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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka vad det är i en persons ansökningshandlingar som är 

attraktivt för en arbetsgivare samt vad som skiljer dessa åt från dem som inte blir kallade till 

en anställningsintervju. 

 Undersökningen genomfördes genom ett tillfällighets urval där tio personer med 

kunskap inom området intervjuades. Data transkriberades sedan från ljudfilerna och en 

tematisering skedde därefter av det utskrivna materialet.  

 Resultatet av undersökningen blev att den sökande allra först måste uppfylla de 

grundläggande krav som ställs på tjänsten men därutöver är det en subjektiv bedömning som 

sker. Utifrån ansökningshandlingarna, och eventuella telefonsamtal, skapar rekryterarna sig 

en bild av personen vilket sedan ligger till grund för urvalet. 

 

Nyckelord: ansökningshandlingar, intervju, urval, kommunikation, omedvetna 
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Abstract 

This study aims to explore what it is in a persons work application that are attractive for an 

employer and what separates the attractive applications from those who isn’t called for a job 

interview.  

 The study was conducted through opportunity sampling where ten persons with first 

hand knowledge from the area were interviewed. The data was then transcribed from the 

sound files and a thematic analysis where thereafter conducted on the written material. 

 The results from this study are that the applicants first have to meet the basic 

demands for the job but after that is a subjective judgement taking place. From the 

applications, and phone calls, the employer creates an image of the applicants witch will be 

the foundation for the selection. 

 

Keywords: work applications, interview, selection, communication, unconscious 

 

Title: Work applications – who becomes selected for a job interview? 
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Förord 

Från början var det egentligen tänkt att jag tillsammans med en kurskamrat skulle skriva kring 

ett helt annat område inom psykologin. Men allteftersom starten för uppsatsen närmade sig 

kände vi båda två att vi ville skriva var för sig och om helt olika teman. Jag är därför mycket 

tacksam för att Margareta Friman tillät oss att göra detta sena byte och att Nina Svensson tog 

på sig att handleda ännu en uppsats med allt extra arbete som det innebar. Jag vill även passa 

på att tacka alla Ni respondenter som tog Er tid att på kort varsel medverka på en intervju, 

utan Er entusiasm hade inte denna undersökning kunnat genomföras. 
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Inledning 

Rekrytering och urval 

 Att rekrytera är enligt (svenska dagbladet, 1990) en mycket naturlig process och har 

förekommit så länge vi människor existerat. Det är också en oerhört viktig process och de 

flesta rekryterare vet förmodligen svårigheterna i att för det första attrahera sökande och sedan 

välja ut den mest lämpade kandidaten för jobbet.  

 Vid en rekrytering gäller det att inte bara tänka på det behov som finns inom 

företaget idag utan även de som tros kunna uppstå i framtiden. Det handlar om att hitta rätt 

person som klarar av att göra ett bra arbetsresultat inom företaget. För att en person ska kunna 

göra det bör denne vara välmotiverad, engagerad och kunnig inom arbetsområdet. Personen 

som rekryteras behöver även kunna smälta in och fungera bra i arbetsmiljön och fungera 

tillsammans med sina arbetskamrater (Palerius, 2000; Svenska dagbladet, 1990). 

 De handlingar som vanligtvis ingår i jobbansökningarna är ett personligt brev, en 

meritförteckning, kopior av betyg och intyg, examens dokument och eventuella anteckningar 

om sökande har ringt (Ahrnborg Swenson, 1997; Irving, 2004). 

 Det första rekryterare bör tänka på är enligt Svenska dagbladet (1990) vilka krav som 

är nödvändiga för sökande att uppfylla och vilka som är önskvärda. Detta bör dock ha 

bestämts redan när annonsen skrevs. När sedan ansökningarna skall gås igenom bör 

rekryteraren först läsa igenom annonsen och spegla de sökande i den (Ahrnborg Swenson, 

1997). 

 Det absolut viktigast och därför det första rekryterarna bör titta på är enligt Irving 

(2004) om den sökande uppfyller de grundläggande kraven. Detta görs allra lättast i 

meritförteckningen och det är därför viktigt att den är strukturerad på ett överskådligt sätt. Det 

är här som rekryteraren får en översiktlig bild av vad personen har gjort, utbildnings mässigt 

och yrkesmässigt, under åren. De kan även här utläsa om det finns en röd tråd och konsekvens 

i utvecklingen som sökande har gjort. Den faktainformation som finns här och som granskas 

är enligt Svenska Dagbladet (1990) relevanta utbildningar och examina, nuvarande arbete och 

ansvarsområdet där, tidigare arbetsplatser och arbetsuppgifter, övriga relevanta erfarenheter 

samt den tidsmässiga omfattningen av varje erfarenhet. 

 Irving (2004) anser att det räcker att titta på en persons meritförteckning för att dela 

upp ansökningshandlingarna i olika högar, från ”inte intressanta” till ”mycket intressanta”. 

Vidare skriver han att ett brev kan ge en första bild av sökande. En slarvig, ofullständig eller 
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ansökan belastad med onödiga detaljer kan ha stor betydelse bland annat om det finns 

underförstådda krav att sökande ska kunna uttrycka sig ledigt och korrekt. Rekryterare bör 

däremot alltid vara medvetna om att de omedvetet tolkar och lägger in egna innebörder i det 

som står. 

 Både Ahrnborg Swenson (1997) och Svenska Dagbladet (1990) skriver om fördelar 

med internrekrytering. Företag vet alltid mer om en medarbetares kompetens, både den 

yrkesmässiga och den sociala än om en utomståendes. En intern sökande har dessutom redan 

en förståelse för hur verksamheten fungerar, dess mål och kultur. 

 Enligt Ahrnborg Swenson (1997), Hallén (2005), Irving (2004) och Svenska 

Dagbladet (1990) syftar referenstagningar till att få en bekräftelse eller en dementi på den 

uppfattning man själv fått av den sökande. Man kan även genom referenterna få en djupare 

bild och förståelse för hur denne reagerar i vissa situationer som är relevanta för arbetet den 

sökt samt räta ut eventuella frågetecken som finns runt personen. Det är alltid bäst att 

kontakta referenter efter att intervjuerna är genomförda dels för att rekryteraren själv då 

hunnit skaffa sig en bild av personen och dels för att inte störa relationen mellan den sökandes 

och dennes chef eller medarbetare om den ändå inte är aktuell för jobbet. Referenter som 

används borde vara personer som haft en nära arbetsrelation till den sökande, tillexempel 

chefer eller kollegor, och som bland annat kan uttala sig om dennes samarbetsförmåga, 

initiativförmåga, engagemang och motivation. Referenterna borde även vara tidsmässigt 

relevanta eftersom människor förändras över åren och en referent som hade en relation med 

den sökande för tio år sedan har kanske inte så aktuell information att ge om hur sökande är 

idag. 

 

Psykologiska aspekter 

Kommunikation kan mellan människor ske både verbalt och icke-verbalt. Icke-verbal 

kommunikation via vårt kroppsspråk och våra ansiktsuttryck medan verbal kommunikation 

sker genom det talade och det skrivna ordet (Dahlkwist, 2004). Det finns olika sätt för hur 

verbal kommunikation kan ske. Envägskommunikation är när kontakten är ensidig, 

tillexempel att läsa ett brev, och har fördelen att det är både snabbt och okomplicerat. 

Tvåvägskommunikation är istället när mottagaren kan ställa frågor om något är oklart och en 

klar fördel är just att missförstånd lättare kan undvikas (Dahlkwist, 2004). 

 Nilsson & Waldemarson (1995) skriver om en annan modell som behandlar 

kommunikationsprocessen nämligen informationsmodellen. En viktig del är budskapet i det 



8 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

som kommuniceras, vad sändaren vill förmedla. En annan del i modellen är att budskapet 

behöver anpassas till vem mottagaren är, dennes förväntningar, kunskaper och värderingar för 

att få önskad effekt. 

 Kommunikation är en transaktion mellan människor, ett utbyte av meddelande. Även 

om tvåvägskommunikation är ett bättre sätt att undvika missförstånd på kan man aldrig vara 

riktigt säker på att kodningen och avkodningen av meddelandena sker helt perfekt. Den som 

uttrycker ett meddelande är den som kodar och avkodning sker hos den som tar emot 

meddelandet. Olika faktorer så som de inblandades vilja att förstå, förmåga att uttrycka sig, 

förmåga att uppfatta och tolka meddelanden påverkar hur lyckad transaktionen blir. Även 

annat som språket och kommunikationen i sig samt individuella faktorer har betydelse för den 

mellanmänskliga kommunikationen (Angelöw & Jonsson, 2000). 

 Passer & Smith (2004) skriver att språk består utav en mängd symboler som genom 

olika regler kan sammanfogas till oändligt många meddelanden. Språket tillåter den verbala 

kommunikationen och möjliggör mentala representationer att överföras från en människa till 

en annan. Tack vare detta medium kan även sådant som inte är fysiskt närvarande, till 

exempel dåtid eller framtid, kommuniceras till andra. Vi kanske inte alltid kan tala om vilka 

språkliga regler som bryts men de flesta människor skulle känna igen ett ord som saknar 

betydelse och meningar som innehåller grammatiska fel. 

 Dahlkwist (2004) skriver om en annan typ av regelbrott som kan uppstå i 

kommunikation mellan människor. Utan att tänka på det följs osynliga regler och turtagning 

när människor samtalar med varandra och det är oftast inte förrän dessa bryts, och känsla av 

irritation infinner sig över att samtalspartner inte följer dem, som det märks att de existerar.  

 Ibland kan samtal mellan personer flyta på hur bra som helst och vid andra tillfällen 

verkar det inte spela någon roll hur vänliga parterna än försöker vara så fungerar det inte alls. 

Det blir konstiga pauser och personerna talar i mun på varandra. Vanligtvis brukar dock de 

flesta samtal ligga mellan dessa ytterligheter (Nilsson & Waldemarson, 1995).  

 Runt omkring finns oändligt många intryck som bara väntar på att våra sinnen ska 

uppmärksamma dem men eftersom hjärnan inte skulle kunna hantera alla dessa intryck på en 

gång sker selektiva urval. Det innebär att sinnena, oftast omedvetet, väljer ut de intryck som 

vi ska bli medvetna om, detta kallas inom psykologin för perception (Dahlkwist, 2004). 

Sådant som främst kommer att uppmärksammas genom ögonen är intryck som skiljer sig från 

mängden, tillexempel ett rött stoppljus, eller sådant som aktivt söks efter. Det kan även vara 

sådant som kan tillfredställa ett befintligt behov – hungerkänslor kan göra att restauranger och 

matos uppmärksammas i mycket större utsträckning än annars. Hörselsinnet registrerar också 
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olika saker och där kan tillexempel ett mörkt röstläge signalera sorg och ett ljust, snabbt tal att 

någon vunnit i ett lotteri. Det som uppfattas genom hörseln påverkar med andra ord 

människans uppfattning av omvärlden och är speciellt framträdande vid telefonsamtal där det 

är den enda kommunikationskanalen (Dahlkwist, 2004). 

 Det är en allmän uppfattning att det först intrycket har en stor betydelse för en 

relations fortsatta utveckling samt att de är svåra att ändra när de väl blivit gjorda. Studier 

visar att så även är fallet, första intrycket har en varaktig påverkan på både tankarna och det 

sociala beteendet (Anderson och Wyer m.fl. båda ur Baron, Byrne & Johnson, 1998). 

 Baron, Byrne & Johnson (1998) skriver också att människans vilja att göra ett gott 

intryck är stark och ansträngningarna att göra detta även kallas för ”impression management” 

eller ”self-presentation”. 

 En uppfattning om en annan människa skapas genom en mängd olika faktorer, bland 

annat yttre intryck, tidigare erfarenheter, åsikter och den egna självuppfattningen (Dahlkwist, 

2004). För att göra detta snabbt använder sig hjärnan av stereotyper som är allmänna 

uppfattningar och egenskaper som tillskrivs en viss kategori av människor. Det sker helt 

enkelt en generalisering av den enskilda individen och det brukar förklaras genom att hjärnan 

inte orkar med alla intryck den får och därför förenklar ny information (Spears m.fl. ur 

Angelöw & Jonsson, 2000). 

 När en uppfattning om en människa skapas görs detta ofta utifrån vad personen vill 

eller förväntar sig att se. Om tillexempel en rekryterare får information om den sökandes 

personlighet innan de själva träffas kommer den sökande högst troligt både bedömas efter och 

bekräfta denna beskrivning. Hade samma rekryterar i stället fått en helt annan uppsättning 

fakta om samma sökandes personlighet hade tolkningen skett utefter den i stället (Dahlkwist, 

2004).  

 Baron, Byrne & Johnson (1998) skriver att den första information som fås om en 

annan människa oftare väger tyngre än den information som erhålls vid senare tillfällen. 

Mellers, Richards & Birnbaum ur Baron, Byrne & Johnson (1998) menar att negativ 

information om en person tenderar att väga tyngre än positiv information.  

 Bilden av en annan människa skapas också, enligt Nilsson & Waldemarson (1995), 

till stor del utifrån betraktarens egen självbild. Hur en person ser på sig själv styr hur den 

betraktar andra människor och påverkar i allra högsta grad hur budskap sänds och tolkas.  

 Angelöw & Jonsson (2000) och Dahlkwist (2004) skriver båda om den så kallade 

haloeffekten. Den kan så väl vara positiv som negativ men bygger i grunden på människans 

behov att generalisera sin miljö. Haloeffektens betydelse är att varje individ har skapat sin 
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egen uppfattning om vilka personlighetsdrag som hör ihop och när en person som uppfattas ha 

ett visst drag förväntas även de andra dragen finnas hos denne. Kort kan sägas att genom 

ganska generella intryck av en människa dras slutsatser om hela hennes personlighet. Denna 

effekt är den främsta orsaken till fördomar, både positiva och negativa, som i sig oftare 

bygger på förutfattade meningar än fakta. 

 Angelöw & Jonsson (2000) skriver att socialisation sker under hela vår livstid, från 

det att människan föds till dess att den dör. Det finns både primära och sekundära 

socialisationsprocesser där den senare bland annat innebär att en individ övar in färdigheter 

som gör att den fungerar i och i enlighet med det samhällets normer och mål. Berger & 

Luckmann ur Angelöw & Jonsson (2000) anser att individen omedvetet assimileras i 

samhällets normer och värderingar genom både socialisation och internalisationsprocessen. 

Det finns även en externalisationsprocess där individer själv aktivt försöker förändra sin miljö 

efter sina egna behov. 

 Grupper har i vårt samhälle en framträdande roll när det gäller beslutsfattning och 

återfinns inom nästan alla områden. Därigenom påverkar de invånarnas liv praktiskt taget 

varje dag. En stor anledning till detta är att den allmänna uppfattningen är att en grupp genom 

att slå ihop sin expertis och sitt kunnande tillsammans når ett bättre resultat än individerna var 

för sig skulle ha gjort (Baron, Byrne & Johnson, 1998).  

 

Syfte 

 Syftet med denna studie har varit att få reda på vad det är i ansökningshandlingarna 

som avgör om en person får komma på anställningsintervju eller inte samt vad det är som 

skiljer dennes ansökan från ansökan av en person som inte blir kallad till intervju. 

 

Frågeställningar 

 Från det att ansökningshandlingar kommer in vad är det som avgör om en person 

kallas till intervju? 

 Vad är det som skiljer ansökningshandlingar tillhörande person som blir kallad till 

intervju från en person som inte blir det? 
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Metod 

Urval 

 För att försöka besvara frågeställningarna behövde urvalet bestå utav människor som 

har erfarenhet inom området. Eftersom dessa personer återfinns överallt i samhället samt på 

olika nivåer och det dessutom varken fanns möjlighet att besöka alla eller utföra någon form 

av tillfällighets-, kategorisk- eller stratifierat urval blev istället tillfällighets urval den valda 

metoden. 

 För att få ett tillräckligt underlag att göra data bearbetning på var målet att 

genomföra mellan 10 och 15 stycken intervjuer. Kvale (1997) skriver att ett urval för 

intervjuundersökningar vanligtvis brukar ligga på 15 plus/minus 10 stycken. Vidare skriver 

han dock att en vanlig kritik för denna typ av undersökning är att resultatet inte är 

generaliserbart eftersom antalet medverkande är för få men att detta står i paradox till att om 

syftet är att erhålla generell kunskap så bör man just koncentrera sig på ett fåtal intensiva 

fallstudier. 

 Urvalet gick till så att ett antal företag, organisationer och myndigheter ringdes upp 

och tillfrågades om vem hos dem som kunde tänkas ha kunskap inom området. Ibland blev 

samtalet kopplat till en chef eller medarbetare som kanske inte hade så stor insyn i området 

men som istället hänvisade till andra personer som kunde ha det. Telefonsamtal fortsatte att 

göras till dess att elva personer med erfarenhet inom ämnet hade bokats för en intervju. Innan 

dessa personer bokades blev de tillfrågade om de arbetade och hade kunskaper inom det 

område som avsåg att undersökas samt blev informerade om syftet med studien.  

 Urvalet består utav fyra män och sju kvinnor vilka är av olika åldrar samt har 

varierande positioner på sina respektive arbetsplatser. Bland dessa återfinns både 

personalsekreterare, personaltjänstemän och avdelningschefer vilkas gemensamma område är 

att de har fullt eller delat ansvar när det gällde rekrytering av personal. Samtliga deltagares 

arbetsplatser återfinns inom Karlstadområdet. 

Datainsamlingsmetod 

 Som datainsamlingsmetod har intervju använts och en operationalisering utav 

frågeställningarna resulterade i en intervjuguide (se bilaga 1). Att insamlingsmetoden av data 

blev intervju beror främst på möjligheten att få riklig kvalitativ data men även att chansen ges 

att förklara om respondenten inte förstår vad som efterfrågas samt att ställa följdfrågor. 
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 Förutom inledning och avslutning består intervjuguiden av sex teman som 

representeras av en övergripande fråga. Under dessa övergripande frågor finns eventuella 

följdfrågor som kunde ställas om så skulle behövas. Dessa frågor skulle dock endast ses som 

ett stöd och ej följas slaviskt och gjordes inte så heller. Tema frågorna ställdes till 

respondenterna i den ordning de är upptagna i guiden medan följdfrågornas ordning varierade 

inom de olika temana. Vissa av följdfrågorna ställdes inte alls och vissa ställdes bara till några 

av respondenterna alltefter hur intervjun flöt på.  

 Intervjun genomfördes som halv-strukturerad eftersom detta både ger respondenten 

en ganska stor frihet i att besvara frågan samtidigt som svar ges på ett specifikt val av frågor 

(Hayes, 2004). Frågorna konstruerades så att de skulle vara öppna och inte ledande. Under 

intervjuns gång sammanfattades även det som sagts så att respondenten antingen kunde 

godkänna eller förklara ytterligare vad som menats, allt för att undvika eventuella 

missförstånd. 

 En trattning av intervjuguiden har gjorts genom en inledning med bakgrunds frågor 

varefter en mer fokusering på själva ämnet gjordes. En avslutning finns även med för att 

avrunda intervjun och ge respondenten en chans att uttrycka sådant som inte tagits upp men 

som denne eventuellt ansett vara av betydelse. 

 

Genomförande 

 Undersökningen påbörjades genom att ringa upp olika myndigheter, organisationer 

och företag för att få tag i personer som har erfarenhet kring ämnet rekrytering. Efter ett antal 

hänvisningar, telefonomkopplingar och återuppringningar hittades slutligen 11 stycken 

personer som efter att ha fått syftet med undersökningen förklarat för sig villigt ställde upp på 

att bli intervjuade. Efter att tid och plats uppgjorts fick även dessa personer, härifrån även 

kallade respondenter, kontaktinformation om de innan intervjun ville veta något ytterligare 

eller om de behövde boka om tiden. Det var dock endast 10 intervjuer som genomfördes då en 

utav respondenterna blev sjuk. 

 Alla intervjuer genomfördes under en period av 14 dagar och de varierade från cirka 

20 till cirka 50 minuter. För att underlätta för respondenterna genomfördes intervjuerna på 

deras respektive arbetsplats. Vid mötet informerades respondenterna återigen om 

undersökningens syfte, deras rättigheter samt tillfrågades om det var något de undrade över 

innan intervjun. Alla respondenter tillfrågades även, vissa innan och vissa efter att intervjun 

var genomförd, om hur de ville få tillgång till den färdiga uppsatsen. De kunde välja på att få 
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uppsatsen skickad till sig via brev eller få Internet länken mailade via e-post. Många valde att 

få den via Internet och samtliga delade ut visitkort med kontaktuppgifterna på. Intervjuerna 

spelades sedan in med hjälp av en mp3-spelare för att bearbetning skulle kunna göras med det 

framkomna materialet.  

 

Databearbetning 

 När respektive intervju var gjord genomfördes snarast en transkribering av det 

inspelade materialet på grund av att den då fortfarande var färsk i minnet. Alla intervjuer och 

transkriptioner har utförts av forskaren själv. Transkriptionerna gjordes genom att lyssna av 

ljudfilerna och följa nedanstående uppställda regler: 

• Så kallad ”allmän probing” uttryck så som ”ja”, ”nej” och ”okej” vars enda syfte i 

intervjun varit att uppmuntra berättandet har ej skrivits ut. 

• Varken pauser eller uttryck så som ”eem” och ”ööö” som person använder när denne 

försöker finna ord har skrivits ut. Detsamma gäller skratt. 

• I så lång utsträckning som möjligt har det talade språket skrivits ner som det uttrycktes 

vilket i sig har medfört att stavningen inte alltid är korrekt enligt skriftspråkets regler.  

• Upprepningar har skrivits ut och om enstaka eller flera ord ej har kunnats höras har 

detta skrivits ut inom parantes som ”ohörbart”. 

 Efter att varje intervju transkriberats numrerades de efter den ordning de var gjorda i 

samt tillskrevs namnet på den organisation, företag eller myndighet som respondenten 

arbetade på för att lättare kunna se vilket material som hörde samman med vilken person om 

så skulle behövas. Kontaktuppgifterna till dessa personer förvarades på ett separat papper. 

 Den valda analysmetoden är tematisering och för att underlätta denna process 

numrerades sidorna i varje intervjutranskribering.  

 Intervjuerna genomlästes på datorn efter intressanta stycken och som allteftersom det 

hittades löpande fördes över till ett separat Word-dokument. Styckena förseddes även med en 

sifferkombination bestående utav intervjuns och sidan nummer som det hittades på. Detta 

Word-dokument skrevs sedan ut och varje stycke klipptes isär för att sedan kunna para ihop 

dem till olika teman. Ur högen med sönderklippta stripar tog de sedan ut en efter en och 

försökte pusslas ihop alltefter som de tycktes höra samman. När olika högar började ta form 

skrevs en lapp med en titel som gav en indikation på innehållet och som lades tillsammans 

med högen. Första genomgången av stripar gav en hög som kallades för ”referenser”, en stor 

hög som handlande om innehållet i ansökningar samt några provisoriska högar som senare 
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försvann in i andra teman. Under den andra genomgången läts alla högar utom den stora 

högen ligga kvar i sina respektive samlingar på bordet. Det var även under denna genomgång 

som temana ”vad ska skrivas i ansökningshandlingarna” och ”hur ansökningshandlingarna 

bör och inte bör skrivas” började ta form. Efter den tredje genomgången hade även det fjärde 

temat ”hur det sållas bland ansökningshandlingarna” börjat ta sin form. Kvar på bordet låg så 

sedan, förutom dessa fyra utkast till teman, några små högar kvar från första genomgången 

samt några ensamma stripar som vid första anblicken inte tycktes höra samman med något 

tema och som därför lagts åt sidan. Dessa små teman och ensamma stripar granskades sedan 

noga för att utforska om dessa skulle bilda egna teman eller om de på något sätt kunde smälta 

samman med de andra. Det slutade med att de gick upp i de fyra teman som redovisas under 

resultat delen. Efter att temana skapats kontrollerades innehållet i dem gentemot intervjuerna 

så att sammanhanget i vilket det sagts stämde och ingen relevant information missats i den 

första genomgången. När detta var gjort gavs temana ett namn och en beskrivning av sitt 

innehåll, citat som stödjer innehållet i temana valdes också ut. 

 

Bortfall 

 Från början hade 11 personer bokats för intervju men en utav dessa blev sjuk samma 

dag som intervjun skulle äga rum. En ombokning av datumet diskuterades över telefon några 

dagar efter men eftersom det tidsmässigt inte fanns utrymme att genomföra denna senare togs 

beslutet att de 10 intervjuer som redan genomförts fick räcka. Denna person som blev sjuk var 

kvinna och medförde därför att könsfördelningen mellan respondenterna tillslut blev 4 män 

och 6 kvinnor. 

 Ett problem som kan ses genom att det blev en mindre deltagare i undersökningen 

kan vara att generaliserbarheten blir sämre. Men som Kvale (1997) skriver om att 

banbrytande undersökningar i psykologins historia ofta har baserats på enstaka fallstudier så 

bör man kunna dra slutsatsen att kvantitet inte alltid är bättre än kvaliteten av det man har 

undersökt i alla fall inte när det gäller generaliserbarheten.  

 Målet med en kvalitativ studie är dock ändå inte att utifrån ett fåtal fall dra generella 

slutsatser. Kvale (1997) skriver om analytisk generalisering som istället är när en välöverlagd 

bedömning görs om hur resultaten i en undersökning kan ge indikationer på vad som kan ske i 

andra situationer. 
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Reliabilitet och validitet 

Kvale (1997) skriver att reliabiliteten i en intervjuundersökning beror på forskningsresultatens 

konsistens medan graden av validitet beror på om det som avsett att undersökas verkligen har 

undersökts. Då studien, åtminstone till viss del, har gett svar på frågeställningarna bör den 

anses ha en hög validitet. Detta bör även styrkas av att ”rätt” personer intervjuades, det vill 

säga respondenterna valdes ut för att de har kunskap och erfarenhet inom området. Resultatet 

bör även anses ha en ganska hög reliabilitet och då speciellt på grund av intervjufrågornas 

utformning. De har i så hög grad som möjligt försökt att hållas öppna och så lite ledande som 

möjligt. Att sammanfattningar av det som sagts gjordes löpande under intervjuerna bör även 

det inverka positivt på validiteten då missförstånd i större utsträckning kunnat undvikas. Att 

intervjuerna spelades in samt den goda ljudkvalitén på ljudfilerna höjer även det validiteten. 

Undersökningen bör även kunna göras om med andra personer och med liknande resultat. 

 

Etiska aspekter av undersökningen 

 Respondenterna upplystes vid respektive intervju att deras medverkan i 

undersökningen var helt frivillig – de kunde när som helst välja att avbryta. De informerades 

även om att deras medverkan var helt konfidentiellt, inga person-, företag-, organisaton-, eller 

myndighetsnamn skulle på något sätt figurera i uppsatsen. Det är även därför som de inte ens 

står namngivna i förordet, om det mot förmodan skulle gå att identifiera någon av dem. 

Konfidentialiteten anses även har hållits då ingen förutom undertecknad har tagit del av 

råmaterialet. 

 Respondenterna har även fått kontaktuppgifter ifall de skulle ha några frågor under 

arbetets gång och skall även få uppsatsen skickad till sig via mail eller post när den blivit 

godkänd. 

 

Resultat 

 Här kommer de teman som framträdde i materialet att redovisas. I varje avsnitt 

redogörs för vad som kännetecknar just det temat. Citat kommer även att ges i varje avsnitt 

för att skildra och förstärka innehållet i respektive tema. 
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Referenser 

 Mellan en och tre stycken referenser bör kunna uppges och antalet beror främst på 

två olika orsaker. För det första spelade det roll vilken tjänst som skulle tillsättas, för en tjänst 

som vikarie var det inte lika viktigt och därför behövdes det färre än om det var en fast tjänst. 

För det andra hinner de oftast inte ringa fler, en anledning var att det kan ta tid att få tag i 

personerna.  

 

”ja två är räcker ju fler hinner jag inte ringa till så där utan två räcker ju gott å väl” 

(Respondent 1). 

 

 Utav alla respondenter var det endast en som inte tyckte att ringa referenter är en 

mycket viktig del i rekryteringsprocessen. Dennes motivering var att branschen han jobbade 

inom var ganska smal och att de ändå oftast, på ett eller annat sätt, känner till de som söker. 

De har endast vid en liten del av alla anställningar de gjort ringt referenser men i de fallen har 

det naturligtvis varit viktigt. 

 

”ja i dom två fallen spelade det ju roll sen kan det ju va så att i i organisationen den 

här branschen är ju ganska smal så så i våran egen organisation finns ofta personer 

som känner till dom här personerna” (Respondent 7) 

 

 Två av respondenterna sade att de ibland har ringt referenter innan intervjun. Den 

ena av dem uppger ingen anledning medan den andre har gjort det för att ansökan sett konstig 

ut på något sätt. Misstankarna har då också bekräftats, sökande hade blivit avvecklade 

eftersom de inte fungerat på arbetsplatsen. De som uppger att de ringer till referenter gör det 

annars efter att intervjun är genomförd dels för att de då inte behöver ringa till alla utan bara 

till dem som fortfarande är intressanta dels för att de själva först vill träffa och skapa sig en 

egen bild av personen innan de jämför den med referenternas uppfattning. En del människor 

blir oerhört nervösa i intervju situationer och då kanske de även vill fråga referenterna hur de 

fungerar utanför den situationen, i yrkeslivet. De kanske också vill få reda på hur personen 

beter sig i vissa situationer om de pressas från olika håll. 

 

”jag vill alltid ha intervju först så jag vill själv bilda mig en egen uppfattning först 

innan jag ringer å det är ju också så att jag ringer ju inte om det är nån som jag inte 

tycker alltså är intressant då finns dt ju ingen anledning för mig att ringa på 
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referenserna heller det tar ju alltid tid å det är svårt att få tag på den här personen” 

(Respondent 3). 

 

 De flesta av respondenterna tycker att det är helt okej om sökande skriver att 

referenser uppges vid förfrågan. En anledning som gavs var att rekryteraren ville ge sökande 

en chans att under intervjun få en uppfattning av vilka referenter som kan beskriva denne bäst. 

En annan anledning var att de ändå inte ringer till referenterna förrän efter intervjun så det är 

inte förrän då de har betydelse. En utav deltagarna ville dock helst att om referenter fanns så 

skulle de stå med redan i ansökningshandlingarna. 

 

”nej jag tycker att man kan uppge dom vid förfrågan för jag tycker att dom jag ska 

ge personen framför mig en chans att välja dom som passar bäst för det här jobbet 

du kanske har fem till tio referenter å då ska du i intervjun få känslan av vilka kan 

beskriva mig bäst för det här jobbet” (respondent 8). 

 

 De som uppges som referenter bör kunna säga någonting om hur sökande fungerar i 

yrkesliknande situationer men det måste inte vara från en arbetsplats. Om personen är 

engagerad på fritiden kanske det kan vara någon som vet hur den tillexempel fungerar som 

scout ledare. Något som dock alla respondenter är helt eniga om är att man aldrig någonsin 

bör uppge kompisar, föräldrar, syskon eller andra släktingar som referent inte ens om du har 

arbetat tillsammans med dem. De tycker inte att detta är riktiga referenter då de förmodligen 

alltid kommer att vinkla dig från den bästa sidan och aldrig säga något negativt. 

 

”ja ja det tycker jag det dom ska ju va jobbrelaterade så inte närmsta kamrat eller 

nån i familjen för det är ju omöjligt jag menar då blir det ju inte en riktig referens så 

utan det är väll klart att dom vet man ju kommer ge bästa möjliga utan det ska va 

jobb relaterat ska det va” (Respondent 4). 

 

 Åsikterna om vem på arbetsplatsen och vilken arbetsplats det ska vara ifrån går sedan 

lite isär. Vissa anser att det borde vara chefen på din nuvarande arbetsplats andra att det går 

bra med en kollega men det bör dock ej vara underställd personal. Några av respondenterna 

tycker att det borde vara från det senaste jobbet och blir misstänksamma om det inte är det 

andra tycker att det i ett första skede kan vara från ditt förra jobb och visar förståelse för att 

personen inte förrän en anställning blir aktuell vill tala om att den sökt ett nytt jobb. Om den 
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nuvarande chefen ändå används så kan det tyda på ett öppet förhållande till denne och kan 

anses vara positivt. Gemensamt för alla dock är att det bör vara någon sökande arbetat 

med/hos inte alltför långt tillbaka i tiden och som kan uttrycka sig om dennes förmåga att 

fungera på en arbetsplats, både socialt och arbetsmässigt. 

 

”alltså det ska ju va nån som kan ha ha nån uppfattning om hur man har skött sitt 

arbete å kan väl bedöma eventuellt dom personliga egenskaperna också det ska inte 

va en arbetskamrat tycker jag det blir konstigt utan ofta är det bättre att det är nån 

form av närmaste chef då” (Respondent 10). 

 

 ”ja det kan vara högst en eller två referenser nära i tid då” (Respondent 7). 

 

 Eftersom referenser antingen kan lyfta eller sänka en person är det en mycket viktig 

del i rekryteringsprocessen och många av respondenterna skulle inte våga anställa någon som 

antingen inte har referenter eller får dåliga referenser. Det referenterna säger vägs bland annat 

mot den bild rekryteraren skapat sig och hur länge sedan det var sökande jobbat där. Om det 

var länge sedan kanske deras bild inte längre stämmer då människor förändras över åren. De 

försöker också tänka på att ibland kanske personkemin inte har stämt mellan just de 

personerna.  

 

”jag tycker att det är jätte viktigt att komplettera med det å att det väger in för att om 

man om referenserna inte håller då då är det kört alltså jag skulle aldrig våga 

chansa.” (Respondent 3). 

 

 Om det inte finns referenter så är det så men allra helst måste någon plockas fram. 

Det är bara två stycken som kan tänka sig att anställa en sökande utan referenser varav den 

ene säger att man i så fall kanske får följa upp hur resultatet blev lite noggrannare än man 

annars skulle ha gjort. Den andre personen har ändå någon form av referenstagning genom att 

de känner till personen i fråga. Om sökande är nyutexaminerad och kanske inte har så stor 

arbetslivserfarenhet kanske en lärare kan användas som referent. Denne kan tala om hur 

personen har skött studierna och om uppgifter har lämnats in i tid. 

 

”då kanske man skulle kunna fråga nån lärare möjligtvis som kunde lämna nån 

referens” (Respondent 4). 



19 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 Sökande väljer oftast sina referenser själv och det bör då vara personer som de pratat 

med och vet vad de kommer att säga samt vara någon som kan ge en positiv bild av denne 

som person. Sökande skall dock inte lämna referenter som de inte har pratat med och 

förvarnat innan rekryteraren ringer upp, det ger inget bra intryck. En respondent tyckte inte att 

sökande borde välja någon som ger en dålig bild av denne då valet säger något om personen. 

Finns det negativ kritik bör detta komma från sökande själv vilket istället tyder på självinsikt. 

 

”klart att man personen har ju valt det själv oftast då  å då är det klart man väljer 

väl man väljer ju inte referenser som ger nån taskig bild av mig” (Respondent 9). 

 

Hur ansökningen bör och inte bör skrivas 

  Hur sökande har använt språket i ansökningshandlingarna är viktigt enligt de flesta 

respondenterna. Det är viktigt att det inte är alltför många stavfel eller grammatiska fel 

eftersom man i de flesta yrken måste kunna uttrycka sig skriftligt. Ansökan kasseras inte för 

ett fel men är det mycket stav- och meningsbyggnads fel så känns det inte som om sökande 

har lagt ner tid på den. Något som inte gynnar sökande är om tillexempel den har skrivit att 

den är noggrann och det återfinns en massa fel i ansökan eftersom det är en motsägelse och 

sänker helhetsintrycket. Hur lätt och ledigt språket används har också betydelse. Viktigt att 

ansökan är läslig och helst bör texten bara flyta på utan att kännas hackig. Ett brev med 

konstiga meningsbyggnader kanske inte bara gör den tungläst utan möjligtvis även negativt 

speglar personen som skrivit det. 

 

”det ska va ett flyt i den den ska inte va att man hackar sig fram å inte så där väldigt 

mycket stavfel heller helst då” (Respondent 8). 

 

 Inte bara hur sökande skriver utan också vilka ord som används kan ha betydelse. 

Istället för att använda ordet gillar kan tillexempel älskar skrivas eftersom det sticker ut mer. 

Använd det dock med måtta. Synonymer till sådant som efterfrågas i annonsen kan också 

användas eftersom det visar att du lagt ner tid och förstått vad som söks. Det kan också göra 

att rekryteraren känner igen sig i ansökan men används samma ord som i annonsen kan det i 

stället kännas för uppenbart. 
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”ja och även ordvalen man vill ju gärna att kanske dom ska använd nått ord som 

sticker ut lite fast inte för mycket utan sticker ut lite lagom så att man liksom fastnar 

för det” (Respondent 1). 

 

 Om samma mall till brev och CV/meritförteckning används flera gånger bör sökande 

vara ytterst uppmärksam på att det som står i stämmer överrens med dit den skickas. Det skall 

tillexempel inte stå att du alltid velat jobba hos ett annat företag än dit du skickat ansökan till. 

Rekryterarna kan då känna att om du inte lagt ner mer energi på att ändra sådana fel så är du 

inte heller tillräckligt intresserad för att få jobbet.  

 

 ”vad man söker å sen att man söker till rätt företag” (Respondent 8). 

 

 Att ansökan är på lagom många sidor, väl avvägd och strukturerad anser rekryterarna 

säger en del om dig som person och hur tydlig du är när du ska presentera något. Med det 

menas tillexempel att det personliga brevet borde vara luftigt och hållas kort, ca en sida. Går 

inte det ska man istället för att trycka ihop och förminska texten låta det vara som det är. 

Meritförteckningen/CV ska vara lätt att överskåda och i kronologisk ordning, då helst från 

dagens datum och bakåt. Det bör inte finnas oförklarade luckor i meritförteckningen. Då är 

det bättre att skriva om man varit arbetslös eller vad det nu kan tänkas vara än att rekryteraren 

själv börjar fundera på möjliga orsaker till detta. Sökande bör i meritförteckningen/CVn 

stapla upp vad denne gjort men undvika att upprepa dessa fakta i det personliga brevet. Håll 

båda delarna korta och koncisa så att rekryteraren snabbt kan överskåda och hitta i dem. 

 

”ja den har ju också ganska stor där ser man ju hur tydlig man är när man ska 

presentera nånting den ska ju va lättöverskådlig å va gärna i kronologisk ordning” 

(Respondent 1). 

 

 Många försöker göra sina ansökningar lite speciella med tillexempel en annan färg 

på papperen, annat typsnitt mm. detta är ok så länge det är läsligt och lättöverskådligt. Det är 

däremot noga med att papperen ska vara rena och prydliga, inte skrynkliga, rivna ur 

kollegieblocket eller med kaffespill på. Skickas ansökan via mail bör ett vanligt program 

använts så att det går att öppna annars spelar det ingen roll hur kvalificerad sökande är. 
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”Precis å så är det ju lite alltså då får man ju tänka till som om man har nått sånt 

här endera jättehäftigt då eller om man har nått udda program att alla kanske inte 

kommer åt det” (Respondent 8). 

 

Vad ska skrivas i ansökningshandlingarna 

 Ansökningshandlingar är framför allt ett personligt brev och en meritförteckning/CV 

men kan även vara betyg, intyg eller annat som sökande skickar med. Om det inte efterfrågas 

kan betyg, intyg och annat som styrker sådant sökande har gjort tas med vid en eventuell 

intervju eller så kan det skriva i ansökan att de kan eftersändas om det skulle behövas. 

 

”varit ett traditionell cv och betyg som har som har varit det som vi har begärt då å 

som jag tycker har varit tillräckligt också då.” (Respondent 3). 

 

 Det absolut första en sökande bör göra är att titta på och analysera platsannonsen. 

Försök att tänka sig in i den som ska läsa ansökan. Titta på vilka erfarenheter och egenskaper 

det är de söker efter och utforma sedan ansökan utifrån detta. Sökande bör aldrig beskriva sig 

som motsatsen till det som eftersöks eller att de är tvingade av arbetsförmedlingen att söka 

jobbet. Inte heller bör det stå att de inte kan en viss erfarenhet men gärna lär sig, då är det 

bättre att inte skriva något alls. Flera av respondenterna nämner att sökande framför allt ska 

vara raka och ärliga i sin ansökan men att de gärna i brevet får ”puffa upp” sig och betona 

sådant de är bra på. De får gärna trycka på sådant de gjort och som har relevans för jobbet 

som söks även om det inte varit ett avlönat arbete. 

 

”ja å våga analysera annonserna ordentligt att vad är det dom söker efter å nån 

gång i livet har jag väll gjort nånting sånt” (Respondent 1). 

 

 Eftersom det personliga brevet både är den bild som sökande ger av sig själv till 

rekryteraren och fungerar som ett komplement till meritförteckning/CV är det viktigt hur de 

presenterar sig. Det bör främst hållas relativt kort och personligt, det ska framkomma vem 

sökande är och hur den ser på saker och ting. Beskriv bland annat egenskaper, fritidsintressen 

och civilstatus det ska vara lite fylligt men samtidigt inte alltför detaljerat. Försök att beskriva 

och framför allt motivera varför jobbet söks samt varför det skulle passa perfekt. Om det är ett 

drömjobb och målet med karriärer borde det också skrivas. Klichéer bör enligt respondenterna 
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alltid undvikas och är fraser som dessa tycker skulle kunna beskriva nästan alla sökanden. De 

gillar heller inte sökanden som försöker framstå som bäst på allting det ger bara en negativ 

bild av personen och dennes självuppfattning. 

 

”att man själv har ställt sig frågan varför vill jag egentligen ha det här jobbet så att 

man försöker å beskriva det på nått enkelt sätt då sen kan det ju va så att man har en 

det kanske är ens drömjobb om man har haft en bana som man följt ditåt å då är det 

ju viktigt att man talar om det i så fall” (Respondent 10). 

 

 Eftersom det är i meritförteckningen/CVn man ser om personen är kvalificerad för 

tjänsten så bör den innehålla relevanta tjänster och utbildningar. Den kan även innehålla 

speciella erfarenheter sökande har som tillexempel språk, data program eller aktiv inom 

föreningslivet. Det bör stå en titel, årtal när det gjordes och en kort beskrivning på vad det 

innehöll. Det bör hållas relativt kort men ta upp allt som gjordes på arbetsplatsen eller 

utbildningen som har relevans för tjänsten som söks, dessa småbitar kan tillsammans väga 

tungt. Ju yngre sökande är desto mer utförlig bör den vara i att ta upp allt som gjort inklusive 

sommarjobb även om det inte har relevans för den sökta tjänsten. Är personen däremot äldre 

och har jobbat inom området kan sommarjobben den hade som student tas bort eller buntas 

ihop så att det ändå syns att de var aktiva även då. 

 

”har du jobbat ganska många år så behöver du ju inte radda upp allt från när du 

började knäcka extra liksom i kiosken hemma på din gata där du växte upp” 

(Respondent 9). 

 

 Något som är viktigt att sökande också får med i sina handlingar är kontaktuppgifter, 

namn och telefonnummer. Utan detta kan personen inte bli kallad till intervju och då har den 

kanske gått miste om ett jobb den var kvalificerad för. Om det dessutom står ett 

referensnummer i annonsen som ska uppges så måste det också det. Om de annonserar flera 

tjänster så kanske de inte vet vilken som just den sökanden vill ha om inte numret för just den 

tjänsten är ditskrivet. 

 

”personuppgifter att det finns å och att allt som står angivet som ska ang anges 

anges” (Respondent 5). 
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 Något som också togs upp av några respondenter var huruvida fotografier borde vara 

en del av ansökningshandlingarna eller inte. En av dessa ansåg att det kunde ge en tydligare 

bild av personen medan de andra tyckte att det ibland kunde vara roligt men att det egentligen 

inte var viktigt, utseendet har ingen större betydelse. Om det skulle vara kort ska det vara ett 

vanligt kort som tillexempel ett passfoto eller liknande. Inga fotografier där personen poserar, 

det är ingen modelltävling de söker till, sådant irriterar bara. 

 

 ”det skulle jag jätte gärna vilja ha bilder på alla” (Respondent 6). 

 

”ibland kan jag tycka att det är irriterande till och med det är ingen modelltävling 

man söker utseendet har ingen som helst betydelse” (Respondent 10). 

 

Hur det sållas bland ansökningshandlingarna 

 Respondenterna är sällan ensamma i den sållningsprocess som sker av 

ansökningshandlingarna. Det är oftast en eller flera som deltar och diskuterade vilka de funnit 

mest intressant, sedan utifrån detta väljs några kandidater ut för intervju. 

 

”så har ju jag en kollega som jag samarbetar mycket med å det är slående ofta som 

vi kommer till samma alltså vi har ganska så samma uppfattning om vad det är som 

är intressant” (Respondent 5). 

 

 Det som alla respondenter tittar på i första hand var vad sökande hade gjort, både 

yrkesmässigt och utbildningsmässigt, att de helt enkelt uppfyller de krav som har ställts på 

tjänsten. Sedan är det lite olika viktigt beroende på viken tjänst som ska tillsättas. 

Myndigheter är tillexempel av lagar och förordningar mer låsta i att sökande måste ha en viss 

typ av utbildning, andra kanske söker en viss typ av egenskap eller erfarenhet som behöver 

uppfyllas. Gemensamt är ändå att det är meritförteckning/CV som väger tyngst och har 

sökande varken erfarenhet eller utbildning kan det vara svårare att få jobb. Nyutexaminerad 

studenter kan vara av ett större intresse om de haft sommar jobb eller varit aktiva på något 

annat sätt då detta visar på att de velat bidra och delta i arbetslivet. 

 

”ja det måste ju matcha liksom vad ska man säga våran kravprofil om man ska 

uttrycka sig så det måste ju va av den rätt person vi söker” (Respondent 6). 
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 Rekryterarna tittar förutom på formella meriter även på andra, som de anser kan vara 

positiva och meriterande, erfarenheter som sökande har gjort. Det kan tillexempel vara att den 

varit aktiv inom föreningslivet, haft ett hedersuppdrag, varit scoutledare eller liknande som 

kan har relevans. Det tittas även på vilka anställningar personen har haft och hur länge den har 

stannat på samma företag. Att ha haft flera anställningar behöver inte vara negativt men om 

sökande har haft flera korta anställningar, tillexempel bytt varje år, så kan rekryterarna börja 

fundera på varför. Det är intressant att följa den sökandes utveckling inom arbetslivet och se 

vilka val den har gjort. Några av rekryterarna säger att de utifrån vad personen har arbetat 

med bildar sig en bild av hur personen är. En sökande som arbetat som reseledare kanske tros 

vara verbalt duktig och utåtriktad.  

 

”varit reseledare ger ju också en bild av en person som kanske är verbalt duktigt kan 

va utåtriktad kan fånga människors intressen å sånt där som kan va viktigt för 

tjänsten.” (Respondent 2). 

 

 Personer som söker inom företaget eller från en förvaltning till en annan är också av 

extra intresse därför att de redan är insatta i hur företaget/organisationen fungerar samt vilka 

regler och lagar som måste följas. Även personer som vikarierat kan vara av intresse av 

samma orsak. 

 

”då är ju vi då är ju vi intresserade eftersom då har dom ju så mycket med sig som 

handlar om våran lag stiftning å våra områden här då” (Respondent 5). 

 

 Bland dem som uppfyller de grundläggande kraven och även kanske meriterande 

krav tittar rekryteraren sedan på de sökandes personliga brev. Dessa brev kan då antingen 

förstärka eller försämra innehållet i meritförteckningen/CVn. Det respondenterna framförallt 

tittar på då är just kanske språket, hur man har formulerat brevet och vad man har valt att 

skriva. Är det trevligt skrivet så kanske personen också är trevlig. 

 

”men sen är det ju hur man skriver också så att det är lite sammantagning där som 

man får en bra bild av personen.” (Respondent 2). 
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 Något som också kan spela in är om sökande har ringt och pratat med 

kontaktpersonen på företaget eller organisationen. Detta kan då också fungera som en höjande 

eller sänkande faktor i hur intressant personen är för tjänsten. Den sökande kan dock inte 

komma förbi de grundkrav som har ställts men om den är trevlig, verkar intresserad och 

ställer frågor så ökar chansen för att rekryteraren ska komma ihåg personen senare. Det räcker 

med andra ord inte att säga; hej har min ansökan kommit in? utan var förberedd med frågor så 

att det skapas en dialog med kontaktpersonen. Vet sökande däremot med sig att denne blir för 

nervös i telefon så kanske det i stället inte lämnar ett lika bra intryck och istället bör avstå att 

ringa. Det kan även sedan refereras till telefonsamtalet i det personliga brevet eftersom det då 

kanske även fungerar som en påminnare till rekryteraren att; ja just det den ringde och 

verkade trevlig på telefonen. Vill man inte verka okunnig kanske man kan ringa till ett annat 

företag/organisation först och höra sig för vad en person med samma tjänst där har för 

uppgifter innan de ringer på den tjänsten som är ledig. 

 

”det har betydelse ja att vi i alla fall har alltså det är ju inte så att dom fortfarande 

inte har examen så hjälper det ju inte men det hjälper mig ju alltså jag har ju fått 

mer information från början från den personen jag vet ju mer om den personen” 

(Respondent 3). 

 

Diskussion 

 Alla respondenter är överrens om att sökande som inte uppfyller de grundläggande 

kraven för en tjänst vad gäller utbildning och/eller arbetslivserfarenhet aldrig blir aktuell för 

jobbet. Enligt Palerius (2000) och Svenska Dagbladet (1990) är det viktigt att rekryteraren har 

klart för sig vilka dessa grundläggande krav är för att de ska kunna anställa den person som 

kan göra ett bra arbetsresultat inom företaget. Irving (2004) skriver att de efterfrågade 

kvalifikationerna måste uppfyllas och att det är i meritförteckningen som det lättast syns om 

den sökande gör det.  

 Men vad i ansökningshandlingarna påverkar då urvalet bland dem som uppfyller 

kraven? Vilka är det som kallas till en anställningsintervju? 

 Rekryterarna verkar i så lång utsträckning som möjligt försöka gå efter vilka meriter 

den sökande har. På ytan tycks det vara ett mycket objektivt och användbart förhållningssätt 

att granska utbildningar, examina, nuvarande och tidigare arbeten samt övriga relevanta 

erfarenheter för att välja ut den mest kompetenta personen (Svenska Dagbladet, 1990).  
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 Är det verkligen så enkelt eller finns det möjligtvis faktorer som döljer sig djupare 

och som påverkar rekryterarnas val på ett omedvetet plan? 

 Det finns indikationer både i litteraturen och i resultaten från denna studie som 

stödjer en sådan teori. Flera av respondenterna har tillexempel sagt att de utifrån en individs 

yrke bildat sig en uppfattning om hur den är som person. De anser bland annat också att en 

persons sätt att både använda språket och vad de har valt att skriva om säger en del om deras 

personlighet. Irving (2004) anser att brevet kan ge en första bild utav den sökande men att 

rekryterare alltid borde vara medvetna om att de omedvetet tolkar och lägger in egna 

innebörder i det som står. 

 Den inledande kontakten mellan arbetsgivaren och den sökande sker oftast via 

telefonsamtal och/eller brev. Oavsett vilket är det oerhört viktigt hur sökande framställer sig 

själv eftersom detta är det underlag rekryterarna har för att skapa sig en bild av personen. Hur 

en individ uppfattas beror dels på hur denne återger sig själv, hur mottagaren tolkar personen 

utifrån sin egen kognitiva förståelse av världen samt vad rekryteraren vill och/eller förväntar 

sig att se. Enligt Dahlkwist (2004) kommer de intryck som görs, både positiva och negativa, 

tidigare erfarenheter, åsikter och den egna självuppfattningen inverka på hur rekryteraren 

tolkar den sökande. 

 Den haloeffekt som Angelöw & Jonsson (2000) och Dahlkwist (2004) nämner kan 

ha en avgörande inverkan på just detta. Denna effekts innebörd är att människan generaliserar 

sin tillvaro och när ett personligt drag identifierats hos en individ förväntas även vissa andra 

drag att finnas. Utifrån resultat i denna undersökning som säger att rekryterare bland annat 

anser engagemang i föreningslivet som positivt, kanske de omedvetet även tillskriver 

personen andra positiva drag. Tvärtom kan det även vara att en sökande som bytt arbete varje 

år inte bara upplevs som en hoppjerka utan även som illojal, kan inte litas på o.s.v. Det kanske 

även sker en haloeffekt när rekryteraren läser det personliga brevet och 

meritförteckningen/CVt. Om det är rent, snyggt, strukturerat med få stav- och 

meningsbyggnads fel kanske personen upplevs som noggrann och därigenom även antas ha 

andra positiva egenskaper. Medan en person vars ansökan har en massa fel upplevs inte bara 

som slarvig utan även som ostrukturerad och kanske rentav lat. 

 Även i telefonen kan denna effekt vara en faktor. Människan är mycket lyhörd och 

läser in känslotillstånd och egenskaper ur både röstläge och hur personen pratar. En sökande 

som talar långsamt kanske även uppfattas som trög, ineffektiv o.s.v. medan en person med 

ljus röst och som pratar lite snabbare uppfattas som glad, framåt och ivrig. Rösten påverkar 
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enlighet Dahlkwist (2004) helt klart vid telefonsamtal därför att den då är den enda 

kommunikationskanalen. 

 En annan faktor som förmodligen också har en stor inverkan på den bild som skapas 

om den sökande är de fördomar som bottnar i de stereotyper rekryterarens bär på, både 

positiva och negativa (Spears m.fl. ur Angelöw & Jonsson, 2000). Detta påstående baseras på 

att några respondenter tillskrev personer, som arbetat inom vissa yrken, speciella egenskaper. 

Detta sker förmodligen både på gott och ont. En person som arbetat som reseledare kan enligt 

en respondent förväntas vara social, språkligt begåvad och positiv. Dessa fördomar kanske 

kommer till liv både genom innehållet i meritförteckningen/CVt och genom den beskrivning 

som utgör det personliga brevet. 

 När sökande på olika sätt försöker göra att sin ansökan sticker ut från mängden är 

också på gott och ont. Dahlkwist (2004) tar upp att människans perception visserligen 

uppmärksammar sådana stimuli som sticker ut men att det inte nödvändigtvis måste vara 

positivt. Om en ansökan är skrivet på rött papper istället för vitt är chansen större att den syns 

men om inte ansökans innehåll är relevant eller rekryteraren råkar hata rött papper kanske det 

undermedvetet påverkar intrycket negativt i stället. Perception är förmodligen också 

anledningen till varför ansökningar som knyter an till annonsen och använder synonymer 

tycks intressera respondenterna mer. Av samma anledning verkar ansökningar som innehåller 

mycket irrelevanta fakta/information upplevas som mindre aktuella och till och med tråkiga 

att läsa. Rekryterarnas mål är att hitta personer som passar in på deras profil och letar därför, 

både medvetet och omedvetet, efter information som är relevant. 

  Många respondenter framhöll den viktiga roll referenterna har i anställandet av en 

ny medarbetare. Det finns litteratur som stödjer att det första intrycket en människa ger är 

svårt att förändra och även litteratur som stödjer att negativ information väger tyngre än 

positiv (Anderson och Wyer m.fl. båda ur Baron, Byrne & Johnson, 1998). Sammantaget 

skulle det kanske gå att säga att det återigen handlar om intryck och en subjektiv bild färgad 

av rekryterarens och referentens egna självbilder.  

 Om den sökande haft tidigare jobb samt får bra referenser från dessa kan det ur en 

psykologisk synvinkel betyda att den har socialiserats in både i samhället och på 

arbetsplatsen. Individen har med andra ord, på ett underförstått plan, förmåga att fungera i 

enlighet med gällande normer både när det gäller arbete men även i den sociala biten med 

arbetskamraterna Angelöw & Jonsson (2000). 

 En annan aspekt i rekryteringsförfarandet som togs upp av respondenterna var att de 

sällan genomförde hela processen ensamma. De var oftast två eller flera som var för sig eller i 
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grupp läste igenom alla ansökningshandlingar varefter de diskuterade vilka de tyckte var bra. 

De verkade också mer ofta än sällan vara överrens. Detta skulle kunna bero på en 

socialisation inom företaget men även på grundläggande gruppsykologi. Baron, Byrne & 

Johnson (1998) skriver att grupper har en framträdande roll i samhället och att medlemmarnas 

gemensamma kunskaper tros kunna skapa ett resultat som är bättre än de var för sig är.  

 Frågeställningarna kan utifrån de teman som framträdde i datan rent tekniskt 

beskriva vad man som sökande ska och inte ska skriva i sina ansökningshandlingar. Om det 

bortses från de grundläggande kraven som måste uppfyllas för tjänsten så tycks det finnas 

psykologiska faktorer som inverkar. Det som kan påverka rekryterarna och deras val på en 

omedveten nivå skulle egentligen kunna uttryckas följande: Det ligger hela tiden i 

betraktarens öga.  

 För den sökande gäller det, enligt Nilsson & Waldemarson (1995), med andra ord att 

både försöka anpassa innehållet efter vem det är som ska läsa ansökningshandlingarna samt 

tänka på vilket intryck denne ger och vad den vill förmedla. Enligt Angelöw & Jonsson 

(2000) är kommunikation mellan människor ett utbyte av meddelanden men att det finns ett 

flertal faktorer som påverkar avkodningen av dessa. Om en transaktion skall lyckas krävs det 

inte bara att sändaren kodar meddelandet på ett bra sätt utan det beror också på mottagarens 

vilja att förstå, uppfatta och tolka det. Ansökningshandlingarna är den spegel i vilken 

rekryterarna ser den sökande och kanske är det för att citera en respondent: 

 

 ”det är så olika hur man liksom upp ja hur man upplever det så det finns ju inget rätt 

å fel va det är viktigt å säga det finns inget rätt å fel utan det är man ska ha lite tur när 

man skriver sitt personliga brev att den som läser det råkar tänka precis som jag gör” 

 

 Det finns så många intressanta infallsvinklar på rekrytering ur ett psykologiskt 

perspektiv att det har känts svårt att både tänka på och täcka in alla i denna uppsats. 

Människan är en fascinerande varelse och handlar förmodligen mycket mer omedvetet än vad 

vi tror. 

 Den största svagheten med denna uppsats bör vara avsaknaden av relevanta artiklar. 

Dessa har dock varit svåra att finna trots omfattande sökande i psykologiämnets databaser. 

Styrkan bör å andra sidan vara det metodologiska tillvägagångssättet och den noggrannhet 

som varje steg i undersökningen sedan har återgetts.  
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 I en förlängning av denna undersökning vore det intressant att ta reda på hur 

rekryterare påverkas av avidentifierade ansökningshandlingar. Finns det några skillnader i hur 

de undermedvetet påverkas av innehållet och i så fall vilka? 
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Bilaga 1: 

Intervjuguide 
 

 
Syfte: Att få reda på vad det är i ansökningshandlingarna som avgör om en person får komma 
på anställningsintervju eller inte samt vad det är som skiljer dennes ansökan från ansökan av 
en person som inte blir kallad till intervju. 
 
Specifika frågeställningar: Från det att ansökningshandlingar kommer in vad är det som 
avgör om en person kallas till intervju? 
 
Vad är det som skiljer ansökningshandlingar tillhörande person som blir kallad till intervju 
från en person som inte blir det? 
 
 
Inledning: 
Hälsar respondenten välkommen och informerar om mitt syfte med intervjun samt om vilka 
rättigheter och skyldigheter som respondenten och intervjuaren har. 
 
”Kan du berätta lite om dig själv?” 
”Vad har du för utbildning?” 
”Kan du berätta lite om ditt arbete och dina arbetsuppgifter?” 
”Hur länge har du arbetat med det?” 
 
Tema 1: vad betyder begreppet ansökningshandlingar för dig? 
”Vad tycker du att en ansökningshandling ska innehålla?” 
”Vad är en CV enligt dig?” 
”Vad är en meritförteckning enligt dig?” 
”Vad är ett personligt brev enligt dig?” 
”Eventuellt fråga om respondenten hade andra terminologier!” 
”Borde ansökningshandlingar vara strukturerade på något speciellt sätt och i så fall hur?” 
 
Tema 2: Vad är det allra första du tittar efter när du går igenom ansökningshandlingar? 

”Vad tittar du mer efter?” 
”Skulle du kunna rangordna det du tittar efter från det viktigaste till det som är minst 
viktigast?” 
”Skulle du kunna beskriva varför var och en av dessa är viktiga och varför det ena är viktigare 
än det andra?” 
 
Tema 3: vilken betydelse har det personliga brevet? 
”Hur långt borde ett personligt brev vara?” 
”Vad bör man skriva i det personliga brevet?” 
”Har och i så fall vad har språket för betydelse?” 
”Vad är det som fångar ditt intresse när du läser ett personligt brev?” 
”Kan du möjligtvis ge något exempel och berätta varför det är intressant?” 
”Finns det något som gör att du förlorar intresset för en person när du läser det personliga 
brevet, i så fall vad och varför?” 
”Kan du möjligtvis ge något exempel på vad man bör undvika att skriva och varför?” 
”Hur stor betydelse har innehållet i det personliga brevet för möjligheten att bli kallad till 
intervju?” 
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Tema 4: vilken betydelse har cv/meritförteckningen? 
”Finns det någon begränsning enligt dig för hur lång en cv/meritförteckning bör vara, i så fall 
vilken eller vilka?” 
”Har och i så fall vad har språket för betydelse?” 
”Vad bör en cv/meritförteckning innehålla?” 
”Vad bör den inte innehålla?” 
”Borde man skriva alla erfarenheter man gjort (arbeten, utbildningar, övriga erfarenheter) 
eller finns det något man inte behöver eller bör ta med, exempel?” 
”Vad är det som fångar ditt intresse när du läser cv/meritförteckningen, exempel och varför?” 
”Finns det något i en cv/meritförteckningen som gör att du förlorar intresset, i så fall vad och 
varför?” 
”Hur stor betydelse har erfarenheter och andra kvalifikationer för möjligheten att bli kallad till 
intervju?” 
 
Tema 5: hur går sållningsprocessen av ansökningarna till? 
”Ska både brevet och cv/meritförteckningen vara intressant för att en person skall bli kallad 
till intervju, eller kan det ena väga upp det andra?” 
”Vad väger tyngst brevet eller cv/meritförteckningen?” 
”Vad skiljer en ansökan tillhörande en person som blir kallad till intervju från en person som 
inte blir det?” 
 
Tema 6: i vilket skede blir referenser intressanta? 
”Har det någon betydelse om referenserna står med i ansökningshandlingarna från början eller 
om de ges vid förfrågan, vilken i så fall?” 
”Hur många referenser bör man uppge?” 
”Vilka kan man använda som referenser och vilka bör man undvika?” 
”Om referenspersonerna kontaktas innan en intervju blir aktuell hur stor betydelse har vad de 
säger om ansökaren?” 
”Hur stor betydelse har det om ansökaren inte kan ge referenser?” 
 
 
”Finns det något som vi inte har pratat om som spelar in om man blir kallad till en 
anställningsintervju?” 
 
”Har du några tips som du kan ge dem som ska skriva ansökningar?” 
 
”Finns det något som du skulle vilja tillägga?” 
 
 
Tackar respondenten för dennes tid och intresse. 
 
Stämmer efter intervjun av respondenten så att allt känns bra. 
 
 


