets syfte eftersom det som då sker i anställningsintervjun 

och hur rekryterarna talar om det som sker i intervjun inte är färgat av vad en eventuell chef 

                                                 
80 J. Trost,  Kvalitativa intervjuer (Lund 2005) s.14 
81 M. Denscombe, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Lund 
2008) s.132 
82 Denscombe 2008 s.132 
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skulle anse om deras agerande och snarare än att de bara genomför sin uppgift är de beroende 

av att den genomförs på bästa sätt. Det innebar att jag var tvungen att ta hänsyn till att mitt 

urval inte var obegränsat och att jag ville använda det begränsade urval jag hade till att vaska 

fram så mycket information som möjligt, något som Denscombe menar att intervjuer gör på så 

vis att intervjun ger mer information än någon annan informationsinsamlingsmetod om 

tidsramen och urvalet är begränsat. Därtill valde jag att låta intervjuernas format vara semi-

strukturerat med ledning av Holters rekommendation som Trost refererar till, nämligen att 

kvalitativa intervjuer är ostrukturerade medan kvantitativa är strukturerade83 på så vis att jag 

utgick ifrån frågor i form av teman som fick tjäna som avstamp för intervjupersonernas 

berättelser. Anledningen till att jag trots allt införlivade en viss struktur i intervjun i form av 

teman som jag konstruerade i förväg berodde på att jag på detta vis kunde säkerställa att 

intervjun skulle kretsa kring en form av nav som kunde skapa utgångspunkter och 

”avstampspunkter” för intervjupersonernas berättelser. Denscombe menar att semi-

strukturerade intervjuer har fördelen att intervjupersonerna kan utveckla sina resonemang och 

berätta utförligt om sina upplevelser eftersom svaren är öppna och emfasen i situationen 

ligger på intervjupersonen som utvecklar sin berättelse.84 Denna öppna struktur gav också mig 

möjligheten att flika in ”stickfrågor” om det var något jag inte förstod eller om vi hamnade för 

långt ifrån ämnet något jag inte hade kunnat göra om jag istället hade valt att använda mig av 

t ex livsberättelser. Ytterligare en anledning till att jag valde just semi-strukturerade intervjuer 

är att denna typ av intervjuer, även om det finns tydliga teman som styr ämnet, tillåter att 

intervjupersonen bestämmer svarens karaktär och längd snarare än forskaren, något jag såg 

som praktiskt eftersom rekryterarna, i högre grad än jag själv har insikt i 

anställningsintervjuns samspel och därför i högre grad än jag, vet vad som är relevant att tala 

om när det gäller det sociala samspelet i intervjun, Därtill kommer det som Sjöberg och 

Wästerfors menar när de skriver att när intervjupersonen kan tala någorlunda fritt väljer de 

själva vilka aspekter av materialet de önskar framhålla, något som är till stor hjälp vid 

analysen då det insamlade materialet då ger ett sammansatt och mångfacetterat underlag att 

tolka.85 För mig representerar det här tillvägagångssättet också en respekt för 

intervjupersonens unika erfarenheter något jag anser vara en självklarhet inom 

samhällsvetenskaplig forskning då jag, i likhet med Sjöberg& Wästerfors anser att den 

samhällsvetenskapliga forskningens genomgripande ambition alltid är att göra rösterna hörda 

                                                 
83 J. Trost, 2005 s.21 
84 M. Denscombe, 2008 s.135 
85 K. Sjöberg, D. Wästerfors, 2008 s.33 
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hos de människor, eller grupper av människor, som vi studerar för att skapa förståelse för dem 

och deras livsvillkor.86 Av samma anledning valde jag att göra personliga intervjuer, enligt 

Denscombe innebär den personliga intervjun framförallt tre fördelar; att det är lättare att 

bestämma tid för mötet, den information som kommer i dagen under intervjun kommer bara 

från en källa vilket gör det enklare för forskaren att transkribera intervjun, och slutligen är den 

personliga intervjun lättare att kontrollera på så vis att forskaren enbart har en persons 

berättelse att sätta sig in i och utforska i taget.87 För mig var valet självklart, eftersom mitt 

forskningsintresse förutsatte djuplodande information grundad i rekryterarnas unika 

erfarenheter ville jag säkerställa möjligheten att ge både mig själv och rekryterarna så stort 

utrymme som möjligt att utforska deras berättelse under intervjustunden.     

4.2 Hermeneutiken – en attityd såväl som en vetenskapsteoretisk 
ansats. 

Eftersom mina frågeställningar såväl som min metod och ansats är kvalitativa så följer det att 

min vetenskapsteoretiska ansats är hermeneutisk. Ordet ”hermeneutik” innebär att tolka, 

översätta, förtydliga, klargöra och utsäga och anses stamma ifrån Hermes, de grekiska 

gudarnas sändebud, vars uppgift det var att översätta och förmedla gudarnas budskap till 

människorna.88 Hermeneutiken är såväl en filosofisk som en vetenskapsteoretisk inriktning 

vars historiska ursprung står att finna i religions- och historievetenskapen där man ägnade sig 

åt tolkningen av texter.89  

Hermeneutikens vetenskapliga utgångspunkt i modern tid kan beskrivas som det som inte 

bara kan förklaras, utan det som måste förstås, vilket i princip innebär att människor genom 

att utgå ifrån sina egna erfarenheter kan antas vara förmögna att tolka tredje person genom 

dennes verk eller texter förutsatt att dessa betraktas mot bakgrunden av sin kontext90, då 

hermeneutiken, liksom socialkonstruktionismen utgår ifrån att mening bara kan skapas, 

framträda och förstås i ett sammanhang. Enkelt uttryckt: Tolkningen och förståelsen bygger 

på att delarna är beroende av helheten och omvänt.91 Då det gäller utformningen som den 

hermeneutiska ansatsen fått inom samhällsvetenskapen i modern tid, är det emellertid tydligt 

att ett användande av hermeneutiken som metod förutsätter antagandet att vår uppfattning om 

                                                 
86 K. Sjöberg, D. Wästerfors 2008 s.35 
87 M. Denscombe 2008 s.136 
88 K. Widerberg Kvalitativ forskning i praktiken (Lund 2002) s.26 
89 G. Christensen, Psykologins vetenskapsteori ( Lund 2004) s.144 
90 G. Christensen, 2004 s.144 
91 K. Widerberg, 2002 s.26 
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verkligheten alltid handlar om tolkningar av densamma.92 Således kan man säga att den 

hermeneutiska ansatsen snarare handlar om en socialkonstruktionistisk attityd, och omvänt, än 

en strikt metod.93 På grund av detta är hermeneutiken är också den tradition där 

socialkonstruktionismen hör hemma.94 

Heidegger och Gadamer inkluderade även förförståelsebegreppet i hermeneutikens ramverk, 

begreppet syftar till att varje förståelse tar sin utgångspunkt i tidigare förståelser hos tolkaren, 

därför är det inte möjligt att betrakta en text eller ett verk som ett rent uttryck, förståelse 

innebär på så vis inom hermeneutiken inte ett sanningsanspråk per se utan syftar istället på 

sanningen om en uppfattning.95 Förförståelsen är dock inte begränsad till forskarens egen 

erfarenhet utan omfattar hela den referensram som används för att tolka information och 

inbegriper således även de teorier som används i tolkningen och de förväntningar eller 

förutfattade meningar som forskaren har.96 Christensen kallar förförståelsen för 

tolkningshorisont och menar att denna simultant betingar och utvidgas i och med att 

tolkningen framskrider97 på så vis att forskarens förförståelse utvecklas i det att denne tar del 

av tolkningssubjektet vilket leder till vidare tolkningar som i sin tur läggs till förförståelsen i 

en process som har kallats både den hermeneutiska cirkeln98 och den hermeneutiska spiralen. 

Idén kommer ur hermeneutikens ansats som jag nämnt tidigare, dvs att delen bara kan förstås 

i förhållande till helheten men frågan som följer på en sådan utgångspunkt blir rimligtvis: Var 

skall tolkningen inledas - i delen eller helheten? Därför förändrades synsättet på 

hermeneutikens kunskapssamlande och senare hermeneutiker började istället tänka sig 

tolkningsprocessen i termer av en spiral, vilket i praktiken är en symbolisk metafor för den 

process där forskaren börjar i någon del och försöker sätta den i relation till helheten, som 

därmed får ny belysning, vilket ger att forskaren kan återvända till delen och så vidare. På så 

sätt borrar sig forskaren successivt djupare och djupare in i fenomenet genom att växla mellan 

del och helhet och får därmed allt djupare förståelse.99 

 Av ovanstående följer att den forskare som ämnar genomföra en hermeneutisk analys måste 

redogöra för de grundantaganden som nämnts ovan för att i möjligaste mån tydliggöra alla 

moment i tolkningsprocessen i syfte att göra studien mer tillförlitlig vad gäller 

                                                 
92 K. Sjöberg, D. Wästerfors, 2008 s. 102 
93 G. Christensen, 2004 s.144 
94 K. Widerberg, 2002 s 26 
95 G. Christensen, 2004 s.144   
96 K. Widerberg,  2002  s. 26 
97 G. Christensen, 2004 s.144 
98 G. Christensen, 2004 s.144 
99 K. Sjöberg, D. Wästerfors, 2008 s.104 
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kunskapsanspråk.100 Det är således inte sökandet efter objektiv sanning om ett fenomen som 

sedan kan förklaras, som är hermeneutikens syfte och filosofi. Istället söker forskning som tar 

sin utgångspunkt i hermeneutiken efter förståelse för synsätt och upplevelser hos de som 

upplever fenomen, med utgångspunkt i tolkarens förförståelse, med forskningssubjektets 

kontext som kontrasterande bakgrund.101  I den här studien innebär det att jag betraktar 

rekryterarnas texter i form av transkriberade intervjuer som jag tolkar mot bakgrunden av den 

vetenskapliga tradition och de regelverk som omger deras verksamhet utifrån den 

förförståelse jag bär med mig utifrån mitt teoretiska ramverk. 

4.3 Förförståelsen – min referensram och mina glasögon. 

Min förförståelse utgörs av mina egna erfarenheter, den vetenskapliga tradition jag tillhör, den 

utgångspunkt jag ansluter mig till samt de teorier jag studerat och avser att använda mig av 

för att tolka rekryterarnas texter. 

Den vetenskapliga tradition jag tillhör och de teoretiska perspektiv jag avser att använda mig 

av i tolkningen har jag redan utförligt redogjort för i tidigare kapitel, därför begränsar jag mig 

i detta kapitel till min erfarenhet av anställningsintervjuer både i egenskap av arbetssökande 

och rekryterare.  

De erfarenheter jag bär med mig från de tillfällen jag själv varit arbetssökande motsägs till 

viss del av de upplevelser jag gjort när jag själv hållit i anställningsintervjuer på så vis att som 

arbetssökande har jag upplevt att det samtal som anställningsintervjun utgör är relativt 

självgående och att möjligheten till att få en anställning hänger lika mycket på att sakligt 

framhålla på vilket vis man kan bidra till företagets verksamhet, som på att hitta gemensamma 

nämnare med rekryteraren så att man kan göra ett intryck som hon eller han minns på ett 

positivt sätt. När jag själv suttit i rekryterande position har jag dock inte alls känt av något 

maktövertag, tvärtom har jag upplevt att anställningsintervjun till lika delar handlar om att ta 

reda på hur den arbetssökande förhåller sig i social interaktion och att marknadsföra företaget 

som arbetsgivare och framhålla fördelar med att ta en anställning just hos den arbetsgivaren. 

Mycket beroende på att de som kallas till anställningsintervju redan har passerat minst en, 

men oftast två, gallringar där den dokumenterade erfarenheten och faktorer som ålder och kön 

har ställts emot företagets behov av kompetens, målsättningar vad gäller könsfördelning och 

gruppsammansättning åldersmässigt vilket gör att anställningsintervjuns syfte i princip gått ut 

på att titta på faktorer som beteende och social kompetens, som omfattar men inte är 
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begränsat till; uppförande, förmåga att uttrycka och presentera sig på ett sakligt och trevligt 

sätt, manér, hur personen representerar sig själv utseendemässigt etc. Denna typ av 

betraktande och bedömande förhållningssätt jag har upplevt att jag och tidigare kollegor har 

intagit har lett till att jag upplevt att det många gånger är oerhört lätt att fokusera helt på den 

arbetssökande med implikationen att interaktionens dualistiska aspekter lätt bortses ifrån, eller 

glöms bort, samt att det beteende den arbetssökande uppvisar i anställningsintervjun kommer  

påverkas av interaktionen emellan oss, det är inte nödvändigtvis sant att samma beteende hade 

uppvisats i en annan situation eller i interaktion med en annan människa. 

 

4.3.1 Tillvägagångssätt och urval       

 

Urvalet är ett såkallat snöbollsurval102 där jag utgick ifrån en redan befintlig kontakt som 

refererade mig vidare till ytterligare fyra intervjupersoner. Urvalet består närmare bestämt av 

fem egenföretagare i bemanningsbranschen av vilka fyra är kvinnor och en är man. Samtliga 

agerar helt självständigt i egenskap av arbetsgivare och rekryterare, något jag såg som en 

tillgång för min studie eftersom jag då kunde utgå från antagandet att intervjupersonerna inte 

modellerade sina svar utifrån vad en eventuell chef skulle kunna ha att anse om deras 

uttalanden. Det finns naturligtvis en risk att intervjupersonernas svar ändå är vinklade, eller 

exkluderar viss information av olika anledningar, däremot tvivlar jag på att så skulle vara 

fallet eftersom samtliga fem intervjupersoners berättelser konsekvent lyfter samma poänger 

utöver de på förhand bestämda teman som intervjuerna har kretsat kring. Denna metod att 

jämföra intervjupersonernas utsagor vid kvalitativa intervjuer är enligt Denscombe ett bra sätt 

att säkerställa att den information som tolkas är idéer och upplevelser som delas av en större 

grupp, med resultatet att forskaren kan förlita sig på denna information i högre grad för att 

förstå ett fenomen i jämförelse med den information som härstammar från endast ett 

uttalande.103 Därtill kommer att intervjupersonerna och deras företag, är helt anonymiserade i 

denna studie vilket jag hoppas resulterat i att jag i största möjliga mån har lyckats undvika att 

skapa en situation där intervjupersonerna upplevt att de måste frisera sina svar. 

 

I övrigt har jag följt Kvales metod för förberedelser av kvalitativa studier104 där jag initialt 

formulerade studiens syfte och specificerade vilka problemområden jag intresserade mig för 

                                                 
102 M. Denscombe, 2008 s. 24 
103 M. Denscombe  2008 s.159 
104 J. Trost 2005 s.29 
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samt vilket teoretiskt perspektiv jag ville utgå ifrån. Därefter gjorde jag ett metodval och 

skapade en kvalitativ intervjuguide baserad på de teman jag ansåg relevanta för att kunna 

genomföra min analys. Därefter skapade jag mitt urval och genomförde mina intervjuer, vilka 

sedan transkriberades och analyserades med hjälp av de socialkonstruktionistiska teorier jag 

valde för min utgångspunkt och slutligen förhöll jag mig till de resultat som analysen 

genererade i förhållande till studiens syfte och frågeställning både genom att presentera en 

slutsats och diskutera de möjliga implikationer denna slutsats medför.  

 

4.4 Fältarbetet och reflektioner över bra och mindre bra erfarenheter 
i samband med detta. 

 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas egna kontor, detta innebar för min del att jag 

reste till fem olika svenska städer på varierande avstånd något som var både tidsödande och 

förhållandevis kostsamt. Anledningen till att jag trots allt valde att genomföra intervjuerna på 

det här sättet var att jag gjorde bedömningen att den personliga kontakt och relation som ett 

fysiskt möte ger upphov till skulle gagna intervjuernas utfall på så vis att jag utgick ifrån att 

den information jag då skulle få ta del av skulle bli mer djuplodande och fyllig i jämförelse 

med andra tänkbara sätt att genomföra intervjuerna på. Jag fick också snabbt lära mig att 

utförandet av en bra intervju är en konst som inte bara gagnas av erfarenhet, även om denna 

hjälper handlar det också om personkemi och den relation som växer fram under samtalets 

gång och med hjälp av goda referenser från tredje part. Först när de intervjupersoner jag inte 

kände sedan tidigare, efter min ursprungliga kontakts presentation, även i personligt samtal 

med mig över telefon bedömt mig och mitt syfte som trovärdiga och tillförlitliga var de villiga 

att ge mig tillträde men jag var då bunden till villkoret att jag arbetade ensam. 

4.4.1 Etiska aspekter – en fråga om förtroende och respekt. 

Intervjupersonerna har uttryckt att de känt sig bekväma i att tala med mig eftersom de känt 

förtroende för att jag inte kommer missbruka den information jag fått lov att ta del av. Ur etisk 

synpunkt har jag alltså varit tvungen att göra ett visst hänsynstagande vad gäller anonymitet. 

Intervjupersonerna är inte anonyma för mig, men de har genomgående anonymiserats i denna 

studie enligt Trosts rekommendation105 av anledningar jag förklarat i föregående kapitel. 

 

                                                 
105 J. Trost 2005 s.29 
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5.0 Resultat 
Jag har intervjuat fem personer som verkar i egenskap av egenföretagare inom 

bemanningsbranschen och sköter sin rekrytering själva. Med hänsyn till den anonymisering 

jag lovat dem avser jag inte att presentera dem i någon större utsträckning, det vore heller inte 

relevant för min studie då jag avser att undersöka de fenomen som framstår som 

gemensamma teman i materialet jag fått ta del av. Det är det gemensamma som är av intresse, 

inte det särskiljande eller avvikande. 

Samtliga intervjupersoner är verksamma som egenföretagare inom bemanningsbranschen och 

sköter sin rekrytering oberoende. Målet för deras rekryteringsverksamheter är att bygga en 

bemanningspool med en stor variation i erfarenheter och kunskap för att kunna möta framtida 

kunders behov. Fyra av intervjupersonerna är kvinnor och en är man med ett åldersspann där 

den yngsta är 30 år och den äldsta är 67 år. Deras erfarenhet av verksamheten varierar mellan 

ett och fem år och deras tidigare arbetslivserfarenheter varierar likaså. En kommer direkt från 

högskolan, en har tidigare varit verksam inom IT-branschen, en tredje har tidigare drivit 

företag tillsammans med sin man. En fjärde har tidigare sysslat med hund och hästuppfödning 

och en femte är pensionerad jurist. Jag kommer fortsättningsvis att referera till 

intervjupersonerna som ”rekryterarna”.  

5.1 Förberedelser inför anställningsintervjun. 

I intervjuerna framkom att rekryterarna har ett flertal sätt att förbereda sig för 

anställningsintervjuerna. Att förbereda utrymmet man skulle vistas i var viktigt för samtliga. 

Lokalerna förbereddes t ex på så vis att kaffeapparater plockades undan och alla onödiga 

papper städades bort. Allt som skall användas under intervjun, såsom eventuella avtal och 

annan eventuell formalia förbereds långt i förväg. Flera av rekryterarna nämnde också att de, 

när de inhandlade möbler till kontoret, köpte bekväma fåtöljer att sitta i under 

anställningsintervjuer för att skapa en ”mysfaktor” för att underlätta en avslappnad situation i 

anställningsintervjun, att stämningen i rummet är viktig och därför behövde förberedas var 

något som samtliga rekryterare nämnde. 

”Jag tar bort kaffekopp etc eftersom jag vill att intervjun skall gå någorlunda 
snabbt men jag ser också till så att ljussättningen och möblemanget är inbjudande och 
trevligt eftersom jag vill att människor skall slappna av” 

 

Det verkade också viktigt för flera att anpassa klädseln, att vara för formellt eller fint klädd 
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ansågs allmänt kunna bidra till en stel stämning, dessutom menade flertalet rekryterare att 

deras klädsel vid tillfället för anställningsintervjun sätter tonen för vad som kommer att 

förväntas av den arbetssökande utseendemässigt om denna blir anställd.  

”Jag klär mig på ett sätt som återspeglar vad jag vill representera, vad som 
kommer förväntas av den intervjuade om denne blir anställd, samtidigt gäller det ju att göra 
en avvägning, en för formell, eller uppenbart dyr klädsel kan hämma en anställningsintervju” 

 

En del beskriver också hur de är noga med att klä sig i kläder som sitter bekvämt och löst 

eftersom de inte vill riskera att behöva sitta och rätta till sina kläder eller tänka på att något 

skaver när de skall koncentrera sig på anställningsintervjun. Flera rekryterare berättade också 

att de är noga med att parkera sin bil utom synhåll för att den person som skall komma på 

anställningsintervju inte skall få någon uppfattning om rekryterarens privatekonomi.  

5.2 Intervjuns struktur och dess ramar. 

Vad gäller anställningsintervjuns struktur var det en stor majoritet av rekryterarna som 

refererade till olika former av program som de säger sig gå igenom stegvis för att nå en 

personlig kontakt med den de intervjuar för en anställning. Dels har rekryterarna en rutin för i 

vilken ordning de gör saker och dels beskriver de en rutin för vad de säger. Både på grund av 

att de har ett standardiserat frågeformulär men också på grund av att de har en vana av 

situationen vilket gör att de har beprövade sätt att agera och säga saker som gör att de kan 

närma sig den andra personen och skapa öppningar för mer personlig dialog.  

”Ja det är lite som en dressyrtävlig, du kommer in du hälsar du ler och sedan 

kör du ditt program  

Detta eftersom de beskriver hur det är den personliga kontakten som gör att de får en känsla 

av hur den här personen är som människa. Många beskriver också att det finns olika 

människotyper som de förhåller sig till, på så vis att de söker information om personen de 

möter för att kunna typisera personen för att på så vis veta vilken av sina rutiner de kan 

använda för att skapa den personliga kontakten. 

Det framkom också att anställningsintervjun innehåller ytterligare ett antal riktlinjer. Dels 

menar flera av rekryterarna att det inte är professionellt om de själva framstår som något annat 

än neutrala vid givna ögonblick och att de förväntas förhålla sig neutrala, exempelvis om den 

som intervjuas för en anställning säger något som chockar eller frammanar en stark känsla hos 

rekryteraren. Ett exempel på en återkommande situation där en övervägande majoritet av 
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rekryterarna beskriver att de medvetet får anlägga ett ”poker face” är vid 

anställningsintervjuns slut när den arbetssökande nästan alltid försöker lista ut vilket beslut 

rekryteraren fattat om dem. Därtill kommer de ramar som utgörs av regler för hur samtalet går 

till; ”trafikregler” som en av rekryterarna kallar det, bl a berättar rekryterarna här hur de aldrig 

rättar eller avbryter den arbetssökande. Vidare beskriver rekryterarna att de upplever att det 

finns ramar som kringgärdar de samtalsämnen som tas upp i anställningsintervjun på så vis att 

frågorna inte får vara för personliga eller på annat vis vara irrelevanta för 

anställningsintervjuns syfte. 

”Ramarna är viktiga. Det finns normer för hur man förväntas bete sig och man 
blir ju irriterad på människor när de inte följer reglerna. Man blir irriterad på den som går 
mot strömmen, avbryter eller inte håller sig till saken då blir man ju avvvaktande, det är som 
trafikregler fast i ett samtal ” 

 

När intervjuerna avslutats beskriver flera rekryterare hur de följer de arbetssökande ut och 

”lämnar av dem” utanför företagets lokaler för att förhindra dem att vandra runt utan 

överseende.   

5.3 Att styra och leda en anställningsintervju. 

Det framkom också att rekryterarna använder sig av ett flertal styrinstrument för att leda 

anställningsintervjuerna. Ett sådant styrinstrument har att göra med en aspekt av de 

samtalsregler som jag redovisade i kapitlet ovan. Samtalsreglerna jag syftar på är de som 

innebär att en rekryterare aldrig avbryter eller rättar den de intervjuar för en anställning. Att 

avbryta eller rätta någon menar flera av rekryterarna, kan leda till att personen kommer av sig, 

eller tar sin flykt till en formalitet som hämmar den personliga kontakt som rekryterarna 

strävar efter i arbetet med anställningsintervjun.  

”Den som intervjuar kommer undan med att både tillrättavisa och avbryta på 
grund av  maktpositionen som man besitter. Däremot påverkar det ju samtalet om man gör 
det, man kan skrämma personen att inte våga vara sanningsenlig, kan tycka att man är 
otrevlig.Det ligger ju i ens egenintresse att inte missbruka sin maktposition här för då blir det 
ju inte ett bra samtal” 

 

Ett annat styrinstrument ligger i det egna agerandet. Samtliga rekryterare berättar om hur de 

på olika sätt använder sig av sitt eget kroppsspråk för att ge sken av en vänlig och inbjudande 

person som den arbetssökande kan känna sig bekväm med. Ytterligare en anledning som 

rekryterarna tar upp är att denna typ av agerande bidrar till att de arbetssökande sänker sin 
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”gard” då den förtroliga stämningen gör att samtalet upplevs som mindre formellt för den 

arbetssökande. Dock är rekryterarna noga med att påpeka att de själva inte sänker sin gard, 

istället menar de att det ingår i deras yrkesutövning att anlägga en vänskaplig yta. 

”Om jag sitter med armarna i kors och är avvisande försöker då antingen 
personen extra mycket anstränga sig för att göra mig ”lycklig” om jag är väldigt glad och 
framåt så anstränger de sig inte lika mycket, de blir heller inte lika nervös och kan då snubbla 
på saker som privatsaker etc vilket hjälper mig att ta reda på mer om personen. Jag anser att 
det bästa är om man kan köra hela registret under en intervju eftersom man då får fram 
väldigt mycket av en person men då måste man ju kunna göra det snyggt”  

 

En annan rekryterare beskriver hur man kan styra samtalet med mycket små medel och att ett 

sådant medel är att veta vilka knappar man skall trycka på för att skapa reaktioner hos sin 

samtalspartner  

”men man får känna sig fram eftersom dessa knappar skiljer sig åt från individ till individ 

men erfarenheten är till hjälp på så vis att man lär sig känna igen människotyper. ” 

En annan rekryterare beskriver ett liknande arbetssätt där hon plötsligt ändrar kroppsställning 

till en mer öppen eller sluten position för att se hur den arbetssökande reagerar på dessa 

stimuli. 

5.4 Tankar kring samspelet i intervjun. 

Flera av rekryterarna uttrycker att anställningsintervjun innebär en konstlad situation och att 

den är påfrestande på många sätt, men att de gånger hon upplever att hon får en genuin 

kontakt så ger det henne ny energi. Hon menar att hon upptäcker sina gränser som människa 

av att arbetet ger så varierande upplevelser. 

Rekryterarna beskriver också på olika sätt hur de när de begår ”fel” på så vis att de oavsiktligt 

råkar gå utanför ramarna för anställningsintervjun, kommer av sig eller tappar fokus på något 

vis kan det leda till att en personlig kontakt knyts och att isen bryts fullständigt. Även det som 

uppstår i mötet påverkar anställningsintervjuns form och de intryck som både rekryteraren 

själv och den arbetssökande får av varandra men att det är många olika saker som påverkar 

det intrycket, hur man sitter, för sig, talar, reagerar, hur man ser ut och vad man säger: 

”ja du träffar ju en helt ny människa i en situation vars utfall kan påverka oss 
bägge, den naturliga instinkten är ju att vi försöker ta reda på så mycket vi kan om varandra, 
vi byter både ren information och kemi, vi kommer inte undan att påverka varandra”    

En annan rekryterare uttrycker det på så vis att han är mycket försiktig, eftersom han upplever 
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att de arbetssökande känner av hans sinnesstämning, och att han därför måste vara försiktig 

med vilka signaler han sänder ut. Men flera av rekryterarna beskriver också hur det kan finnas 

undantag och att det i ett samtal där det skett en personlig kontakt kan kännas naturligt att gå 

utanför de etablerade ramar som kringgärdar anställningsintervjun både på så vis att den egna 

nyfikenheten kan ta överhanden. 

”ibland går man lite utanför ramarna för att man kan känna sig mer bekväm med en person 
man kan tex bli nyfiken och fråga om annat som kanske inte hör till den mer strika 
anställningsintervjun” 

 

En av rekryterarna beskriver hur hon anstränger sig för att vara så trevlig och positiv som 

möjligt eftersom de signaler hon sänder ut i anställningsintervjun påverkar den arbetssökande 

i hög grad, hon menar att det är ”a och o” i arbetet med anställningsintervjuerna att sända ut 

rätt signaler och att rätt signaler i början lägger grunden för det fortsatta samspelet i 

anställningsintervjun och för hur mötet kommer att utveckla sig, om man kommer lyckas få 

en kontakt så att den arbetssökande ”nappar på hennes krokar”. Hon berättar också hur hon 

kan använda sig av sin entusiasm som hon frammanar om hon upplever att den arbetssökande 

är avståndstagande eller bibehåller en formell inställning på så vis att hon kan göra en affär av 

att hon går ur sin egen formella roll genom att skjuta ifrån sig sitt frågeformulär eller sitt 

anteckningsblock för att på så vis fysiskt manifestera att hon inte längre är formell och säger 

något i stil med: ”du, den vanliga anställningsintervjun, den är ingen idé i det här fallet, din 

bakgrund är såpass unik, kan inte du bara berätta så lyssnar jag” och att nyckeln till att få den 

arbetssökande att lossna och frångå sin formella roll ibland ligger i att den arbetssökande 

känner sig speciell och ”sedd”.  

”det handlar liksom om att hitta nycken till var och en och vara tillräckligt 
intresserad av att hitta den och det gör man med de där frågorna från olika håll. Genom att 
liksom ”gå ur rollen” spelar att du går ur rollen, DÅ lossnar folk som kan vara lite 
svårflirtade. Då blir de unika och då signalerar ju du att att ert samtal är unikt och er 
samvaro är unik.”  

 

Samma rekryterare menar att det som tidigare inte gått att få svar på i anställningsintervjun 

går att samtala om på ett annat sätt när en personlig kontakt etablerats. Även om den 

arbetssökande fortfarande inte öppnar sig helt menar rekryteraren att man då ändå kan få en 

förståelse för huruvida det beror på att den arbetssökande då verkligen försöker undanhålla 

något som är viktigt för en arbetsgivare att veta eller om den arbetssökande bara anser att det 
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är något som han eller hon inte anser är relevant, något skamfyllt eller helt enkelt bara för 

privat för att höra hemma i en anställningsintervju.  

 

5.5 Reflektioner kring det egna agerandet under intervjun. 

Det framkommer också att det är viktigt för rekryterarna att inte tappa den professionella 

masken så länge den personliga kontakten inte uppkommit ännu. När den personliga 

kontakten skapats så går det däremot bra att göra mindre felsteg utan att intervjun kommer av 

sig, snarare kan ett felsteg fungera som en avgörande ”isbrytare” som leder till att den 

formella atmosfären i anställningsintervjun försvinner helt, åtminstone ytligt sett. Vidare 

beskriver rekryterarna hur de kan uppleva det som arbetsamt när anställningsintervjun tar 

överhanden socialt sett och att det då kan uppstå en inre kamp på så vis att de måste bibehålla 

ett professionellt förhållningssätt trots att det inte känns naturligt. En rekryterare beskriver hur 

hon anstränger sig för att le mycket och verka uppmuntrande och intresserad av det som de 

arbetssökande berättar: 

”Jag vill inte att personen skall uppleva det som att jag sitter och frågar ut 
honom eller henne, jag vill att det skall kännas som ett vanligt samtal […] vi skall ha en 
trevlig stund helt enkelt, att det mötet dessutom råkar vara väldigt informativt skall vara en 
bisak […] de får absolut inte känna att de blivit bedömda, och särskilt inte på ett ofördelaktigt 
sätt.” 

En annan rekryterare beskriver den frustration och trötthet som kan uppstå i interaktionen med 

den arbetssökande, när hon försöker få till en personlig kontakt utan att lyckas och att hon då 

upplever att de arbetssökande är ”immuna” och att hon då ”ger upp”, att hon inte ödslar charm 

på någon som inte är mottaglig för den. Samma rekryterare beskriver det som en självklarhet 

att känslor ibland dyker upp i interaktionen; men att hon gör sitt bästa för att det inte skall 

synas utåt på ett sätt hon inte har kontroll över, på ett sätt som inte gagnar 

anställningsintervjuns syfte eller på något annat sätt kan vara opassande. Men hon beskriver 

också hur svårt detta är eftersom hon inte kan bortse ifrån det hon upplever men hon kan 

undvika att låta det påverka hennes bedömning av den arbetssökandes kompetens.   

 

6.0 Socialpsykologisk analys och tolkning. 

6.1 Ramverket. 

Anställningsintervjun är att definiera som ett framträdande eftersom den uppfyller Goffmans 

krav på att vara en aktivitet som en individ uppvisar framför en viss typ av observatörer och 
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som kommer ha ett visst inflytande på desamma.106 När vi står inför sociala situationer som 

skall fylla ett specifikt syfte ligger det enligt Goffman i sakens natur att vi försöker skapa oss 

en kontroll över de andras reaktionsbetingade behandling av oss, det är detta försök till 

kontroll som får oss att skapa fasader.107 En typ av fasad är den kontroll som rekryterarna 

skaffar sig över de utrymmen där de avser att vistas när de genomför intervjun. Denna typ av 

fysisk fasad som är knuten till ett specifikt utrymme tjänar enligt Goffman till att på ett 

allmänt och rutinmässigt sätt definiera den situation som kommer att äga rum, på så vis är 

fasaden en form av direkt utrustning som används, vare sig man är medveten om det eller inte, 

under det föreliggande framträdandet. I rekryterarnas berättelser framkom flera typer av 

fasader. Dels de fysiska fasader som handlade om kontorsutrymmen som jag redan nämnt där 

rekryterarna såg till att det var städat, dörrarna till ”privata” utrymmen var stängda, 

papperskorgen tömd och inga papper med känslig information låg framme. Goffman menar 

att sceniska fasader tjänar till att skapa eller kommunicera ett visst uttryck till publiken108, 

flera av rekryterarna menar att det intryck de eftersträvar tjänar till att skapa ett intryck av 

ordning och effektivitet men att det samtidigt skall vara en viss ”mysfaktor” i rummet där 

intervjun äger rum eftersom det inbjuder till ett informellt beteende hos en arbetssökande. 

Vidare manifesteras personliga fasader hos rekryterarna; jag tänker då främst på hur de 

berättar att de anpassar sin klädsel till tillfället på så vis att de medvetet väljer en avslappnad 

och informell klädstil de dagar då de avser att hålla i anställningsintervjuer. Detta för att i så 

hög grad som möjligt skapa förutsättningar för en avslappnad och informell stämning i mötet 

med den de skall intervjua. Den personliga fasaden manifesteras även genom att de 

rekryterare som kör bilar av dyrare märken väljer att parkera dem på ett sätt så att de inte kan 

ses av de som kommer på anställningsintervjun, detta eftersom de inte vill förmedla något om 

sin privatekonomi och därmed sin privatperson. Den personliga fasaden inbegriper även såväl 

uppträdande som manér vilket rekryterarna vittnar om när de beskriver hur de aktivt 

kontrollerar sitt kroppsspråk och sitt minspel under anställningsintervjun i syfte att förhålla 

sig professionellt, något som vittnar om en dramaturgisk disciplin i förhållande till 

rekryterarnas aktiva rolltagande, inför och under, anställningsintervjun. Att rekryterarna pratar 

om att förhålla sig ”professionellt” utan att specificera detta närmare tyder på ytterligare en 

faktor; nämligen att de syftar på ett beteende som har en allmän definition i vårt samhälle. 

Detta kan, i förhållande till framträdandet, förstås i termer av det Goffman menar; nämligen 

                                                 
106 E. Goffman  2009 s.28 
107 E. Goffman 2009 s.13 
108 E. Goffman 2009 s.28 
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att när en individ påtar sig en roll som finns etablerad i samhället kommer han eller hon att 

finna att ett manuskript redan upprättats för denna roll. På grund av detta kommer individen 

ibland att agera beräknande och medvetet uttrycka sig på ett speciellt vis, huvudsakligen 

eftersom han eller hon upplever att det förväntas av den aktör som skall spela den specifika 

rollen.109 När anställningsintervjuerna avslutats beskriver rekryterarna hur de följer de 

arbetssökande ut och ”lämnar av dem” utanför företagets lokaler för att förhindra dem att 

vandra runt utan överseende. Något som jag tolkar som att rekryterarna vill säkerställa att de 

arbetssökande inte av misstag kommer in i de utrymmen som rekryteraren inte har tagit 

kontroll över, dvs de utrymmen som inte är sceniskt förberedda. 

Dessa delar skapar tillsammans en ram för det rollframträdande som rekryteraren gör under 

arbetet med anställningsintervjun och exemplifierar den kontroll över jaget, den 

dramaturgiska disciplin som måste upprätthållas för att framträdandet skall framstå som 

trovärdigt, för att rollspelet skall ”gå hem”.  

6.2 Objektifiering av den andre. 

 

I intervjuerna utgår rekryterarna ifrån ett på förhand konstruerat frågeformulär, detta 

frågeformulär syftar till att ta reda på vilka uppgifter den arbetssökande är lämpad för och 

intresserad av, för att på detta sätt begränsa den arbetssökande till ett antal egenskaper som 

tillsammans utgör en lämplighet eller olämplighet för olika sysslor. I frågeformulärets natur 

ligger att det fyller flera syften, dels styrs härigenom vad rekryteraren frågar, dvs 

kommunikationen begränsas till villkorad social responsivitet, men därtill förväntas den 

arbetssökande att svara och det på ett för anställningsintervjun passande vis, också det 

utmärkande för disciplinerad socialitet. Att inte svara eller på annat sätt avvika ifrån 

frågeformuläret skulle innebära att bete sig på ett socialt oväntat och därmed avvikande sätt 

vilket även innebär att frågeformuläret utgör en struktur för det förväntade händelseförloppet i 

interaktionen, vilket innebär att så länge som rekryteraren och den arbetssökande anpassar sin 

interaktion till frågeformuläret så präglas denna av abstrakt socialitet. Det innebär i sin tur att 

varken rekryteraren eller den arbetssökande är handlande människor i von Wrights betydelse 

så länge de förhåller sig till anställningsintervjun i egenskap av ”manus” för sina respektive 

framträdanden. Vilket även kan ses i förhållande till det jag nämnde i föregående kapitel, att 
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roller ofta ackompanjeras av förutbestämda ”manus” för agerande.110  

 

Vidare berättar rekryterarna hur de anpassar sina expressiva uttryck för att skapa reaktioner 

som de kan iaktta och analysera i syfte att få kunskap om den arbetssökande, detta hör till det 

rollframträdande som rekryterarna genomför i anställningsintervjun och kan således förstås 

som ett uttryck för dramaturgisk disciplin, närmare bestämt den personliga fasadens manér 

eftersom de expressiva uttryck som rekryteraren kontrollerar; de signaler som avser att tjäna 

som stimuli för att skapa responsiva reaktioner hos den arbetssökande innebär ett 

initiativtagande, därför kan det förstås som att rekryterarna ger besked om vilken roll i 

interaktionen som de räknar med att inneha; nämligen den ledande. Rekryterarna intar på så 

vis den position de upplever att deras rollframträdande kräver och förväntas inneha i en 

anställningsintervju, nämligen den ledande. En dualism uppstår på så vis där rekryterarnas 

medvetande skiljer sig ifrån kroppen, vilket innebär att de skiljer jaget ifrån självet, något som 

enligt von Wright är utmärkande för det punktuella perspektivet111 och som jag förstår som att 

rekryteraren objektifierar sig själv i termer av ett Vad. 

Rekryterarna menar att erfarenheten av hur man skall utläsa reaktionerna på ovan nämnda 

stimuli är till stor hjälp när de skall bedöma vilken typ av människa den arbetssökande är. Att 

benämna en annan människa som tillhörande en ”typ” indikerar att rekryteraren här förhåller 

sig punktuellt, inte bara gentemot den egna subjektiviteten utan gentemot den arbetssökandes 

subjektivitet. Detta innebär två saker; dels att vi kan förstå rekryterarna som homo clausus i 

detta skede, på så vis att de blickar ut på den arbetssökande från ett centrum som utgörs av det 

egna självet112; och dels att rekryterarna betraktar även den arbetssökande som homo clausus 

eftersom de när de försöker skapa reaktioner hos den arbetssökande för att förutse hur denna 

kan komma att bete sig i framtida yrkesmässiga situationer inte tar hänsyn till att de 

egenskaper av den arbetssökande som de får ta del av är beroende av de specifika 

förutsättningar som deras aktuella interaktion omges och utgörs av, ett sådant synsätt på de 

egenskaper som kommer i dagen under anställningsintervjun hade varit symptomatiskt för ett 

relationellt förhållningssätt och en syn på den arbetssökande som homines aperti.113 Förvisso 

menar von Wright att homo clausus och homines aperti inte utgör varandras motsats men att 
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den mänskliga subjektiviteten ges en annan innebörd när den ses som sluten114 nämligen att 

hon går att kunskapa om, avgöra och definiera i mer eller mindre absoluta termer115 eftersom 

det som iakttas inte är handling utan beteende och beteende är det som gör människor lika och 

förutsägbara.116  

Rekryterarens punktuella förhållningssätt går alltså att tolka som att rekryterarna närmar sig 

arbetssökande som en produkt, och en bärare, av ett antal egenskaper och att det är 

rekryterarens uppgift att ta reda på vilka dessa egenskaper dessa är, i syfte att kunna dra nytta 

av personen som en funktion i företaget. Den arbetssökande är med detta synsätt inte i 

vardande utan är redan och därmed följer att rekryteraren i detta skede av 

anställningsintervjun betraktar både sig själv, och den arbetssökande som Vad. Vi kan också 

se likheten mellan det kognitiva och det punktuella perspektivet här, i och med att det 

kognitiva synsättet förutsätter en syn på människors förståelse av sin omvärld genom ett 

indelande av fenomen som man stöter på i kategorier som kan förstås med hjälp av tidigare 

kunskap om liknande fenomen.    

Rekryterarna ser alltså i detta skede av anställningsintervjun; det skede som utmärks av att de 

följer ett på förhand bestämt program som manifesteras i form av frågeformuläret, sig själva 

som ett Vad. Vadet manifesteras i rollen som rekryterare genom att rekryteraren anpassar sitt 

uppträdande och manér till det beteende som hör till rollframträdandet. Detta innebär en syn 

på interaktionen ur ett punktuellt perspektiv och både sig själva och de arbetssökande som ett 

”Vad”.  

6.3 Dramaturgins konsekvenser för den sociala interaktionen och 
emotionerna. 

 

I rollframträdandet där rekryteraren blir en funktion för att genomföra anställningsintervjun, 

ligger också en utbytbarhet såtillvida att det inte är rekryterarens unika egenskaper som 

subjektivt själv som krävs för att anställningsintervjun skall uppfylla sitt syfte. Detta innebär 

att mötet mellan rekryteraren engagerad i ett rollframträdande, och det ”Vad” som utgörs av 

den objektifierade arbetssökanden som en bärare av sina egenskaper, kan förstås som ett möte 

präglat av abstrakt socialitet på så vis att Asplund menar att vi är inbegripna i abstrakt 

socialitet så snart vi uppfattar oss själva som i besittning av roller, samt att den abstrakta 
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socialitetens grundförutsättning är att deltagarna är utbytbara. Denna utbytbarhet som alltså 

inbegriper ett dolt, eller frånkopplat, inre jag, manifesteras på ett flertal sätt i upprätthållandet 

av rekryterarnas dramaturgiska disciplin. 

Att rekryterarna berättar att de i sitt rollframträdande ”håller masken”, genom att kontrollera 

sitt kroppsspråk och minspel, innebär det som Hochschild kallar för ytagerande på så vis att 

tillrättaläggandet av minspelet syftar till att omintetgöra möjligheten för den arbetssökande att 

göra en tolkning av det som rekryteraren egentligen tänker och upplever. Ytterligare en aspekt 

av ytagerande i anställningsintervjun är hur en av rekryterarna beskriver att han använder sitt 

kroppsspråk för att ”lösa upp knutar” som han uppfattar hos den andre. Exempelvis är han 

noga med att inte använda så kallade ”slutna poser” såsom korsade armar eller ben. 

Att rekryterarna berättar hur de aktivt bekämpar sina känsloimpulser, eftersom de upplever att 

det finns ett yttre krav på att känsloreaktioner inte bör yttras i intervjusituationen. 

 ”Jag förväntas vara neutral, därför beter jag mig som om jag vore det[...] 
försöker alltid vara neutral” 

kan tolkas som det som Hochschild menar med en aspekt av känsloregler, nämligen 

djupagerande; på så vis att agerandet här inbegriper en vilja att anpassa sig till ett upplevt 

yttre krav på neutralitet vilket leder till ett faktiskt stävjande av känslor som uppstår i mötet, 

inte bara i det som yttras utåt utan även det som upplevs på så vis att rekryterarna gör en 

ansträngning att inte känna det de upplever att de inte bör känna och alltså anpassar sin 

emotion till det de upplever som förväntningar på rollen och framträdandet ifrån omvärlden. 

En annan rekryterare refererar till sin ”entusiasm” som hon försöker uppleva och utstråla för 

att uppmuntra den arbetssökande till att berätta om sig själva, ett framkallande av en känsla 

hon upplever att situationen kräver. Ytterligare en rekryterare berättar att hon aktivt hindrar 

sig själv ifrån att känna antipati inför människor hon instinktivt tycker illa om eftersom 

personen kan tillföra en nytta för företaget. Rekryterarna stället alltså sig själva frågan ”vad 

bör jag känna?” i förhållande till anställningsintervjuns och sitt eget rollframträdandes nytta 

och anpassar sin upplevelse till denna. 

Därtill kommer att de förklaringar med vilka rekryterarna motiverar sitt agerande tyder att de 

medvetet använder sitt privata känsloliv till att främja anställningsintervjuns syfte på så vis att 

rekryterarna menar att de vill undvika att anställningsintervjun framstår som en formell 

situation för den arbetssökande eftersom detta kan leda till att den arbetssökande inte släpper 

sin ”gard”. Flera av rekryterarna uttrycker att de försöker få anställningsintervjun att kännas 

som ett förtroligt och personligt möte och gör allt de kan för att den arbetssökande skall 
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glömma bort att denne är där i syfte att bli bedömd som lämplig eller olämplig för en 

anställning trots att rekryteraren själv aldrig egentligen går ur sin roll och blir känslomässigt 

engagerad ”på riktigt” eftersom hon bibehåller sitt punktuella perspektiv i det att hon 

fortsätter att förhålla sig betraktande och analyserande gentemot den arbetssökande som hon 

betraktar som ett vad: ”jag glömmer aldrig varför jag är där”. Det innebär att jag kan slå fast 

att anställningsintervjun inbegriper ett utbyte av emotionellt arbete mot försörjning. 

Vårt kroppsspråk, vårt minspel och våra känsloimpulser uppstår normalt sett genom social 

responsivitet i odisciplinerade sociala situationer. Men då rekryterarna berättar att de 

tillrättalägger och lägger band på sin sociala responsivitet genom ytagerande och 

djupagerande på så vis att de anlägger ett minspel och ett kroppsspråk som skall verka 

uppmuntrande och positivt för att främja anställningsintervjuns syften, och att de därtill 

frammanar och undantränger känslor inom sig själva, så innebär det inte bara att interaktionen 

är präglad av abstrakt socialitet genom att rekryterarna uppfattar sig själva som i besittning av 

roller och dramaturgisk disciplin på så vis att de anpassar sitt beteende och sina uttryck för att 

stämma med de yttre krav som rekryterarna upplever att rollframträdandet lyder under. Det 

innebär också att rekryterarens arbete inbegriper ett element av emotionellt arbete. Alltså kan 

delar av rekryterarens dramaturgiska disciplin, som förutsätter ett lyckat rollframträdande, 

sägas manifesteras i termer av disciplinerad socialitet och disciplinerad responsivitet som en 

del av den personliga fasadens uppträdande som emotionellt arbete, det som Hochschild kallar 

ytagerande och djupagerande.  

 

6.3.1 Dramaturgins pris. 

Som jag visade i föregående kapitel innebär rekryterarnas arbete ett hanterande av känslor. 

Jag behandlade också att rekryterarna äger en medvetenhet angående att de främjar och 

stävjer interna känsloupplevelser för att stämma överens med det som de för tillfället anser 

bäst gagnar anställningsintervjuns syfte i enlighet med det som Hochschild kallar feeling 

rules. Hochschild menar att detta ofta sker omedvetet, men att det i de fall det sker medvetet 

kan leda till att en känslomässig dissonans uppstår och som ett resultat av denna kan stress 

yttra sig på flera olika sätt; något som jag kopplar samman med det som flera av rekryterarna 

uttrycker i relation till att den roll de spelar är påfrestande för dem.  

En av dem uttrycker det som att arbetet i sig är jobbigt för henne och att hon upplever att hon 

känner sig uttröttad när interaktionen är över och att hon därför skapar små stunder av privat 
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tid mellan anställningsintervjuerna:  

 ”Ja alltså, jag är ju som en urvriden disktrasa när den (anställningsintervjun 
min anm.)är över, så pausen är efterlängtad! Då hinner man liksom tänka ”fy fan” och så upp 

med ridån igen och in med nästa person” Alltså det är ju hemskt att säga men jag hatar 
verkligen den här delen av verksamheten men jag måste ju rekrytera till personalpoolen 

annars går det ju inte.  

En annan rekryterare beskriver hur hon upplever att hon är på väg att bränna ut sig och att hon 

undviker att ”ge” för mycket av sig själv till de hon intervjuar eftersom hon upplever att hon 

annars blir ”levande uppäten”. Båda dessa uttalanden tyder på det som Hochschild benämner 

som det tredje förhållningssättet till emotionella arbetet nämligen en stor distans till det 

skådespel som yrkesrollen kräver; med resultatet att individen i hög grad stänger av sitt 

privata ”själv” när hon är på arbetet och dessutom lätt vantrivs. Hochschild menar vidare att 

problemet förstärks ju mindre kontroll individen har över sina arbetsförhållanden vilket är 

högst relevant i detta fall eftersom rekryterarna som berättar det här inte bara är anställda och 

kan byta arbete eller bransch, de är egenföretagare, med implikationen att verksamhetens 

framgång är direkt knuten till deras möjlighet till försörjning och att konsekvenserna av 

vantrivsel på arbetet skulle få långtgående konsekvenser för dem på det privata planet. Sett till 

Hochschilds resonemang kan detta innebära en reell risk för utbränning.  

Uttalandet kan också tolkas i förhållande till Asplunds teori och tyder då på att det är själva 

rollframträdandet och den abstrakta socialiteten som är anledningen till att rekryteraren 

upplever arbetet med anställningsintervjuer som så påfrestande på så vis att de responser som 

manifesteras i abstrakt socialitet är just responser och inte förankrade i något annat och 

därmed blir emotionerna innehållslösa på så vis att de uppstår och dör ut i en ändamålslös 

interaktion.117 Interaktionen mellan abstrakta samhällsvarelser genererar nämligen enligt 

Asplund inga känslor alls.   

Sett ur denna synvinkel kan det som Hochschild förklarar som att ”självet” stängs av, förstås i 

termer av att individen i situationer som präglas av påtvingad abstrakt socialitet som kommer 

sig av omvärldens krav på rollframställningen försätts i en situation där hon måste framkalla 

känslor utan yttre anledning och att dessa känslor istället utgör sin egen anledning i enlighet 

med känsloreglerna. Dylika känslor är enligt Asplund svåra att framkalla och upprätthålla. 

Däremot uppstår de av sig själva så snart individen kan förhålla sig socialt responsivt.118 I den 

situationen är individen inte hotad av utbränning eftersom processen lever och fortskrider och 
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frambringar en ström av responser vilka inkluderar skiftande emotioner119 Därför kan de 

stunder som rekryteraren hänvisar till som energigivande, ses som socialt responsiva 

ögonblick. Asplund menar vidare att vi inte bör idealisera den konkreta socialiteten, den kan 

vara nog så problematisk; däremot kan vi enligt Asplund utesluta utbrändhet som en av dess 

konsekvenser.120 Detta korrelerar väl till Hochschilds första förhållningssätt till emotionell 

dissonans där individen helt saknar medvetenhet om de emotionella kompromisser som han 

eller hon gör i arbetets och därför inte upplever någon stress. Ju mer omedveten individen är 

om de emotionella kompromisser hon eller han gör i egenskap av abstrakt samhällsindivid 

under det abstrakt sociala framträdandet som anställningsintervjun utgör, desto mindre farligt 

är det alltså för individen själv i termer av utbrändhet och omvänt. 

6.4 Bortom ramarna. 

Motsatsen till de avsnitt av resultatet jag behandlat i föregående kapitel speglas i rekryterarnas 

berättelser om de tillfällen då deras nyfikenhet tar överhanden eller då spontanitet uppstår i 

mötet på andra sätt; såsom att de av nyfikenhet avviker ifrån frågeformuläret när den 

arbetssökande berättat något som är särskilt intressant. Eller när de relaterar till något som den 

arbetssökande berättat och blir personliga och berättar något om sig själva på ett sätt om inte 

hör till den planerade rollframställningen. Avvikelsen ifrån frågeformuläret och det på förhand 

bestämda förhållningssättet innebär att rekryteraren avvikit ifrån den ram för 

rollframträdandet som frågeformuläret utgör under framträdandet som är 

anställningsintervjun. Här exemplifieras alltså en bristande kontroll över jaget och den 

dramaturgiska disciplin som rekryteraren försöker upprätthålla under anställningsintervjun på 

så vis att Goffman menar att en aktör som har dramaturgisk disciplin inte gör sig skyldig till 

oavsiktligt agerande eller felsteg under framträdandet. Den disciplinerade aktören äger också 

självbehärskning på så vis att han eller hon klarar av att undantränga sina spontana 

emotionella reaktioner när framträdandet kräver det. Att det verkligen rör sig om ett agerande 

utanför den planerade rollframställningen beläggs ytterligare av att rekryterarna själva menar 

att de vid dessa tillfällen inte beter sig professionellt och att de upplever att de själva och de 

arbetssökande vid dessa tillfällen ”lägger av sig maskerna”. 

”då ser vi varandra som personer” 

Asplund menar att vi är abstrakt sociala så snart vi uppfattar oss som i besittning av roller, och 

även att motsatsen gäller. Det innebär att rekryterarnas felsteg också kan tolkas som ett 

                                                 
119 J. Asplund 2004 s.171 
120 J. Asplund 2004 s.174 



 

39 
 

uttryck för social responsivitet och odisciplinerad socialitet. Den sociala responsiviteten 

karakteriseras av spontanitet och regelbrott, och som jag slog fast ovan utgör felstegen ett 

regelbrott i förhållande till anställningsintervjuns norm. Det ligger också i misstags natur att 

de inte kan planeras, ett planerat misstag är per definition inte ett felsteg utan ett målmedvetet 

handlande. Det innebär att felsteget till sin natur karaktäriseras av det som är själva 

grundförutsättningen för social responsivitet och odisciplinerad socialitet; nämligen 

oförutsägbarhet.  

Rekryterarna menar att den kontakt som uppstår i mötet genom felstegen nyttomässigt kan gå 

långt utanför den formella anställningsintervjuns syfte eftersom rekryterarna upplever att de i 

den rent sociala kontakten som spontaniteten ger upphov till ”verkligen får en känsla för” den 

person de intervjuar vilket leder till att deras förtroende för den arbetssökandes förmåga ökar. 

Med hänsyn till von Wrights resonemang kan detta förstås i termer av att den sociala 

responsiviteten ger upphov till en intersubjektivitet på så vis att den ”känsla” som rekryterarna 

berättar om stärker deras tro på den arbetssökandes förmåga kan tolkas på så vis att 

rekryterarna här närmar sig den arbetssökande som ett Någon, ett Vem. Istället för att förhålla 

sig betraktande och analyserande, förhåller sig rekryterarna nyfiket och spontant socialt 

responsiva och upplever att egenskaper hos den arbetssökande framträder i interaktionen dem 

emellan.  

I relation till den faktiska interaktionen emellan rekryteraren och den arbetssökande kan alltså 

sägas att de felsteg rekryterarna begår och de tillfällen rekryterarna förförs av de 

arbetssökandes spontanitet ger upphov ett möte präglat av social responsivitet, ett 

intersubjektivt möte där både de själva och de arbetssökande framträder som, och närmar sig 

varandra relationellt i egenskap av, Vem.  

7.0 Slutsats. 
Syftet med min studie har varit att söka förståelse för hur anställningsintervjun i egenskap av 

social interaktion kan tolkas socialpsykologiskt, med avseende på förhållningssätt, interaktion 

och emotioner, med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer om rekryterares upplevelser i 

bemanningsbranschen. Syftet konkretiserades i en frågeställning som löd:  

”Hur kan det sociala samspel som uppstår och framskrider i anställningsintervjun,  och dess 

konsekvenser, sett ur rekryterares perspektiv, förstås socialpsykologiskt med utgångspunkt i 

socialkonstruktionistisk teoribildning som tar fasta på rollframträdandets olika aspekter, 

intersubjektivitet emotionellt arbete samt socialitetens olika former?” 
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Jag menar att det sociala samspel som uppstår och framskrider i anställningsintervjun, och 

dess konsekvenser, sett ur rekryterares perspektiv, socialpsykologiskt kan förstås som ett 

växelspel mellan mer och mindre disciplinerad socialitet på så vis att det kommunikativa 

samspelet är påverkat, dels av den abstrakta socialitet som finns i samhället och som här tar 

sig uttryck i  väl definierade roller, respektive den konkreta socialitet som kommer av 

parternas samlade erfarenheter av personliga och levande relationer. Därtill kommer 

växelspelet mellan social responsivitet och disciplinerad responsivitet och därmed också 

mellan intersubjektivitet och subjektivitet på så vis att rekryterarna upplever att de växlar 

mellan att vara aktörer inbegripna i en rollframställning där dramaturgisk disciplin 

upprätthålls och begå felsteg då de inte förmår att upprätthålla det emotionella arbetet. 

Rekryterarnas dramaturgiska disciplin brister därmed och istället för att agera professionellt 

förhåller sig rekryterarna odisciplinerat socialt responsivt; emotionellt och spontant, till den 

arbetssökande och de upplever att de därigenom får en personlig kontakt som 

socialpsykologiskt kan tolkas som att rekryterarna och de arbetssökande närmar sig varandra 

på ett intersubjektivt sätt, dvs i egenskap av Vem. Att rekryterarna upplever det som negativt 

när de själva begår felsteg innan en personlig kontakt etablerats med den arbetssökande kan 

bero på att arbetssökanden då möter denne med ett punktuellt förhållningssätt, att rekryteraren 

brister i den förutsägbarhet som förväntas av en icke handlande människa. Att rekryterarna 

beskriver det som att ett felsteg kan leda till något bra kan bero på att en intersubjektivitet 

redan upprättats, att den arbetssökande har intagit ett relationellt förhållningssätt och att de då 

inte längre förväntas följa ett manus i form av de förväntningar som en abstrakt 

samhällsvarelse har på sig, har några krav på sig från den arbetssökande och därför gör det 

inget när de framträder i egenskap av handlande människa.    

När rekryterarna agerar som rolltagare inbegripna i disciplinerad socialitet och förtingligar 

både sig själva och de människor de möter genom att betrakta dem som ett Vad så agerar de i 

enlighet med de yttre krav, den norm, som de upplever följer med och styr rollen 

”rekryterare”, dels genom att de följer de regler som reglerar rollbärarens verksamhet, de 

förhåller sig neutrala och objektiva i syfte att kunna påvisa att deras bedömning av den 

arbetssökande är grundad i objektiva ”fakta” vilket inbegriper att bedöma den arbetssökandes 

karakteristika på sakliga grunder”. Förutom när de begår det som den arbetspsykologiska, 

kognitivistiska forskningen kallar för ”felsteg” där de är emotionellt konkreta människor som 

responderar socialt på andra människor utan att förtingliga varken sig själva eller de 

människor som de möter, något som enligt socialkonstruktivistiskt synsätt är ett fullt naturligt 
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och elementärt mänskligt interaktionsbeteende som syftar till meningsskapande. 

8.0 Reflektioner. 
Inom forskningen kring anställningsintervjun menar jag att det finns en kanske alltför stor 

fokusering på ett kognitivt förhållningssätt till individen. Egenskaper och karakteristika söks 

och befästs på basis av beteenden som individen uppvisar. En del av detta togs upp i 

bakgrundskapitlet där jag bland annat diskuterade hur arbetsvetenskaplig forskning fokuserar 

på den arbetssökande som en bärare av sina egenskaper. Egenskaper som rekryterare har till 

uppgift att finna och utvärdera i förhållande till det arbete som erbjuds. Anställningsintervjuns 

själva syfte är ju att skapa en bedömningsgrund för en arbetssökandes möjligheter att 

genomföra det arbete som den utannonserade tjänsten innebär. Strukturerade intervjuer har en 

prognostisk validitet på 0,51 på skala 0-1 där 0,0 innebär att metoden saknar prognosförmåga 

och 1,00 innebär perfekt prognosförmåga121, enkelt uttryckt kan alltså sägas att 

anställningsintervjuer, som tillsammans med arbetsprov uppvisar den högsta predicerbarheten 

angående en arbetssökandes framtida arbetsprestation, som bäst uppvisar ett resultat som 

stämmer i hälften av fallen. Knappast ett resultat som, ens med den bästa välvälja, kan anses 

som särskilt tillförlitligt. Något som blir problematiskt, särskilt sett i förhållande till det 

faktum att en felrekrytering är en av de största kostnader ett företag kan råka ut för, här menar 

jag med kostnader den ekonomiska termen där en kostnad alltså förstås som något som är 

förbrukat, och därmed inte räknas som en tillgång för företaget. Alltså konstaterar jag att en 

fokusering av den enskilda isolerade arbetssökande som bärare av sina egenskaper kan vara 

nog så effektfull för en instrumentellt riktad utvärdering; däremot är det som jag visar ovan, 

inte säkert att denna instrumentella utvärdering egentligen säger så mycket om det den avser 

att mäta, nämligen den arbetssökandes framtida arbetsprestation.  

Utifrån denna problematik tänker jag mig att min studie kan peka på hur socialpsykologin kan 

göra ett tillägg till arbetsvetenskapen genom att utveckla anställningsintervjun som instrument 

i rekryteringsprocessen med hjälp av det relationella perspektivet, en intersubjektiv vändning 

om man så vill. Jag tänker mig att det skulle kunna vara så att anledningen till att 

anställningsintervjuns predicerbarhet med hänsyn till individens framtida arbetsprestation är 

så låg, skulle kunna bero på att det kognitivistiska förhållningssättet, att vi är produkter av en 

lagbunden ontogenes, faktiskt innebär en högst begränsad förståelse av individen. I Likhet 

med von Wright122 ifrågasätter jag huruvida det överhuvudtaget är möjligt att begreppsliggöra 

                                                 
121 Å-M. Fellinger, 2002 s.7 
122 M. von Wright, 2000 s.159  
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och konkretisera människor. Så vad kan vi då göra? Jo, rent konkret kan vi tala om de 

mänskliga möten som anställningsintervjun innebär. En rekryterare eller ledare, förmår idealt 

sett, med ett relationellt förhållningssätt se hur saker och ting påverkar varandra och 

därigenom får en blick för hur han eller hon själv bidrar till det som sker och framkommer i 

anställningsintervjun. Egenskaper och färdigheter uppfattas i ett relationellt perspektiv inte 

som fixerade utan som beroende av situationen och dess kontext. Genom att 

uppmärksamheten riktas mot anställningsintervjun som en social interaktion kan ledare och 

rekryterare intressera sig för de arbetssökande som handlande subjekt i vardande men det 

förutsätter att ledaren eller rekryteraren är beredd att inta ett relationellt förhållningssätt på så 

vis att han eller hon inte begränsar det kommunikativa utrymmet i anställningsintervjun, inte 

begränsar det som skall avhandlas och inte fixerar hur den arbetssökande borde vara utan 

förmår möta denne med ett öppet sinne. Vidare innebär det relationella förhållningssättet mer 

än så, kunskapen om att människan ständigt är i vardande implicerar också att egenskaper och 

färdigheter kan utvecklas och uppmuntras, som människor är vi inte fixerade, utan genom 

mänskliga möten omskapas vi ständigt. Vi kan tala om de emotionella upplevelser som 

uppstår i mellanmänskliga möten och de reaktioner som uppstår i anställningsintervjuer i form 

av dialektiska processer för att på så vis använda oss av både ett kognitivt och ett 

socialkonstruktionistiskt relationellt förhållningssätt. Vi kan med andra ord uppmärksamma 

såväl Vemet som Vadet. 

Det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vad gäller arbetet med anställningsintervjuer. 

Så som jag förstår både Asplund och von Wright så kan man inte, trots styrning, kontroll och 

likriktning, slutgiltigt trolla bort mänskligt handlande eller tillintetgöra den sociala 

responsiviteten som fenomen. Det bekräftas också av min analys som visar att rekryterarna 

inte alltid förmår upprätthålla den dramaturgiska disciplinen vilket yttrar sig bl a genom att de 

begår felsteg. Visst är det möjligt att formalisera bort handlandet och den sociala 

responsiviteten, exempelvis genom att skapa situationer där handlandet inte ges utrymme, 

situationer där den sociala responsiviteten inte efterfrågas utan tyglas.123 Men jag, i likhet med 

Asplund ställer mig frågande till vad som då händer med människan; om vi håller fast vid 

tanken att en viktig aspekt av det specifikt mänskliga är handlandet och den sociala 

responsiviteten, vad sker då med de människor som av olika anledningar försätts i situationer 

som utesluter dessa? Mitt resultat visar att det kostar på krafterna att upprätthålla denna typ av 

emotionellt arbete, både Hochschild och Asplund varnar för den utbrändhet som kan drabba 

                                                 
123 J. Asplund  2004 s.157 
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människor som på detta sätt blir främmande för sig själva. Med detta i åtanke är det min åsikt 

att vi bör ta von Wright på stort allvar när hon skriver att Vemet som en aspekt av människan 

bör erkännas.124 Såväl den arbetssökandes, som rekryterarens. 

Det finns vidare ett moraliskt dilemma i att inta en ensidigt kognitivistisk utgångspunkt. 

Synen på individen som autonom i förhållande till samhället och sin omgivning medför 

nämligen implikationen att allt gällande individens öde skrivs på det individuella kontot. 

Något som är nog så tydligt i vår individbaserade kapitalistiska samhällsdiskurs där solidaritet 

och allmänintresse många gånger får stå tillbaka till förmån för det som gagnar en mindre elit. 

Nu kan man ju tycka att samhällsproblem knappast är ett problem för näringslivet som ju är 

beroende av att vi konsumerar i så hög grad som möjligt och för att konsumera måste vi äga 

kapital som, åtminstone för de flesta av oss, utvinns ur yrkeslivet. Ur den synvinkeln ligger 

det i näringslivets intresse att samhällsdiskursen är individbaserad, men vad händer då med 

lojaliteten? En av de största kostnaderna ett företag har är personalen. Förutom löner och 

arbetsgivaravgifter kostar det enorma mängder pengar att träna och socialisera en anställd till 

att fylla en specifik funktion i det större maskineri som en organisation utgör.  En 

felrekrytering är därför en mycket stor kostnad som kan uppstå för ett företag både rent 

monetärt men också för arbetsmoralen och effektiviteten; men hur är det med den personal 

som säger upp sig eftersom de får ett bättre erbjudande någon annanstans ifrån? Jag vågar 

påstå att en organisationskultur som inte utesluter Vemet och som förordar en syn på individen 

som skapad i interaktionen med sin omvärld, snarare än som ensamt ansvarig för allt som rör 

henne tjänar på det med hänsyn till personalomsättningen och den psykosociala hälsan på 

arbetsplatsen och därmed även rent ekonomiskt. För vad kostar det ett företag att inte bygga 

lojalitet hos sina anställda med andra medel än de rent monetära? Den anställde som upplever 

att hans överordnade och kollegor ser honom eller henne som ett Vad snarare än ett Vem 

eftersom det är vad organisationskulturen förordar, hur påverkar det hur den anställde trivs? 

Inom dessa områden efterlyser jag socialpsykologisk forskning.     

 

Det finns en mängd olika sätt på vilka jag hade kunnat göra denna studie mer komplett, med 

hänsyn till utrymmet har jag dock inte funnit möjlighet till att få in dessa tillägg därför har jag 

av nödvändighet uteslutit vissa element. Ett sådant element är lagstiftningen kring 

diskriminering i arbetslivet och hur den på många sätt påverkat och förutsatt de krav på 

neutralitet och opersonlighet som kringgärdar rekryterares yrkesutövning. Rekryterarna är 
                                                 
124 M. von Wright, 2000 s.159 
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tvingade att hela tiden förhålla sig till att ett personligt förhållningssätt på olika sätt kan tolkas 

som att de diskriminerar. Något som berörs i Almegas etiska förhållningsregler som existerar 

inom bemanningsbranschen som jag nämner tidigare i uppsatsen.125 Det är problematiskt i 

förhållande till en applikation av det relationella förhållningssättet trots att en stor del av 

anställningsintervjus syfte är att avgöra en sökandes sociala kompetens. De flesta människor 

och företag undviker gärna att göra sig till måltavlor för rättsprocesser. Forskning har i 

relation till detta visat på hur många rekryterare under rekryteringsarbetet är mer sysselsatta 

med att förankra sina beslut i objektiva beslutsmatriser som är dels arbetsrättsligt gångbara 

och samtidigt följer det egna företagets riktlinjer för hur en rekrytering skall gå till, oavsett 

om de anser att den sökande som väljs på dessa grunder är den bästa för arbetet eller ej. De är 

alltså primärt upptagna med att säkerställa att de själva inte kan anklagas för att ha fattat 

felaktiga beslut eftersom de förlitat sig på objektiva, i princip mekaniska urvalsmetoder.126 

Detta var också en anledning till att jag själv valde att göra mitt urval i en grupp rekryterare 

som, i egenskap av egenföretagare, är mer beroende av att göra rätt rekrytering än att 

säkerställa att de undgår kritik på ett, för denna studie,  irrelevant sätt. 

Vidare har jag medvetet underlåtit att förhålla mig till det maktförhållande som råder i 

anställningsintervjun där en part söker försörjning och den andra skall göra en bedömning av 

den förstas förmåga. Detta maktförhållande hade varit intressant både med hänsyn till att vi 

fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur med allt vad det innebär för arbetssökande och 

arbetsgivare, något som kanske enklast kan förklaras med att det är ”köparens marknad”, med 

implikationen att det ligger i den arbetssökandes självbevarelsedrift att göra ett så gott intryck 

som möjligt. Naturligtvis kunde jag också utfört studien genom att jämföra rekryterarnas 

upplevelser av anställningsintervjuns sociala samspel med de arbetssökandes upplevelser i 

förhållande till densamma. Att göra så hade dock inneburit att spränga ramen för min 

framställning på så vis att mitt syfte med studien kräver en kvalitativ metod och ansats, mitt 

enda alternativ hade således varit tvungen att offra en del djup i analysen, något jag bedömde 

som föga lönsamt. 

 

 

 

 

                                                 
125 www.bemanningsforetagen.se/web/Etiska_regler_1.aspx 
126 BM. Springbett, 1958 



 

45 
 

 

Litteraturförteckning. 
Asplund, J. (2004). Det Sociala Livets Elementära Former. Göteborg: Korpen. 
Christensen, G. (2004). Psykologins vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 
Denscombe, M. (2008). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
Fellinger, Å. (2002). Intervjuteknik vid urval - handbok i hur man genomför strukturerade 

anställningsintervjuer. Malmö: Studentlitteratur. 
Goffman, E. (2009). Jaget och maskerna - en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: 

Nordstedts Akademiska Förlag. 
Hochschild, A. (2003). Emotional Labor. i A. Hochschild, The managed Heart: the 

Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press. 
Holmqvist, R. (2007). Relationella perspektiv på psykoterapi. Stockholm: Liber. 
Hunter, M. (2002). Arbetspsykologisk testning - om urvalsmetoder i arbetslivet. Stockholm: 

Assessio. 
K. Sjöberg, D. W. (2008). Uppdrag: Forskning. Malmö: Liber. 
Lindelöw, M. (2010). Kompetensbaserad personalstrategi - hur du tar reda på vad 

organisationen behöver, bemannar den rätt och utvecklar den inför framtiden. 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Orpen, C. (1984, 117). Attitude similarity, attraction, and decision-making in the employment 
interview. The Journal of Psychology, 111-120. 

Ross, L. (1977). The intuitive psychologist and his shortcomings:Distortions in the attribution 
process. i L. B. (red), Advances in experimental social psychology (vol.10). New York: 
Academic Press. 

Springbett, B. (1958). Factors affecting the Final Decision in the Employment Interview. 
Canadian Journal of Psychology, 13-22. 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 
Winther Jorgensen, M. P. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Malmö: 

Studentlitteratur. 
Wright, M. v. (2000). Vad eller vem - en pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om 

människors intersubjektivitet. Göteborg: Daidalos. 
 

 

Internetkällor 

Bemanningsföretagen. (den 20 08 2010). Bemanningsföretagen en del av Almega. Hämtat 
från Bemanningsföretagen en del av Alemga: 
http://www.bemanningsforetagen.se/web/Sa_fungerar_det.aspx den 03 11:29 01 2011 

Bemanningsföretagen. (den 25 08 2010). Bemanningsföretagen en del av Almega. Hämtat 
från BEmanningsföretagen: www.bemanningsforetagen.se/web/Siffror.aspx den 03 
11:32 01 2011 

Bemanningsföretagen. (den 13 12 2010). Bemanningsföretagen en del av Almega. Hämtat 
från Auktorisation Bemanningsföretagen en del av Almega: 
www.bemanningsforetagen.se/web/Auktorisation_1.aspx den 03 11:31 01 2011 

Bemanningsföretagen. (den 08 12 2010). Bemanningsföretagen en del av Almega. Hämtat 
från Etiska regelr bemannningsföretagen en del av Almega: 



 

46 
 

www.bemanningsforetagen.se/web/Etiska_regler_1.aspx den 03 11:35 01 2011 
Bemanningsföretagen. (05 2010). Bemanningsföretagen en del av Almega. Hämtat från 

Bemanningsbarometern: 
http://www.bemanningsforetagen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=
2840627c-aa3b-481a-aa4e-28b236d78e58&MediaArchive_ForceDownload=true den 
03 11:45 01 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

11.0 Bilagor. 

 

11.1 Tematisk Intervjuguide 

Varför hemnära tjänster? 
Hur förbereder du dig för en anställningsintervju?  
Hur agerar du under en anställningsintervju?  
Hur påverkas man av varandra under anställningsintervjun?  
Vilka ramar finns under en anställningsintervju? 
Upplever du att du kan styra samtalet genom att agera på olika sätt? 
Upplever du att de arbetssökande anpassar sig beroende på hur du agerar? 
Anpassar du dig själv till den arbetssökandes agerande? 
Hur gör du när du utvärderar en intervju? 
Hur resonerar du när du fattar beslut om hurudvida en person skall anställas och vilka uppdrag 
du kommer ge personen? 
Innehåller anställningsintervjun ett socialt element? 
Hur ser du på anställningsintervjun? 
 

 

 


