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Förord 

 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Ragnar Lundström för ditt 

engagemang och lugn. Du har ständigt utmanat med nya perspektiv och dina kloka råd och 

synpunkter har varit guld värda. Tack! 
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ABSTRACT 
I den här kvalitativa netnografiska studien analyseras råd och tips inför arbetsintervjuer riktade till män 

respektive kvinnor. Datamaterialet kommer från online-forumen Flashback och Familjeliv men även 

från artiklar med tips från bemanningsföretagen Poolia och Monster, Arbetsförmedlingen, tidningen 

Karriär och fackförbundet Unionen. Den teoretiska grunden är baserad på Goffmans teori om 

“impression management”, Hirdmans genusteori, Heiders attributionsteori och Zimmerman och West 

”doing gender”. Resultatet visar att kvinnor får fler råd om utseende än män och råden som ges är även 

mer specifika. Typiskt manliga egenskaper är de mest åtråvärda och präglar därför en majoritet av 

intervjutipsen, även de som är riktade till kvinnor. Kvinnor uppmanas till att agera typiskt maskulint, 

och att inte vara för feminina då det kan minska deras jobbchanser. Män uppmanas till att vara sig själva 

medan kvinnor får mer tydliga direktiv om hur de ska bete sig, hur de ska klä sig och vad de ska säga. 

Feminina egenskaper anses vara dåliga och manliga/diskreta egenskaper är önskvärda. Kvinnor 

uppmanas även till återhållsamt uppförande medan män uppmanas till att framhäva sig. Ett 

beroendeförhållande där arbetsgivaren har övertaget framkommer också. Detta upprätthålls genom att 

den arbetssökande uppmuntras anpassa sig efter arbetsgivarens behov. Även arbetsgivare deltar i 

nätmaterialet och bidrar till att reproducera de observerade normerna. 
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1. INLEDNING  
Nästan alla jobb börjar med en anställningsintervju där en rekryterare träffar en kandidat som 

söker ett jobb för att bedöma om personen är lämplig för anställningen och för att upplysa om 

de rådande arbetsvillkoren. Dagens arbetsmarknad är segregerad där vissa yrken är 

kvinnodominerade och andra är mansdominerade. Det är vård- och omsorgsyrken så som 

barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden som är de yrken där flest kvinnor jobbar (SCB 

2014a) och IT, bygg, lagerarbete och transportjobb där det jobbar flest män (SCB 2014b). För 

att dessa könsskillnader ska jämnas ut är det viktigt att kvinnor och män har likvärdiga 

möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att genusstrukturer 

missgynnar kvinnor under anställningsintervjuer vilket gör att intervjusituationen är värd att 

studera (Latu, Mast, Stewart, 2015). Det finns forskning på att människor kopplar positiva 

egenskaper till män i chefspositioner och negativa egenskaper till kvinnor i chefspositioner. 

Män har historiskt setts, och ses fortfarande, som kompetenta, bra ledarfigurer och smarta vilket 

har gjort dem till eftertraktade chefer. Kvinnor å andra sidan har setts som svaga, inkompetenta 

och inneha dåliga ledarskapsförmågor (Latu et al. 2015). Trots att forskning har visat på en 

negativ association till kvinnor i chefsroller så har forskning på senare tid visat ett ökat stöd och 

en positiv syn på kvinnors egenskaper på arbetsplatsen. Kvinnor anses vara mer ambitiösa och 

självsäkra än män (Koenig Eagly, Mitchell, Ristikari, 2011). Detta gör att en diskussion om hur 

kvinnliga respektive manliga egenskaper värderas på arbetsmarknaden alltid är viktig att föra 

då det kan förändras över tiden. 

  

Arbetsintervjun kan ses som en port in till arbetslivet. I februari 2016 var 7,6 procent av den 

svenska befolkningen arbetslös (Ekonomifakta 2016). Arbetslösheten är, och har varit de 

senaste åren, som högst bland de som inte har gått ut gymnasiet. År 2015 var det 20,2 procent 

(Ekonomifakta 2015) med endast förgymnasial utbildning som var arbetslösa. Konkurrensen 

om de okvalificerade jobben, sådana som inte kräver någon speciell utbildning, är alltså hög. 

Flera med samma erfarenhet, eller brist på erfarenhet, tävlar om ett och samma jobb. Detta gör 

att en anställningsintervju blir extra viktig för att den arbetssökande ska kunna visa vem den är 

och varför just den personen bör få jobbet och inte de andra konkurrenterna. De som ansöker 

om jobbet ska tävla om att göra bäst intryck vilket leder till att de hamnar i underställning till 

arbetsgivaren, eftersom det är arbetsgivaren de ska imponera på. Det finns forskning som visar 

på att subjektiva egenskaper som en ansökande besitter, så som utstrålning, ibland väger över 

de objektiva kvalifikationerna så som kunskap vid en rekrytering. Personliga egenskaper kan 
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alltså bli det avgörande om flera kandidater har ungefär samma grad av kvalifikation för ett 

jobb (Van Vianen & Willemsen, 1992). 

 

För att kunna imponera på arbetsgivaren behöver den som söker ett jobb göra ett bra intryck. 

Enligt Goffman är det första intrycket i en interaktion det mest kritiska och det som lämnar 

störst avtryck (Goffman, 1959 s. 20). Trots arbetsintervjuers hastiga karaktär bör alltså 

människor sträva efter att framställa sig så bra som möjligt för att lämna ett bestående intryck. 

Ett av Goffmans bidrag till forskningsvärlden är en teori om hur människor använder 

intrycksstyrning för att påverka sin omgivning och uppnå vissa mål. Denna teori kallas 

”impression management” och är del av denna studies teoretiska ramverk. En plattform för 

förberedande tips inför arbetsintervjuer är Internet. Denna studie fokuserar på hur råd och tips 

inför arbetsintervjuer formuleras och diskuteras på nätet utifrån ett genusperspektiv. En person 

som går på en arbetsintervju blir alltid bedömd av någon annan, så som rekryterare, chef eller 

liknande och därför är frågan om upprätthållande av makt väsentlig. Därför kommer fokus 

också att ligga på maktrelationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

 

1.1 Syfte 

Tidigare forskning har fokuserat på genusstrukturer under arbetsintervjuer och hur vissa 

egenskaper eller könstillhörigheter gynnar och andra missgynnar den ansökande (Kozinets, 

2002). Forskning visar att kvinnors egenskaper anses vara mindre eftersträvansvärda än mäns 

på arbetsintervjuer och därför har kvinnor som beter sig maskulint större möjlighet att få ett 

jobb (Van Vianen & Willemsen, 1992). Den här studiens syfte är att fylla tomrummet i 

forskningen om hur förberedelserna inför intervjun ser ut ur ett genusperspektiv och se om de 

strukturer som tidigare forskning hittat vid rekrytering kan spåras till råd och tips inför 

arbetsintervjuer.  

 

Frågeställningarna som besvaras är: 

1. Hur skiljer sig råd inför en anställningsintervju som riktar sig till män respektive kvinnor 

åt?  

2. På vilket sätt konstrueras tips inför arbetsintervjuer när de är formulerade i könsneutrala 

termer? 

3. Hur konstrueras relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare i intervjutipsen? 
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4. I vilken utsträckning går Goffmans teori om “impression management” att applicera på 

de tips en arbetssökande får inför en arbetsintervju? 
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2. TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING  

Kinser (2002) beskriver arbetsintervjuer som en slags ritual. Det finns ett speciellt manus att 

följa, kandidaten är en skådespelare på en scen och ska presenterar den bästa sidan av sig för 

att passa in i den mall arbetsgivaren efterfråga. Detta går att koppla till Goffmans (1959) teori 

om att människor använder en strategi som kallas “impression management”, vilket är en av 

teorierna som denna studie kommer grundas på. Teorin går ut på att människor tenderar att 

framställa sig själva i bättre dager än de egentligen känner sig när andra människor är 

närvarande. Människor styr medvetet och omedvetet sitt agerande och påverkar därför vilken 

bild andra ska få av personen i fråga. Goffman har en metafor om att livet är en pjäs där alla 

är skådespelare inför en publik. Skådespelare beter sig på ett sätt på scenen vilket han kallar 

“on stage”, och på ett annat bakom den, som han kallar “off stage” (1959 s. 97-8). Ett 

”framträdande” kan beskrivas som den specifika aktivitet en person utför i en viss situation 

för att överföra ett uttryck och genom detta påverka åskådaren (1959 s. 23). Det blir ett 

selektivt beteende där varje skådespelare väljer vilka sidor den vill visa och vilka den vill 

välja bort. Goffman (1959 s .13) menar att det ligger i människors intresse att styra vilka 

intryck omgivningen får av personen för att uppnå vissa mål. Dessa mål kan vara popularitet 

och status eller ett sätt att få andra att göra som man vill. Viss intrycksstyrning är medveten 

och används för att framkalla en viss reaktion av omgivningen medan annan är omedveten 

och utan tydligt motiv. När det är omedvetet har det ofta att göra med att en person bara följer 

en grupps kultur, normer eller tradition. Det är de första intrycken som är de viktigaste i 

vardagslivet och som lämnar störst avtryck och därför är de första framträdanden de mest 

kritiska om skådespelaren vill övertyga publiken (Goffman, 1959). 

 

En andra teori som kommer att användas som teoretiskt ramverk i denna studie är Heiders 

(1958) attributionsteori. Den beskriver att människor har ett behov av att kategorisera och 

sortera världen för att den ska vara förståbar och inte osäker, svårförutsägbar eller hotfull. Detta 

leder till att folk attribuerar, vilket betyder tillskriver, vissa egenskaper, beteenden, intentioner 

eller känslor till vissa typer av människor eller situationer. Människor letar efter kausala 

samband i vardagen och bedömer olika situationer och beteenden utifrån de uppmärksammade 

sambanden (Crisp & Turner, 2010 s.44). Det finns två sorters attribution och det är intern och 

extern. När den interna attributionen används är det för att beskriva en persons agerande utifrån 

personliga faktorer så som humör, attityd eller motivation. Den externa attributionen används 

för att förklara de yttre faktorerna som kan påverka en människas beteende så som stress eller 
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att personen har en dålig dag. Människor tenderar att attribuera sig själv utifrån externa faktorer 

och på så sätt kunna skylla på dåliga förutsättningar eller andra omständigheter. Samtidigt 

tenderar människor att attribuera andra utifrån interna faktorer så som att de har brist på 

motivation eller att ett visst beteende är en del av deras personlighet (2010, s. 45-6).  

 

Delar av den genusteoretiska grunden kommer ifrån Hirdman. Hirdman beskriver att det i alla 

tider funnits en uppdelning mellan män och kvinnor. Hon menar att det finns två stycken logiker 

där den första är att män och kvinnor är dikotomier, alltså motsatser. Hon har formulerat en lag 

som innebär “att vara man är att inte vara kvinna” (Hirdman, 2001 s. 65). Denna uppdelning 

utifrån genus har historiskt funnits i allt ifrån vem som tog hand om korna till sättet historiker 

berättat historien (2001, s. 63). Den andra logiken är att män är normen och det 

eftersträvansvärda och att kvinnor därför är motsatsen, det mindervärdiga (Hirdman, 1988). 

Kvinnors och mäns egenskaper är inte bara särhållna utan innehåller ett maktförhållande där de 

kvinnliga egenskaperna anses vara underlägsna och svaga medan de manliga är motsatsen; det 

normativa och starka (Hirdman, 2001, s. 80). Trots att tiderna förändras med en ny 

arbetsmarknad där nya typer av jobb har skapats återfinns samma segregering som vid 

industrialiseringen och jordbrukssamhället. Män ska utföra vissa jobb och kvinnor andra utifrån 

yrkets karaktär. Hirdman anser att uppdelningen är för att människor ska kunna strukturera upp 

sin världsbild. Hur ska man veta vad som är gott om man inte smakar något äckligt? Hur vet 

man vad som är stort om inget är litet? Och detsamma med kön; hur vet man vad som är en 

kvinna om inte män finns? “Det stereotypa genuskontraktet” (2001, s. 84) är ett av Hirdmans 

begrepp och står för en överenskommelse som är kulturellt nedärvd och innefattar kvinnor och 

mäns olika förpliktelser, rättigheter och skyldigheter utifrån deras kön. Att det heter “kontrakt” 

menar hon är för att visa på hur båda könen lever under detta tvång men att det samtidigt är 

något de tillsammans upprätthåller och kommit överens om. 

 

 

Genom genusforskning har synen på kön gått från att bara vara definierat utifrån biologi till att 

ha en social relevans. Zimmerman och West (1987) ser på kön utifrån detta perspektiv och har 

en teori som heter “doing gender” och även denna kommer vara del av det teoretiska ramverk 

denna studie baseras på. Den översättning som kommer att användas är “att göra kön”. Enligt 

“doing gender” så är kön inte något statiskt eller förutbestämt utan människor socialiseras in i 

olika könsroller som är socialt konstruerade. Det innebär att människor är med och skapar 

skillnader mellan män och kvinnor som egentligen inte är biologiskt givna. När dessa skillnader 
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är skapade så befäst bilden av vissa egenskaper som naturligt manliga och kvinnliga och 

rekonstrueras i vardagslivet. Att göra kön är något som styrs och konstrueras primärt i 

interaktionen när människor möts i sociala situationer. Människor lär sig om uppdelningen 

mellan manligt och kvinnligt även på institutionell nivå då det är på dessa institutionella arenor 

som interaktionerna sker. Exempel är på arbetsplatsen eller i skolan. Kategoriseringen av vad 

som är manligt och kvinnligt går att hitta i många delar av samhället. Inte minst syns det på 

arbetsmarknaden där vissa yrken har fått status som yrken bara för kvinnor och andra bara för 

män. Attityderna till dessa yrkesgrupper är olika vilket grundar sig på en syn på manligt och 

kvinnligt i sig som olika mycket värda. Likt Goffman (1959) skriver Zimmerman och West om 

att människor spelar roller i sitt vardagsliv. Att vara en läkare eller en student är att ha en roll 

och kan definieras som situationsbaserade identiteter. Vissa av dessa roller klassificeras som 

antingen kvinnliga eller manliga trots att de inte ligger i yrkets natur att det bara bör tilltala ett 

visst kön. Ett exempel är att läkare ses som ett traditionellt manligt yrke och pratas det om en 

kvinnlig läkare måste detta förtydligas. Är det en man kallas denna bara läkare medan en kvinna 

kallas just kvinnlig läkare. Människor gör alltså könsindelningar där det inte behöver vara några 

(Zimmerman & West 1987). Synen på kön som något socialt konstruerat och inte naturgivet 

kommer att genomsyra denna rapport. Utifrån detta kommer diskussion kunna föras kring 

vilken roll människor har i det könssegregerade samhälle vi lever i. 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns mycket tidigare forskning om olika aspekter av arbetsintervjuer. Exempel är 

förekomsten av åldersdiskriminering i intervjusituationer (Morgeson, Reider, Campion, Bull, 

2008), varför personer som är nervösa och har ångest presterar sämre under intervjuer än de 

som inte har det (Feiler & Powell, 2015), hur leenden påverkar hur arbetsintervjun går (Ruben, 

Hall, Schmid Mast, 2015) och effekten av att ha en utländsk dialekt på en anställningsintervju 

(Deprez-Sims & Morris, 2013). Den genomförda studien fyller en lucka i forskningen då ingen 

liknande studie tidigare har genomförts. 

 

Van Vianen och Willemsen (1992) har gjort en studie som undersöker på vilket sätt 

könsstereotyper influerar män och kvinnors möjligheter att få jobb i Nederländerna. I denna 

studie utgår författarna ifrån att det finns en bild av en “ideal kandidat” vilken alla som ska söka 

ett jobb bör eftersträva att leva upp till. Forskarna utförde en kvantitativ studie i två delar där 

data samlades in via enkäter dels från kandidater som sökte ett jobb på akademisk nivå, och 

dels från de som rekryterade till dessa jobb. I resultatet kom forskarna fram till 44 stycken 
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egenskaper som kan kopplas till att antingen vara kvinnliga, manliga eller passande för båda 

könen. Inom varje kategori delades egenskaperna även in i positiva, negativa och neutrala. I 

resultatet kom Van Vianen och Willemsen även fram till bevis för att det finns en koppling 

mellan könsrollsstereotyper och vilka som anses vara de “ideala kandidaterna”. De maskulina 

och könsneutrala dragen ansågs vara de mest eftersträvansvärda i rekryteringsprocessen. 

Kvinnor som agerade feminint hade minskad chans att få jobbet, men män som inte betedde sig 

maskulint utan till och med feminint hade lika stor chans att få jobbet som de som betedde sig 

maskulint. Det syntes alltså en större tolerans för varians i mäns personlighet än i kvinnors som 

endast ansågs vara passande kandidater om de hade precis rätt personlighet (Van Vianen & 

Willemsen, 1992). Denna forskning ligger till grund för utformandet av frågeställningen “i 

vilken utsträckning intervjutips präglas av könsneutrala och/eller maskulina karaktärsdrag?”. 

Om denna forskning visar att det är just de maskulina och könsneutrala egenskaperna som är 

fördelaktiga vid arbetsintervjuer bör tips inför arbetsintervjuer innehålla just denna karaktär.  

 

I en artikel av Latu, Schmid Mast och Stewart (2015) beskrivs en kvantitativ studie om hur 

implicita och explicita stereotyper hos manliga intervjuare och kvinnliga jobbansökare påverkar 

den ansökandes chans att få jobb. Implicita stereotyper är det som sker automatiskt när någon 

kopplar ihop exempelvis kvinnor med dåliga egenskaper. Det går inte att med ord beskriva 

varför personen tycker så utan är ofta en magkänsla och omedvetet. Explicita stereotyper 

däremot är mer rättfram och är baserat på fakta. En explicit stereotyp går att sätta ord på och 

kommuniceras ofta verbalt. Resultatet blev att den arbetssökandes egna implicita 

könsstereotyper påverkade hur denna person presterade på intervjun. De kvinnor som 

omedvetet associerade negativa egenskaper till kvinnor betedde sig i enlighet med stereotypen 

och fick därför svårare att bli anställd. Författarna beskriver hur det blev en självuppfyllande 

profetia hos de kvinnliga arbetssökande. Denna forskning öppnar upp för diskussion om hur 

den arbetssökande själv är med och konstruerar hur jämställdheten ser ut på arbetsmarknaden 

(Latu et al. 2015). 
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3. METOD 

Denna studie kommer att baseras på en forskningsmetod som kallas netnografi. Netnografi är 

en relativt ny forskningsmetod som använder ett etnografiskt undersökningssätt på material som 

finns tillgängligt på Internet. Etnografi skapar rika beskrivningar av en kultur genom att hitta 

mening, värde och förklaring av en grupps mönster, språk och åsikter. På senare tid har 

etnografin utvecklats och kan idag innehålla många olika sorters teoretiska inriktningar så som 

strukturalistisk, antropologisk, marxistisk och postmoderna. Datainsamlingen vid etnografiska 

studier kommer primärt ifrån fältarbete så som observationer men också från intervjuer, 

tolkning av symboler eller andra datakällor (Creswell, 2012, s. 90-2). Det netnografi då används 

till är att använda offentlig information som finns tillgänglig på Internet för att förstå en viss 

grupps beteende, normer och värderingar på samma sätt som en etnograf hade gjort med 

intervju- eller observationsdata. Datainsamlingen sker kontinuerligt under hela 

forskningsprocessen och pågår alltså parallellt med analysarbetet. (Creswell, 2012, s. 64). 

Informationen och analyserna bör hela tiden förfinas och upptäcks en brist i insamlad data så 

kan forskaren samla in mer under analysens gång. Detta gör att frågor som kommer upp på 

vägen kan bli besvarade och studiens resultat blir tydligt (Kozinets, 2002). Thelwall och 

Wilkinsson (2011) beskriver i en artikel att tillgången till en stor mängd gratis data som sedan 

analyseras utifrån anpassade forskningsmetoder, så som netnografi, har potential att bli en stor 

del av den sociala forskningen i framtiden. 

 

Vid netnografiska studier är det ofta olika online-forum som undersöks vilket även är fallet här. 

Här kommer en presentation av de två forum som ska användas. Flashback Forum är ett 

diskussionsforum på Internet som, i formen den hittas idag, har funnits sedan år 2000. Forumet 

har inte någon speciell målgrupp eller tema utan fokus ligger på yttrandefrihet och är kända för 

att de har näst intill inga restriktioner beträffande samtalsämnen eller åsikter. Det diskuteras allt 

ifrån matlagning till mer kontroversiella frågor som narkotika och prostitution. På grund av 

detta har verksamheten i dagsläget flyttat från Sverige till USA (Nationalencyklopedin). 

Familjeliv har funnits sedan 2003 och är ett socialt nätverk med fokus på familj och 

föräldraskap. De når ungefär 780 000 unika besökare i veckan och kallar sig “Sveriges största 

mötesplats för kvinnor”.1 

 

                                                           
1 http://www.familjeliv.se/article/Information/om 
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Urvalet kan vara svårt när netnografi används på grund av den stora mängd forum och trådar 

som finns tillgängliga. Då är det bra att ha riktlinjer för vilka som bör väljas ut (Kozinets, 2002). 

Kozinets föreslår fem olika kriterier som kan användas för att se om forumet eller tråden är 

relevant. Det första är att den ska innehålla det tema som forskningsfrågan ska besvara. Det 

andra är att det ska vara hög trafik på sidan, och med det menas att människor besöker sidan 

och läser diskussionen. Det tredje är att människor deltar aktivt med inlägg i trådarna så att det 

finns tillräckligt med material. Det fjärde är att innehållet i trådarna är informationsrik och 

deskriptiv data, alltså att informationen är användbar och inte endast ytlig. Det femte och sista 

kriteriet är att deltagarna i trådarna konverserar med varandra och inte för monologer. Det är 

viktigt för att kunna analysera deras interaktion och samspel i en etnografisk anda (2002). Dessa 

kriterier har använts vid urvalet av data till denna studie. 

 

Netnografi är mer tidseffektiv och smidigare än traditionell etnografi då all data redan finns 

färdig och ofta gratis. Resor, kost och logi som annars blir en kostnad för en forskare som ska 

göra fältstudier på annan ort kan undkommas med netnografi. Data som används är oftast redan 

transkriberad då den tas direkt från ett forum i skrivet format och därav blir även den kostnaden 

mindre med netnografi än etnografi (Kozinets, 2002). Forskaren är dessutom inte för 

påträngande på informanten då de inte träffas öga mot öga. Detta gör att forskarens närvaro inte 

påverkar informantens svar utan miljön är naturlig och inte fabricerad. Det i sig kan göra att 

informanten är mer manad att svara ärligt, och inte utifrån vad denne tror att någon vill höra, 

än den hade gjort i en klassisk intervjusituation (Thelwall & Wilkinsson 2011; Kozinets 2002).  

3.1 Urval 

Processen började med att välja datakälla för att kunna besvara studiens frågeställningar. På 

grund av kostnads-, tids- och etikaspekter så valdes data redan tillgängligt på Internet ut som 

studiens datakälla. För att hitta en passande arbetsgång inhämtades information om 

forskningsmetoden netnografi och dess struktur studerades för att kunna hantera datamaterialet 

på ett effektivt sätt. För att få reda på vilka råd som män och kvinnor får när de söker tips om 

hur de ska agera på arbetsintervjuer så behövs kunskap om var informationssökande hamnar 

när de söker på kommersiella sökmotorer. Datamaterialet som inte grundar sig på online-forum 

är artiklar som är utvalda utifrån deras höga placering på träfflistan vid en sådan sökning. De 

är även utvalda på grund av att de representerar olika delar av arbetsmarknaden. Här kommer 

nu en presentation av dessa olika datakällor. Arbetsförmedlingens tips kommer användas och 
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är en nationell myndighet med målet att underlätta för arbetsgivare och arbetssökare att hitta 

varandra och hitta rätt kompetens till rätt jobb. På sin hemsida uppger de att deras uppdrag även 

består av att förbereda de som står utanför arbetsmarknaden att ta sig in och på så sätt långsiktigt 

höja sysselsättningen i Sverige.2 Två bemanningsföretag används också som källor. Poolia är 

ett bemanningsföretag vars fokus är rekrytering och uthyrning av arbetskraft på 

tjänstemannasidan. De finns i tjugo städer runt om i Sverige och har funnits sedan 1989.3 

Monster Worldwide Scandinavia AB, kallas här endast Monster, är också ett 

bemanningsföretag med fokus på nätrekrytering. På sin hemsida uppger de att de varje månad 

har flera hundra tusen jobbsökande. De erbjuder även hjälp med CV och karriärtips.4 Unionen 

är ett ledande fackförbund för arbetare på den privata arbetsmarknaden samt tjänstemän och 

har över 620 000 medlemmar.5 Tidningen Karriär publiceras av Jusek som är ett fackförbund 

för ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, kommunikatörer, systemvetare, jurister och 

ekonomer. De uppger på sin hemsida att tidningen fokuserar på deras medlemmars situation på 

arbetsmarknaden men belyser även jobbtrender och karriärtips så att de är relevanta för fler än 

bara medlemmar.6  

 

Forumtrådar kommer att används för att kunna följa arbetssökandes interaktion och se deras 

tips och råd till varandra. För att operationalisera ”skillnaden mellan män och kvinnor” så 

behövs alltså ett komparativt material. Detta för att kunna dra slutsatser om eventuella 

skillnader eller likheter mellan råden män och kvinnor får. Här uppkom ett problem då 

majoriteten av online-forum på Internet inte uppger vilket kön dess medlemmar har. Däremot 

går det ofta att utläsa genom att skribenterna använt ett specifikt pronomen som “hon” eller 

“han”, eller har publicerat andra uppgifter som går att attribuera till traditionellt manligt, eller 

kvinnligt. Finns inte denna information räknas det i den här studien vara ett råd riktat till alla 

oavsett könstillhörighet. Som tidigare beskrivet kommer två forum att användas i denna studie 

och det är Flashback och Familjeliv. I denna studie har 139 inlägg granskats i sammanlagt tio 

olika forumtrådar, varav fem är från forumet Flashback och fem är från forumet Familjeliv. De 

är publicerade mellan december 2007 och februari 2014. 

 

                                                           
2 http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen.html 
3 https://www.poolia.se/om/  
4 http://www.monster.se/ 
5 http://www.unionen.se/om-unionen 
6 http://www.tidningenkarriar.se/start/Om-oss/ 

https://www.poolia.se/om/
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Trots att alla dessa olika datakällor använts så är det värt att nämna att vissa har varit mer 

informativa än andra. Forumtrådarna har varit de som har gett mest information och stått för 

majoriteten av råd inför arbetsintervjuer. Förutom det så är det tidningen Karriär, 

Arbetsförmedlingen och bemanningsföretaget Monster som använts mest. Detta på grund av att 

de har gett mest deskriptiv information. Gemensamt för bemanningsföretaget Poolia och 

fackförbundet Unionen är att de haft få tips och fokuserat på framförallt praktiska och 

könsneutrala råd. Att dessa källor bidragit med varierande mängd information märks i resultat- 

och analysdelen då vissa uppkommer mer frekvent än andra.  

 

Enligt författarna Wilkinson och Thelwall (2011) som har skrivit en artikel om etiska aspekter 

av att använda publik data från Internet i forskning så kan det vara svårt att veta hur 

kommersiella sökmotorer bör användas för att få fram en rimlig mängd data. En sökning på 

några ord kan generera miljontals träffar och ändras ett ord kan hundratusentals nya dyka upp. 

De föreslår att ett antal uttryck väljs ut och att det endast är dessa som skrivs in i sökmotorn. 

Forskaren ska alltså begränsa sitt urval till det som dyker upp som resultat till följd av dessa 

uttryck (2011). I denna studie har “arbetsintervju”, “anställningsintervju” och “jobbintervju” 

används synonymt till samma fenomen. Dessa begrepp har parats ihop med “råd” och “tips” i 

olika konstellationer för att få fram relevant material. Begreppen har även kombinerats med 

“Flashback” och “Familjeliv” för att få trådar i ämnet direkt från respektive forum. Denna 

process har pågått parallellt med analysarbetet och därför har sökningen vid några tillfällen 

specificerats till exempelvis “anställningsintervju, nervös, flashback/familjeliv” för att extra 

information om exempelvis nervositet krävdes för att kunna göra en tillförlitlig analys. 

 

3.2 Begrepp 

Då denna studie delvis är baserad på material från online-forum så kommer vissa begrepp att 

behöva beskrivas. Ett online-forum är en plattform där människor kan samlas och diskutera 

olika ämnen på Internet. Ofta görs detta anonymt där alla medlemmar får bestämma ett “alias” 

eller ett “nick” som är deras användarnamn. Varje diskussion som förs i forumet kallas en “tråd” 

och kan besvaras av vilka medlemmar som helst. Den som startar upp tråden kommer härefter 

att benämnas som “trådstartare”. När någon skriver i diskussionen kallas det ett “inlägg” eller 

“kommentar” och när det hänvisas till en person som svarar på trådstartarens fråga kommer 

denna att kallas “forumdeltagare”.  
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3.3 Analysmetod 

I denna studie används teoridriven tematisk analys som analysmetod. Tematisk analys är en 

metod där forskaren identifierar olika mönster som uppkommer i datamaterialet samt sorterar 

materialet efter dessa. Dessa mönster kallas teman och används för att kunna beskriva och 

sammanfatta de mest centrala delarna av datamaterialet. När den tematiska analysen är 

teoridriven så har forskaren i förhand ett teoretiskt ramverk som används för att identifiera olika 

teman. Utifrån det redan existerande ramverket av teorier och tidigare forskning så bestäms 

forskarens fokus. Detta leder till en beskrivning av ett specifikt område i datamaterialet istället 

för en beskrivning av det i sin helhet (Clarke & Braun, 2006; Hjerm, & Lindgren 2010).  

3.4 Tematisering och kodning 

När all data var insamlad började tematiseringsprocessen vilken inleddes med kodning. Koder 

är delar av data som är intressanta för den kommande analysen. Dessa är ofta ord, symboler, 

meningar eller stycken. De representerar de mest basala segmenten som tillsammans beskriver 

fenomenet som undersöks (Clarke & Braun 2006). Hanteringen av forumtrådarna och artiklarna 

skiljde sig åt på grund av deras olika format. I forumtrådarna kodades de enskilda inläggen var 

för sig. Förutom vanlig kodning så granskades alla foruminlägg efter exempelvis pronomen 

eller andra ord som skulle kunna visa på vilket kön den som svarade på tråden uppfattade att 

den svarade till. Efter detta skapades en tabell med tre kategorier: “råd till män”, “råd till 

kvinnor” och “råd till alla”. I dessa placerades alla koder in. De som tydligt var riktade till män 

hamnade under kategorin “råd till män” och det som var tydligt riktat till kvinnor hamnade 

under “råd till kvinnor”. När det var oklart eller oväsentligt vilket kön råden var riktade till 

hamnade dessa under kategorin “råd till alla”. Kodernas namn bearbetades hela tiden genom 

växling mellan datamaterialet och tabellerna för att få dem så koncisa som möjligt.  

 

Utifrån koderna utstakade sig fem teman. Teman är de grupper som framtagna koder kan 

placeras in i utifrån vad de handlar om (2006). De teman som visade sig i denna studie var 

“utseende”, “uppförande”, “maktförhållande”, “praktiska tips” och ”var dig själv, men...”. 

Tabeller med indelningen “råd till män”, “råd till kvinnor”, och “råd till alla” skapades för 

respektive tema och koderna placerades in under det mest passande temat. Samma process 

gjordes för artiklarna från Arbetsförmedlingen, tidningen Karriär, Poolia, Monster och 

Unionen. Artiklarna kodades var för sig och koderna placerades sedan in i respektive tema. 

Alla koder färgkodades utifrån deras ursprung för att kunna spåras i efterhand om frågor 
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uppkom. De som var från Flashback var orangea, de från arbetsförmedlingen mörkblå, de från 

Familjeliv röda, de från Poolia ljusblå, de från Monster gröna, de från tidningen Karriär Lila 

och de som hade flera källor fick färgen rosa. Om samma kod uppkom för både kvinnor och 

män, alltså kan anses vara ett tips som är riktat till en arbetssökande oavsett kön, så flyttades 

koden i sin helhet till “råd till alla” och fick färgen rosa. De koder som efter denna sortering 

fanns kvar i respektive kategori i de fem olika tabellerna är analysmaterialet. I tabell 1 

presenteras ett utdrag ur en tabell som exempel på hur det färdigställda analysmaterialet såg 

ut. I tabell 2 följer ett exempel på hur kodningsprocessen såg ut när råden gick från att vara 

koder till att bli de teman som presenteras i resultatdelen. Där syns inte vilket kön respektive 

råd är riktat till.  

 

 

Tabell 1. Utdrag ur analysmaterial 

 

  

Råd till 
kvinnor

Propert klädd

Varken för feminint 
eller maskulint

Diskreta smycken

Kvinna bör ej komma med 
alldeles för tighta kläder

Försiktigt med smink. 

....

Råd till 
män

Klippta naglar

Var dig själv

Män ska inte ha för 
korta strumpor.

“Klä inte upp dig i kostym om 
det inte är ett snobbföretag”

Skägg ska vara 
vältrimmat och snyggt.

...

Råd till 
alla

Hel och ren

Professionell

Bekväma kläder

Anpassa efter tjänsten

Dölja tatueringar

...
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Tabell 2. Exempel på kodningsprocess: Från kod till tema. 

 

 

3.5 Etik 

Det data som används i denna rapport finns tillgänglig för allmänheten på Internet, men 

samtidigt finns det strikta regler för hur alla forskare måste lova anonymitet, skyddandet av 

privatliv samt skaffa skriftligt medgivande från samtliga informanter (Vetenskapsrådet). Enligt 

Wilkinson och Thelwall (2011) finns i nuläget inga tydliga etiska riktlinjer för forskare att följa 

när det kommer till netnografi vilket gör att olika forskare agerar på olika sätt (Markham & 

Buchanan, 2012). Den här rapporten involverar information som vid en eventuell identifikation 

av tråd- eller inläggsskaparen skulle kunna komma fram till personens arbetsgivare och i värsta 

fall påverka dennes arbetssituation. De forum som används använder alla “nicknames” och 

publicerar inte emailadresser eller andra personuppgifter, vilket gör att de som deltar i forumen 

redan är anonyma. Dock kan personerna själva ha avslöjat sin identitet genom att skriva 

exempelvis ledtrådar i sina inlägg eller länka till andra sociala medier som avslöjar vem de är. 

Kod

Sträck på dig

Undvik armbågar på bord 
framför er

Be om ett glas vatten om du är 
nervös

Ge ett stabilt intryck

Verka intresserad även om det 
är något du inte förstår.

Våga kallprata lite utan att 
förefalla arrogant

Lyssna ordentligt

Saklig och låt intervjuaren styra

Kategori

Vett och ettikett

Nervositet

Anpassa sig efter arbetsgivaren

Tema

Uppförande

Maktförhållande
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Den etiska problematiken är ifall det är rätt att använda denna data dels utan medgivande och 

dels utan att kunna lova anonymitet.  

 

Trots dessa problem så kan det faktum att personerna skriver sina inlägg offentligt göra att det 

blir offentlig information. Det kan ses som att forskaren som använder materialet inte hotar 

anonymiteten utan flyttar redan offentlig information från Internet till att bli offentlig 

information i en artikel (Wilkinson & Thelwall 2011). Detta går emot tidigare riktlinjer som 

innebär att i all insamlad data, både kvantitativ och kvalitativ, så är det viktigt att forskarna 

lovar anonymitet genom att till exempel ge varje informant ett nummer eller ett alias (Creswell, 

2012, s. 174). I denna studie blir sådan anonymisering problematisk då citat kommer att 

publiceras för att styrka resonemangen och visa empiriska exempel. Trots att varje alias skulle 

vara utbytt kan alla som vill kopiera citatet och söka upp det verkliga användarnamnet på 

kommersiella sökmotorer.  

 

De etiska kraven varierar beroende på vad studieobjektet är. Är det individer som studeras är 

kraven mycket högre än om det är dokument som är i fokus. Då krävs inte medgivande så länge 

alla personliga uppgifter är anonymiserade i största möjliga mån och detta sker tidigt i processen 

(Wilkinson & Thelwall 2011). Wilkinson och Thelwall för ett argument om att det som står i 

exempelvis online-forum eller på andra hemsidor bör räknas som elektroniska dokument. Detta 

gör att andra riktlinjer gäller och forskningen som görs utifrån dessa alltså inte är studier om 

själva individerna och därför behövs inte deras skriftliga medgivande. Ett exempel på sådana 

handlingar är medicinska dokument som inte är offentliga handlingar och innehåller känsliga 

uppgifter, men trots det kräver dessa inte medgivande så länge personerna är anonyma (2011).  

 

I denna rapport kommer datamaterialet hanteras som Wilkinson och Thelwall (2011) föreslår, 

alltså att de ses som offentliga handlingar och elektroniska dokument vilket innebär att inget 

medgivande behövs. Dock kommer två säkerhetsåtgärder vidtas och den första är att 

skribenternas användarnamn kommer att tas bort vid användande av citat. Den andra är att om 

det finns någon del i materialet som skulle göra extra stor skada vid möjlig identifiering av 

skribenten så kommer citatet omformuleras så att det inte går att söka sig till originalkällan. Om 

detta händer kommer det att skrivas ut tydligt i resultatet då det inte är lämpligt att ändra 

empiriskt material.  
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4. EMPIRISK REDOVISNING OCH ANALYS  

Nu kommer studiens resultat att redovisas och analyseras. Resultatet är indelat i fem olika 

teman som är “var dig själv men...”, “utseende”, “uppförande”, “praktiska råd” och 

“maktförhållande”. Utöver dessa är resultatet även sorterat i underrubriker. Strukturen på 

resultat och analysdelen går att se i tabell 3 nedan. Varje tema kommer att redovisas var för sig 

med hjälp av citat från datamaterialet och sedan kommer analysen ske löpande under 

redovisningens gång. Det förekommer stavfel i vissa citat och jag har gjort avvägandet att jag 

låtit dessa vara kvar för att inte gå in och ändra i datamaterialet.   De fem kategorierna kan vara 

svåra att avgränsa från varandra och kopplingar mellan de olika kategorierna kommer att 

krävas.  

 

Tabell 3. Struktur på resultat och analysdel.  

 

 

4.1 “Var dig själv men…” 

Ett centralt tema som uppkommit är en konflikt mellan att vara sig själv och att vara det som 

kallas att vara sig själv. Att ‘vara sig själv’ och att ‘känna sig bekväm’ är två koder som 

R
es

u
lt

at
 o

ch
 a

n
al

ys

"Var dig själv men..." Ett skådespel

Utseende

Kvinnor ska vara lagom 
maskulina

Kvinnor ger och får fler 
råd

Uppförande

Manlig strävan efter att 
vara unik

Olika råd vid nervositet 
och osäkerhet

Praktiska tips

Maktförhållande

Desperation och 
hierarki

Nyetablering på 
arbetsmarknaden
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uppkommit i samtliga forum och artiklar, samtidigt som samma forum och artiklar uppmanar 

till att exempelvis sminka sig på ett visst sätt, ha på sig vissa kläder eller inte berätta sina sämsta 

egenskaper. Så när någon uppmanas till att vara sig själv så menas det egentligen inte, utan det 

som avses är att man ska bete sig så att det verkar som att man är sig själv. Det går att förklara 

med Goffmans teori om impression management eftersom målet är att få arbetsgivaren, eller i 

Goffmans termer publiken, att tro att personen inte försöker spela en roll utan att den gör det på 

ett sätt så det förefaller naturligt (Goffman, 1959). Det ska verka som att man är “off stage” när 

man egentligen är “on stage”. Bemanningsföretaget Monster har en lista med olika tips som de 

tycker är viktiga att tänka på vid en arbetsintervju och denna lista visar tydligt på det här 

fenomenet: 

Om du känner dig osäker kan en klassisk enkel kostym aldrig vara fel. Om du inte redan har 

en, finns det billiga att få tag på lite överallt idag, både för herrar och för damer. Huvudsaken 

är att du känner dig bekväm i vad du har på dig för annars kommer det att märkas. 
Oavsett hur ren din skjorta är eller hur fint dina skor skiner kommer inte dina kläder att 

garantera dig ett jobb. Däremot kan ”fel” kläder förstöra dina chanser till att få det där jobbet 

som du så gärna vill ha. Här följer några enkla regler som kan vara bra att ha i åtanke: 
 
“Ingen huvudbonad - Att ha på sig en keps, en huva eller liknande är absolut förbjudet 

under en intervju. Förutom att det kanske ut som om du har något att dölja ger det ett väldigt 

oseriöst intryck. Självklart finns det undantag, exempelvis religiösa sådana.[...]- Monster 

Texten börjar med att uttrycka att det är viktigt att känna sig bekväm med vad man har på sig 

på en arbetsintervju för annars kommer det att påverka hur intervjun går. Efter detta börjar det 

räknas upp vad som anses vara tillåtet och inte. Att känna sig bekväm är alltså viktigt, men 

bara om det sker inom de ramar och normer som finns för en hur en arbetssökande bör vara. 

Det här citatet visar på att det är en medelklass- eller tjänstemannaidentitet som är det 

eftersträvansvärda. Kostym och skjorta rekommenderas vilket är klassmarkörer för en hög 

socioekonomisk status medan det som undanbedes, alltså kepsar och mössor, kan ses som 

typiska arbetarklassmarkörer (Bettie, 1995). Rådet som ges här är alltså att inte vara sig själv 

om man tillhör och/eller identifierar sig som arbetarklass utan då försöka efterlikna 

medelklassen. Enligt den brittiska sociologen Beverly Skeggs (1997, s. 135) ska en 

arbetarklasskropp alltid sträva efter att efterlikna en medeklasskropp genom ständig 

anpassning. Arbetarklasskvinnor ska se ut som att de är feminina och trygga för att passera 

som medelklass (1997, s. 161). Kostym är traditionellt sett ett klädesplagg som använts av 

män men rekommenderas här även till kvinnor för att få en lyckad arbetsintervju. Det går att 

tolka som att manliga symboler är eftersträvansvärda på en arbetsintervju, och detta kommer 

att diskuteras senare i rapporten.  
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4.1.1 Ett skådespel 

Om en arbetssökande inte ska vara sig själv så måste denna alltså låtsas vara någon annan, 

vilket leder vidare till nästa tema som ska redovisas. Goffmans (1959) teori om impression 

management har visat sig vara användbar för att förstå hur människor tänker inför sina 

arbetsintervjuer. Temat är att en arbetsintervju kan liknas vid en teaterföreställning. Alla tips 

och råd som ges kan ses som ett manus som bör följas för att passa in i skådespelet. Detta 

fenomen kan observeras inom ett antal olika områden. När det kommer till utseende finns 

många råd om vilka intryck olika kläder ger och vissa ses som bättre lämpade än andra. I 

tidningen Karriärs artikel med tips illustreras detta tydligt: 

[...]– Man ska känna sig bekväm i de kläder man väljer, men man får inte gå till överdrift, 

som att använda mysbyxor. Tänk på att de flera personer byter om när de kommer hem från 

jobbet, de har en jobbstil och en hemmastil. Ska man jobba på en bank eller juridisk byrå 

finns det ganska tydliga klädkoder, men andra arbetsplatser kan vara mer diffusa. [...]- 

Tidningen Karriär 

Det som uttrycks är att den som ska intervjuas ska känna sig bekväm, men inte så pass mycket 

att personen bryter normen. Citatet visar på att människor spelar olika roller i olika situationer 

genom att det säger att det är en skillnad mellan “jobbstilen” och “hemmastilen”. Detta går att 

jämföra med hur man beter sig “on stage” och “off stage”. När en person är hemma kan den 

vara sig själv, klä sig hur den vill och säga vad den vill då den är off stage. När en person 

däremot är på jobbet måste den anpassa sig efter andra människor och rådande normer. 

Personen är on stage.  Här följer ett citat från samma tidning om vilka färger på kläder som 

signalerar vilka intryck: 

Rött signalerar energi– Söker man en projektledartjänst, och ska driva något, kan rött vara 

helt rätt. Det förstärker känsla av energi, att man får saker att hända.  

Brunt och blått är lugnande – Färgerna passar om tjänsten till exempel innebär att du ska 

genomföra en omorganisation på ett företag, och de behöver en person som står för trygghet, 

lugn och kvarlitet. Det är ingen slump att flygpersonal har blått men väldigt sällan har rött.  

Grått är neutralt – Grått kan vara helt okej, men man behöver addera någon accentfärg annars 

blir det för tråkigt. -Tidningen karriär 
 

Olika färger kan alltså nyttjas för att spela olika roller och arbetssökande kan använda detta 

färgschema för att förmedla det intryck de vill, likt en skådespelare som använder rekvisita. 

Även när det kommer till beteende kan impression management hittas. Följande citat är ett svar 

till en kvinnlig trådstartare som känner sig osäker inför sin arbetsintervju. Den som svarar ger 

rådet att det inte spelar någon roll om trådstartaren känner sig bäst eller inte utan föreslår att 
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hon kan låtsas att hon gör det genom att föreställa sig att arbetsintervjusituationen är en 

teaterföreställning: 

Du behöver inte känna att du är bäst på riktigt. Det räcker med att du kan spela att du vet och 

kan. När du går på intervjuerna, tänk dig att du spelar i en teaterföreställning. Du spelar 

huvudrollen av en kompetent och klok arbetssökande. Din karaktär vet sitt värde, hon har 

gott självförtroende och hon är dessutom precis lagom rolig och charmig. Hur beter hon sig 

på intervjun?- Familjeliv  
 

Detta går att koppla direkt till Goffmans terminologi då han, precis som skribenten till detta 

citat, liknar olika situationer vid teaterföreställningar (1959). Personen beskriver hur karaktären 

ska bete för att vara så bra som möjligt. Detta genom att verka kompetent, klok, ha bra 

självförtroende och vara lagom charmig. Den som ger rådet hjälper alltså till att skriva det 

manus som ska följas på intervjuer och är med och skapar en bild av den ideala kandidaten. 

Detta visar också på konflikten i de råd som människor får inför arbetsintervjuer. Vissa säger 

att man ska vara sig själv och andra att man ska förändra sig till den gränsen att man inte längre 

är sig själv utan en skådespelare på en scen. Enligt Skeggs (1997, s. 141) talar de som måste 

spela en roll för att verka ha högre status än de egentligen har från en otrygg och maktlös 

livssituation där skådespelet är deras enda chans för bättre levnadsförhållanden. Det leder till 

en ständig osäkerhet om andra går på skådespelet eller inte.  

 

Det måste uppmärksammas att det även finns de som motsätter sig användandet av impression 

management vid arbetsintervjuer utan förespråkar total ärlighet om vem personen är för att 

annars får den ett jobb som inte passar. I de studerade forumen är dessa dock en minoritet. 

Följande citat är ett exempel på ett sådant inlägg: 

 

Läs på om företaget och hitta saker du på rikgitgt är engagerad av. Var dig själv. Blir du 

nervös - så säg det. Är du en enkel person? Säg det! Dra inte på dig en mask utan var den du 

är för så får du ett jobb du vill ha och passar för - Familjeliv  

 

 

4.2 Utseende 

Råd som berör utseende är framträdande i materialet och är det tema som kommer att redovisas 

i detta avsnitt. Det här är ett citat från tidningen Karriärs artikel om råd och tips vid en 

arbetsintervju:  
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[...]Skyl dig - Även om det kanske kan funka i vissa branscher så hör inte en jätte-urringning, 

magkort tröja eller väldigt lågt skurna byxor hemma på en intervju. Du borde kunna förlita 

dig på dina andra egenskaper för att få jobbet. 

Försiktigt med smink - Självklart kan du ha smink på dig men att ha jätte mycket 

ögonskugga och knallrött läppstift är kanske mindre lyckat. 

Skägg- Har du skägg så se till att det är vältrimmat och snyggt.[...] 

 

Det första och andra rådet om att skyla sig och inte ha så mycket smink riktar sig till kvinnor 

då det ofta är de som har urringade och/eller korta tröjor samt traditionellt sätt sminkar sig. 

Artikeln säger att urringade tröjor och lågt skurna byxor inte hör hemma på en arbetsintervju. 

Tidigare forskning visar att kvinnor som anammar manligt attribuerade egenskaper kan få 

fördelar på arbetsintervjuer jämfört med de kvinnor som visar på feminina egenskaper (Latu et 

al, 2015). Det redovisade citatet kan tolkas som att det inte bara är kvinnligt attribuerade drag 

generellt som försvårar för kvinnor på arbetsintervjuer utan vissa kvinnliga drag gör att det är 

svårare att få jobb än andra. Frågan är alltså inte bara om man ska vara maskulin eller feminin 

utan vilken sort femininitet som är den bästa. I citatet ges rådet att undvika vissa kläder och 

förlita sig på sina andra egenskaper. Varken denna artikel eller någon annan del av 

datamaterialet innehåller råd till män om att förlita sig på andra egenskaper än utseende vilket 

visar på att valet av egenskaper att visa inte är ett problem för män.  

För att koppla till temat om den motsättning som tips innehåller när det kommer till att vara sig 

själv så innebär det här rådet att en kvinna som känner sig bekväm i urringade tröjor och väldigt 

mycket sminket ändå inte ska ha på sig det. Rådet om att vara bekväm och sig själv kan alltså 

tolkas som att det outtalat riktar sig till män. Detta leder till kvinnor är undantaget som måste 

få fler direktiv. Det blir som Hirdmans regel om “att vara man är att inte vara kvinna” (2001, 

s.65) där män är normen och kvinnor är det andra. Det råd som endast är riktat till män i denna 

lista är att skägget ska vara välvårdat, vilket är ett betydligt mindre specifikt råd än de som 

föreslås till kvinnor. Det kan dock tolkas som ett tecken på att även män ska anpassa och foga 

sig inför vissa normer för att öka sina chanser att få jobb. Det kan även uppfattas som ett sätt 

för arbetsgivaren att säkerställa att den som söker jobbet är flexibel och kan fogas efter 

arbetsgivarens krav. För att lägga till ytterligare en dimension så är beskrivningen av stilen med 

urringade och korta tröjor, knallrött läppstift och mycket ögonskugga är en beskrivning av en 

arbetarklasstil och inte ett tjänstemannautseende (Bettie 1995). De som tillhör denna kategori 

ska alltså anpassa sig så att dessa klassmarkörer inte syns vilket gör att det inte bara är en 

genusfråga utan även en fråga om klass.  
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4.2.1 Kvinnor ska vara lagom maskulina.  

I den tidigare forskningen framkom att kvinnor som agerar maskulint har större chans att få 

jobb än de som agerar feminint (Van Vianen & Willemsen, 1992). Att kvinnor uppmanas till 

att bete sig traditionellt manligt har uppmärksammats även i denna studie. Ett av de mönster 

som går att se är att kvinnor får rådet att inte spela på sin kvinnlighet utan hellre framställa sina 

maskulint attribuerade egenskaper. Detta dock utan att bli för manlig. “Diskret” “naturlig”, 

“lagom”, “pondus”, “stilren” är ord som förekommer ofta och visar på att det är en balansgång 

mellan feminint och maskulint. Anledningen till att män ofta får bättre jobb än kvinnor är att 

attribut som stereotypt ses som manliga är de som det finns behov av i avancerade jobb och 

anses därför vara mer eftersträvansvärda (1992). Detta gör att kvinnor tjänar på att anamma de 

manliga attributen då det är dessa som är eftertraktade. I denna konversation ber trådstartaren 

om råd om hur hon, som anser sig ha en väldigt kvinnlig stil, ska framställa sig på sin 

arbetsintervju: 

[...]Dessutom har jag en rätt kvinnlig klädstil, kjol, klänning, klackar etc. 
Läste nämligen i ett par artiklar att man ska undvika ex. rosa och rött för att det är för 

"feminint", och visst, jag kan hålla med om att det ger ett något barnsligt eller porrigt intryck, 

men för feminint? Är det alltså en nackdel att se feminin ut på en intervju? Eller menar de att 

vissa kvinnliga attribut  (glada färger, smycken, klänning etc) lätt framstår som oseriöst? 
 
Jag fattar ju att jag inte ska ha urringning, dinglande örhängen, kortkort eller nåt supertight 

på intervjun, men tror ni att det är en fördel att bära nåt mer "maskulint" eller neutralt, typ en 

vit skjorta och pennkjol i neutral färg eller till och med byxor?- Flashback 
 

Det trådstartaren egentligen frågar är “vilken typ av kvinna ska jag vara?”. Hon visar på att 

hon har sökt tips på olika sidor och upplevt att feminina drag verkar ha en negativ stämpel 

vilket i praktiken innebär att hennes stil skulle ha en negativ inverkan på intervjun. Hon säger 

även att hon förstår att man inte ska ha urringat, kortkort eller “nåt supertight”, vilket visar på 

hur starka de sociala konstruktioner som finns vid arbetsintervjuer är då hon utgår ifrån att det 

är en självklarhet. Utseendet hon beskriver med urringning, stora örhängen och kortkort är 

som tidigare nämnt ett klassiskt arbetarklassutseende (Bettie 1995) 

  

Följande citat representerar typen av svar hon fick på sin fråga: 

Du ska klä dig neutralt är tanken, proffsigt och stiligt men varken för feminint eller maskulint. 

Tanken är att folk inte ska döma dig för att vara en viss typ pga ditt utseende. Du ska inte 

stråla ut "Hej, jag är en tjej!" utan "Goddag, jag representerar....". Något diskreta smycken, 

kavaj, skjorta och ett par passande brallor till det skulle funka kanon. Om du klär dig i rosa 

kan det väldigt lätt tas som att du försöker säga något med det.- Flashback 
 

Dessa svar visar på attityden att neutralt och inte för feminint är det mest eftersträvansvärda. 

Som citatet säger så ska det inte utstråla att man är av kvinnligt kön, något som aldrig uppkom 
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som tips till en man i datamaterialet. Rosa anses vara en typiskt feminin färg och att klä sig i 

den färgen skulle alltså vara ett ställningstagande snarare än en färg man trivs i. Svaren 

bekräftar att kvinnliga egenskaper kan ses som negativa i en intervjusituation. För att koppla 

samman detta tema till föregående så måste alltså kvinnor förhålla sig till både sin köns- och 

sin klassidentitet medan män endast behöver förhålla sig till sin klassidentitet.  

 

 

En annan trådstartare, fortfarande från Flashback, startar en tråd med syfte att samla tips och 

råd inför arbetsintervjuer och börjar med att skriva sina egna tips och tankar under rubrikerna 

lön, egenskaper och påläst. I första svarsinlägget läggs kategorin “utseende” till och under den 

finns endast tips riktade till kvinnor och människor med tatueringar. Såhär ser svaret ut: 

Utseende 
Utseendet är viktigt vart man än söker jobb, som kvinna bör man inte komma alldeles för 

sminkad och med för tighta kläder på sig, om man nu inte söker jobb på ett makeupföretag. 

Naturligt sminkad, nyduschad och med bekväma och stilrena kläder. Man får inte klä sig 

alldeles för långt ifrån hur man brukar gå klädd i normala fall. 
 
Söker man arbete inom omsorgen är det bra om man väljer att dölja om man har mycket 

tatueringar, detta för att arbetsgivaren inte ska få fel intryck  (gick på en aintervju en sommar 

och visade upp alla mina tatueringar vilket ledde till att intervjuarna frågade en massa om 

tatueringarna istället för att fråga saker om mig och om vilket arbete jag skulle kunna göra.)  
Så även fast det är jätteviktigt att man är väldigt påläst och säker på sin sak så är utseendet 

det första en arbetsgivare kommer att mötas av.- Flashback 
 

Trådstartarens kön kan misstänkas vara en man men trots det är det inga konkreta utseendetips 

till män utan endast till kvinnor. I citatet står det att den ansökande ska klä sig bekvämt och 

ungefär som personen brukar gå klädd i vanliga fall, men mellan raderna så gäller detta inte 

ifall personen i vanliga fall är “för sminkad” eller har “för tighta kläder på sig”. Dessa två 

undantag är typiskt kvinnligt attribuerade vilket styrker Hirdmans (2001) tes om att män är 

normen och kvinnor undantag som behöver fler direktiv. Det står även att man inte ska gå till 

arbetsintervjuer med synliga tatueringar, vilket är ett råd som är riktat till alla oavsett 

könsidentitet. Den del av citatet som är riktat till både kvinnor och män är alltså den om 

tatueringar vilket är ett mindre specifikt direktiv än de som endast ges till kvinnor. Även män 

måste alltså tänka på hur de framställer sig själva, men i mindre mån än kvinnor. 

 

4.2.2 Kvinnor ger och får fler råd 

Utifrån tidigare förda resonemang kan kvinnor misstänkas ha karaktärsdrag som inte anses 

eftersträvansvärda vid intervjusammanhang utan de måste anpassa sig för att få jobb. 
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Datamaterialet är baserat på fem trådar från forumet Flashback och fem trådar från forumet 

Familjeliv. Fyra av de fem trådstartarna på Flashback utgav sig för att vara män och en utgav 

sig för att vara kvinna. Samtliga fem trådstartare på Familjeliv uppgav sig vara kvinnor. Antalet 

råd som gavs till kvinnor och antalet råd som gavs till män var varierade. Generellt sett fick 

kvinnor fler råd än män på alla områden utom de praktiska råden där män och kvinnor fick lika 

många och likadana. Det bör uppmärksammas att det var en extra tråd som riktade sig till 

kvinnor än män.  

 

Det är intressant att trots att alla Flashback-trådar är ungefär lika långa, vilket var ett krav för 

att de skulle kvalificera sig för urvalet, gavs fler råd per tråd om den riktade sig till en kvinna 

än det gjorde om den riktade sig till en man. Som tidigare nämnt utger sig Familjeliv för att 

vara en plattform för kvinnor och därför kan ett antagande vara att de flesta som svarar är 

kvinnor. Att trådarna på Familjeliv, där alla riktade sig till kvinnor, genererade fler råd än 

Flashback-trådarna, där de alla utom en trådstartare var män, tyder på att kvinnor tenderar att 

ge varandra och få fler råd än män. Primärt var det råd om utseende som gavs till kvinnor, 

oavsett om skribenten var man eller kvinna. Att män inte får många utseenderåd gör att man 

kan misstänka att de automatiskt lever upp till hur en ideal kandidat ska vara och inte behöver 

anpassa sig utseendemässigt. Denna upptäckt är i linje med Hirdmans (2001) teori om att män 

är normen och kvinnor är undantaget. Bara genom att finnas är män det eftertraktade medan 

kvinnor behöver göra sig till för att passa in i normen. Detta kan i sin tur leda till att män får 

jobb som de är kvalificerade för och trivs med medan kvinnor får jobb som går stick i stäv med 

deras egen personlighet och där de ständigt behöver leva upp till ett visst ideal. 

 

I den tidigare forskningen gjord av Latu, Mast och Stewart (2015) så visade det sig att kvinnor 

som associerar negativa egenskaper till kvinnor på arbetsplatsen även beter sig i linje med denna 

stereotyp under sin arbetsintervju. Det material som har analyserats här tyder på att kvinnor 

både ger och får fler könsspecifika råd än män. En tolkning av detta kan vara att kvinnor 

attribuerar negativa egenskaper till kvinnor som kollektiv och därför vill bistå med råd för att 

hjälpa till att undvika att visa upp dessa. Detta går i linje med vad Skeggs säger om att kvinnor, 

åtminstone de som identifierar sig som arbetarklass, hjälper varandra med råd och praktisk hjälp 

för att kunna passera som medelklasskvinnor (1997, s.65).  
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4.3 Uppförande 

Det är inte bara i råden rörande utseende som genusskillnader har hittats utan även i råden om 

uppförande. Med uppförande menas här exempelvis kroppsspråk och sätt att prata. Män 

uppmuntras till att vara sig själva men lite trevligare och mer uppmärksamma än vanligt. 

Kvinnor får desto fler råd. De handlar om hållning, ansiktsdrag, hur armarna ska placeras eller 

vart kvinnan ska kolla. Här kommer ett inlägg riktat till en man och sedan ett riktat till en kvinna 

för att demonstrera.  

Till en man: 

Klär dig lite anständigt. Ha en bra andedräkt och luktar en aning fräsch. Var dig själv helt 

enkelt. Spelar inte över och var inte dryg på arbetsgivarens frågor. Lyssnar ordentligt på 

frågorna och var helt ärlig.- Flashback  
 

Till en kvinna: 

[...]När det gäller kroppsspråket så skulle jag undvika att hålla armarna i kors om ni står upp 

och sitter ni utan bord framför er så tänk på att hålla i hop knäna och låt händerna ligga fritt 

i knät, undvik armbågar på bordet om det är bord framför er, sträck på dig oavsett om ni sitter 

eller står. När det gäller det verbala är det ju som alltid..inte avbryta, verka intresserad även 

om det är något du inte förstår, om det är mycket tekniksnack som du inte kan så är det bara 

att säga att ..jag kan det lite grann men kan bli bättre istället för att säga att du inte behärskar 

det och det. Men du fixar säkert det där galant. Lycka till och låt oss få veta hur intervjuvn 

gick.- Flashback 
 

Inlägget riktat till en man begränsar sig till att ge tips om hur mannen ska lukta, ger ett ospecifikt 

tips om att se anständig ut och sedan vara sig själv. Det räcker i princip med att mannen duschar 

och inte är ”dryg”. Till kvinnan är rådet däremot väldigt specifikt. Som tidigare nämnt så är 

teknikyrken mansdominerande (SCB 2014b), och här befästs den stereotypen när den som 

svarar utgår ifrån att den kvinnliga trådstartaren inte kan något om teknik. Detta citat är även 

ett bra exempel på hur människor tipsar varandra om att vända sanningen till det bättre istället 

för att ljuga. Istället för att säga att man är dålig på något ska man säga att man kan lite men 

kan bli bättre. 

 

I en tråd på familjeliv ger en person följande råd till en kvinnlig trådstartare som undrar vad 

hon ska tänka på inför sin anställningsintervju: 

Jag tycker du har fått väldigt bra tips. Tänk också på att inte lukta för stark med parfym, 

hårspray etc. Lyssna ordentligt och vänta tills intervjuaren talat klart innan du svarar, sträck 

på dig. Kom i tid och gärna fem minuter innan, men inte för tidigt det kan också irritera- 

Familjeliv 
 

Detta citat är ett exempel på när kvinnor får råd som inte handlar om utseende utan uppförande 

men som ges på samma sätt, alltså genom att befästa bilden av kvinnan som underlägsen och 
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något som måste fogas. Det är ännu ett exempel på när kvinnor får rådet om att vara lagom 

genom att vara fräsch men inte ha för stark lukt. Det är viktigt att anpassa sitt utseende, och sitt 

beteende, så att man inte sticker ut på fel sätt och så att man inte ”irriterar” en arbetsgivare. 

Detta illustreras i citatet genom att den ansökande uppmanas till att sträcka på sig, lyssna 

ordentligt, lukta lagom och komma i tid, men det räcker inte att komma i tid utan man får inte 

heller vara där för tidigt. Både utseendemässiga och beteendemässiga tips bidrar till att 

konstruera en bild av en arbetssökande som inte ifrågasätter, ställer krav eller får utrymme att 

vara sig själv.  

 

4.3.1 Manlig strävan efter att vara unik. 

Om utseende är en viktig faktor för kvinnor när de söker jobb så har ett annat mönster 

uppkommit i datamaterialet för män. Det är att män tenderat att vilja framstå som unika för att 

få ett visst jobb, vilket är något som inte hittats bland kvinnor. Det går att misstänka att det är 

för att män redan passar in i normen bara genom att vara sig själva så då måste de göra vad de 

kan för att synas. I detta inlägg frågar en man om han bör hälsa på engelska för att sticka ut vid 

en arbetsintervju som kräver engelskkunskaper för att framhäva sig:  

Då det står i annonsen att man bör behärska både engelska och svenska då kontakt kommer 

ske med internationella kunder så funderar jag på att dra en liten rövare Att introducera sig 

själv på engelska och några repliker för att "bevisa" min talfärdighet i engelska då jag anser 

mig vara över snittet så att säga. På så vis bör jag även fastna på deras minne lättare och 

tycker även de är lite våghalsigt att komma in och börja prata engelska första man gör.. Vad 

tycker ni om den idé? -Flashback 
 

Här är ett beteende som inte är att “vara sig själv” men är inte heller neutralt eller diskret som 

kvinnor uppmanas till. Om kvinnor ska vara återhållsamma så ska män framhäva sig själva 

genom att sticka ut och vara unika. Ett annat exempel på detta är en man som frågar om det är 

en bra idé att berätta för arbetsgivaren att han blir billig att anställa på grund av 

arbetsgivaravgiften då han är under 26 år. Som svar får han att en person redan testat den 

kommentaren och svarar då att han ska fortsätta leta efter annat som gör honom just unik.  

Schysst med svar, skippar nog att säga det då och kommer på lite andra saker jag kan nämna 

som gör mig "unik".- Flashback  
 

Detta visar på att män också måste anstränga sig inför sina arbetsintervjuer. Personliga 

egenskaper blir det avgörande om flera kandidater har samma grad av kvalifikation för ett visst 

jobb. Det finns forskning på att subjektiva egenskaper som gör en ansökande passande för ett 

jobb ibland väger över de objektiva kvalifikationerna så som kunskap (Van Vianen & 
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Willemsen, 1992). Så om flera män tävlar om samma jobb så kan man misstänka att de måste 

anspela på att vara “unika” för att vara konkurrenskraftiga.  

 

4.3.2 Olika råd vid nervositet och osäkerhet 

Tidigare beskrevs att människor uppmanas till att vara sig själva men samtidigt uppmanas till 

att ändra sig. Ett mönster som framkommit tydligt är att vid frågor som berör osäkerhet inför 

intervjun så förutsätts män ha ett bra självförtroende och en positiv syn på sig själva medan 

kvinnor får råd om hur de på bästa sätt låtsas vara självsäkra. En kvinna skriver i en trådstart på 

Familjeliv att hon snart tar examen men har dåligt självförtroende och därför är nervös inför sin 

kommande arbetsintervju. Svaren hon får är inte tips på hur hon egentligen blir säker utan hur 

hon bör göra för att låtsas vara säker:  

Du har fått många bra tips tycker jag! Som sagt, man behöver inte vara bäst, det är det sällan 

någon som är. Men man måste kunna tala för sig och i alla fall verka bäst i arbetsgivarens 

ögon  [...] - Familjeliv 
 

Ett till exempel: 

hej! du behöver inte vara bäst i värden ; bara den bästa kandidaen för det jobbet! tänk ut 

annledningar varför företaget vinner på att annställa just dig,inte bara "jag brinner för..." du 

har sökt så du tycker du är rätt för jobbet! lycka till- Familjeliv 
 

Råden kvinnor får är alltså inte att de duger som de är eller bör vara sig själva utan att de ska 

låtsas vara bäst för arbetsgivaren. Detta går att jämföra med nedanstående citat där en kille ska 

söka jobb på ett IT-företag men har ingen arbetslivserfarenhet och känner sig osäker inför 

intervjun. Han frågar efter råd om praktiska saker samt hur han ska klä sig: 

Slappna av! Ta med dig betyg + CV och ha på dig fina men vanliga kläder, du ska ju inte 

gifta dig. Och va dig själv är viktigt.! Men man kan ju kanske inte göra nånting åt att man är 

nervös. - Flashback  
 

En annan person svarar på samma tråd: 

[...]Skulle du känna dig nervös när det är dags är det bara att be om ett glas vatten och förklara 

att det är din första intervju och att du är nervös. Då är han/hon/de som ska intervjua 

förhoppningsvis lite extra snälla plus att de har mer överseende om du skulle säga något som 

låter lite knepigt.[...]-Flashback  
 

När det kommer till män så ska de inte låtsas vara någonting de inte är. Är de nervösa så ska de 

berätta det och de ska vara sig själv. Bemanningsföretaget Monster har ett stycke på sin tips-

lista om nervositet som är könsneutral, alltså riktad till varken män eller kvinnor. De har med 

båda dessa tips vilket blir intressant då de människor som läser tipsen alltså är de som 

bestämmer vilka de attribuerar som manliga och kvinnliga. 
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Ta på dig en roll. Även om du inte känner dig självsäker, agera som om du gjorde det. Det är 

kanske lättare sagt än gjort men du kan exempelvis ta hjälp av ditt kroppsspråk. Ett fast och 

tydligt handslag, ögonkontakt och en bra hållning indikerar att du är trygg i situationen och 

ger signaler om ett självsäkert beteende.[...]Slutligen är det bästa tipset självklart att ta det 

lugnt, var dig själv och stressa inte upp dig i onödan. Bara genom att få komma på en intervju 

har du kommit en bra bit på vägen och uppenbarligen så finns det ett genuint intresse för dig 

och dina kvalitéer. Tänk på att ett intervjutillfälle är lika mycket för din skull och för att du 

ska avgöra om du gillar företaget och kan tänka dig att jobba där, som för arbetsgivaren skull.- 

Monster 
 

Om vi gör ett antagande att människor läser tips-listor, så som denna från Monster, innan de 

ger sig in i diskussioner på olika forum så kan vi alltså se något intressant. Här ges tips riktade 

till människor oavsett könstillhörighet, men när samma tips används i forumen så är de riktade 

till män respektive kvinnor. Rådet om att ta på sig en roll är något som anses passa kvinnor och 

att vara sig själv anses passa män. Rådande normer påverkar alltså hur människor tar till sig 

råden. Här lyfter citatet även in aspekten om att arbetsintervjun inte bara är till för rekryteraren 

att avgöra om den ansökande duger för tjänsten utan även ett tillfälle för den som söker jobbet 

att se om det passar.  

 

4.4 Praktiska tips 

Som tidigare redovisat har en tydlig skillnad i tips om utseende och uppförande skådats i 

materialet där kvinnor får fler tips om hur de ska bete sig och se ut än män får. De praktiska 

tipsen däremot har varit samma för både kvinnor och män. Varken Unionen, 

Arbetsförmedlingen eller Poolia skriver vilket kön de riktar sina tips till och kan därför ses som 

könsneutrala källor. Gemensamt för dessa är att deras råd primärt är av praktisk karaktär och 

inte sådana som berör exempelvis utseende eller beteende. Bemanningsföretaget Monster och 

tidningen Karriär skriver, förutom de praktiska tipsen, även om saker såsom smink eller 

smycken vilket kan uppfattas som ett råd riktat till kvinnor och bidrar därför till könade tips. 

Trots detta är alla praktiska tips desamma för samtliga källor och inte riktade till något specifikt 

kön. Poolias lista är ett tydligt exempel på hur de praktiska råden är könsneutrala. Hela deras 

lista med tips är just könsneutral och fokuserar, med undantag för några rader om kläder, på 

praktiska aspekter. Här är ett urklipp från Poolias tips:   

Tips inför anställningsintervjun 

 Var påläst och förberedd. Ju mer du tagit reda på om jobbet i förväg, desto bättre intryck gör du. 

 Fråga i förväg vilka dokument du ska ta med dig. Ta gärna kopior på dessa för att kunna 

överlämna på din anställningsintervju. 

 Ställ frågor. Då verkar du mer intresserad och får dessutom lära dig mer om tjänsten. 
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 Försök svara så uppriktigt som möjligt på rekryterarens frågor. Det vinner både du och din 

framtida arbetsgivare på.[...]- Poolia  

 

Poolia trycker på vikten av att vara i tid, ta i hand ordentligt, förbereda relevanta frågor, läsa på 

om företaget i förväg och ta med referenser. Här kommer två exempel på när samma praktiska 

råd är riktade till både kvinnor och män. Inlägget från Flashback är riktat till en man och det 

från Familjeliv är riktat till en kvinna. 

 

Till en man:  

Kolla platsannonsen några gånger till, skriv ner relevanta frågor och sätt dig även och fundera 

ut vad du vill ha med dig för information därifrån. En intervju är inte bara till för att se om 

du "duger" utan ger även dig en chans att se om det verkar vara rätt jobb för dig. Läs på lite 

om företaget. Ta med referenser också! Om du inte jobbat tidigare kan du kolla med någon 

tränare, gammal lärare etc.- Flashback 
 

Till en kvinna: 

[...]Läs igenom platsannonsen ordentligt. Och läs på om vad du själv har skrivit till dem. Var 

beredd på att svara på frågor om dig själv, dina egenskaper, varför du passar för tjänsten, men 

även lite privat. För vår del vill vi försöka få en känsla för hur personen är. Och om personen 

passar för tjänsten och tillsammans med de andra som arbetar hos oss. Ha färdiga kopior på 

betyg/referenser som intervjuaren kan få. Känns något mer seriöst/ordentligt om du har dem 

i en plastficka eller mapp, har själv fått sådana som är ihopvikta och lite knöliga, direkt ur 

fickan.[...]- Familjeliv  
 

Råden är alltså desamma oavsett vilket kön de är riktade till. En skillnad i de praktiska råden 

har dock uppmärksammat och det är att män i regel får tips och efterfrågar råd om att förbereda 

ett löneanspråk och hur högt detta bör ligga, vilket är något som inte diskuterades när kvinnor 

uppfattas som trådstartaren. Ingenstans bland materialet riktad till kvinnor dyker ordet “lön” 

upp. I forumtrådar riktade till män så kan det se ut såhär när lön diskuteras: 

[...]Jag brukar fråga hur löneutvecklingen ser ut och hur åldersfördelningen ser ut bland dom 

anställda. Brukar även fråga om utvecklingsmöjligheter inom företag, ifall man kan 

klättra[...]. -Flashback 
 

Ett till exempel: 

Du tjänar inget på att vara blygsam så släng fram vad medellönen är och kanske 500-1000kr 

mer än det- Flashback  
 

Att män får råd om löneanspråk och inte kvinnor går att koppla till tidigare presenterat resultat. 

Om det är allmänt känt att kvinnors egenskaper inte anses vara lika värdefulla på 

arbetsmarknaden som mäns så kanske kvinnor inte vågar sätta lika höga krav som en man hade 

gjort. Det är tydligt i materialet att kvinnor uppmanas till att vara sansade och återhållsamma 

vilket även passar in på detta tema, alltså att kvinnor inte ska ta för sig och ha löneanspråk men 

att män bör göra detta för att de har en naturlig plats på arbetsmarknaden.  
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4.5 Maktförhållande 

Ett antal personer som utger sig för att själva vara rekryterare eller chefer ger råd i 

kommentarsfälten på Flashback och Familjeliv. Arbetssökande söker efter tips för göra bra 

intryck på intervjuer och därför uppskattas och efterfrågas råd från just rekryterare. Här är ett 

exempel på när en rekryterare ger tips: 

 
Jag är en förhållandevis rutinerad rekryterare och här kommer några tips från mig. Var inte nervös! Att 

du inte har någon arbetslivserfarenhet vet de ju, det står väl i CV:t. Kom ihåg att de tycker att du är en 

intressant kandidat ändå! Ta med dig betyg och övriga intyg även om de inte bett om det. Om de inte ber 

om betyg etc under intervjun är det bara att fråga om de vill ha. Att du har med dig tyder på att du är 

grundlig och förberedd och sånt ger pluspoäng hos alla rekryterare. CV och personligt brev tycker jag är 

onödigt. jag som rekryterare har ju redan läst det och i de fall jag vill ha med det på intervjun skriver jag 

bara ut det själv. Gällande klädsel så tycker jag du ska spela säkert och köra snygga jeans, skjorta och 

nån tröja över, det funkar oavsett om man ska intervjuas för en tjänst som sopgubbe eller mellanchef. 

Håll dig gärna saklig och låt intervjuaren styra lite, men om du känner att du har argument för varför du 

är en bra kandidat, eller något annat du vill få sagt så ska du inte vara rädd för att säga det. Det är bara att 

köra "En annan anledning till att jag sökte jobbet/jag tror jag passar pga att...".[...]Kolla platsannonsen 

några gånger till, skriv ner relevanta frågor och sätt dig även och fundera ut vad du vill ha med dig för 

information därifrån. En intervju är inte bara till för att se om du "duger" utan ger även dig en chans att 

se om det verkar vara rätt jobb för dig. Läs på lite om företaget.-Flashback 
 

Det kan tyckas vara motsägelsefullt att en rekryterare berättar hur en arbetssökande på bästa 

sätt ska anpassa sig för att imponera på andra rekryterare. Både arbetstagare och arbetsgivare 

är alltså ansvariga för skapandet av det skådespel som pågår och inte ens arbetsgivarsidan 

verkar vilja att de som söker anställning ska vara ärliga med sin identitet. Rekryterarna får här 

makten att diktera hur deras ideal-kandidat skulle vara och får andra människor att härma denna 

genom att läsa intervjuarens tips. Det är troligt att människor som väldigt gärna vill, eller är i 

en sådan socioekonomisk position att de måste, ha ett jobb tar till sig mer av vad en person som 

utger sig för att vara rekryterare säger än en person som också är arbetssökande. Detta ger 

arbetsgivarsidan makt. Troligtvis svarar rekryterarna av välvilja för att hjälpa människor i 

behov av jobb att på bästa sätt få det, men utan att tänka på sin egen del i konstruktionen av 

intervjusituationer och sitt maktövertag. Rekryteraren i detta fall trycker även på det tidigare 

nämnda att intervjun även är till för att den arbetssökande ska se om jobbet är rätt och inte bara 

för rekryteraren att se om personen duger. Detta visar på att åtminstone denna rekryterare även 

ser till arbetarens intresse. Det är intressant att notera att arbetsgivarrepresentanten betonar 

arbetsgivarens behov av arbetskraft ännu tydligare än vad de arbetssökande gör. 

 

4.5.1 Desperation och hierarki 

Ett genomgående tema som kan ses i datamaterialet är till vilken grad en arbetstagare ska 

anpassa sig för att få ett jobb när det även ligger i arbetsgivarens intresse att människor ska vilja 
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jobba på deras arbetsplats. Det blir en fråga om vem som är mest beroende av vem och därav 

syns ett maktförhållande då det allt som oftast är den ansökande som har det största beroendet. 

Detta på grund av exempelvis ekonomiska och sociala faktorer så som ingen eller liten 

arbetslivserfarenhet, personen lågutbildad och får konkurrera om okvalificerade jobb eller 

långvarig arbetslöshet och därför ekonomiska problem. Detta leder till att de behöver jobbet 

mest och därför får anpassa sig. Här är ett exempel på en diskussion om detta maktförhållande. 

Detta inlägg är från en medlem som svarar i en Flashback-tråd: 

Hur förbered var du innan du gick på intervjun? Den klassiska brukar vara att man säger att man hör av 

sig inom en vecka när man inte får jobbet. Är man fortfarande intressant efter jobbet, brukar det säga 

något i stil med följande: Tills det här datumet har jag tänkt att vara klar med rekryteringen. 
 

Sedan kan man alltid kollar med referenserna om de har ringt från företaget!  
Om de ringer är man intressant för jobbet.  
Ringer det inte referenserna kan man söka nytt jobb  

 
Fjäska tror jag aldrig leder till jobb. Varför visa sig desperat när det är så att företaget egentligen behöver 

dig mer än vad du behöver företaget?- Flashback 
 

Här säger personen alltså att företagen behöver arbetarna mer än de behöver företaget och att 

‘göra sig till’ är att visa sig desperat. Såhär svarar trådstartaren på föregående inlägg: 

Jag var väl förberedd och fick t.o.m. frågan vad jag visste om företaget i fråga, och det kände 

jag att jag nailade... 
 
Fjäska är väl ett sätt att se det på också, men jag är rätt desperat. Vill verkligen ha nytt jobb, 

precis i samma stil på det jag sökte idag. Så defacto är det jag som behöver dom, behöver 

verkligen en nytändning... förmodligen mer än vad de behöver mig. Eller så möts vi typ 

halvvägs där..-Flashback 
 

Själva trådstartaren svarar alltså att det inte stämmer att den är i överläge utan att den behöver 

jobbet mer än arbetsgivaren behöver trådstartaren. På grund av detta kan personen tänka sig att 

“fjäska”, trots att det är ett desperat beteende. Här är ett till exempel på en konversation på 

Flashback där den manliga trådstartaren frågar om han ska bete sig lättsamt eller sakligt under 

arbetsintervjun och får detta svar: 

HAN som är chefen, han som gör skämten! du ska bara ta emot och skratta! HA HA- Flashback  
 

Trådstartaren svarar: 

Jag hänger nog bara på det han säger och svarar, skrattar med/efter honom. haha- Flashback 
 

Detta är ett tydligt exempel på hur de som söker tips får lära sig att de ska anpassa sig efter 

chefen och att maktförhållandet på så sätt upprätthålls. Det är även värt att notera att det aldrig 

stod att chefen i fråga var man utan den som svarar på tråden utgår ifrån det när denna använder 
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pronomet “han” som självklart för en chefsroll. Det visar på att yrken har en djupt inrotad status 

som antingen “manliga” eller “kvinnliga”. 

 

4.5.2 Nyetablering på arbetsmarknaden 

En ytterligare upptäckt som gjorts i datamaterialet är att en majoritet av de som skriver och ber 

om råd på Flashback och Familjeliv har ingen eller liten tidigare arbetslivserfarenhet. Vilken 

utbildningsnivå personerna har varierar dock. Bristen på erfarenhet, och för vissa i kombination 

med låg utbildningsnivå, gör att dessa personer är mer utsatta på arbetsmarknaden än de med 

mycket erfarenhet och utbildning då de kommer att ha större konkurrens om jobben. Här är 

exempel på hur en trådstart kan se ut från de olika forumen. 

Flashback:  

Jo de är så att jag blev kallad på arbetsintervju nästa vecka och jag har absolut noll koll på 

vad som gäller nu. Jobbet gäller en IT-Support. Rätt casual jobb antar jag? Jag har 

gymnasieutbildning och noll erfarenhet i arbetslivet. De enda jag har är mina betyg att 

komma med, och mig själv såklart.[...]- Flashback  
 

Familjeliv: 

Jag ska på min första riktiga arbetsintervju nästa vecka som receptionist på ett känt 

bilförsäljnings företag. Behöver verkligen tips på vad man ska säga, klädsel osv. Har jobbat 

som servitris i 3 år innan och på pressbyrån så är verkligen serviceminded. Har läst 

samhällsprogrammet med ekonomi som inriktning på gymnasiet. Är bara 22 år så behöver 

verkligen alla möjliga tips. Tacksam för svar!!!-Familjeliv  
 

Trådstartaren från Flashback erkänner att den inte har någon arbetslivserfarenhet och bara 

besitter gymnasieutbildning. Utifrån tidigare förda resonemang om att det är högre konkurrens 

om okvalificerade yrken än de kvalificerade går det att anta att han kommer att behöva anpassa 

sig mer efter tipsen än någon med mer erfarenhet. Trådstartaren från Familjeliv har 

arbetslivserfarenhet men bara gymnasienivå i utbildning. Varför det är en majoritet med liten 

eller ingen arbetslivserfarenhet som söker sig till forum för råd kan bara spekuleras om och kan 

vara ett förslag till framtida forskning.  
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5. SLUTSATS  
Den här studiens syfte har varit att fylla tomrummet i forskningen om hur förberedelserna inför 

arbetsintervjuer ser ut ur ett genusperspektiv och se om de missgynnar kvinnor på samma sätt 

som tidigare forskning hittat vid rekrytering. Studien har visat att kvinnor får fler råd om 

utseende än män får och råden är även mer specifika. Även råden de respektive könen får vid 

nervositet skiljer sig där män uppmuntras till att vara sig själva medan kvinnor får höra att de 

ska låtsas vara bättre än de känner sig. Resultaten visar att manligt attribuerade egenskaper är 

de mest åtråvärda och därför präglar en majoritet av intervjutipsen, även de riktade specifikt till 

kvinnor. Detta har främst uppmärksammats på två områden. Det första är att kvinnor rättfram 

uppmanas till att agera typiskt maskulint, men med särskild betoning på att inte vara för 

feminina då det kan minska en kandidats chanser att få ett jobb.  Det andra är i jämförelsen 

mellan typen av råd män och kvinnor får. Män uppmanas till att vara sig själva medan kvinnor 

får specifika direktiv om hur de ska bete sig, hur de ska klä sig och vad de ska säga. Detta tyder 

på att män anses inneha korrekt beteende naturligt medan kvinnor behöver anpassa sig. 

Feminina egenskaper anses vara dåliga och manliga/diskreta egenskaper är önskvärda. Studien 

har alltså lyckats besvara den första frågeställningen om hur råd inför en anställningsintervju 

som riktar sig till män respektive kvinnor skiljer sig åt. Den andra frågeställningen syftar till att 

få svar på vilket sätt tips inför arbetsintervjuer konstrueras i könsneutrala termer. Den har främst 

besvarats med temat ”praktiska råd” då det övergripande mönstret är att det är de praktiska 

råden som är de könsneutrala och de som berör utseende och uppförande tenderar att vara 

könade.  

 

Ett beroendeförhållande där arbetsgivaren har övertaget syns i materialet, vilket svarar på den 

tredje frågeställningen på vilket sätt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare 

konstrueras i intervjutipsen. Detta upprätthålls i intervjutipsen genom att råden uppmanar den 

arbetssökande att foga sig för arbetsgivaren genom till exempel val av kläder och sätt att 

prata. Rekryterare deltar även i diskussionerna om hur en kandidat bör bete sig på olika forum 

och uppmanar till att ‘göra sig till’ vilket innebär att även arbetsgivare är med och konstruerar 

de strukturer som finns. Den sista frågeställningen är i vilken utsträckning Goffmans (1959) 

teori om “impression management” går att applicera på de tips en arbetssökande får inför en 

arbetsintervju. Resultatet visar att skådespel är ett genomgående tema i hela materialet men 

redovisas framförallt under temat “var dig själv, men…”. Arbetssökande uppmanas till att 

gömma sina egenheter och klä sig enligt en färdig mall. Kvinnor uppmanas även till 
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återhållsamt uppförande medan män uppmanas till att vara sig själva och anspela på sin 

unikhet. Män har alltså också en press på sig om att sticka ut och anpassa sig efter 

arbetsmarknaden vilket tyder på att den är styrd av strukturer som missgynnar arbetare 

generellt. Det kan dock tilläggas att kvinnors anpassning enligt de råd som har analyserats här 

kan sägas vara av ett mer omfattande slag än de som riktas till män.  

 

Det här kan kopplas till Beverley Skeggs (1997) analyser av relationen mellan kön och klass 

bland brittiska arbetarklasskvinnor. I en studie av just det föregående är ett av hennes resultat 

att de unga arbetarklasskvinnorna som undersöktes inte rättfram erkände att de var 

arbetarklass utan detta märktes bara i deras beskrivning av hur de gjorde för att passera som 

medelklass. De anpassade sig ständigt för att undvika stämpeln som arbetarklasskvinnor 

historiskt har fått av att vara smutsiga, farliga och värdelösa. Genom att agera mer 

omvårdande, respekt- och ansvarsfullt kunde de undvika denna märkning. Kvinnorna strävade 

även ständigt efter att förbättra sitt utseende och sitt hem för att inte avslöja sin 

klasstillhörighet. När de letade efter skillnader och likheter mellan sig själva och 

medelklasskvinnor så definierades deras klasstillhörigheter (1997, s. 119, 133). 

Respektabilitet är ett centralt begrepp för Skeggs, och det begreppet kan också användas för 

att förstå de mönster som har analyserats här. De råd och tips som riktas till kvinnor i mitt 

material karaktäriseras i stor utsträckning just av att kvinnor uppmanas att framställa sig 

själva just som respektabla.  

 

I introduktionen beskrivs två studier varav den ena uppger att kvinnliga egenskaper anses vara 

dåliga på arbetsintervjuer (Latu et al. 2015) och den andra uppger att tiderna har börjat förändras 

och kvinnor har börjat uppskattas vid rekrytering av chefer (Koenig et al. 2011). Det resultat 

som denna studie visar är att kvinnliga egenskaper inte ses som de mest fördelaktiga 

egenskaperna, vilket kan ha att göra med att det inte är några chefspositioner det diskuteras i 

exempelvis forumen. Men det kan också vara ett tecken på att de tips som ges är förlegade och 

inte längre aktuella. Samhället och arbetsmarknaden kan ha börjat bli mer jämställd men råden 

till kvinnor är förankrade i föreställningar om kvinnlighet som samhället inte längre omfattas 

av. Det kan därför bli en otjänst att ge kvinnor råd om att vara återhållsamma om deras 

egenskaper egentligen uppskattas. Det är även en otjänst mot män då de uppmanas till att bete 

sig på ett sätt som egentligen inte gynnar dem.  
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Som tidigare beskrivet så har olika datakällor använts olika mycket. Forumtrådarna har varit de 

som har gett mest information och stått för majoriteten av tips inför arbetsintervjuer. De har 

bidragit med ärliga råd och diskussioner kring arbetsintervjuer. De andra datakällorna är företag 

och organisationer och har därför fler regler att förhålla sig till och har ett ansvar för vad som 

publiceras på deras hemsidor. Detta ansvar finns inte hos deltagarna på Flashback och 

Familjeliv och man kan därför förvänta sig ärligare svar därifrån. Tidningen Karriär är den 

datakälla som förutom detta vill göra sin tidning attraktiv och sälja prenumerationer, och därför 

har ett annat intresse av att deras råd går hem hos läsaren. Det är bara Arbetsförmedlingen som 

är statligt ägd, resterande källor har ett vinstintresse vilket kan påverka vilka råd de tar med. 

Antingen vill de att arbetslösa ska söka sig till deras bemanningsföretag, sälja lösnummer eller 

gå med i deras fackförbund.  

 

Arbetsförmedlingen skriver på sin hemsida att en del av deras uppdrag är att se till att olika 

grupper kan förbereda sig likvärdigt för sitt inträde på arbetsmarknaden. Om detta ansvar ligger 

på dem borde det vara i deras intresse att motverka de strukturer på arbetsmarknaden som 

framkommit i denna studies resultat. De ger redan tips på vad en ansökande bör tänka på inför 

en arbetsintervju men ett förslag är att könsneutrala råd bör ha ett större fokus i deras arbete 

mot att höja sysselsättningen. Det bör vara fördelaktigt för alla som är del av en demokrati att 

göra arbetsmarknaden lika välkomnande för alla människor oavsett kön. Arbetsförmedlingen 

drar även i nuläget sitt strå till stacken genom att deras råd är redan könsneutrala till den nivån 

att de inte nämner kön eller typiska plagg som går att koppla till män eller kvinnor. Om den 

struktur som nu finns, alltså att människor tillsammans rekonstruerar tips som missgynnar 

kvinnor, fortsätter att dominera på plattformar såsom Internet så finns risken att deras 

könsneutrala råd försvinner i mängden. Ett förslag är att arbetsförmedlingen gör en satsning på 

att medvetandegöra hur tips och råd som ges inför arbetsintervjuer kan vara förlegade och bistå 

med ett ännu tydligare könsneutralt alternativ. En svårighet är att Internet är till för att vara fritt 

från censur och därför kommer dessa tips att finnas kvar så länge strukturen som missgynnar 

kvinnor finns kvar. Därför behövs något som hjälper själva rekryteringsprocessen att bli så 

jämställd som möjligt. Förslag till framtida forskning är hur anonymiserade arbetsintervjuer 

skulle fungera ur ett jämställdhetsperspektiv, alltså att rekryteraren inte vet könet på den 

arbetssökande. Detta kan dock leda till problem vid rekrytering som kräver just ett visst kön 

samt att vissa könsmarkörer kan vara svåra att dölja trots att man inte ser personen så som röst. 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att studera ifall könade intervjutips missgynnar 
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arbetsgivaren. Om arbetsgivaren är de som har övertaget i arbetsintervjuer kan det vara så att 

skillnad först kommer ske om det kartläggs hur detta påverkar arbetsgivare.   

 

5.1. Begränsningar 

Svårigheter som funnits med denna studie är de etiska aspekterna. Netnografi är en ny 

forskningsmetod och därför finns inte helt utvecklade riktlinjer för etisk hantering av 

datamaterialet. Det kan vara problematiskt att bestämma om det är etiskt korrekt att använda 

foruminlägg som datamaterial då informanterna inte har gett sitt medgivande. Anonymisering 

är svårt när datamaterialet går att hitta via en citat-sökning på en kommersiell sökmotor, jag 

som forskare kan inte garantera att det inte går att avslöja identiteten på enskilda individer. 

Framtagandet av riktlinjer att följa för netnografi är avgörande för att främja dess framväxt som 

en vetenskaplig metod. I denna studie har könsbestämmelse gjorts utan att varje informant fått 

möjlighet att uppge sitt eget kön. Könstillhörighet har avgjorts via använda pronomen eller 

kvinnliga respektive manliga markörer. Det har varit centralt att avgöra kön för att kunna svara 

på studiens frågeställningar men har varit en stor svårighet då det finns risk för felbedömningar 

eller missuppfattningar. I intervjusituationer får informanten möjlighet att själv uppge sitt eget 

kön vilket underlättar för forskaren och styrker studiens reliabilitet.  

 

En annan svårighet som uppmärksammats är att information som ligger lagrad på Internet lätt 

kan försvinna eller ändras (Sade-Beck, 2004). Det finns ingen garanti att den information som 

jag använder nu finns kvar om någon annan ska replikera denna studie. Det är även viktigt att 

belysa att studier baserade på material från Internet lätt missar en äldre målgrupp då det är fler 

unga än äldre som använder Internet (Findahl & Danielsson, 2015). Resultatet blir alltså inte 

representativt för befolkningen generellt.  Att inkludera exempelvis arbetsförmedlingens tips är 

ett sätt att bredda denna målgrupp då de även delar ut sin information i pappersform. 
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