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Självmarknadsföringens karusell 
Jobbauditions, dramaturgiska självutlämningar och scenångest 

 

 

 

Marissa Ernlund 
 
 
 
 
 
 
 
Inledning- Från uthållig arbetssökande till ett självmarknads-
förande varumärke  

 

En ballerina, framsvävandes med gracefulla rörelser på en upplyst scen, 

kämpar ihärdigt. Hon framför ett dansnummer, för att uppnå sina 

drömmars roll. Framför henne, på den främsta raden, bland det som an-

nars utgör publikplatserna, sitter ett antal rollbesättare. Med kritiskt 

värderande ögon noterar de varje steg, varje gest, varje hopp; ”hon mås-

te sträcka ut benet mer”, säger en av dem till de andra. ”Hennes grand-

plié var mycket bra, dock”, noterar en annan av rollbesättarna och fort-

sätter att studera ballerinans rörelser.  

 

I dagens samhälle är jobbauditions inte enbart begränsade till balettens 

värld; en värld från vilken fenomenet delvis har sin grund och där audi-

tions är A och O (Rizzuto, 2013). Numera är vi alla en del av det som 

kritiskt granskande samhällsdebattörer har kommit att benämna som 

”auditionssamhälle” (se t.ex. Söderin, 2013). Nationalencyklopedin de-

finierar begreppet ”audition” som ett ”arrangemang varvid kandidater 

till roller i ett sceniskt verk e.d. agerar på prov/…/ (Nationalencyklope-

din, 2014). Auditionbegreppet härstammar från det latinska ordet ”audi-

re”, som betyder ”höra.” Numera innefattas inte enbart sångprov, när 

audition kommer på tal. Även skådespelare, inom teater och film, och 

dansare gör uttagningsprov, i form av auditions. Wikipedia beskriver 

auditions som: 
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 ”systematiska talang- och utseendebaserade rollbesättningar.” En au-

dition kan bestå av flera prov. Det är vanligt att det förekommer gall-

ringar mellan varje prov. En audition kan pågå från allt till en dag och 

upp till flera veckor (Wikipedia, 2014).  

 

Även inom arbetslivet har upplevelseimperativet fått fotfäste. Att jobba 

ska således vara en upplevelsebunden erfarenhet, men även utgöra en 

utmaning. Salomonsson (2003) skriver att ett perfekt jobb nuförtiden 

ska vara utvecklande, självförverkligande, skapa förutsättningar för att 

tänja och pröva gränser och så ska det också vara kul att arbeta (Salo-

monsson, 2003). Genom jobbauditions satsar alltså många arbetsgivare 

numer på en upplevelsefokuserad rekryteringsprocess, med fokus på 

massan av arbetssökande. Och en jobbaudition ska således vara något 

utmärkande, ”extra.” Detta visar sig inte minst genom det språkbruk 

som tillämpas av förväntansfulla arbetsgivare, som ska till att anställa: 

”Vi kallade 150 stycken (arbetssökande, min anmärkning) till speeda-

ting” (Johanson et al. 2013). En skribent för Arbetsförmedlingens plats-

tidning, Platsjournalen, beskriver jobbauditions på ett lättsamt, okritiskt 

och nästintill komiskt sätt, notera följande citat:  

 

”/…/gallras de sökande ut i flera steg, tills det återstår ett vinnande 

gång, som har chans till anställning. Lite som det går till i melodifesti-

valen (sic!) eller i tv-programmet Idol” (Engelbrektson, 2012).  

 

Det är ”/…/ett rättvist och demokratiskt sätt att ge alla samma chans”, 

får den hurtigt undersökande journalisten från Aftonbladet besked om 

från arbetsgivaren ifråga när han, genom en audition, söker jobbet som 

Karlstads nya ”jeanskung” (Svensson, 2012). Alltfler arbetsgivare ser 

således fördelarna med jobbauditions. Enligt Söderin (2013) har dessa 

arbetsgivare, med entusiasm, anammat konceptet med auditions. Detta 

gäller i synnerhet för de jobb som kännetecknas av både låg status och 

låg lön (Söderin, 2013). Många är de hotell, matkedjor och klädjättar 

som uttalat sig positivt om den nya anställningstrenden. Butikschefen 

för Coop Extra Danderyd intervjuades av Platsjournalen om de fördelar 

som han ser med jobbauditions. Utöver uppfattningen om att många fler 

arbetssökande då kan få komma och visa vad de går för menar han att 

jobbauditions även framkallar en:   

 



 

3 

 

”/…/känsla bland de sökande som är omöjlig att skapa i en intervju 

mellan fyra ögon. Gemenskapen blir stark när alla får kämpa för att nå 

ett mål. Upplevelsen av att vinna är stor och känslorna rusar under 

kvällen. Kramar och applåder när någon går vidare avlöses av en och 

annan tår från den som föll på mållinjen” (Engelbrektson, 2012:2).    

 

På en jobbaudition, för ett äldreboende, ställdes de arbetssökande inför 

ett forum av förväntansfulla representanter och intressenter. Dessa 

grupper skulle, utifrån sina egna preferenser och önskemål gentemot de 

arbetssökande, bedöma deras lämplighet för de utannonserade jobben. 

De arbetssökande fick således gå från bord till bord, på korta intervjuer. 

Därefter ”graderades” alla de 310 arbetssökanden, som kallats till den 

första etappen i auditionsprocessen. Detta med syftet att sålla ut en ska-

ra, på ett fyrtiotal arbetssökande, för den sista gallringen och innan det 

slutgiltiga valet, av ett relativt få antal, genomfördes (Johanson et al, 

2013). När det finns fler arbetssökande, än vad det finns arbete, ställer 

detta givetvis arbetsgivarna i en fördelaktig position där de, mer eller 

mindre, kan välja och vraka bland de arbetssökande. Tidigare forskning 

menar att på den öppna, svenska arbetsmarknaden styrs utbud och efter-

frågan, på arbetskraft, bland mycket annat, av det samhälleliga konjunk-

turläget (Jonasson, 2006; Bolinder, 2006).  

 

Detta ställer även tuffare krav på den arbetssökande individen, som då 

måste till att situationsanpassa sina prestationer. Detta efter de arbets-

livsmässiga villkor som formuleras av arbetsgivare, inte minst i deras 

tillvägagångssätt avseende rekrytering av ny arbetskraft (Bolinder, 

2006). Samtidigt har det, på senare tid, dykt upp många kritiska artiklar 

kring jobbauditions. Dessa lyfter fram arbetssökandes röster om hur 

”förnedrande” det är att köa till audition för ett jobb. Artiklarna beskri-

ver på ett ingående kritiskt sätt detaljerna, ex: ”Hundratals ungdomar 

köade i går i iskylan (min kursivering) för ett tiotal jobb i klädbutik” 

(Berger, 2014). Eller så diskuterar de den nya anställningstrenden ge-

nom retrospektiva blickar, om när jobbtiderna också var svåra, men när 

den hårt arbetande människan i alla fall fortfarande kunde välja att ”hål-

la huvudet högt” inför ”storgubbarna:”    

 

”Det är något så oerhört ledsamt över bilden av de många köande ar-

betslösa. Makthierarkier. Svaga som ställs inför starka, beordrade att 
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prestera för att sedan granskas och bedömas och sedan få sin 

dom/…/Nog minns jag min fars sträva och spruckna händer, slitna av 

ett liv fyllt av hårt arbete och dåligt betalt/…/Att tvingas köa utanför 

Ica inför en audition helt efter Icas villkor. De starka styr. De svaga 

dansar efter” (Persson, 2014).   

 

Bakgrundshistorien till fenomenet med jobbauditions 

 

Auditions härstammar från USA, där arbetsmarknaden och ekonomin 

präglas av hård konkurrens. Därför skolas unga människor in i audition-

tänkandet redan under skolåren, där de får öva på att marknadsföra sig 

själva och sina starka sidor (Axelsson, 2012). I USA har auditions även 

en stark koppling till tillfälliga jobb (som då blir provanställningar). 

Dessa auditions går ut på att arbetsgivare anställer ”tillfälliga arbetare” 

som fyller upp heltidsanställningar, på arbetsplatsen ifråga. Då sparar 

arbetsgivaren in både tid och resurser. Samtidigt möjliggör det, för ar-

betsgivaren, att bedöma hur väl den tillfälligt anställde uppfyller de ar-

betsmässiga kraven och andra viktiga förutsättningar, som spelar in, för 

att på bästa möjliga sätt kunna genomföra arbetet (Libes, 1997). Ar-

betsgivare, i USA, har således en stark position gentemot arbetstagare. 

Eller, för att citera Libes:  

 

”By monitoring temporary workers, employers are given the ability to 

assess, evaluate, judge, and grade them on all levels of ability and in-

terpersonal skills at leisure and choose to proceed with the hiring pro-

cess, continue the temporary status, or replace them if some attribute is 

found wanting” (Libes, 1997:55).  

 

Lyckas inte den tillfälligt anställde således att prestera, på ett tillfreds-

ställande sätt, fortsätter arbetsgivaren bara med nästa kandidat och näs-

ta, för att så småningom finna den kandidat som anses vara mest läm-

pad för jobbet. Flexibilitet och anpassningsbarhet är ledstjärnan, som 

driver arbetssökande, på arbetsmarknaden i USA (Libes, 1997). Ovan-

stående artikel problematiserar dock inte det faktum att anställningsfri-

heten, och bedömningen, ligger hos arbetsgivarna. Inte heller problema-

tiseras det faktum att även många tillfälligt anställda kan känna behov 

av en säkrad och rutiniserad tillvaro, vad inkomster och arbete beträffar. 
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Dessutom bör det noteras att en del tillfälligt anställda aldrig erbjuds en 

permanent anställning, på någon alls av de tillfälliga arbetsplatserna.  

 

Som Libes (1997) själv påpekar erbjuds permanent anställning till cirka 

40 % av två miljoner tillfälligt anställda. Det är till mindre än hälften av 

dem alla. Ändå framhålls många fördelar, för de arbetssökande, med 

denna anställningstrend. En fördel, som lyfts fram, är att dessa auditions 

tillhandahåller möjligheter, för de arbetssökande, att ”pröva på” flera 

olika jobb. Detta innan de ”binder upp sig” på permanent basis, vilket 

utökar chansen att finna ett arbete som individen anser passar för denne 

(Libes, 1997). Därutöver föreligger möjligheten, för den tillfälligt an-

ställde, att etablera ett socialt nätverk. Likaså att utvidga sin arbetslivs-

mässiga horisont, det vill säga innan denne gör ett permanent karriärval 

(Libes, 1997). Att de arbetslivsmässiga karriärvalen, och de tillfälliga 

anställningarna, både kan möjliggöras och begränsas av faktorer som 

kön, ålder, klass, etnicitet/kultur, handikapp och så vidare problematise-

ras inte i artikeln.         

 

Problemformulering, med syfte, frågeställning och några rader om 

dispositionen 

 

Fyra respondenters resonemang och konkreta erfarenheter, av jobbaudi-

tions, utgör studiens huvudfokus. Att utgå från enskildas egna berättel-

ser, deras inifrånperspektiv, på jobbauditions är intressant. Detta inte 

enbart utifrån jobbauditions aktualitet på den öppna, svenska arbets-

marknaden, men även för att Arbetsförmedlingen, en av de viktigaste 

arbetsmarknadsaktörerna, förhåller sig genomgående okritisk till dessa. 

I en artikel, i Platsjournalen, intervjuas Josefine Mattsson. Hon är en 

gymnasiestuderande kvinna som gick på jobbaudition och, genom både 

rollspel och gruppintervjuer, fick det ”eftertraktade” extrajobbet på 

Coop Extra i Danderyd. Efter en audition på sex h fick Josefine Mattson 

direktbesked, från arbetsgivaren, om att hon har ”rätt personlighet” och 

att jobbet var hennes. Mattsson ser sin egen auditions koppling till en 

Idol-tävling och konstaterar förnöjt att det bara gör att man inser att 

man har ”/…/ett väldigt speciellt jobb, som det ställs höga krav på att 

få.” Artikeln beskriver, på ett oproblematiskt sätt, denna unga kvinnas 

resonemang om sin jobbaudition. Uppmärksamma följande utsaga:  
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”En del klarade inte pressen, och fick inte fram ett ord. Andra fick möj-

ligheten att visa upp sin spontana och rättframma sida” (Engelbrektson 

2012:2). 

 

Notera, av ovanstående citat, den okritiska koppling som Engelbrekt-

son ger Mattsson möjligheten att anlägga och detta utan att ens ifråga-

sätta utsagan. Då avseende Mattssons koppling mellan individers per-

sonliga egenskaper och att utmärka sig i ett visst socialt sammanhang 

(Engelbrektson, 2012). Klarar man inte av den press som man kan få 

uppleva på en jobbaudition, kan man osannolikt vara en socialt ut-

åtriktad personlighet och därmed lämplig för jobbet ifråga.  

 

Jobbauditions kan alltså, för vissa aktörer, bara förefalla vara ett annat 

sätt att intervjua arbetssökande på. Johansson (2009) påpekar dock att 

det föreligger både ”komplexitet och mångfald” i studier av det var-

dagliga. Det som till en början ger intryck av att vara både begripligt 

och självklart är inte alltid det och tvärtom (Johansson, 2009). Precis 

som jag har eftersträvat att visa på, och argumenterat för, är inte job-

bauditions en lika oproblematisk företeelse som man först kan komma 

att anta. Foucault (1993/1971) ser inte på den diskursiva makten som 

en företeelse uppifrån och ner. Ändå medger han att makten alltid har 

tillhört dem som har möjligheter att definiera vad som anses vara kun-

skap, giltigt och betydelsefullt (Foucault, 1993/1971). Foucault skriver 

själv, både ärligt och kritiskt påpekande, att:  

  

”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som 

helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om 

vad som helst. Tabuerade ting, ritualer för olika tillfällen, det talade 

subjektets privilegierade eller exklusiva rätt” (Foucault, 

1993/1971:7).    

 

Föreliggande working-paper syftar till att, på kritisk väg, utforska fe-

nomenet med jobbauditions. Studien har en kvalitativ och explorativ 

forskningsansats, med fokus på att förstå och tolka fenomenet. Detta ut-

ifrån fyra unga vuxnas inifrånperspektiv. För att uppnå syftet kommer 

följande forskningsfråga att besvaras: vilka resonemang och konkreta 

erfarenheter av jobbauditions på den öppna, svenska arbetsmarknaden 
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ger respondenterna uttryck för och hur kan deras resonemang och erfa-

renheter förstås?   

 

Efter denna koncisa inledning, utmynnande i själva forskningsfrågan, 

fortsätter detta working-paper med att först, på ett övergripande sätt, 

tillhandahålla en ganska utförlig inblick i den samhälleliga dialog som 

förekommer kring vad som krävs av arbetssökande, för att framstå som 

anställningsbara, och vad som kan utgöra hinder för att få ett arbete. 

Denna framställning kommer även att ligga till grund för att förstå och 

tolka det empiriska materialet, det vill säga intervjuerna. Framställning-

en syftar således till att fördjupa förståelsen för respondenternas reso-

nemang. Därefter redovisas själva forskningsprocessen, det vill säga 

metod, material och genomförande. Näst därefter följer resultat och 

analys, av intervjuerna. Metodologiska reflektioner samt avslutande ord 

och synpunkter avrundar, till syvende och sist, detta kritiskt utblickande 

working-paper. 

        
Att framställa sig själv- Det anställningsbara, personliga unikumet 
 
I dagens samhälle är det upp till den enskilda individen att, på en kon-

kurrenskraftig arbetsmarknad, framträda och marknadsföra sig själv 

som anställningsbar. Som Brown et al. (2002) påpekar blir fler indivi-

der ”anställningsbara” i tider av högkonjunktur, när det finns bra om 

jobb. Detta medan fler individer kategoriseras som ”icke-

anställningsbara” i tider av lågkonjunktur, när det är dåligt om jobb. I 

dessa tider blir det då även fler som också konkurrerar om de lågavlö-

nade lågstatusjobben (Brown et al, 2002). Bland annat visade en inter-

vjubaserad telefonstudie, bland 800 svenska arbetsgivare, att arbetsgi-

vare anser att det sätt som den arbetssökande personligt engagerar sig 

på, i sitt jobbsökande, är en viktig faktor i deras anställningsbeslut 

(Behrenz, 2001). Det sätter hård press på den enskilda individen om att 

göra allt som krävs, för att få chans på de jobb som finns.  

 

I denna strävan, efter att framhäva sin person, föreligger det dock en 

risk för att vissa individer, men även för att särskilda samhällsgrupper, 

utesluts. Att på ett aktivt och pragmatiskt sätt marknadsföra sig själv, 

som ett personligt varumärke, och då med en stor portion självförtroen-

de, är maskulint kodade ideal. Detta gör att många kvinnor kommer till 
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korta. Sett till själva hegemonin 1 faller även många män från arbetar-

klassen bort. Detsamma gäller för män från vissa invandrargrupper 

(Fogde, 2011). I dagens samhälle pendlar en majoritet av unga männi-

skor inte bara i Sverige, utan även ur global synvinkel, mellan tillfälliga 

jobb. Detta utan att riktigt kunna etablera sig på den öppna arbetsmark-

naden. I och med detta får de även en tillvaro som kännetecknas av en 

bestående otrygghet (Standing, 2013). Att lära de unga att bli anställ-

ningsbara förefaller vara ett av det svenska samhällets främsta sätt att 

bearbeta detta sociala problem på.  

 

Denna anställningsbarhet ska, hävdar Salomonsson (2003), manifeste-

ras genom att individen uppvisar både en tilltalande personlighet och ett 

slagkraftigt CV (curriculum vitae) (Salomonsson, 2003). Detta ”arbete-

för arbete”, som är vanligast på en krävande arbetsmarknad, med att 

ständigt hålla CV:t uppdaterat, sina kompetenser fräscha och de person-

liga egenskaperna utvecklade är, enligt Standing (2013), avhumanise-

rande försök att förmå individen att uttrycka individualitet. Det är även 

processer som upptar omfattande tid i anspråk, av den arbetssökande. 

Samtidigt avkrävs av individen att denne, i olika samhälleliga situatio-

ner och sammanhang, ska underkasta sig standardiserade beteendekoder 

och rutiner (Standing, 2013). 1990-talets arbetsmarknadsretorik, med 

honnörsord som social kompetens och flexibilitet, fastslår budskapet 

om att det är upp till varje individ att visa på ett personligt engagemang, 

drivkraft, vilja och ambitioner när denne befinner sig på en arbetsmark-

nad i ständig förändring (Salomonsson, 2003). 

  

Att vara en självmarknadsförare betyder, enligt Paulhus et al. (2013), att 

individen aktivt och medvetet framhäver sin kompetens, sin förmåga, 

sin talang, sin personlighet och liknande personliga drag och egenska-

per. Skryt och överdrifter är inte ovanligt hos dessa så kallade ”self-

promoters.” Deras motsatser utgörs av de individer som använder sig av 

”ingratiationstaktiker.” Det betyder att dessa individer ofta eftersöker 

publikens gillande. För att bli omtyckta använder de sig av taktiker som 

                                                        
1 Mansforskaren Robert Connell (1996) diskuterar ”hegemonisk maskulinitet.” Denna masku-
linitet finns inom näringslivet, militären och staten och ger en kollektivt övertygande bild av 
maskuliniteten. Gentemot den hegemoniska maskuliniteten kontrasterar olika underordnade 
maskuliniteter. Det kan vara maskuliniteter som t.ex. homosexuella män, svarta män och in-
vandrarmän står för (Connell, 1996). 
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åsiktskonformitet, smicker och humor. Paulhus et als. studie fann att de 

som använder sig av ingratiationstaktiker, i anställningssituationer, är 

mer omtyckta, men de som är self-promoters uppfattades som mer 

kompetenta, drivande och handlingskraftiga (Paulhus et al, 2013).  

 

Björk (2012) understryker att den arbetssökande individen måste göra 

reklam för den arbetskraft som denne erbjuder arbetsgivare. Självmark-

nadsföringen, av ens arbetskraft, bör även innehålla något unikt, det vill 

säga något utmärkande som särskiljer individen från andra arbetssökan-

de. Betydelsen av ”förställning” blir således uppenbar först när indivi-

den är arbetslös och kliver ut i jobbsökeridjungeln. För att bli anställ-

ningsbar ska man, som arbetssökande, lära sig att bli den person som 

arbetsgivaren vill att man ska vara. Vanliga råd till arbetslösa är att de 

ska tänka (utgå från arbetsgivarens behov), tala (hålla samma ton, röst 

och rytm som arbetsgivaren), men också röra sig som den potentiella 

arbetsgivaren (anamma arbetsgivarens rörelser, kroppsspråket).  

 

Björk ifrågasätter detta, som hon ser det, köp- och säljsamhälle. Det är 

ett samhälle där arbetsförmedlares, jobbcoachers m.fl. aktörers råd går 

ut på att arbetssökande, med hjälp av sin inlevelseförmåga, ska sätta sig 

in i arbetsgivares behov. Bara för att därefter använda sig av denna 

förmåga, i ett instrumentellt syfte, det vill säga för att bli anställd 

(Björk, 2012). Samtidigt finns det diskurser som hävdar att individens 

framgång beror på dennes självförtroende, men även på tilltron till den 

egna förmågan. Eller för att citera Sarrimos (2012) utmärkta konstate-

rande, som också är ganska talande i sammanhanget:  

 

”Individen tilldelas ett marknadsmässigt värde som utgår från att alla 

kan lyckas bara de försöker, eftersom marknaden/…/premierar det sub-

jekt som är villigt att ”ta för sig” och ta risker (Sarrimo 2012:216).      

 

Paradoxalt nog framhålls samtidigt vikten av att vara en genuin individ, 

att vara sitt eget unika jag, i möten med arbetsgivare (Björk, 2012). Det-

ta har delvis att göra med att det, under större delen av 1900-talet, även 

har pågått en stark individualiseringsprocess (Johansson, 2012). Det var 

i samband med moderniseringsprocessen, under slutet av 1800-talet, 

som olika gemenskaper bröts. Gemenskaper som tidigare hade säker-
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ställt individers identiteter (Stier 2003:32). Från 1900-talet sattes det så-

ledes mer fokus på den enskilda individen. Detta föranledde att det som:  

 

”/…/förr i tiden var en utstakad livstråd har formligen kommit att anta 

skepnaden av en fiberoptisk kabel med ett närmast oändligt antal val-

möjligheter när det gäller livsstilar och livsval” (Stier 2003:35).  

 

Individen ska således, sett till socialt identitetsskapande, aktivt välja 

vem och hur denne vill vara och varför. Med andra ord utgör individens 

många handlingsalternativ pudelns kärna. Samtidigt som det är stort fo-

kus på individen, och det individuella, börjar det bli allt svårare att se 

det unika, det speciella, hos individen. Historiskt har vår västerländska 

kultur formats utifrån vår förmåga att kopiera och imitera, men även 

genom arbetet med att massproducera varor och tjänster. Som Johans-

son understryker är individualiseringen idag hårt framdriven. Visst före-

ligger det fortfarande möjligheter, för individen, att kunna experimente-

ra och vara kreativ med sin sociala identitet, men i kulisserna närvarar 

alltid risken för att även individualiteten närhelst kan börja övergå till 

att mer handla om att kopiera och imitera andra människor (Johansson, 

2012). ”Standardiserad individualitet” kallar Stenberg (2011) fenome-

net för. Han hävdar att individer nuförtiden skapar och framställer sin 

egen identitet, och livsstil, med likartade produkter. Det är en konse-

kvens av konsumtionssamhällets påverkan, på den enskilda individen 

(Stenberg, 2011). 

     
Introverta och extroverta i det självmarknadsförande konkurrens-
samhället 
 

För att stå sig väl i konkurrensen, med andra arbetssökanden, krävs det 

att individen marknadsför sig själv på ett sätt som kommer att tilltala 

potentiella arbetsgivare. Hur väl individen lyckas, med denna själv-

marknadsföring, beror till stor del på vilken slags person denne är. En-

ligt Cain (2012) kan man, grovt generaliserat, skilja mellan den extro-

verta (handlingsmänniskan) och den introverta (reflektionsmänniskan) 

individen. En introvert individ uppges vara inåtvänd, eftertänksam, 

känslig, seriös, intellektuell, försiktig och tillbakadragen. Detta medan 

en extrovert individ, den introverta individens motpol, är utåtriktad, so-

cial, sällskaplig, livlig, riskbenägen, lättsam, dominant och aktiv. I den 
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västerländska kulturen föreligger ett extrovert ideal. Utifrån den tanken 

hävdar Cain att samhället belönar de individer som uppvisar en utåtrik-

tad och social läggning. 

 

Cain refererar till vetenskapliga studier som understöder tesen om att 

extroverta individer, som har en tendens att tala mycket och snabbt, 

uppfattas som mer kompetenta, och handlingskraftiga, än sina introverta 

motsvarigheter. Synen på introverta individer är således inte lika posi-

tiv. De uppfattas som tråkiga, livlösa, neutrala och till och med som 

klumpiga. Dessutom föreligger det en missuppfattning om att vara in-

trovert är synonymt med att vara blyg, vilket inte alltid är fallet. För den 

sociala omgivningen framstår dock de båda personlighetsdragen som 

desamma (Cain, 2012).  

 

Cain argumenterar för ”teorin om fria personlighetsegenskaper.” Enligt 

denna teori formas våra personlighetsdrag av både arv och miljö. Det är 

således möjligt att en introvert individ kan bete sig på ett mer utåtriktat 

sätt, om situationen så kräver. Således kan individen ta sig ur det skyd-

dande skal, som omger dennes personliga läggning. Detta kan ske när 

individen önskar att uppnå något som anses vara särskilt meningsfullt 

eller som denne värdesätter. Samma förmåga har även extroverta indi-

vider, men då handlar det mer om att de ska kunna uppvisa en högre 

grad av lyhördhet och bli mer inlyssnande. (Cain, 2012). 2  

 

Arbetsgivare, som ska till att rekrytera, betraktar social kompetens som 

en av flera avgörande huvudfaktorer hos den arbetssökande, när de ska 

till att anställa (Behrenz, 2001). På samma gång förekommer en livlig 

samhällsdebatt där en del forskare ser en klar koppling mellan arbets-

löshet och unga människors bristfälliga sociala kompetens samt deras 

bristande inlärning av ”mjuka kompetenser.” Detta förstås både som 

skolans och vuxenvärldens misslyckande. De kritiseras för att inte sätta 

tillräckligt hårda krav på de unga. Detta för att ge dem en mer realistisk 

bild av vad inträdet på arbetsmarknaden innebär, men även av vad ar-

betsgivare eftersöker (Henrekson & Sanandaji, 2013).    

                                                        
2 Till diskussionen om ”introverta” och ”extroverta” individer bör det även tilläggas att det 
föreligger interkulturella skillnader och att vissa kulturer kan värdera introverta personlig-
hetsdrag högre än extroverta sådana. Detta är sannolikt också bundet av kontexten, det vill 
säga av sammanhanget ifråga.     
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Övervikt, dålig hygien, piercings och psykiska besvär- Utseende- 

och beteendemässiga risker under funktionshinderskodningarnas 

era    

 

I den västerländska konsumtionskulturen kommer individens blick 

ständigt i kontakt med idealiserade versioner av feminina respektive 

maskulina kroppar (Featherstone, 1994). Kroppens framträdande, kläd-

sel och utsmyckningar, och uppträdande, hur kroppen används i rela-

tion till samhällets normer, uttrycker bland annat klassposition och 

därmed socioekonomisk status (Giddens, 2008). Giddens hävdar att 

kroppen är:  

 

”/…/ett handlingssystem, en aspekt av praxis, och dess praktiska delta-

gande i vardagslivets interaktioner är en väsentlig del av upprätthål-

landet av en sammanhängande känsla av självidentitet” (Giddens, 

2008:122).  

 

I dagens samhälle är det ständigt fokus på kropp, utseende, skönhet och 

hälsa. Den individ som inte tar hand om sitt utseende ger intryck av att 

vara en moraliskt slapphänt individ (Featherstone, 1994). Detta kan, till 

syvende och sist, påverka hur pass anställningsbar individen anses vara. 

I en studie, från USA, fann forskarna att individens kroppsvikt hade en 

förklaringskraft på 35 %. Detta framkom när studiedeltagarna fick be-

döma huruvida de skulle kunna tänka sig att anställa individen eller 

inte. Resultatet visade även att överviktiga kvinnor i högre grad, än 

överviktiga män, utsätts för diskriminering. Det vill säga i samband 

med rekrytering (Pingitore et al, 1994). Således ska det tydligt framgå 

att individen bryr sig om sin kropp och sin hälsa. Ett slarvigt, ohygie-

niskt eller icke-tilltalande utseende påverkar både hur individen uppfat-

tas och bemöts på för sätt, i social interaktion med andra människor 

(Featherstone, 1994).  

 

Som Mead (1976) betonade bidrar den ”generaliserade andre”, den so-

ciala omgivningen och liktydig med samhället, till utformandet av indi-

videns sociala identitet. Detta sker eftersom individen är medveten om 

hur andra uppfattar denne (Mead, 1976). I social interaktion med andra 

människor är vi således beroende av bekräftelse och erkännande. 

Featherstone (1994) hävdar att konsumtionskulturens marknadsföring 
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konstaterar att det alltid finns utrymme för individuella ”självförbätt-

ringar.” Detta beror på att man som individ även uttrycker sig, ”talar”, 

genom sin smak och sin livsstil (Featherstone, 1994). Därför är det inte 

heller anmärkningsvärt att förstå varför plastikoperationer och andra 

skönhetsingrepp, som Botoxinjektioner, har fått ett så starkt genomslag 

(Brulde, 2012).  

 

Kroppen materialiserar även smaken, hos olika samhällsklasser. Det är 

de inlärda handlingsdispositionerna som styr hur vi står, går, talar och 

så vidare. Genom dessa kroppsliga dispositioner kan även individens 

klasshabitus skönjas (Bourdieu, 1999). Särskilt medelklassen utforskar 

detta med stil och estetik (Featherstone, 1994). Kroppen är således den 

fysiska plats där kön, ålder, klass, etnicitet/kultur och sexualitetsrelatio-

ner kodas och materialiseras. Skeggs hävdar att den kvinnliga kroppen 

betraktas som respektabel om den är vit, avsexualiserad, hetero-feminin 

och medelklass (Skeggs, 1999).    

 

Emellanåt kan även, som delvis diskuterats ovan, kroppsliga och utse-

endemässiga brister, som övervikt, dålig hygien, piercings och liknande, 

försämra individens chanser till anställning på den öppna arbetsmark-

naden. Enligt Jacobsson & Seing (2013) blir då den främsta möjlighe-

ten, som ligger till hands för individen, att funktionshinderkodas. Då får 

denne tillgång till olika arbetsmarknadspolitiska insatser, beroende på 

den kod inom vilken individen klassificerats. 3  

 

Detta med att även alltfler ”normala” individer börjar funktionshinder-

kodas kan förstås som en stark tilltro till medikaliseringen, men även på 

förändrade arbetsmarknadskrav och normalitetsförskjutningar. Jacobs-

son & Seing fann att de socialkonsulter som arbetade med funktions-

hinderkodningar, till stor del, utgick från arbetsgivarnas syn och krav på 

anställningsbarhet (Jacobsson & Seing, 2013).  

 

Även beteendemässiga brister, kopplade till bokstavsdiagnoser av olika 

slag, kan skapa ett ifrågasättande av dessa individers anställningsbarhet. 

                                                        
3 Exempel på funktionshinderskoder är: ”psykiska”, ”socialmedicinska” och ”rörelsehinder.” 
Enligt Jacobsson & Seing finns det fjorton funktionshinderskoder som ligger till grund för 
Arbetsförmedlingens klassificeringar (Jacobsson & Seing, 2013).    
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Individer med ”episodiska 4 funktionsnedsättningar”, som depression, 

epilepsi och diabetes, står också i riskzonen för att exkluderas från ar-

betsmarknaden. De slungas då ut till en ännu mer osäker, otrygg och 

marginaliserande tillvaro. Och dessa individer inte bara kategoriseras. 

De får även en social stigmastämpel över sig. Denna stämpel påverkar 

fortsättningsvis hur de bemöts av både arbetsgivare, myndighetssamhäl-

let och andra aktörer därtill (Standing, 2013).  

 

Sammanfattningsvis, ökar kraven på vad det innebär att vara anställ-

ningsbar. Det sätter allt större fokus på individen, dennes kropp och 

personliga egenskaper. Det är krav som olika arbetsmarknadsaktörer 

sätter på individen. Detta utifrån de krav och förväntningar som arbets-

givare, i sin tur, ställer på de arbetssökande; och då på en arbetsmark-

nad där efterfrågan på arbete är större än utbudet. Och där den arbetssö-

kande ska leva upp till en situationsanpassad individualitet, men samti-

digt också försöka uppnå en, efter samhälleliga och arbetsmarknads-

mässiga krav, efterfrågad och önskvärd ”normalitet.”          
 
Sociala interaktioner, intryckshantering och självidentitet 
 

Den individ som deltar, i olika sociala situationer och sammanhang, bär 

oftast på en mask. En mask är en social fasad som gör att individen kan 

skydda sitt jag och därmed sin egen självbild. Syftet med att upprätthål-

la en social fasad är att kunna försvara sig själv gentemot obehag, som 

att till exempelvis bli sårad eller kränkt. Ett sätt individen kan göra det 

på är genom att använda sig av ”involveringsskydd”, som handlar om 

att individen strävar efter att finna platser där denne kan få vara ifred. 

Då kan denne ägna sig åt aktiviteter som annars inte skulle passa så bra 

in i den sociala interaktionens alla regler och normer. Men för individen 

blir det ett sätt att komma ifrån de strikta regler som annars anger ra-

marna för individens beteende, utseende och liknande i social interak-

tion med andra. Detta beror inte minst på det senmoderna, västerländska 

samhällets allt strängare krav på en, i vardagen, lämplig och passande 

framställning av det egna jaget (Johansson, Narcissism, fragmentering 

och ontologisk trygghet).  

 

                                                        
4 Betyder: övergående eller tillfälliga. 
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I all slags social interaktion är därför det allra första intrycket avgöran-

de. Intryckshantering är således nödvändigt. Inte minst eftersom indivi-

der eftersträvar att visa sig från sin allra bästa sida. Goffman skiljer 

mellan två huvudsymboler. ”Statussymboler” utsänder positiv informa-

tion om individen (Goffman, 1951). Exempel på statussymboler är 

märkeskläder, accessoarer och andra materiella ting, som signalerar so-

cial status (Goffman, 2005/1963). För att citera Goffman:  

 

/…/a status symbol carries categorical significance, that is, it serves to 

identify the social status of the person who makes it. But it may also 

carry expressive significance, that is, it may express the point of view, 

the style of life, and the cultural values of the person who makes it, or 

may satisfy needs created by the imbalance of activity in his particular 

social position” (Goffman, 1951:295).  

 

Även en individs beteende kan, i social interaktion med andra, markera 

en viss livsstil och därmed även visa på en lägre eller högre klasstillhö-

righet. Detta genom dialekter, gester, röstläge, intonationer, språkligt 

ordförråd och liknande (Goffman, 1951). ”Stigmasymboler” skapar 

däremot uppmärksamhet kring olika fel och brister som en individ upp-

fattas ha eller har. Visuella stigmasymboler bidrar till att slå hål på en 

hos individen kanske för övrigt ”sammanhängande fasad.” Denna 

spricka ger upphov till nedvärderande kommentarer och ogillande 

ögonkast, från andra individer i den sociala omgivningen (Goffman, 

2005/1963). Vissa stigmasymboler, som klädstil, är förändringsbara. 

Detta medan andra, som hudfärg, inte går att förändra (Aspers, 2007). 

 

”Totalidentitet” är ett begrepp som Stier (2003) använder sig av när han 

liknar vid individens fullständiga identitet som ett porträtt. Detta por-

trätt består, enligt Stier, av många olika delar. Han menar att varje del 

har sin egen särskilda innebörd. Tillsammans tillhandahåller dock de 

olika delarna, till totalidentiteten, dess unika särdrag, karaktär och kom-

pletta innebörd. Den självuppfattning som individen hyser om sig själv, 

men även dennes självbiografi (livshistoria) är båda centrala delar, som 

dessutom ingår i totalidentiteten. Detsamma gör även olika subidentite-

ter. Subidentiteterna kan vara abstrakta. Detta genom att beröra kön, 

klass, kultur, etnicitet, nationalitet, religion och så vidare. Sett till det 

konkreta kan yttre identifikationsobjekt bestå av familj, vänner, yrkes-
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kår, förebilder och många andra. Subidentiteterna kan även ta avstamp i 

individens inre identifikationsobjekt. Då handlar det mer om faktorer 

som individens samvete, värderingar, ambitioner, ideal och föreställ-

ningar (Stier 2003:48–49).   

 

I vilken utsträckning som de olika subidentiteterna framhävs, respektive 

tonas ner, beror till fullo på den sociala omgivningens förväntningar 

och reaktioner, men även på individens egna inre identifikationsobjekt, 

motiv och ambitioner. Det är därför individen i vissa situationer, för att 

ta ett belysande exempel, väljer att framhäva sin klassbakgrund. Detta 

medan denne tonar ner klassbakgrunden, i andra situationer och sam-

manhang (Stier 2003:49). Alla individer tenderar således att formas och 

omformas i sina unika kontexter, det vill säga i sina unika sammanhang. 

Det är, med andra ord, kontexten som avgör vilken del av totalidentite-

ten som individen väljer att framhäva (Stier 2003:61).   
 
Forskningsprocessen- Metod, material och genomförande  
 

Fyra respondenter, två manliga och två kvinnliga, intervjuades under en 

vecka i juni månad 2013. Inklusionskriterierna, för att ingå i studien, 

var att respondenterna skulle ha en självförsörjande sysselsättning (ar-

bete eller studier), på minst deltid, åldersmässigt vara från 20 till 30 och 

ha deltagit i minst en jobbaudition. Föreliggande studie har som ambi-

tion att utforska respondenternas resonemang, och konkreta erfarenhe-

ter, av jobbauditions. Detta avseende jobbauditions som ett samtida fe-

nomen, på den öppna, svenska arbetsmarknaden. Därför var det avgö-

rande att respondenterna skulle ha en självförsörjande sysselsättning. 

Det beror på att den problematik som omfattar arbetslöshet och/eller 

sjukskrivning, som sociala problem i sig, inte kan inrymmas i denna 

studie; främst på grund av paprets huvudfokus och frågeställning. Av 

denna anledning var arbetslöshet och/eller sjukskrivning ett exklu-

sionskriterium. Således var arbetslöshet och/eller sjukskrivning, kopp-

lade till kontakter med myndighetssamhället och/eller till ersättningar 

från det svenska trygghetssystemet, ett exklusionskriterium.  

 

När intervjuerna genomfördes studerade den första respondenten näst 

sista terminen på sin högskoleutbildning, den andra respondenten var 

nyutexaminerad med en yrkesexamen och den tredje respondenten ville 
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byta jobbinriktning. Detta efter flera år i samma bransch. Den fjärde re-

spondenten pendlade mellan två deltidsjobb. Ett jobb var på hotell och 

ett jobb var inom kundservice. Respondenterna med högskoleutbildning 

uppgav båda att de, under terminerna, i meriteringssyfte hade kombine-

rat, eller kombinerade, sina studier med extrajobb. Urvalet av respon-

denter var strategiskt. Tre av respondenterna etablerade jag kontakt med 

genom en tredje part som visste att dessa individer gått på jobbaudition, 

vid ett eller flera tillfällen. Den fjärde respondenten hade själv nämnt att 

denne sökt jobb där deltagande, i jobbauditions, utgjorde sammanhang-

et. 

 

Mitt empiriska material består alltså av individuella intervjuer med fyra 

unga vuxna som alla delar en gemensam erfarenhet. 5 Det vill säga de 

har alla deltagit på en eller flera jobbauditions. I all forskning, där re-

spondenter ingår, ska forskaren reflektera kring individskyddet i rela-

tion till forskningskravet. Med individskydd menas att ingen av de re-

spondenter, som deltar i en studie, får kränkas eller komma till skada 

(Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga respondenter, som samtyckte till att 

delta i föreliggande studie, erhöll muntlig och skriftlig information 

kring de etiska aspekterna, som avseende konfidentiell hantering. 6  

 

De informerades även om frivillighetsaspekten, det vill säga att de till 

och med under och efter intervjuernas genomförande hade möjligheten 

att säga nej till att det empiriska materialet används i denna studie 

(Kalman & Lövgren, 2012). Därutöver fick de möjligheter att ställa 

övergripande frågor om studien. Intervjuerna uppgick till cirka 25-35 

min. Den individuella intervjun bandinspelades. Valet av några av mig i 

förväg satta datum, och mötesplats, överlämnades till den respondent 

som ställde upp på en enskild intervju. Valet syftade till att denne skulle 

få känna sig så delaktig som möjligt, inför intervjun, och även få möj-

lighet att samordna denna med andra vardagliga engagemang.     

 

Intervjuguidens semi-strukturerade frågor användes för att styra upp in-

tervjun gentemot de delar av temat jobbaudition som jag eftersträvade 

                                                        
5 Den yngsta respondenten var 23 år och den äldsta var 27 år, vid intervjutillfället.   
6 Varken namn på arbetsgivarna, som höll jobbauditions, eller deras bransch efterfråga-
des. Arbetsgivare som ändå kom på tal namnges inte. Inte heller anges geografisk ort där 
dessa jobbauditions hölls osv.  
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att få svar på. Uppföljningsfrågor kompletterade frågorna i intervjugui-

den. Detta gav respondenten möjligheter att vidareutveckla sina svar, 

men även utrymme att lyfta fram de aspekter som denne fann relevanta, 

med hänsyn till temat. En respondent valde alltså att ställa upp på en in-

dividuell intervju. En annan av respondenterna bodde i ett annat län. 

Respondenten samtyckte dock till att besvara frågorna, per mail. Såle-

des fick jag, per e-post, från denna respondent, tillbaka ett ifyllt fråge-

formulär (bestående av intervjuguidens frågor).  

 

De två kvarvarande respondenterna intervjuades genom ett internetba-

serat samtal, på Skype. Svaren antecknades av mig för hand, så utförligt 

och detaljerat som möjligt. Efter mina genomförda transkriberingar läs-

tes dessa, enligt överenskommelse, upp för respondenterna. Transkribe-

ringarna godtogs, av dem båda, efter ett antal färre korrigeringar. Samt-

liga intervjuer, oavsett val av intervjumetod, renskrevs således och tran-

skriberades. Denna studie utforskar inte intersektionella kategoriers be-

tydelser. Ändå föreligger det en medvetenhet, från min sida, om att så-

dana, som kön och ålder, kan ha påverkat respondenternas resonemang 

och konkreta erfarenheter. Samtliga respondenterna tilldelades fingera-

de namn, som alltså representerar deras kön. 

 

  

Tabell 1. Antalet jobbauditions som  

respondenterna har genomgått 

 
Katrina Magdalena Karl  John   

 3 1 5 7 

 

 

Tabell 2 presenterar de olika former av prov som samtliga respondenter 

har genomgått, inom ramen för sina jobbauditions. Som en av respon-

denterna, Magdalena, framförde under intervjun: ”Att gå på audition är 

mer krävande än en vanlig anställningsintervju eftersom man på en au-

dition inte vet i förväg vad som ska hända, hur det ska gå till.” Som 

man kan notera av tabell 2 förefaller självpresentationer vara det domi-

nerande inslaget, för de jobbauditions som respondenterna har deltagit i, 

och därefter gruppintervjuer. 
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Tabell 2. De olika former av prov som  

respondenterna har genomgått inom  

ramen för sina jobbauditions  

 

Katrina Magdalena Karl  John   

2 till 5 minuters självpresentation  Ja Ja Ja Ja  

Gruppintervjuer   Ja Nej Ja  Ja  

Rollspel   Ja Nej Ja  Nej  

Personlighetstest  Ja Nej Nej  Ja  

Annat prov   Nej  Nej  Nej  Nej  

 

 

Tabell 3 visar antalet gånger som respondenterna blivit anställda genom 

jobbauditions. 

  

 

Tabell 3. Antal gånger som respondenter-

na anställts genom sina jobbauditions 

 
Katrina  Magdalena  Karl  John   

 1 0 0 1 

 

 

Warren et al. (2003) framhåller betydelsen av att både inleda och avslu-

ta intervjuerna på ett i förväg genomtänkt sätt: “If the interview is the 

terrain of Foucault, after the interview is the land of Goffman” (Warren 

et al. 2003:109). En lättsam och avspänd, men ändå informativ och pro-

fessionell, atmosfär var därför av yttersta vikt när intervjuerna inleddes. 

Med den ambitionen i åtanke påbörjades intervjuerna (här avses således 

den individuella intervjun och de båda som hölls på Skype) med en del 

socialt småprat. Detta för att därefter fortsätta genom att gå in på bak-

grundsfrågorna. Intervjuerna avslutades med att jag sände ut en fråga, 

till respondenterna, om det fanns någon aspekt, kring jobbauditions, 

som de önskade att vidareutveckla, innan intervjun avslutades formellt.      
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Resultat och analys- ”Det yttre ögat” 7 i strålkastarljuset på jobb- 
auditionscenen    
 
Att kallas till en jobbaudition: Förberedelser inifrån och ut 
Att kunna framställa sin person i en positiv dager, inför strålkastarljuset, 

på scenen i samband med en jobbaudition, är avgörande och kräver 

grundliga förberedelser. Som respondenten, i nedanstående citat, fram-

för är planering av både meriter och utseende en högrelevant företeelse. 

Särskilt det yttre, klädseln, accessoarerna och den fysiska kroppen, mås-

te kunna koordineras. Detta för att ge en komplett och tilltalande bild av 

den person som söker jobbet. Som Goffman (1951) understryker är in-

tryckshantering och uttryckandet av status, genom olika symboler, A 

och O i vardagliga interaktioner.  

 

Av citatet nedan kan man notera att respondenten även framför värdet 

av måttlighet, det vill säga att veta när det är lagom. Som respondenten 

ser det skulle varken överdrift eller slarv, med utseendet, komma att 

imponera på den potentiella arbetsgivaren. Detta konstaterande kan del-

vis förstås och tolkas mot bakgrund av att respondenten kommer från en 

högutbildad familj. Då kan resonemanget förstås som ett uttryck för 

den, enligt Stier (2003), del av subidentiteten som hos respondenten in-

nehåller klassrelaterade värderingar och ideal.  

 

Utsagan visar även på respondentens tydliga medvetenhet kring de ofta 

implicita samhälleliga normer och krav som arbetssökanden bedöms ef-

ter. Som Bourdieu (1999) understryker markerar även kroppen hand-

lingsdispositioner som synliggör individens inlärda klasshabitus; genom 

att materialisera tal, gång, åsikter och liknande. Featherstone (1994) 

hävdar att individen ”talar” genom både smak och livsstil.               
 

”Jag planerade allt, från CV till vilka kläder och vilken väska jag skulle ha och be-

stämde mig för att inte ha håret flätat utan satte bara upp det. Jag tror att de (arbetsgi-

varna, min anmärkning) lägger märke till hur man ser ut. Fastän de (arbetsgivarna, 

min anmärkning) inte säger något så påverkar alla sådana detaljer. Det vet jag. Man 

                                                        
7 ”Det yttre ögat” är ett begrepp som beskriver bristande scennärvaro. Begreppet handlar om 
en individ som inte till fullo är närvarande i det som genomförs. Istället är denna individ mer 
fokuserad på att värdera sin egen person utifrån den sociala omgivningens kritik och bedöm-
ningar. Gunilla Gårdfeldt, professor i musikdramatik vid Göteborgs universitet, menar att det 
gäller att kunna frångå självcensuren, för att till fullo kunna uttrycka, och leva ut, sig på sce-
nen. Hon myntade därför begreppet ”det yttre ögat.”       
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ska inte överdriva, men inte heller se ut som om man inte bryr sig. För ser man ut som 

om man inte bryr sig tror de säkert att man är likadan i jobbet.” 

 

Som man kan notera, av ovanstående citat, identifierar respondenten be-

tydelsen av för-planering av både meriter och utseende. Detta kan tol-

kas mot bakgrund av Salomonsson (2003) som hävdar att anställnings-

barhet ska visas upp genom en lockande personlighet och ett tilltalande 

CV. Detta är dock inte tillräckligt, vilket också framkommer hos följan-

de respondent. Även hos denna respondent är utseendet ett återkom-

mande tema. Denna respondent använde sig, i första hand, av det som 

Giddens (2008) omnämner som kroppens ”framträdande”, det vill säga 

av klädsel, accessoarer och andra utsmyckningar, för att framställa sig 

som anställningsbar, inför arbetsgivaren.    
 

”Utseendet är viktigt. Man kan inte söka typ jobb på typ/…/(angivelse på butiksnam-

net, min anmärkning) och komma med otvättat hår och trista kläder/…/Jag sa att jag 

tror att det är viktigt att vara modemedveten på min audition och då ska man också 

kunna leva upp till sina ord. Typ, en av dem sa att jag har snygga kläder och då sa jag 

snabbt: Tack, det är /…/(angivelse på butiksnamnet, min anmärkning), kläderna jag 

bar den dagen kom därifrån, och alla började att skratta och ja, det gick bra för jag fick 

ju jobbet där.”  

 

Ovanstående respondent visar på en målfokuserad ambition. Detta gjor-

de hon genom sin berättelse om hur hon, under sin jobbaudition, anpas-

sade sitt fysiska utseende efter det sökta jobbet för en viss klädbutik. 

Resonemanget visar även hur hon lyckades att tillvarata sina minuter på 

scenen genom en strategisk för-planering. Genom att välja att ha på sig 

kläder från den butik som hon var på audition för, fick hon till ett lyckat 

möte med den arbetsgivare som kom att anställa henne. Resonemanget 

visar inte minst på hur respondentens självmarknadsföring, av dennes 

person och strategiska handling, blev en direkt särskiljande faktor, som 

utmärkte respondenten från massan av arbetssökanden. 

 

En annan respondent uppfattade sin jobbaudition som en negativ erfa-

renhet. Detta genom att betona sitt personliga tyckte för regelrätta inter-

vjuer framför jobbauditions.        
 

”Jag är en CV-personlighet, gillar att spalta upp mina kompetenser, jag går mycket 

hellre på en vanlig intervju och berättar varför jag är mest lämpad för arbetet och att 

det bara är jag och arbetsgivaren. Att tvingas gå på audition för att få ett arbete är bara 
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vidrigt. Där kommer bara vissa till rätta, eftersom sådana arbetsgivare bara vill ha 

fjäskare och smickrare, de bryr sig inte om riktig kompetens, utbildning, intressen och 

annat som kan vara avgörande.”  

 

Samtidigt var denna respondent noga med, som det framgår av citatet 

nedan, att påpeka att hon valt en framtida karriärväg där hon anser att 

jobbauditions aldrig någonsin kan komma på fråga. Inom ramen för 

denna karriärväg menar hon att kompetens värderas så pass högt att 

dessa arbetsgivare inte kan använda sig av jobbauditions. I och med 

denna utsaga markerar respondenten även sin ståndpunkt om jobbaudi-

tions som en form av ”lek” med de arbetssökande. Enligt respondentens 

resonemang kan detta göras, från arbetsgivarnas sida, just för arbeten 

som inte kräver sådan slags kompetensnivå att arbetsgivarna måste till-

försäkra sig om att anställningsförfarandet ger sådan insyn i den arbets-

sökandes meriter, kompetenser och erfarenheter att ”rätt” person får 

jobbet.  
 

Jag gick bara på en jobbaudition för att känna på hur det var eftersom jag har vänner 

som berättat om det. Lyckligtvis går jag /…/utbildningen och där tror jag inte att audi-

tions någonsin kommer att fungera. De arbetsgivare som väljer auditions leker bara 

med människors hopp om att få en anställning.”     

 

Att ambitioner kan sätta en svår process i rullning är vad följande re-

spondent beskriver: 
 

”Det var viktigt att jag inte skulle bli alltför stressad där på scenen. Jag hade fått info 

redan innan om att de skulle vara tre, chefen, ekonomiansvarig och en representant 

från den ordinarie personalen och över hundra andra/…/Jag vet sedan tidigare att jag 

inte funkar bra i sådana situationer om jag inte redan innan vet vad jag ska säga. Så 

jag förberedde mig genom att jag skrev ner vad jag skulle säga, vilka ordval och så 

och så repeterade jag men försökte få det att inte låta så inövat som det var. ”       

 

Som Stier (2003) understryker är individens självuppfattning en central 

del av dennes totalidentitet. När de egna ambitionerna krockade med 

denna respondents förståelse av vad denne är bra och inte bra på att 

tackla, i en särskild situation, krävdes både övning och inlärning. Detta 

för att leva upp till det som respondenten trodde skulle komma att vara 

arbetsgivarens förväntningar på auditionsscenen. Att försöka framställa 

en bild av sin personlighet, som inte överensstämmer med ens egen 
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självuppfattning, har till stor del att göra med det som Goffman 

(2005/1963) omnämner som intryckshantering.  

 

Att således, som respondenten valde att göra under sin jobbaudition, 

sätta upp en social fasad för arbetsgivaren och övriga arbetssökande, 

som åskådare, kan även delvis förstås som en anpassningsstrategi. Detta 

inom ett västerländskt, individualiserat samhälle som värdesätter en 

lyckad framställning av det egna ”jaget” (Johansson, Narcissism, frag-

mentering och ontologisk trygghet) för att därmed framstå som anställ-

ningsbar.       
 
På högvarv- Att vara backstage på väg onstage 
Att gå på en jobbaudition kan vara en emotionellt påfrestande arbets-

livserfarenhet. Nedanstående respondent ger uttryck för detta när hon 

uppger att hon inte är en individ som känner sig bekväm med att stå i 

strålkastarljuset och tala inför en massa av människor. Som Cain påpe-

kar är både försiktighet och känslighet personlighetsdrag som känne-

tecknar en introvert, det vill säga inåtvänd, person (Cain, 2012).  

 

Arbetsgivare betraktar ofta, som Behrenz (2001) understryker, social 

kompetens som en avgörande faktor i anställningssammanhang. Det gör 

att introverta individer som inte lyckas att självmarknadsföra sig på ett, 

enligt arbetsgivare, tillfredsställande sätt, kommer till korta. Det vill 

säga såvida de inte, som Cain påpekar, lyckas att tillfälligt frångå sitt 

skyddande skal. Detta för att uppfattas som mer extroverta (Cain, 

2012). Och framstå som sociala och utåtriktade på det sätt som passar 

potentiella arbetsgivare. I synnerhet i ett, enligt Cain, västerländskt 

samhälle som värdesätter det livliga och utåtriktade ideal som extrover-

ta individer representerar, vilket även respondenten kände av under sin 

jobbaudition.     

 
”Jag var nervös på grund av mina egna höga prestationskrav på mig själv, tycker inte 

alls om att stå och prata inför en massa av okända ansikten, utan ett tydligt syfte. Är 

dålig på att improvisera och förställa mig. När jag stod framför arbetsgivarna visste 

jag redan att jag skulle darra lite på rösten. Och nej, jag fick inte det jobbet, men det 

visste jag i samma sekund som jag kom upp på scen, självinsikten är det inget fel på” 

 

Den alternativa, eller kompletterande, tolkningen, till ovanstående utsa-

ga, är att självmarknadsföring av sig själv, som ett personligt varu- 
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märke, är en svår utmaning inte minst ur genussynpunkt. Att, i sådana 

sammanhang, uppvisa ett stort självförtroende är, enligt Fogde (2011), 

maskulint kodade ideal, i västvärlden. Respondentens explicita självin-

sikt, om de introverta personlighetsdragen, kombinerat med de egna 

förväntningarna om att leva upp till det västerländska självförtroende- 

och egenmarknadsföringsidealet, resulterade för hennes del i en bristfäl-

lig framställning. Detta av henne själv som en potentiell arbetsresurs för 

arbetsgivaren. Som man även kan notera, av citatet ovan, kan en miss-

lyckad framställning av sig själv, som att darra på rösten av nervositet, 

framstå som det som av Goffman (1951) kallas för ”stigmasymbol.” 

Detta kan dessutom slå på en i övrigt sammanhängande social fasad 

(Aspers, 2007).            

 

I motsats till ovanstående respondent betraktade nedanstående respon-

dent sin intervju, under jobbaudition, mer som en lättsam utmaning; det 

fick antingen bära eller brista.  
 

”/…/det var bara att improvisera, jag gick upp där och sa typ hej och vad jag hette och 

kom från. Och så körde det på/…/Var uppe på scenen i tre minuter. Efteråt fyllde jag i 

någon blankett om hur jag ser på mig själv, min personlighet. Sen var det över/…/” 

 

Som Standing (2013) hävdar krävs det numera ett omfattande merarbete 

bara för att överhuvudtaget få chansen till en anställning (Standing, 

2013), vilket bekräftas av samma respondents följande utsaga om att det 

tuffaste, enligt honom själv, ändå var självaste tidsfördrivet. Det vill 

säga att i över tre timmar behöva stå och köa sig in till denna jobbaudi-

tion, det vill säga att vänta på sin tur långt bak i en massa av arbetssö-

kanden.    

 
”Det var jobbigt att stå i över tre timmar i kön och vänta på att komma in dit, liksom, 

som man inte har något bättre för sig.”   

 

Följande respondent reagerade på att han, under sin jobbaudition, fick 

frågor, från arbetsgivaren, som inte alls hade att göra med vare sig arbe-

tet i sig eller hans kompetens för anställningen ifråga. Istället fokusera-

de arbetsgivaren, enligt honom, mer på detaljer kring hans personliga 

bakgrund som han uppfattade som irrelevanta för jobbet.   
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”Hon (arbetsgivaren, min anmärkning) frågade vilket land jag kommer från. Liksom 

vad/…/, jag är svensk medborgare och föddes här. Typ de två minuterna jag stod på 

scenen talade vi mest om det, vad har det med jobbet att göra? Liksom helt menings-

löst.”  

 

Att sälja sin arbetskraft kräver, som Björk (2012) understryker, att den 

arbetssökande individen försöker identifiera sig med och leva sig in i 

arbetsgivarens behov. Detta för att därefter använda sig av denna inle-

velseförmåga, för att bli anställd. Precis det var vad respondenten, i ci-

tatet nedan, valde att göra, under sin jobbaudition. Då för att försöka 

utmärka sig enligt, som hon uppfattade det, arbetsgivarens explicita 

förväntningar.        
 

”Kändes som en cirkusshow när arbetsgivaren sa, ”du får göra precis vad du vill, över-

raska mig.” Det var som om de som satt där ville ha en show/…/Jag berättade om en 

ganska personlig del av mitt liv, jag visste ju att jag behövde utmärka mig på något 

sätt. En av cheferna, en kvinna, sa att det var starkt gjort av mig, men jag ångrar nu att 

jag gjorde det, ett dumt val.” 

 

Ovanstående respondent strävade efter att framställa sig som anställ-

ningsbar. Detta genom att utelämna personliga detaljer, ur sin egen 

livshistoria, till arbetsgivaren under sin jobbaudition, men det var ett 

ogenomtänkt val som respondenten i efterhand ångrade. 

 

Den ofrivilliga offentligheten, kring en jobbaudition, kan i sig utgöra en 

utmaning som gör att ett tillbakadragande, av jobbsökandet, ändå blir 

att föredra. Detta fastän behovet och önskan om jobbet fortfarande före-

ligger. Nedanstående respondent markerar, i citatet, hur jobbauditions 

problematiserar hans tydliga gräns mellan privat och offentligt, men 

även hur offentligheten, kring jobbauditions, för hans del bidrog till att 

försvåra hans jobbsökande. Främst på grund av att han var ute efter att 

byta jobb, men ännu inte berättat något om sina planer för den nuvaran-

de arbetsgivaren. Detta utifall han inte skulle få det nya jobbet och be-

hövde stanna kvar på det gamla, för inkomstens skull.      
 

”Först trodde jag att jag kommit fel eftersom TV var där med sina kameror och någon 

kvinna gick runt och bandade in svar från de som sökte jobbet. Min nuvarande arbets-

givare vet inte att jag är på jakt efter ett nytt, bättre jobb och så skulle jag kanske 

hamna på tv. Jag tog mina saker och stack så fort jag bara kunde.” 
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Nedanstående respondent gjorde sig uppmärksam på, och resonerade en 

hel del kring, den stora konkurrens som fanns bland de arbetssökande, 

med presentutdelningar och danser inför den potentiella arbetsgivaren i 

de sökandes försök att bli ihågkomna. 
 

”Jag presenterade mig och gav dem en kopia av mitt CV, för att de skulle komma ihåg 

mig bland de andra, tror de sa att 79 personer sökt arbetet. Hela situationen var så 

konstig, nämligen. Vissa andra som sökte arbetet gav arbetsgivarna presenter och en 

utförde någon slags dans. Det märktes att de verkligen ville ha jobbet/…/Jag gjorde 

inget särskilt, hade bara tänkt igenom vad jag skulle säga innan och vad jag skulle ha 

på mig/…/Hade kavaj och kjol fast det är väl inte typiskt för ett sådant arbete, men 

ändå.” 

 

Som Johansson (2012) hävdar tänjer individualiseringsbehovet hårt på 

individen i västvärlden. Samtidigt ska denne, enligt Björk (2012), fram-

stå som en unik individ i sina interaktioner med arbetsgivare. Detta 

uppmärksammades av ovanstående respondent, under dennes jobbaudi-

tion. Att avvika från ”standardmallen”, för ett typiskt beteende i ett an-

ställningssammanhang, utgör en risk, på både gott och ont. Men, som 

Sarrimo (2012) poängterar belönas just de individer som är villiga att ta 

denna risk och utmana sig själva. 
       
”Förlorarnas” svanesång- Den som kom och segrade 
Att söka en anställning, och inte få jobbet, är svårt att tackla för de fles-

ta individer. Det nedanstående tre respondenter dock har gemensamt är 

att de alla, i sina resonemang, anför att det är svårare att hantera ett nej, 

från arbetsgivarens sida, när det är en fråga om jobbauditions. Resone-

mangen handlar främst om offentligheten, kring jobbauditions, men 

även om att bli offentligt bortvald och om arbetsgivarnas bristande för-

ståelse för att det finns inslag, i en del jobbauditions, som upplevs som 

makabra och utsättande.    
 

”Auditions är meningslösa. Jag har varit på/…/stycken och aldrig fått nått av dem. När 

man skickar in ansökan kastar kanske arbetsgivarna bara bort det eller om man ringer 

att de glömmer bort en i samma sekund som man lägger på luren, men en audi-

tion/…/bli bortvald direkt inför arbetsgivarna och inför den som fick jobbet och lik-

som kastat bort en massa tid i onödan, när man kunde ha gjort något viktigare.” 

 

När självmarknadsföringen, av ens person och kompetenser, inte gör en 

anställningsbar hos potentiella arbetsgivare blir konstlandet, och den 
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glada masken, kring andras framgång, i dessa sammanhang, bara på-

frestande när man själv kämpat och gett allt:    
 

”/…/att se andra få det jobb som man själv ville ha/…/och så ska man applådera. Det 

är krasst. På vanliga intervjuer slipper man i alla fall se de andra som också söker job-

bet och höra dem.” 

 

Respondenten, i citatet ovan, framför också sin uppfattning om att indi-

viduella, regelrätta intervjuer är bättre eftersom man då inte behöver 

konfronteras med de som fick jobb. 
 

”Ingen av de där cheferna skulle vilja göra det själva, delta i improviserande rollspel 

och annat löjligt.” 

 

Ovanstående respondent menar att arbetsgivare själva aldrig skulle vilja 

genomgå en del av de inslag som de använder sig av, med arbetssökan-

de, under sina jobbauditions.           
 
Metodologiska reflektioner 
 

Föreliggande studie har avhandlat fyra respondenters resonemang om 

och konkreta erfarenheter av fenomenet jobbaudition. Eftersom forsk-

ningsansatsen var kvalitativ och urvalet bestod av enbart fyra respon-

denter, som berättade om sina resonemang kring och konkreta erfaren-

heter av jobbauditions, går det inte att dra några specifika slutsatser ut-

ifrån det empiriska materialet. Därutöver har dessutom alla responden-

ter haft andra slags heltidssysselsättningar; studier och/eller arbete. Så-

ledes var ingen arbetslös under studiens gång. Därför kan dessa respon-

denters resonemang särskilja sig delvis eller helt från de som är arbets-

lösa och går på en jobbaudition. Således rekommenderas det att den 

framtida forskningen tar avstamp hos arbetslösas resonemang och kon-

kreta erfarenheter av jobbauditions, ur både kvalitativ och kvantitativ 

synpunkt. Därutöver framhålls även behovet av intersektionella och 

transnationella studier, vad jobbauditions beträffar.        
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Avslutande ord och synpunkter 8 

 

Jobbauditions gör arbetssökandet till ett offentligt och dramaturgiskt 

jippo. Tänker man tillbaka på Foucault kan man likna vid jobbauditions 

som en form av ”självbekännelse.” 9 De respondenter som lyckades, el-

ler var nära, att få jobbet utelämnade en personlig aspekt eller detalj, ur 

sin livshistoria, som de kände var det som arbetsgivaren ”fastnat” för. 

Samtidigt var det en detalj som de, ur integritetsmässig synvinkel, helst 

inte hade velat offentliggöra, inför de andra närvarande. Detta visar på 

hur jobbauditions utmanar gränserna mellan privat och offentligt. Ut-

över att ha de rätta personliga egenskaperna, och en lämplig kompetens, 

förefaller numera även individens personliga självbiografi utgöra ett 

viktigt inslag i denna form av anställningssituation.  

 

Att utelämna sig själv, att blotta sitt inre jag, blir en del av processen 

med att visa sig anställningsbar; det vill säga att man vill och gör det 

som krävs. Därutöver kan man fråga sig om den arbetssökande indivi-

den framöver, i högre grad än tidigare, kommer att utforma sitt beteen-

de och sitt utseende utifrån en arbetsmarknad där självmarknadsföring-

en blir anställningsbarhetens nya huvudfokus? Eller kommer den ”tysta 

revolutionen” (introverthet) att, till syvende och sist, bli det nya person-

lighetsidealet i vår samtid och på den öppna arbetsmarknaden?  

 

På ett sätt bidrar jobbauditions till att avhumanisera den uppriktiga och 

genuina dialogen, mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är 

osannolikt att arbetsgivaren, på en jobbaudition, som varar högst några 

minuter, hinner lägga märke till ”essentiella egenskaper” hos den ar-

betssökande. Snarare får arbetsgivaren notera en mer konstlad, före-

ställd och tillrättalagd version av en komplex, unik och sammansatt in-

divid. Med det inte sagt att individuella, regelrätta arbetsintervjuer ska-

par bättre förutsättningar för arbetsgivare. Det vill säga att mer ”effek-

                                                        
8 I ”Avslutande ord och synpunkter” eftersträvar jag delvis att även gå bortom det som re-
spondenterna har anfört. Detta för att också kunna dra upp en del intressanta reflektioner kring 
jobbauditions, men som då är mer riktade gentemot arbetslösa (en grupp vars resonemang och 
konkreta erfarenheter jag hänvisar den framtida forskningen att ta fasta på; vad gäller feno-
menet jobbauditions). Fastän denna studie inte har behandlat arbetslösa och jobbauditions vill 
jag ändå bidra med några fokuspunkter; inför en fortsatt vetenskaplig diskussion om temat. 
Det är en väg som jag givetvis hoppas att andra ska fortsätta på.   
9 Jag refererar här till Foucaults (2002) bok; Sexualitetens historia: Viljan att veta. Band 1.   
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tivt” fånga upp drag, hos den arbetssökande, som matchar gentemot an-

ställningens kvalifikationskrav. Detta är dock avhängigt många olika 

faktorer, inte minst vad gäller arbetsgivaren själv. Dock uttrycker job-

bauditions något om vår samtid, men även om den riktning som den 

öppna arbetsmarknaden, med anställningsfriheten, är på väg. Och där 

arbetssökande bara blir en i mängden, en i massan, av konkurrerande 

”personliga varumärken.” 

 

Ur forskningssynpunkt är det inte tillräckligt att utgå från att, som redan 

nämnts ovan, jobbauditions enbart är gigantiska PR-event för arbetsgi-

varna. Jobbauditions uttrycker också något om vår samtid, vårt väster-

ländska samhälle, arbetsmarknaden och om den utsatta individen, i en 

tid av hög arbetslöshet. Särskilt när man är ung, utan inga eller utan sär-

skilt många arbetslivserfarenheter eller utan de ”rätta” sådana, ställs det 

hårda tryck på individen som, i konkurrens med andra, söker lågavlöna-

de lågstatusjobb. Att nu Arbetsförmedlingen bara förefaller se jobbaudi-

tions som en av flera rekryteringsmetoder, kan det vara en reaktion på 

det som Salomonsson (2003) diskuterar. Detta om att arbetssökande an-

ses vara inflexibla och icke-anpassningsbara, på en flexibel arbetsmark-

nad? Är detta en rimlig delorsak till varför Arbetsförmedlingen ser på 

okritiskt på jobbauditions eller finns det andra bakomliggande faktorer 

till detta?  

 

En annan delorsak kan givetvis vara att vi lever i en tid, och samhälls-

ekonomisk situation, som gör att ansvaret för arbetslösheten förläggs på 

den enskilda individen (se t.ex. Salonen, 2009; Hollander; 1999; Mee-

uwisse & Swärd, 2013). Att inte få jobbet blir då ett individualiserat so-

cialt problem. Detta istället för ett samhälleligt sådant. Det är även in-

tressant att noterat att jobbauditions, av arbetsgivarna, betraktas som en 

möjligheternas väg. Argumentationen säger att då får ännu fler möjlig-

heten att visa vad de går för. Vänder man dock på myntet kan man även 

säga att fler arbetssökande får chansen att uppleva återupprepande nej 

tack, men till skillnad från individuella, regelrätta intervjuer sker istället 

detta i offentlighetens ljus; i strålkastarljuset.  

 

Ur intersektionell synvinkel, med fokus på ålder och klass, blir jobbau-

ditions desto mer problematiskt. Framförallt eftersom denna form av 
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exploatering riktar sig gentemot de grupper, i det svenska samhället, 

som är mest utsatta på arbetsmarknaden.     

 

Ur kritisk synpunkt kan man även fråga sig om en anställningstrend 

som jobbauditions fortfarande kan förbli en trend i en tid när efterfrågan 

på arbetskraft är större än utbudet? Sennett (2000) påpekar att team-

work, som den moderna arbetsmoralen sätter i främsta rummet, förefal-

ler vara den arbetslivsideologi som både utmärker och passar för en 

flexibel samhällsekonomi. Inom ramen för ett teamwork avkrävs, från 

individens sida, faktorer som att vara samarbetsvillig och lyhörd, men 

före allt annat ska teamet anpassa sig efter situationen ifråga (Sennett, 

2000).  

 

Man kan således fråga sig huruvida jobbauditions, som en ny rekryte-

ringsmetod, utgör en anpassning till den arbetslivsideologi som Sennett 

diskuterar? Och där arbetssökande, på audition i strålkastarljuset, inför 

arbetsgivare, massan av arbetssökande och massmedier, ska konkurrera, 

med andra sökanden. Det vill säga om att uppvisa de egenskaper som 

kännetecknar den nya ekonomin. Och där självmarknadsföringen, på en 

och samma gång, är och fortfarande kommer att förbli, pudelns kärna.  

 

För att nu avsluta med ett dramaturgiskt yttrande direkt från scenen, 

hämtat ur den italienska operan Pagliaccis andra akt och passande som 

avslutande ord just för detta paper: ”La Commedia é finita!” 
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Bilaga: Intervjuguide 
 
 
 
Bakgrundsuppgifter  
Namn:  

Ålder:  

Sysselsättning:  

Utbildning:  

Föräldrars utbildning:  

 

 
Antalet jobbauditions som du gått på:  
Vilka delmoment eller prov har ingått i de olika jobbauditions som du 

har deltagit i?  

Hur många gånger har du blivit anställd genom jobbauditions?  

 
 
Tema 1: Förberedelser inför jobbaudition 
 

 Förberedde du dig inför din jobbaudition, om ja hur på för 

sätt? 

 Vad var viktigt för dig när du planerade inför din jobbaudi-

tion? 

 
Tema 2: Dags för jobbaudition 
 

 Berätta om dina konkreta erfarenheter av jobbauditions?  

 Hur resonerar du kring jobbauditions som den nya anställ-

ningstrenden?  

 
Tema 3: Övrigt kring auditionsprocessen  
 

 Vad skulle du vilja kommunicera ut om jobbauditions? 

  

 Har du något mer som du vill berätta, vidareutveckla eller för-

tydliga?  



 

 

 

 

Självmarknadsföringens karusell 
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