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Sammanfattning 
En arbetssökande förväntas idag formulera ett CV i syfte att marknadsföra sig själv och sin 

kompetens.  Enligt experter finns det konkreta råd att följa; man ska ha ett lättläst och kort CV 

som lyfter fram relevant information på ett personligt och intressant sätt. Detta CV ökar den 

arbetssökandes chanser att få sitt drömjobb. Tidigare forskning visar att korta CV har större 

chanser att leda vidare, att det går att uttyda personlighet och kompetenser från ett CV.  

Utseendet på ett CV har sålunda reell betydelse på arbetsmarknaden. 

Den här uppsatsen utgår dock ifrån att fenomenet CV också kan ses som ett resultat av social 

konstruktion. Med det menas att CV formas av normer och värderingar som ger det en bäring 

i samhället. En persons förmåga att skriva ”rätt” CV enligt gängse normer bidrar till positiva 

värderingar om personen.  Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt, är syftet med denna 

studie att undersöka vilken betydelse utformningen av ett CV har under rekryterings- 

processen.  Därmed fokuseras rekryteringsansvarigas arbete under rekryteringsprocessen, där 

frågor kring hur rekryterare använder CV i sitt arbete ställs i fokus.  Vad menar de att CV har 

för huvudsaklig funktion, finns det ett entydighet i deras uppfattning kring en idealt utformad 

CV? Fyra rekryterare i fyra olika roller: headhunter, externrekryterare, internrekryterare och 

konsultchef har intervjuats. Resultaten visar att samtliga rekryterare använder sig av CV 

främst som ett dokument för selektion inför intervju. Vidare visar det sig råda olika 

uppfattningar kring den visuella utformningen av ett CV, medan det råder förvånansvärt hög 

grad av konsensus kring hur innehållet i ett CV ska vara utformat. 

En jämförelse av experter, forskning och intervjupersonernas åsikter, ger vid handen att CV 

främsta funktion är att skapa ett gott första intryck och ta den arbetssökande vidare till 

intervju. Frågan om ett idealt utformat CV är inte lika enkel att besvara då det beror på 

betraktarens preferenser men i allmänhet gäller regeln att ett kort CV med så mycket relevant 

information för tjänsten ifråga som möjligt har störst chans att lyckas.  

Till sist, bör vi vara kritiska mot den tilltro vi sätter till CV? Frågan kan besvaras med ett ja ur 

ett teoretiskt perspektiv då ett CV är en förskönad bild av en individ med avsikt att passa ett 

visst jobb. Men samtidigt är CV det mest accepterade och gångbara sättet att få en bra första 

kontakt med en rekryterare eller arbetsgivare.  

Nyckelord: CV, rekryteringsprocess, social konstruktion 
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1. Inledning 

Om man söker på ”CV” på Google idag får man 150 miljoner träffar. Söker man på 

”Curriculum Vitae” ökar träffarna till 163 miljoner! Länkarna som exponeras tipsar om allt 

ifrån hur du skriver ditt första CV till att skräddarsy det för perfektion. Många företag 

erbjuder hjälp till den som ska skriva ett CV och skyltar gärna med slogans som ”Din guide 

för att lyckas i karriären”(karriärguiden.se), ”Nå ditt mål; det jobb du förtjänar” (cv-guiden.se) 

och ”Ger dig försprånget i karriären” (cvfabriken.se). Det tycks finnas en stor tilltro i vad ett 

CV ger för möjligheter och det förefaller vara en viktig del i processen när du söker jobb.  

Ur ett rekryteringsperspektiv, vars huvudsakliga uppgift med rekryteringsprocessen är att sätta 

rätt person på rätt plats, finns det dock studier som visar att använda CV för att förutsäga en 

framtida prestation hos en person fungerar ungefär lika bra som att använda sig av en grafolog 

eller astrolog (Hallén, 2005).  Att perfekt predicera framtida beteende är självfallet en omöjlig 

uppgift, men CV-metoden är sämre än andra. Det visar sig att mer informationsrika källor 

behövs för att uppnå en hög prediktion (ibid.).  

Å ena sidan pekar informationen och marknadsföringen kring CV kan uppfattas som att själva 

fenomenet CV, utformat på ett rätt sätt, kan ge ett arbete. Å andra sidan finns det rekryterare 

som möjligtvis har andra eller ytterligare krav för att välja ut möjliga kandidater till en tjänst. 

Denna något motstridiga bild leder fram till vår problemformulering; råder det konsensus 

kring fenomenet CV?  Vi är med andra ord intresserade av att belysa om de råd som ges av 

självutvalda ”experter” stämmer överens med vad forskningen visar, respektive hur 

rekryterare ser på dito. Ytterst handlar frågan om huruvida vi i rollen som arbetssökande bör 

vara kritiska till vilka möjligheter som sägs medfölja det perfekta CV:t.   

I uppsatsen hävdas att CV som samhälleligt fenomen bäst kan förstås utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, där CV som ett formellt dokument är något vars 

betydelse i hög utsträckning existerar genom de värderingar, handlingar och interaktioner som 

upprätthåller ett värde i denna papperslapp. Ett sådant socialkonstruktionistiskt perspektiv kan 

belysas och delvis kontrasteras med ”experternas” råd som mer presenterar CV som ett 

ändamålsenligt dokument vars innehåll och utformning förefaller avgörande för att komma 

vidare i anställningsprocessen. 
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1.1. Förförståelse 

Därmed har vi klargjort vår förförståelse att produktionen respektive erhållandet av ett CV 

som en initial del i rekryteringsprocessen är en för givet tagen procedur för både 

arbetssökande och rekryterare. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse utformningen av ett CV har under 

rekryteringsprocessen.  Därmed fokuseras på rekryteringsansvarigas arbete under 

rekryteringsprocessen, där frågorna nedan belyses. 

Frågeställningar: 

• Vad fyller CV för huvudsaklig funktion?  

• Finns en idealt utformad CV?  

• Bör vi vara kritiska mot den tilltro som tillskrivs CV?  

1.3 Avgränsningar 

Vi avser endast undersöka betydelsen av CV i rekryteringsprocessen och därmed exkluderas 

det personliga brevet som också ofta är med vid en jobbansökan. Denna avgränsning har vi 

valt att göra då vi är intresserade av urvalet i en rekryteringsprocess grundat på information i 

ett CV som kan sägas innehålla mer hård, faktabaserad information. Det personliga brevet är 

information kandidaten presenterar mer fritt och tolkningarna av detta blir lättare subjektiv. Vi 

menar att till skillnad från det personliga brevet, har ett CV potential att vara ett 

ändamålsenligt dokument alltså ett effektivt verktyg för selektion av sökande, frågan är bara 

om det faktiskt fungerar som ett dylikt verktyg i arbetet kring rekrytering. 

Vi har valt att delvis utgå från och presentera information och rekommendationer som finns 

kring CV som riktade till arbetssökande, och använt Internet som huvudkälla. Det finns 

anledning att tro att det är den källa som flest arbetssökande använder sig (Statistiska 

centralbyrån 2009). Då informationen som finns är omfattande har vi valt att avgränsa oss 

genom att sammanställa och presentera information från de två första söksidorna (de 20 första 

träffarna) på Google.  
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2. CV - ett ändamålsenligt 

dokument som förbättrar dina 

chanser på arbetsmarknaden 

2.1 Experternas råd för bästa CV 

Ett första steg när man söker arbete idag är att skriva ett CV, det är nog de flesta överrens om, 

och merparten av arbetsgivare idag kräver uppvisandet av ett CV. För att kunna uttala oss om 

vad det är för slags information som ska lyftas fram i ett CV började vi med att göra en 

sammanställning av de råd som riktas till de arbetssökande.  Eftersom statistik visar att 77 

procent av den svenska befolkningen mellan 16 och 74 år använder internet för att söka 

information efter varor eller tjänster (Statistiska Centralbyrån 2009), började vi där. Vi 

använder oss också av den bästsäljande ”CV-boken – konsten att marknadsföra din 

kompetens” (Hågård 2004).  

2.1.1 Vilken funktion fyller ett CV? 

”CV-boken – konsten att marknadsföra din kompetens” (Hågård, 2004) antyds det redan i 

titeln varför man ska skriva ett CV. Första steget i produktionen av ansökningshandlingarna är 

att formulera ett CV som är en sammanställning över din bakgrund, erfarenhet och profil; det 

är ditt främsta kompetensbevis. Boken antyder att i rollen som arbetssökande ska du tänka 

som ”Jag AB” och marknadsföra dig genom att tydligt visa vilken nytta företaget kan ha av 

just dig. CV fungerar som en reklambroschyr som ska skapa intresse kring produkten (ibid.).  

Marknadsföring som främsta funktion av ett CV framkommer i informationen om CV på 

Internet. Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach, liknar en jobbansökan med att 

marknadsföra en tjänst eller vara, i det här fallet dig själv och din kompetens. Det gäller att 

hitta säljargument och identifiera konkurrensfördelar. Hon menar att det inte alltid den som 

har mest gedigen kompetens som får jobbet, utan snarare den som är duktigast på att 

marknadsföra sig själv (Undvik de vanligaste CV-missarna).  

 
2.1.2 Hur ska ett bra CV se ut? 
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Man måste inte bara marknadsföra sig genom sitt CV, man måste även göra det snabbt och 

rätt. I litteraturen som vänder sig till arbetssökande betonas att intrycket av ett CV oftast 

avgörs på några få sekunder och det är därför viktigt att fånga läsarens intresse. Det är viktigt 

att inte ha stavfel i CV så att det framgår att man kan uttrycka sig väl i skrift och att man 

ansträngt sig. CV ska därutöver ha en bra struktur och disposition som gör att CV ser bra ut 

vid första anblicken (Experternas väg till den perfekta cv:n).  

Olika slags CV- struktur föreslås för presentationen av din erfarenhet; det kronologiska, det 

funktionella eller det kombinerade (Hågård, 2004).  

Kronologiskt CV – ett kronologiskt CV är den vanligaste formen av CV. Den arbetssökande 

presenterar erfarenheter under olika rubriker som ordnas i omvänd kronologisk ordning, 

senaste erfarenheten först. På det här sättet skapas ett överskådlig CV där den arbetssökande 

kan visa utveckling och avancemang över tid. Denna sorts CV passar alla men främst de som 

har arbetstitlar och historik att fylla ut sitt CV med (ibid.).  

Funktionellt CV – principen för ett funktionellt CV är att visa upp faktiska kompetenser. Det 

kan vara särskilt bra när du söker jobb inom nya områden. Här används rubriker som "främsta 

kompetens", "erfarenhetsbredd" och så vidare. Detta passar utmärkt för arbetssökande som 

inte har så mycket erfarenheter att ta upp i ett kronologiskt CV. CV avslutas med en kort 

kronologisk lista över de arbeten och utbildningar (ibid.).  

Kombinerat CV – detta är en kombination av de två ovanstående där man delar upp CV i 

kompetenser och färdigheter samt historik i omvänd kronologisk ordning. Exempelvis ägnas 

första sidan åt att beskriva kompetenser och sida två presenteras den arbetssökande 

kronologiskt och mer lättöverskådligt (ibid.).   

Oavsett vald form av CV betonas i råden att det viktigt att tänka på att strukturen ska vara 

logisk och informationen lätt att följa. En grundläggande regel är att ett CV ska vara kort 

(ibland anges max. 2 sidor), koncist och ge en snabb bild av den sökande (Skriva CV; Tips hur 

du skriver ett CV).   

Ett dåligt utformat CV, trots de rätta kvalifikationerna, kan i värsta fall leda till att kandidaten 

inte går vidare (Experternas väg till den perfekta cv:n.). 

2.1.3 Vad ska ett bra CV innehålla enligt experterna? 
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De som skriver om CV verkar ha en samstämmig syn på hur ett CV ska se ut.  Det viktigaste 

är att det är lättläst, lätt att hitta i samt att det ska lyfta fram kunskaper som är relevanta för 

tjänsten. Information om hur många rubriker som ska vara med i ett CV varierar något men 

gemensamt för de granskade guider och tips om CV är att två rubriker på ett eller annat sätt 

måste vara med; arbetslivserfarenhet och utbildning. Det är den informationen arbetsgivarna 

är mest intresserade av (Tips hur du skriver ett CV).  

Förutom de vanliga huvudrubrikerna föreslår en del av experterna en kompletting med 

annorlunda mellanrubriker, som exempelvis karriärmål, erfarenhetsbredd, personlig profil, 

främsta kompetens eller professionella prestationer (Tips för att komma igång med ditt CV- 

skrivande). Andra föreslår att lägga vikt vid inledningen i CV där det förslås att den 

arbetssökande presenterar sig under rubriker som målsättning, profil eller förord. Hypotesen 

är här att inledningen är det första arbetsgivaren läser, och skapar man inte intresse där är 

risken stor att övrig information inte kommer fram. Också här betonas att man bör hålla sig 

kortfattad och inte sväva ut i långa historier som kan få läsaren att tappa intresset på en gång 

(Så utformar du ditt CV; Rätt CV ger drömjobb).  

2.1.4 Vad man bör undvika i sitt CV 

Experterna ger också exempel på saker som man absolut inte ska göra. Grundläggande, men 

inte självklart, är att man aldrig ska ljuga eller krydda sina erfarenheter för mycket i sitt CV. 

Det påstås att arbetsgivarnas bakgrundkontroller av kandidaterna blir allt mer noggranna och 

det påpekas att det finns företag som helt ägnar sig åt att utföra bakgrundskontroller på 

kandidater åt företag där bland annat äkthet i betyg och liknande verifieras (Vanlig och farlig 

att ljuga på CV´t).  

Lämna inte heller referenser redan i CV. Det är först när arbetsgivaren är intresserad av en 

möjlig arbetstagare som denna vill få tillgång till andras omdömen (Hågård, 2004). I CV 

skriver man istället att referenser lämnas på begäran.  

Några exempel på övriga saker som generellt inte bör tas med i ett CV är: varför du avslutat 

tidigare anställningar, missnöje mot tidigare eller nuvarande chef, löneanspråk, sexuell 

läggning, vikt och längd, religion, hälsa, svagheter eller grundskola. Anledningen är dels att 

det inte är nödvändig information för arbetsgivaren om arbetsprestation, dels för att CV ska 

skrivas i en formell ton och dels för att dessa uppgifter kan verka som diskriminerings-

grundande (Undvik de vanligaste fallgroparna i ditt CV och personliga brev). 
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3. CV som social konstruktion  
Genom att följa experternas råd förmedlas en bild där arbetssökande kan skapa ett CV som 

förbättrar chanserna i rekryteringsprocessen, det är en mall för framgång. Som kontrast till 

den syn på CV som ett ändamålsenligt dokument kan man se fenomenet CV ur ett annat 

perspektiv; som en social konstruktion.  Ett sådant synsätt fokuserar bland annat på fenomenet 

CV, som tidigare var de bildade och privilegierades presentationssätt, har spridit sig i 

samhället och idag har blivit var mans egendom (Metcalf, 1992). 

3.1  Vad är en social konstruktion?  
En social konstruktion är ett fenomen uppfunnet eller konstruerat i en viss kultur, i ett visst 

samhälle och en viss tid. Sociala konstruktioner existerar och upprätthålls på grund av att 

människor oreflekterat rättar sig efter och följer konventionella regler. Motsatsen till sociala 

konstruktioner är de fenomen som existerar utan att vi individer har lagt vår hand eller hjärna 

i att skapa dem (What is social construction?).  

Berger och Luckmann (1966) var först med att använda begreppet social konstruktion inom 

den kunskapssociologiska teoribildningen. De beskriver att social konstruktion uppkommer i 

processen när de osynliga men mäktiga gränser som utgör samhällets regler skapas, ändras, 

institutionaliseras och överförs till nästa generation. Människors verklighet skapas i de 

fenomen de känner igen och som vi är beroende av att kunna definiera när vi skapar vår 

uppfattning av hur världen ser ut. Vår kunskap är den säkerhet vi upplever oss ha att kring att 

fenomen är verkliga och riktiga. Men vad är egentligen verkligt och hur kan man säkert veta 

något?  (Berger & Luckman, 1966).  

3.2 Hur skapas sociala konstruktioner?  

- socialkonstruktionismens och 
kunskapssociologins utgångspunkter 
 

3.2.1 Kritiskt förhållningssätt till ett för-givet-taget syn på världen 

Enligt socialkonstruktionismen behöver man ta avstånd till det för-givet-tagna sätt att förstå 

världen och vår omgivning. Vi måste vara kritiska till den uppfattning att våra observationer 

av världen oproblematiskt frambringar dess rätta natur, att det vi ser är det som existerar i 
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världen. (Burr, 2007). Vardagslivet är vad vi uppfattar som verkligheten och tolkningen av 

denna genom människors tankar och handlingar leder till att den blir vår meningsfulla och 

sammanhängande givna värld. Det som händer är att vi av subjektiva betydelser vi ser i vår 

omvärld skapar objektiva fakticiteter (Berger & Luckmann, 1966).   

Socialkonstruktionismen uppmanar att omvärdera uppfattningen att traditionell, sedvanlig 

kunskap är baserad på en objektiv och opartisk observation av världen (Burr, 2007). 

3.2.2 Hur vi förstår världen är historiskt och kulturellt specifikt 

Vilka termer, koncept och kategorier vi använder i vår förståelse av världen beror på när och 

var i världen vi lever. Vi behöver inte titta tillbaka mer än ett halvt århundrade för att se 

radikala skillnader på hur vi förstår och utför vissa fenomen. Detta betyder att alla sätt att 

förstå och uppfatta världen är historiskt och kulturellt relativt (Burr, 2007). Det är här och nu 

som vardagslivets verkligheter organiseras. ”Här” där min kropp befinner sig och ”nu” där 

min uppmärksamhet riktas är vad jag uppmärksammar och vad min medvetenhet tillskriver 

som verkligheten (Berger & Luckmann, 1979). De sociala konstruktioner som uppkommer 

här och nu i en viss tid och kultur är även produkter av tidigare dito, och är beroende av 

specifika sociala och ekonomiska arrangemang som förekommer i den kulturen vid det 

tillfället (Burr, 1998).  

3.2.3 Kunskap upprätthålls genom sociala processer 

Om vår kunskap om världen, våra vanliga och gemensamma uppfattningar, inte härrör från 

världen som den verkligen är till dess natur, varifrån kommer kunskap då? En 

socialkonstruktionist skulle svara att den uppkommer genom att människor konstruerar den 

sinsemellan (Burr, 1998). Vi delar vardagslivets verklighet med andra och ansikte mot ansikte 

situationer kan ses som prototypen för social interaktion där olika antal individers ”här” och 

”nu” inkräktar på varandras (Berger & Luckmann, 1979). Våra möten påverkar även vårt 

beteende och hur vi presenterar oss själva. Vi söker omedvetet efter attribut hos individer vi 

möter för att kunna stereotypifiera eller klassificera och därefter anpassa vårt eget beteende 

gentemot denne (Goffman, 1959). Det som händer mellan människor i det pågående 

vardagslivet ses som den arena där våra meningar och versioner av kunskap blir fabricerad, 

konstruerad och upprätthålls. Därför blir det vi ser som ”sanning”, vårt nuvarande accepterade 

sätt att förstå världen, inte en produkt av en objektiv observation utan en produkt av sociala 

processer och interaktioner i vilka individer hela tiden är engagerade i (Burr, 1998). Vi föds in 

en värld där de konceptuella ramverk och kategorierna som används inom kulturen redan 
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existerar. Dessa koncept och kategorier förvärvas av alla individer medan de utvecklar 

användningen av språket och blir sålunda reproducerat varje dag av alla som delar en kultur 

och ett språk (ibid.).  

3.2.4 Kunskap går hand i hand med sociala handlingar 

De ”förhandlingar” i form av interaktion, språk och utbyte av kunskap som sker mellan 

individer i vardagslivet kan anta ett stort antal olika former. Man kan därför tala om mängder 

med möjliga sociala konstruktioner i världen och varje enskild konstruktion medför, eller 

inbjuder, till olika handlingar från människor. I och med att kunskapen inom ett eller annat 

område förändras, sker det även förändringar i de sociala handlingar som baseras på denna 

kunskap. Ett exempel är alkoholism. Den sociala handling som är lämplig utifrån kunskapen 

om alkoholister, har under ett relativt kort tidsspann gått från fängelsestraff till medicinsk och 

psykologisk behandling (Burr, 1998). Våra handlingar har genom historien och kulturen 

institutionaliseras och legitimerats i vardagslivet genom att vi ”här” och ”nu” har de rätta 

kunskaperna (Berger & Luckmann, 1979).  

3.3 Hur CV kan ses som social konstruktion 

Teorin leder fram till tolkningen hur betydelse av ett CV kan ses som resultatet av en social 

konstruktion. CV existerar i vår tids samhälle som en följd av att individer genom sociala 

processer har skapat, rättar sig efter och upprätthåller ett värde av fenomenet.  Ett dokument 

som i tidigare samhällsskeden främst användes av eliten har spritt sig genom samhället och 

förefallet självklar som en ingrediens i arbetsökarprocessen. 

Det är vår tids och kulturs ”sanning” som präglar vår uppfattning om CV som betydelsefull 

och en naturlig del när vi söker arbete. Vi tar dess betydelse och existens för given som en 

viktig del i processen då vi genom repetitiva handlingar och interaktioner upprätthåller CV 

som viktigt. Kunskapen går hand i hand med våra sociala handlingar; vi skriver ett CV.  

3.3.1 Socialkonstruktionistisk syn mot CV som ändamålsenligt dokument  

Ser man till experternas råd ska ett CV uppfylla en mängd krav layoutmässigt och 

innehållsmässigt, att sammanfatta sina erfarenheter på ett papper är det inte längre tal om. Det 

är ett dokument som kan ge arbete och CV har från att vara en meritförteckning gått till att 

vara ett dokument som ska inrymma hela dig, snyggt presenterat för att skapa ett intresse. De 

normer som uppstått kring fenomenet gör att du med ditt CV bedöms på fler plan än bara 

erfarenhetsmässigt, det är därför viktigt att du skriver och utformar ditt CV med omsorg. Kan 
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man som arbetssökande idag inte skriva ett bra CV läggs värderingar i detta att personen till 

exempel inte kan uttrycka sig ordentligt, har dåliga datorkunskaper eller att denne är 

oambitiös och slarvig. Det är med andra ord inte längre enkom vad du kan som är viktigt utan 

att du presenterar dig själv och din kompetens så att det ser rätt ut.  Kritiken till detta ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vara just denna normbildning som sker då vi tar saker 

och ting för givna; vi tror att det vi ser och ”vet” är sant. Ur ett personalvetenskapligt 

perspektiv kan man hårddra perspektivet genom att tänka att om den här typen av synsätt på 

allvar slår igenom, blir urvalsgrunderna till nästa steg i rekryteringen inte alls baserad på den 

sökandes kompetens och erfarenheter utan snarare på om personen i fråga kan presentera den 

rätta ”ytan”. 

Man kan se att reglerna och normerna för vad du bör och inte bör skriva i ditt CV speglar 

samhällets syn på densamma, det finns en röd tråd från makro till mikro som vi accepterar till 

och med i vårt individuella CV skrivande. Institutionella regler i samhället dikterar hur 

individen ska bete sig och agera (Lammers & Barbour, 2006). Ser man ur detta perspektiv är 

CV inte ett dokument som ska spegla våra kompetenser och erfarenheter, det är snarare ett 

dokument styrt av osynliga men mäktiga regler och normer (Berger & Luckmann, 1966) som 

vi rättar oss efter i fråga om hur man ska skriva, vad man bör och inte bör skriva i sitt CV, och 

utan att ifrågasätta det. Dock inte sagt att du inte kan få arbete med detta dokument, de som 

granskar ditt CV är styrda av samma makter och normativa värderingar. Poängen är snarare 

att CV åtminstone delvis skulle kunna ses som en rationell myt (DiMaggio 1983, 1991) vari 

fenomenet har spridit sig inom vårt samhälle och blivit ett för-givet-taget dokument vars 

ändamålsenlighet ingen ifrågasätter. Hela systemet och alla inblandade parter strävar efter ett 

rationellt förhållningssätt som legitimerar det sätt som CV används på för att tillsätta arbeten 

(Edelman, Uggen, Erlanger, 1999) När man följer en given standard som CV idag är kan det 

bli så att de inblandade parterna bara använder CV enligt de formella regler som omger 

fenomenet, istället för att verkligen förstå hur man ska använda CV för att uppnå dess 

egentliga syfte; att hjälpa till att matcha den bästa kandidaten till ett visst arbete (Boiral, 

2007).  Det viktiga blir i så fall att CV ser ”rätt ut” och inte att CV innehåller ”rätt 

information”. 
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4. Tidigare forskning kring CV och 

rekrytering  

4.1 Studier om vilket CV som väljs framför ett 

annat i en urvalsprocess 

Hittills kan således konstateras att det finns ett stort utbud med konkreta råd och tips kring hur 

ett CV ska se ut, det framgår att CV är viktigt i rekryteringsprocessen och att vikten troligtvis 

har ökat alldeles oavsett CV bäst förstås.  Det här är en situation som också uppmärksammats 

i forskningen. Empiriska studier visar att det finns indikatorer i ett CV som är utmärkande och 

viktiga indikatorer för att bli kallad till intervju (Thoms m.fl. 1999).  

Det visar sig att sökanden med ett CV på en sida valdes före de med längre CV och de 

sökande med objektiva uttalanden om det specifika arbetet valdes före de med generella 

objektiva uttalanden om sin ambition.  Betygsinformation var enligt resultatet i forskningen 

vägledande för vilka som kallades till intervju, men den största faktorn för att bli kallad till 

intervju var inkluderandet av tidigare prestationer. Annan forskning visar att uppvisande av 

expertis eller dominerande kunskaper oftare leder till intervju, men dessa kunskaper behöver 

inte nödvändigtvis vara inom det eftersökta området (Brown m.fl. 2009). Motsättningen kan 

ses i att framhävandet av kunskaper inom andra områden kan ses som generella uttalanden 

och inte specifikt för det sökta arbetet.  

I de fall där den arbetssökande har tidigare arbetslivserfarenhet prioriteras dessa meriter 

framför betyg och icke-arbetsrelaterade prestationer som vägledande kriterium för att komma 

på intervju medan betyg är viktiga tidigt i karriären (Thoms m.fl. 1999).  

4.2 Studier om prediktion av kapacitet och 

personlighet kopplat till CV 

Ett intresseområde inom forskningen är hur väl det går att predicera kandidaters kapacitet och 

personlighetsdrag genom att endast läsa deras CV. Granskning av CV är den initiala fasen vid 

urvalet av kandidater och som ett resultat av det praktiseras granskandet av CV mer frekvent 

än utförandet av anställningsintervjuer av rekryteraren eller arbetsgivaren. Dipboye & Jackson 
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(1999) menar att de personer som granskar CV fungerar som dörrvakter vilkas primära 

uppgift är att bestämma vilka kandidater som är av fortsatt intresse för företaget och vilka som 

ska nekas. Att kunna göra riktiga bedömningar av kandidaternas lämplighet för tjänsten skulle 

kunna effektivisera och förenkla urvalsprocessen (Dipboye & Jackson, 1999).  

Det går enligt tidigare forskning att göra bedömningar av de arbetssökandes mentala kapacitet 

och personlighetsdrag enligt ”Big 5” modellen (Cole m.fl. 2003).1 . Enligt författarna är 

”allmän mental kapacitet” och ”att vara samvetsgrann och plikttrogen” indikatorer som är 

kopplade till arbetskapacitet oavsett yrkesroll. Relaterad forskning visar att man även kan dra 

korrekta slutsatser om de sökandes olika personlighetsdrag och deras betydelse genom att 

endast avläsa information ur ett CV. Författarna menar att rekryterare utifrån specifik 

informations inkludering och placering på ett CV ger information om den sökandes allmänna 

mentala kapacitet och personlighetsdrag (Cole m.fl. 2005).  

Även förmågan hos rekryterare att dra korrekta slutsatser förbättras genom upprepad övning. 

Testgruppen i undersökningen var dock alltför liten för att ge säkra resultat, men om 

resultaten kan visas giltiga kan organisationer undvika tidskrävande urvalsprocesser och 

personliga möten genom att gallra ett större antal sökanden initialt i processen. Det ger även 

att organisationer kan verka kostnadseffektivt genom att redan på CV stadiet göra lämpliga 

bedömningar av arbetssökande och därmed en bättre gallring i urvalet och minimera risken 

för kostsamma felrekryteringar (Cole m.fl. 2005).  

Senare forskning visar att rekryterare faktiskt har blivit bättre på att göra fördelaktiga 

gallringar i urvalet än vad som var fallet år 2000 (Sackett & Lievens 2008).  

4.3 Kritik mot informationen som ingår i CV 

Thompson (2009) skriver i sin artikel om trovärdigheten i de uppgifter man hittar i ett CV. 

Han tittar på detta fenomen dels ur ett allmänt perspektiv och dels specifikt ur perspektivet när 

man söker kandidater till en forskningstjänst eller en professorsutnämning i akademisk miljö.  

Författaren menar att CV, till skillnad från ett ansökningsformulär, ger större frihet för den 

arbetssökande att välja hur denne vill presentera sig själv och sin duglighet för ett arbete. Ett 
                                                            

1 ”Big 5” består av att fem grundläggande komponenter i personligheten; att vara utåtriktad, 
att vara trevlig och ha förmåga att komma överens, att vara samvetsgrann och plikttrogen, att 
vara emotionellt stabil samt att vara nyfiken och vetgirig (vår översättning) (Cole m.fl. 2003). 
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ansökningsformulär är utformat för att i möjligaste mån få ut exakt de uppgifter som 

arbetsgivaren behöver veta för att bedöma en kandidats lämplighet. Friheten när ett CV 

skapas kan enligt författaren leda till överdrivna påståenden eller till och med rena lögner. 

Vissa delar av ett CV kan en rekryterare enkelt verifiera, som tidigare anställningar och 

studieresultat. Andra saker är däremot mycket svåra att bevisa som till exempel kurser, 

stipendier, publiceringar och konferensföreläsningar (framförallt då akademiska poster ska 

tillsättas).  

Kritik på en annan nivå riktas mot processen att skriva ett CV (Metcalf, 1992). Framställandet 

av ett CV kräver helt klart en detaljerad inventering av dig själv där du måste omvandla vem 

du är till ett antal attribut med ett marknadsvärde och avfärda det som inte har ett sådant 

värde. Även här är ett standardformulär en lösning som enligt författaren skulle berätta den 

”sanna” historien om dig själv. Inte så mycket för att undvika lögner, utan för att undvika att 

individer blir institutionaliserade som subjekt under rådande makt (Ibid.).  

4.4. Experternas råd och forskningens fynd: 

likheter och skillnader 

Man kan urskilja både gemensamma och olika drag om man jämför de råd som finns att tillgå 

kring CV och vad forskningen visar. Båda perspektiven belyser vikten av ett CV i den initiala 

fasen i en rekryteringsprocess. Experterna menar att kandidaten med sitt CV måste 

marknadsföra sig på ett bra och rätt sätt för att komma vidare i rekryteringsprocessen (Undvik 

de vanligaste CV- missarna). Allt för att ta sig förbi den dörrvakt som enligt forskningen står 

mellan dig och ett fortsatt avancemang (Dipboye & Jackson, 1999). Tidigare forskning visar 

att kandidater som framhäver någon form av expertis, även annan än efterfrågad, oftare leder 

till intervju (Brown m.fl. 2009) vilket kan ses som likhet med experternas konstaterande att 

det inte alltid är den med mest gedigen kompetens som får arbetet, det är den med bäst 

marknadsföring.  

En skillnad mellan forskningen och experterna är att experterna tipsar om att i sitt CV ha 

rubriker som beskriver karriärmål och främsta kompetens vilka kan ses som generella 

uttalanden om sin ambition (Tips för att komma igång med ditt CV skrivande). Forskningen 

pekar på att sådana uttalanden i sitt CV väljs bort till fördel för de som har objektiva 

uttalanden om den specifika tjänsten (Thoms m.fl. 1999).  
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 I likhet med experterna tyder forskningen på att ett kort och koncist CV är att föredra.  

Experterna menar dock att ett CV på två sidor är en accepterad längd (Tips hur du skriver ett 

CV) medans forskningen visar CV på en sida i högre grad väljs ut för intervju än de med två 

sidor (Thoms m.fl. 1999). Vidare visar forskningen att betygsinformation, arbetslivserfarenhet 

och tidigare prestationer är av betydelse vid urvalet, men prioriteras olika beroende på vilken 

erfarenhet du har (Ibid.). Likheter med experternas råd kan urskiljas då de menar att man ska 

välja CV- form efter erfarenhet. De sökande med arbetslivserfarenhet som främsta merit ska 

välja att lyfta fram den i ett kronologiskt CV medans individer med studier som främsta merit 

med fördel kan välja ett funktionellt CV där kompetenser och tidigare prestationer kan 

beskrivas mer utförligt (Hågård, 2004). 

Experterna menar att man aldrig ska ljuga i sitt CV då det är lätt att verifiera studieresultat och 

tidigare anställningar vilket även stöds av forskningen. Författaren till forskningen menar 

dock att systemet med referenter helt borde dömas ut då dessa är partiska och inte väljs som 

referenter om de inte har positiva omdömen av kandidaten (Thompson, 2009).  

Forskningen riktar också kritik mot CV genom det omvandlandet av sig själv som krävs för 

att uppnå ett marknadsvärde (Metcalf, 1992). Det faktum är något som man hos experterna 

kan uttyda att de snarare uppmanar till än varnar för, trots att de uppmanar oss att inte direkt 

ljuga. Detta har även likheter med den presenterade teorin och kommer därför att till stor del 

behandlas i analysdelen i denna uppsats.     

5. Metod och data  
Väldigt lite forskning verkar fokusera på hur de verkliga användarna av CV resonerar kring 

vad ett CV ska innehålla – rekryterarna. För att belysa hur rekryterare värderar betydelsen av 

CV vill vi genom våra intervjupersoners erfarenheter och reflektioner undersöka olika 

upplevelser av CV.  

5.1 Etik 

Inom all forskning i Sverige är det viktigt att följa de etiska riktlinjerna. Syftet är att värna om 

forskningskollektivet men främst de personer som medverkar. När det gäller etik inom den 

samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen har Vetenskapsrådet ställt vissa 
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grundkrav i syfte att särskilt ta hänsyn till de personer som oftast utgör kärnan inom dessa 

forskningsområden (Vetenskapsrådet, 2009). 

Innan varje intervju har vi därför informerat intervjupersoner om de etiska riktlinjerna och har 

i vår studie följt vetenskapsrådets riktlinjer om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. Det innebär att vi har informerat om syftet med 

studien, att vi har gett intervjupersonerna rätt att själva bestämma över sin medverkan, att 

informationen hanteras konfidentiellt och anonymt samt att innehållet i undersökningen 

endast används till detta forskningssyfte och inte nyttjas i andra sammanhang (Ibid.)  

 

5.2 Insamling och bearbetning av data 

5.2.1 Insamling av data  

Kvalitativ forskning har ett induktivt arbetssätt där insamlandet av ett empiriskt material 

ligger till grund för vidare analys och slutresultat. Kvalitativ forskningsansats är 

kunskapsteoretisk och tolkningsinriktad vilket betyder att tyngdpunkten ligger kring 

förståelsen av den sociala verkligheten (Bryman, 2002).  

I kvalitativa studier är det vanligt att använda sig av intervju som metod för att samla in ett 

empiriskt material. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld. Genom intervjun byggs kunskapen upp i 

samspelet mellan forskare och intervjuperson (Kvale, 1997).  

Vi har i denna studie valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer för att uppnå en så 

flexibel intervjuprocess som möjligt. I denna typ av diskuterande intervjuform ges 

intervjupersonerna möjlighet att svara på frågorna mer djupgående (Bryman, 2002). För att ge 

en ram åt intervjuerna samt ge stöd åt senare analys skapade vi en intervjuguide. Den delades 

in i teman relaterade till våra frågeställningar (se Intervjuguide i bilagan). Med hjälp av våra 

teman kunde vi undvika att intervjuerna blev alltför spontana vilket kan leda till svårare 

tolkning och därmed missa viktig information (Kvale, 1997). 

Vi började med att via telefon ta kontakt med var och en av intervjupersonerna för att 

presentera oss, berätta om studien och boka tid för intervjun. Därefter skickade vi ett 

uppföljningsmejl med kompletterande och mer detaljerad information om vårt ärende, hur 

intervjun skulle gå till rent praktiskt, tidsuppskattning för detta samt våra kontaktuppgifter. 
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Intervjuerna utfördes på den intervjuades arbetsplats.  Vid intervjutillfället, som var och en 

tog cirka 90 minuter, intervjuade en med stöd av intervjuguiden och den andre förde 

anteckningar följde upp genom att komma med eventuella kompletterande frågor.  

För att lyckas göra framgångsrika intervjuer följde vi några viktiga kriterier. Till exempel 

visade vi hänsyn vid intervjutillfällena genom att inledningsvis beskriva syftet med intervjun, 

under intervjun lyssna till punkt på intervjupersonen, vi ställde enkla begripliga frågor och 

avslutade med att fråga om intervjupersonen har något ytterligare att berätta eller fråga om 

(Kvale, 1997).  

Vi inledde varje intervju med att be våra intervjupersoner att beskriva hur arbetsgången för 

urval ser ut vid en rekryteringsprocess. Tanken var att se när i beskrivningen av deras 

rekryteringsprocess som CV kom på tal. Detta för att inte leda in intervjupersonerna att direkt 

fokusera på CV utan se när det togs upp spontant vilket kunde säga oss något om vilken vikt 

som läggs vid CV och när detta sker.   

Vidare är vi intresserade av att undersöka huruvida rekryterare visar konsensus kring hur ett 

CV ska se ut för att jämföra med experternas råd och forskning kring CV . Som ett moment 

under intervjun bad vi därför intervjupersonen ta del av och kommentera vårt Casematerial 

bestående av en fiktiv jobbannons samt tre fiktiva CV som vi kallade A, B och C (Se bilaga)2.  

Metoden att visa ett Casematerial för intervjupersonerna liknar den så kallade vinjettmetoden 

(se Jergeby 1999). Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett 

skeende som försetts med karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och 

avgörande i en val- eller bedömningssituation. I vårt fall de olika karakteristika på de tre CV 

som visas. Vinjetten presenteras för respondenten huvudsakligen skriftligt och därefter ställs 

följdfrågor om materialet. Metodens huvudkomponenter och syfte är den inledande 

berättelsen och respondentens reaktioner på den. Vidare är vinjettmetoden ett 

utvärderingsinstrument och förutom att vinjetterna ska vara teoretiskt relevanta ska de också 

vara meningsfulla och relevanta för dem som bedömer. I och med det får vi ett värde på en 

särskild situation eller ett skeende. För att sen utvärdera situationen krävs ett 

jämförelseobjekt, något som står för en norm som kan vara teoretiskt och grundat i till 

exempel normaliserade handlingsregler och normativa värderingar baserade på allmänhetens 

                                                            

2 Stort tack till Henrik Åkerström som hjälpte oss utforma jobbannonsen och Casematerialet, och för 
allt stöd vi fått genom hans tidigare erfarenheter som rekryterare. 
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bedömningar. Syftet med en vinjett för denna studie är att låta respondenterna ta ställning till 

samma information för att senare fungera som en jämförelsegrund. 

5.2.2 Bearbetning av data 

Anteckningarna skrevs ut och kompletterades med det inspelade materialet direkt efter 

respektive intervju för att inte tappa viktig information och identifiera användbara citat. Då 

intervjuguiden sorterats i teman det var logiskt att som nästa steg klassificera svaren från 

samtliga intervjuer under respektive tema (Esaiasson m.fl. 2004). Eftersom vi för studiens 

syfte även valt att presentera resultatet av intervjuerna under teman blev vårt arbete att utifrån 

klassificeringen identifiera relevant information att presentera i denna del.  

5.3 Trovärdighet 

För att bedöma en studies trovärdighet brukar man i termer om validitet och reliabilitet. Dessa 

handlar i grunden om huruvida man undersöker det man påstår sig undersöka och att man gör 

det på ett tillförlitligt sätt, att upprepade tester helst ska visa samma resultat. Begreppen 

kopplas definitionsmässigt ihop med mätning av olika slag som utgör viktiga kriterier främst 

vid kvantitativ forskning (Esaiasson m.fl. 2004). Då denna studie är av kvalitativ art är 

begreppen inte optimala. Man kan istället tala om studiens tillförlitlighet och överförbarhet för 

att bedöma trovärdigheten.  

För att uppnå tillförlitlighet i resultatet inbegrips både att man säkerställer att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns och dels att man rapporterar resultaten till de 

personer som är en del av den sociala verklighet man studerar, så kallad respondentvalidering 

(Bryman, 2002). Vi menar att vi i denna studie har följt erforderliga regler vid insamlandet av 

empiri från våra intervjupersoner. Dock har vi inte använt oss av respondentvalidering för att 

säkerställa att vi uppfattat deras berättelser korrekt vilket kan påpekas som brist i 

tillförlitligheten. Ett argument för att trovärdigheten ändå kan vara god är att intervjuerna var 

utformade och utförda på ett sådant sätt att risken för missförstånd var små då vi hade 

utrymme för följdfrågor om vi ansåg att något var oklart.  

Överförbarhet syftar till att ha en så detaljerad beskrivning av studiens arbetsgång att andra 

personer kan replikera studien och bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö (Bryman, 2002). I denna studie har vi öppet beskrivit tillvägagångssätt, frågeställningar, 

intervjupersonernas yrkesgrupp, presenterat den intervjuguide som ligger till grund för 

datainsamling och bearbetning. Det borde vara möjligt att utifrån beskrivningarna replikera 
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denna studie i en annan kontext eller vid en annan tidpunkt. Men eftersom denna kvalitativa 

studie inte syftar till att generalisera utan snarare ge en mer djupgående beskrivning av vår 

problemformulering uppkommer svårigheter i få samma resultat och att dra samma slutsatser 

vid en replikering. Detta då man inte kan ”frysa” en social miljö i bemärkelsen att hindra 

studiens deltagare att leva sitt dagliga sociala liv, ställer man samma frågor till andra individer 

vid en annan tidpunkt är det inte troligt att få samma svar vilket påverkar möjligheterna att dra 

liknande slutsatser (Ibid.).  

Slutresultatet av denna studie anser vi således enbart kan ses som en produkt av det beskrivna 

tillvägagångssätt och metoder vi har valt just för denna studie, men vi kan även tänka oss att 

studien kan ligga till grund för fortsatt forskning kring området CV. 

5.4 Urval 

Vi valde intervjupersonerna till denna studie strategiskt för att uppnå maximal variation inom 

yrkeskategorin rekryterare. Varje intervjuperson representerar således en yrkesroll inom 

rekrytering. Tanken med det var att ta del av flera perspektiv i hur man i sin yrkesroll arbetar 

med och tänker om CV i rekryteringsprocessen. För att få tag på intervjupersoner till vår 

studie använde vi oss av våra respektive kontaktnät.  

5.4.1 Intervjupersoner 

I studien ingår således fyra intervjupersoner som alla arbetar med rekrytering. Vi kommer 

framledes referera till dessa som Headhuntern, Konsultchefen, Externrekryteraren och 

Internrekryteraren. 

Headhuntern är en kvinna och arbetar på ett specialiserat rekryteringsföretag i Stockholm. 

Företaget har idag 20 anställda på fyra orter i Sverige med inriktning på att hitta rätt kandidat 

till högre kvalificerade tjänster på kunduppdrag.  I hennes yrkesroll som headhunter söker hon 

efter kvalificerade personer som bäst matchar kundens önskemål. Hon har fyra års erfarenhet 

av att arbeta som headhunter men i grunden har hon en ekonomimagisterexamen.  

Internrekryteraren är en man som arbetar på ett multinationellt IT-tjänsteföretag. Han har 

teknisk bakgrund och har jobbat på företaget i 19 år. När företaget expanderade stort under 

mitten av 90-talet började han arbeta med rekrytering och hans nuvarande yrkesroll är bland 

annat att ansvara för att rekrytera personal till företaget.  
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Externrekryteraren och konsultchefen är båda kvinnor och arbetar inom samma företag. Det 

är ett av Nordens ledande bemanningsföretag och bedriver två verksamheter, dels rekrytering 

och dels bemanning. Externrekryterarens uppgift är att göra ett urval och presentera ett antal 

lämpliga kandidater för en kund. Kunden beslutar sedan vem som får tjänsten och anställs hos 

denne. Externrekryteraren har cirka fem års erfarenhet av rekrytering och har i grunden en 

beteendevetenskaplig utbildning.  

Konsultchefen jobbar på bemanningssidan där hon rekryterar och anställer konsulter till det 

egna företaget som sedan hyrs ut på uppdrag hos kund. Hon har arbetat med rekrytering i tre 

år och har en utbildning inom personalvetenskap. 

6. Resultat 

6.1 Intervjupersonernas beskrivning av hur deras 

rekryteringsprocess går till  

Headhuntern 

Headhuntern säljer själv in sin tjänst och hennes rekryteringsprocess börjar när hon kontaktar 

ett företag och erbjuder sin hjälp med att fylla positioner. Vid intresse bokas ett möte där 

kunden och headhuntern gör en kravprofil för kandidaterna. Där är hon intresserad av historik 

och detaljerad information om tjänsten och för en diskussion med kunden om vad den söker. 

Efter att kravprofilen är satt och headhuntern har fått en bra uppfattning om tjänsten börjar 

hon med att kartlägga var kompetensen finns och aktivt leta efter kandidater. Headhuntern 

kontaktar de mest intressanta kandidaterna och de får skicka in sitt CV till hennes mejl. I CV 

ser hon hur väl de lever upp till kravprofilen kunden och hon har utformat och de mest 

intressanta kandidaterna får komma på intervju. Ibland genomförs även tester av olika slag 

innan kandidater presenteras för uppdragsgivaren. Denne utför därefter sina intervjuer och om 

allt går bra sker en anställning. Hela processen, från början till slut för headhuntern tar cirka 

sex till åtta veckor.  

Externrekryteraren 

I likhet med headhunterns rekryteringsprocess börjar processen för externrekryteraren med att 

ett annat företag har behov av en rekrytering. Skillnaden är att hon inte själv kontaktar kund, 

utan har en speciell säljfunktion inom företaget. När externrekryteraren fått in ett uppdrag 
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träffar hon som ett första steg kunden och gör kravprofil. Efter det annonseras tjänsten ut på 

företagets hemsida. När ansökningar till tjänsten har kommit in väljer hon ut de som ska 

komma till intervju. De har ett rekryteringsverktyg via hemsidan där kandidaterna kan skriva 

en kort motivering till varför just de passar för tjänsten, det är det första externrekryteraren 

tittar på och om den intressant går hon vidare och granskar kandidatens CV:  

”Jag går noga igenom CV och ser så de krav som ställs i kravprofilen uppfylls” 

Efter det gör hon oftast en kort avstämning med kandidaten per telefon innan denne kallas till 

intervju. Intervjun sker genom så kallad djupintervju, en kompetensbaserad intervjumodell 

används som standardprocess. Som sista steg väljer externrekryteraren ut de som hon vill 

presenterar för kunden efter att ha kontrollerat deras referenser. De i sin tur får göra intervjuer 

med de utvalda och bestämma vem de anställer.  

Konsultchefen 

Stegen i konsultchefens rekryteringsprocess är i stort sett identiska med externrekryterarens 

beskriven ovan. Det som bland annat skiljer är att konsultchefen oftast har väldigt kort tid på 

sig att presentera kandidater för kunden. Ibland har hon så kort tid som en eller ett par dagar 

att rekrytera en konsult för uppdrag, vilket gör att hon inte väntar på att ett visst datum ska 

avsluta ansökningstiden utan kontaktar potentiella kandidater löpande efter att ansökningarna 

kommer in. 

En annan skillnad är att säljaren som talat med kunden redan innan har gjort en kravprofil 

tillsammans med denna, konsultchefen kompletterar oftast denna endast via telefon. 

Kandidaten som anställs av konsultchefen är uthyrd till ett företag men anställd av företaget 

som hyr ut den. Detta innebär att konsultchefen inte släpper iväg kandidaten, utan har ett 

ansvar både gentemot kunden och kandidaten även efter att rekryteringsprocessen är färdig.   

Internrekryteraren 

Internrekryteraren skiljer sig från de övriga intervjupersoner i den meningen att hans 

rekryteringsprocess börjar när det inom företaget uppstår ett behov av att tillsätta en tjänst.  

I rekryteringsprocessen finns det två huvudspår. Dels annonseras de lediga aktuella tjänsterna, 

i tidningar och på olika hemsidor, och dels finns en tjänst på deras egen hemsida där folk som 

är intresserade av att arbeta på företaget får lägga in sitt CV, så kallade spontana ansökningar 

utan att det finns en tjänst ledig. Om det uppkommer behov kan internrekryteraren söka där 
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efter kandidater som anmält sitt intresse för företaget. När ansökningar till en tjänst har 

kommit in läser internrekryteraren igenom dessa och väljer ut vilka han vill träffa för intervju 

och säger om urvalsstrategin: 

”CV och det personliga brevet bildar den första uppfattningen och intrycket. Om det är positivt bokas en 

intervju” 

Internrekryteraren menar att en sökande har ungefär en minut på sig att göra ett intryck, både 

när det gäller CV och vid intervjun. Är första intrycket dåligt så måste den sökande arbeta hårt 

under intervjun för att han ska ändra uppfattning. Internrekryteraren går mycket efter 

magkänslan vid anställning då han menar att han vet vilken sorts person som skulle passa in 

på företaget.    

I beskrivningarna av rekryteringsprocessen noterar vi att headhuntern och konsulterna gör ett 

första urval av kandidater utan att titta på CV och att de först efter en första selektion går 

vidare och granskar CV.  Av internrekryterarens svar verkar han använda det personliga 

brevet och CV simultant för att selektera intressanta kandidater. 

6.2 Funktion av CV enligt intervjupersonerna 

Ett tema i intervjun var att tillsammans med rekryterare resonera kring funktionen av CV för 

att bättre förstå hur de använder dokumentet i sitt arbete. När vi frågar om vilken funktion CV 

har i deras arbete menar samtliga intervjupersoner att CV fyller en viktig funktion i deras 

arbete. Headhuntern beskriver funktionen av CV som det viktigaste redskap hon har för att 

hitta lämpliga kandidater till intervju. För internrekryteraren har CV funktionen av en 

checklista för att se vad personer har gjort och matcha ihop med kraven och kompetensen som 

eftersöks. Externrekryteraren säger: 

”CV är ett väldigt viktigt verktyg, dels för kandidaten att marknadsföra sig själv och dels för att jag själv 

snabbt kan se om kandidaten uppfyller de krav som ställs för tjänsten” 

Även konsultchefen ser CV funktion som att det ger en snabb överblick av personen och att 

CV berättar för henne om personen uppfyller kravprofilen.  

Om man summerar resonemangen ovan fyller CV en viktig funktion för rekrytering.  På basis 

av CV väljs personer ut till intervju, samtliga rekryterare granskar CV för att se om 

kravprofilen för tjänsten uppfylls. Man får uppfattningen att CV fungerar som ett 
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ändamålsenligt dokument för rekryterare. Gemensamt tycker även intervjupersonerna att det 

är viktigt som arbetssökande att ha ett bra CV. 

I nästa steg bad vi rekryterare resonera kring den arbetssökandes perspektiv: hur viktigt är ett 

bra CV när man söker jobb? 

Headhuntern  

Headhuntern menar att utan ett bra och relevant CV går man inte vidare i processen. Hon 

menar också att det är en indikator för henne hur personen är: 

”det gäller att försöka läsa ut information från ett CV om själva personen”. 

Men hon varnar samtidigt att det kan vara farligt att läsa ut för mycket ur ett CV då det kan 

bilda felaktiga uppfattningar. En person med ett väldigt bra CV som hon verkligen tror på kan 

visa sig vara olämplig för positionen, och vice versa menar hon att en person bakom ett CV 

som hon inte tycker är så väldigt bra, men uppfyller kvalifikationerna och ändå får komma till 

intervju, kan visa sig vara den perfekta kandidaten för arbetet.    

Internrekryteraren  

Internrekryteraren beskriver CV som otroligt viktigt och säger: 

”Ett dåligt CV kommer aldrig ens innanför dörrarna här” 

Dock menar han samtidigt att det finns vissa undantag. Söker han till exempel efter en viss 

specifik kompetens och bara en eller två av de sökande har den kompetensen så bortser han 

från hur CV ser ut i övrigt. I sådana fall kan CV i princip se hur dåligt ut som helst, de får 

komma på intervju i alla fall.  

Externrekryteraren 

 CV är en mycket viktig första kontakt enligt externrekryteraren: 

”det är inte avgörande för att få jobbet men avgörande för att gå vidare i processen” 

Hon menar att det är ett bra sätt att marknadsföra sig själv om man har ett välstrukturerat och 

välformulerat CV. Men kraven är dock olika beroende på tjänst menar hon. För högre tjänster 

kan det krävas att CV är välstrukturerat i högre grad än för lägre tjänster för att det förväntas 

när man ska arbeta på sådana nivåer.    

Konsultchefen 
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Konsultchefen säger att CV är jätteviktigt. Ett slarvigt CV med rätt info ger inte ett bra intryck 

och kan leda till att personen inte kommer vidare i processen till intervjun menar 

konsultchefen: 

”det är det man marknadsför sig med, CV måste väcka intresse hos mig som rekryterare och speciellt vid 

snabba processer” 

Hon menar att den som inte lyfter fram relevant information på ett bra sätt lätt kan missas 

vilket leder till att kandidaten inte kommer vidare i processen och chanserna till att få arbetet 

försvinner.    

CV fyller således enligt intervjupersonerna både en funktion för dem i deras arbete för att 

kunna välja lämpliga kandidater och för den arbetssökande som ett sätt att marknadsföra sina 

kompetenser.  Det är dock inte avgörande. Vid brist på sökande, eller specifika 

kompetenskrav, är ändå uppfyllandet av kompetenskraven viktigare än ett bra CV.  Vi kan 

också se att uppfyllandet av normen är viktigare vid högre positioner och att slarv, irrelevant 

eller ostrukturerad information i CV kan leda till en bortsållning.   

6.2.1 Betydelse av CV vid slutgiltigt val av kandidat  

Ingen av intervjupersoner menar att CV har någon större betydelse när processen har gått så 

långt att de ska välja vem de anställer eller presenterar för kund.  

Headhuntern menar att CV i sig är aldrig avgörande för henne i presentationen av 

slutkandidater till kund, men det är viktigt för att ens få in kandidaterna i processen. 

”Egentligen har CV ingen alls betydelse i sluturvalet, där är det snarare intervjuerna som påverkar” 

Men utan CV att granska skulle hon som headhunter ha svårt att hitta kandidater över huvud 

taget menar hon.   

Internrekryteraren menar att det endast har betydelse ur den synvinkeln att personer inte 

kommer till intervju på ett dåligt CV.  Han anställer efter magkänsla och menar att om känns 

det bra under en intervju spelar det ingen roll hur kandidatens CV ser ut. 

Externrekryteraren menar att CV inte har någon betydelse alls när det kommer till att 

presentera en kandidat för kunden:  

”det är intervjun som väger tyngst” 
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Även Konsultchefen säger att CV inte alls väger tungt i valet, men menar att ett CV kan ha 

betydelse ibland. Om en kandidat hon intervjuat och bestämt sig för att presentera för kund 

har ett något slarvigt eller ostrukturerat CV kan hon be kandidaten att strukturera upp det 

innan hon lämnar det till kunden. Hon menar att det är bättre om kunden skulle vara en sådan 

som lägger stor vikt vid CV.  

Sammanfattningsvis menar samtliga intervjupersoner att CV endast är av betydelse i den 

initiala fasen i rekryteringsprocessen. När beslutet är fattat om vem som blir kallad på intervju 

spelar CV inte längre någon roll för om de ska få tjänsten eller inte, då är det bedömningen 

efter intervjun som ligger till grund för beslutet.  

6.3 Intervjupersonernas åsikter och rangordning 

om Case-materialets struktur och innehåll  

Efter att ha resonerat kring CV och dess betydelse för rekryteringsarbetet presenterade vi vårt 

Case-material.  Det består av en fiktiv jobbannons och tre CV med olika karaktär.  CV A är 

väldigt kortfattat och faktabaserat skrivet på en sida, CV B innehåller något mer utförlig 

information på två sidor och CV C är tre sidor långt och innefattar mycket information om 

den sökande.  Det som samtliga CV har gemensamt är att de trots olikheter i utformning och 

framställning innehåller samma grundinformation om den sökandes arbetslivserfarenhet.  Vi 

har med andra ord samma kompetens men olika sätt att beskriva kompetensen.  Syftet här är 

alltså att utröna vilket av sätten att skriva CV som respektive rekryterare uppfattar som bäst 

och diskutera varför.   

För att visualisera olikheterna i det material som diskuteras av intervjupersonerna visas i 

nedanstående tabell Case-materialet i sin helhet, dock starkt förminskat. En fullständig 

presentation av materialet finns att skåda på:  

http://www2.sofi.su.se/~lst/docs/Bilagor_CV_nyckeln_till_framgang.pdf 
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Tabell 1: Case-materialet 
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Först bad vi respondenterna att spontant bedöma de tre CV i materialet.  De spontana 

reaktionerna kring vilket CV de ansåg intressera dem mest rent visuellt, utan att ha läst 

igenom dem, skilde sig åt. Headhuntern tyckte CV A var mest intressant, Internrekryteraren 

ansåg att CV C var bäst och både Externrekryteraren och Konsultchefen valde CV B som 

mest tilltalande.  

Headhuntern 

Headhuntern reagerar positivt på CV A och rangordnar det först då hon upplever det enkelt, 

och att hon snabbt kan hitta utbildning och erfarenheter. Innehållsmässigt menar hon dock att 

det är i knappaste laget, även om det helt klart är godtagbar. Hon upplever att den information 

som presenteras i CV A är det hon behöver för att snabbt bilda sig en uppfattning om 

personen har de rätta kvalifikationerna för att få komma på intervju. På grund av tidsbrist och 

det faktum att det viktiga är att kandidaten har rätt kompetens vill hon i ett CV ha en kort 

beskrivning av erfarenheter, utbildning och kontaktuppgifter, helst på bara en A4-sida. Övriga 

uppgifter som referenser och personliga egenskaper kommer i ett senare skede anser hon.  

Headhuntern upplever CV C som sämst och alldeles för mycket. Det är svårläst och innehåller 

för hennes tycke ointressant information. CV C presenterar arbetslivserfarenhet i kronologisk 

ordning, det borde enligt headhuntern vara tvärtom med omvänd kronologisk ordning. Hon 

upplever även att tre sidor är för mycket text och att bedömningen blir lidande då den upplevs 

lång och svår att snabbt få grepp om:  

”författaren presenterar det den vill säga snarare än att istället fokusera på vad mottagaren, allstå jag, 

faktiskt vill veta”. 

Headhuntern tror att CV C skulle passera henne oläst. 

Internrekryteraren 

Internrekryteraren tycker tvärtemot att CV C är bäst rent visuellt och ger honom ett bra första 

intryck. Möjligen är det lite långt med sina tre sidor men han menar att det är förlåtande 

eftersom han tycker att utseendet på CV är viktigt och upplever det som inbjudande. Han 

anser att personen bakom CV C har lagt ner tid och kraft på att skapa det och tolkar det som 

att personen bakom är engagerad i att få arbetet. Det enda han möjligen vill ändra på är 

ordningen i CV C som han inte tycker är så bra då arbetslivserfarenhet kommer i kronologisk 

ordning vilket bör vara tvärtom. Internrekryteraren upplever inte att det är något fel i att ta 
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med sommarjobb, bemanningsjobb, språk, värnplikt och referenser även om det inte 

efterfrågas, han tycker snarare att det ger en flerdimensionerad bild av personen.  

Internrekryteraren tycker sämst om CV A och upplever att det inte ger någon som helst 

värdefull information om personen och att man får en känsla av att skribenten inte ansträngt 

sig det minsta utan bara slängt ihop några rader:  

”detta CV skulle hamna direkt i papperskorgen” 

Externrekryteraren 

Externrekryteraren rangordnar CV B högst. Främst för att strukturen möjliggör en 

lättöverskådlig presentation av informationen och det ger en snabb överblick kandidatens av 

kompetenser då de senaste jobben och utbildningar kommer först. Vidare tycker hon att CV B 

i inledningen har bra kontaktuppgifter och hon upplever det positivt med förordet och 

målsättningen som kan vara bra för att få en uppfattning om författarens motiv är att söka en 

aktuell tjänst och varför tjänsten skulle passa just denne. Externrekryteraren menar att det blir 

vanligare att inte komplettera med personligt brev utan istället kort presentera sig redan i 

början av CV: 

”Men man bör akta sig för att bli klichéaktig, det vara beskrivet med egna ord i så fall” 

Tillexempel är vanligt förekommande att kandidater i sitt CV skriver ”jag gillar utmaningar” 

och ”det känns spännande och intressant” utan att närmare beskriva varför, risken är då att det 

blir för allmängiltigt.  

CV C kommer för henne som sista alternativ. Externrekryteraren tycker att det är svårt att 

överblicka med sina tre sidor, typsnittet är svårläst, ointressant att börja med att vart man gått 

i grundskolan eftersom de allra flesta gjort det. Vidare tycker hon att författaren till CV C kan 

ta bort hela delen där denne tar upp sina många intressen då det är något som 

externrekryteraren finner helt ointressant att ta med i ett CV. Det har inget med kompetensen 

att göra, det kan man ta upp vid en eventuell intervju i så fall. Sämst upplever hon att CV C är 

med ett märkligt talspråk med text på delvis blå bakgrund. 

Externrekryteraren förtydligar vikten av ett bra utformat CV eftersom det i hennes kandidaters 

fall ska leda till att bli kallad till två intervjuer. Det är dubbla barriärer att ta sig igenom då 

kandidaten först måste imponera henne med sitt CV och som ett andra steg även imponera 

den framtida arbetsgivaren.  
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Konsultchefen 

Konsultchefen rangordnar även hon CV B som det bästa. Hon gillar strukturen men tycker att 

den kan göras ännu tydligare genom att dela in de olika rubrikerna med avgränsande streck i 

layouten och ordna om så att punkter och rader har samma höjd.  

Då hon snabbt vill kunna scanna av ett CV för att avgöra om det är intressant säger hon: 

”Det som är viktigast i ett CV är att det har en tydlig genomgående struktur som gör det lätt att läsa, det ska 

vara luftigt och jag ser gärna att man använder punktform för att tydligt lyfta fram information” 

Konsultchefen tycker att det är viktigare att lyfta fram vilken roll man hade inom företaget 

snarare än beskrivning av företaget. Hon tycker även att det är viktigt att lyfta fram de senaste 

meriterna först genom omvänd kronologi. Det innebär att den som är nyutexaminerad med 

fördel kan börja med att beskriva sin utbildning och sedan beskriva arbetslivserfarenhet. 

Tvärtom, om man har några år i arbetslivet, tycker hon att man ska börja med att redovisa det 

innan utbildningar.  

Sämst upplever Konsultchefen CV C. Hon menar att man i det CV uttrycker sig informellt, 

något som kan upplevas oseriöst. Dessutom tas det upp oviktig information genom att till 

exempel beskriva att det var mycket fester på tidigare arbetsplatser vilket författaren tyckte 

var roligt. Talspråket passar inte i CV. Dessutom finns det negationer i beskrivningen kring 

tidigare arbetsuppgifter som ansågs vara tråkiga. Konsultchefen menar att detta inte är vidare 

accepterat som ett korrekt språkbruk i CV sammanhang. Överlag presenteras CV C hafsigt 

och otydligt och riskerar att försvinna i mängden, trots att kvalifikationer finns, menar hon. 

Tabell 2. Intervjupersonernas rangordning av CV i Case-materialet 

Rangordning av CV i två steg:     
              
1. Visuellt/Struktur CV A CV B CV C 
          
Internrekryteraren  3 2 1 
Headhuntern 1 2 3 
Externrekryteraren 2 1 3 
Konsultchefen 2 1 3 
          
2. Innehåll CV A CV B CV C 
          
Internrekryteraren 3 1 2 
Headhuntern 2 1 3 
Externrekryteraren 2 1 3 
Konsultchefen 2 1 3 
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7. Analys & Diskussion 
Diskussionen nedan syftar till att analysera det som presenterats och på ett övergripande sätt 

besvara de initiala frågeställningarna. Intervjupersonernas svar, ”experternas” råd om CV 

samt den tidigare forskningen inom ämnet kommer att analyseras, diskuteras och 

problematiseras med hjälp av teorin. För att tydliggöra vad vi nu kommit fram till efter 

genomförd studie summerar vi nedan frågeställning efter frågeställning. 

7.1 Vad fyller CV för huvudsaklig funktion? 

Det råder en relativt samstämmig syn mellan perspektiven om vad CV fyller för funktion. 

Oavsett om det omnämns som en checklista eller marknadsföringsverktyg är det en första 

kontakt, och som vid alla första kontakter skapas ett första intryck; är CV tydligt, ofta kort 

och koncist, går personen vidare i processen är det mindre tydligt, mer otydligt och utdraget, 

minskar chanserna för avancemang. Därför är det viktigt att lägga ned tid och eftertanke på 

utformning av sitt CV. Följer man experternas råd verkar det som om just det genomsyrar 

hela fenomenet CV idag och experters råd manar till att upphöja bra sidor och exkludera 

brister. Det blir således inte en hel och sann beskrivning av dig själv du överlämnar, det är en 

redigerad beskrivning du tror att andra vill ha; bäst marknadsföring vinner enligt experten, 

mest anpassad till rådande norm vinner enligt socialkonstruktionisten. Paralleller kan dras till 

Goffman (1959) då han menar att den ursprungliga betydelsen av ordet människa är mask (en 

som man klär sig i).  

Denna betydelse är snarare fakta än ett sammanträffande; alla, alltid och överallt, mer eller 

mindre medvetet, spelar en roll. Vi presenterar oss som vi tror att andra vill se oss (ibid.).  

Då vi konstaterat att funktionen är att skapa ett bra intryck är det inte helt oproblematiskt att 

dra klara slutsatser då det utifrån denna studie framkommit att det handlar om vad som 

behagar betraktarens öga. Våra intervjupersoners åsikter om vad som är ett bra första intryck 

baserat på Casematerialet skiljer sig åt. Det den ena tyckte var ett perfekt första intryck ville 

en annan kasta i papperskorgen och vice versa. Så trots att våra intervjupersoner är 

professionella CV-granskare kanske man, beträffande första intrycket, helt enkelt kan tala om 

personkemi pappersvägen som avgörande för en kandidats framtid i processen? En tänkbar 

slutsats är att det till syvende och sist kan handla om tur snarare än skicklighet när det 

kommer till att gå vidare i processen, turen att hamna hos rekryteraren som känner positivt för 
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just ditt CV. Denna slutsats kan även stödjas av det faktum att samtliga tre CV i materialet 

innehöll samma kvalifikationer i fråga om tidigare arbetslivserfarenhet. Skulle rekryterare 

endast gå efter kvalifikationer borde således alla tre kandidater bli kallade till intervju.  

Funktionen av CV och första intrycket går hand i hand och ska i bästa fall leda till intervju, 

därefter är funktionen av ett CV förbrukat. Man kan säga att det är ett nödvändigt, men inte 

tillräckligt, verktyg för att lyckas nå hela vägen fram till önskad tjänst. Du måste snarare 

skapa ett bra intryck under den påföljande intervjun vilken visat sig vara avgörande om du får 

anställning eller inte enligt vår studie. 

Dock kan vi se av tidigare forskning att man söker underlätta för rekryterare att fatta rätta 

beslut redan i gallringen av kandidater som ska få komma till intervju. Forskare försöker 

påvisa att man i ett CV kan tolka information som indikerar kandidaters personlighetsdrag och 

arbetskapacitet. En möjlig utgång av forskningen är att CV i framtiden kan komma att ha en 

mer avgörande betydelse för valet av slutgiltig kandidat än vad denna studie kommit fram till. 

Om dessa instrument för att förutspå kan verifieras som legitima och implementeras i 

rekryterarnas arbetsprocess leder det fram till att färre kandidater per arbete får komma till 

intervju.  

7.2 Finns en idealt utformad CV?  

CV rent visuellt handlar om att skapa rätt budskap som ska uppfattas i ett första intryck. Det 

går att se i den tabell som redovisats ovan att den överrensstämmer med det redan 

konstaterade att synen på vad som är ett bra första intryck skiljer sig åt. Dock var tre av fyra 

intervjupersoner överrens om vad som enligt dem var ett dåligt intryck.  

I strukturen kan man däremot se likheter i experternas råd om utformning av CV, samtliga 

rekryterarnas syn och vad forskning visar. Slutsatsen blir att det CV som benämns som B är så 

nära ett ”idealt” utformat CV man kommer enligt denna studie då den i stort uppfyller de 

olika perspektivens råd och kriterier och samtidigt samtliga intervjupersoner uppfattar som 

bäst utformad.  

Ser man till våra intervjupersoners respons av Casematerialet generellt är det dock en av dessa 

som skiljer sig från de andra i högre bemärkelse vilket kan vara av intresse för diskussion; 

internrekryteraren. Han var den ende som satte CV A som sämst i båda kategorier och visade 

klar motvilja mot detta ”enkla” och intetsägande dokument. Han satte även CV C som bäst 

visuellt och på en andra plats strukturmässigt medans de övriga intervjupersoner satte CV C 
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som sämst båda kategorier. Kan de bero på att denne intervjuperson är man, då de övriga var 

som ingår i vår studie är kvinnor? Kan det bero på hans roll som internrekryterare? Vi har i 

denna studie inte haft för avsikt att ge svar på den frågan, varför vi endast nämner våra tankar. 

En kritik som kan riktas mot denna studie är just att detta kunnat följas upp. När funderingar 

kring anledningen till dessa avvikelser uppkom tänkte vi inte på det som primärt för denna 

studie att ta reda på varför. Vi såg inte dessa olikheter från början som något att 

problematisera, utan snarare som intressanta variationer för studien. Då vårt initiala intresse 

var att intervjua personer från olika kategorier inom rekrytering och om deras tankar om CV, 

tyckte vi att vi hade ett bra urval för vår studie. Med facit i hand kunde detta möjligtvis ha 

avhjälpts med fler intervjuer för att få en djupare analys och ligga som grund för slutsatser om 

dessa avvikelser hos just denne intervjuperson.             

7.3 Bör vi vara kritiska mot den tilltro som 

tillskrivs CV?    

Det är något av motsägande resultat som framkommer när man gräver i detta ämne; man ska 

inte ljuga i sitt CV, men du ska inte heller berätta sanningen; ett bra CV är av högsta vikt, men 

det ger dig nödvändigtvis inte arbete; första intrycket bestämmer din framtid, men det gäller 

att ditt CV hamnar hos rätt person. Det är till synes inte en helt obefogad fråga om man bör 

vara kritisk mot detta fenomen och den tilltro vi lägger i det.  

Diskussionen kring denna frågeställning har visat sig handla om perspektiv; ifrågasättande 

eller för-givet-tagande. Men vilket perspektiv man än ser CV utifrån, kritisk eller ej, blir 

slutsatsen densamma; du tjänar på att följa de osynliga lagar och regler som vi historiskt och 

kulturellt har skapat och implementerat, du tjänar på att inte avvika från normen i dina sociala 

och praktiska kvaliteter. Något som även påvisar detta är ”experternas råd” om vad du inte 

bör ta med i ditt CV, som sexualitet och religion; ämnen som är symboliserade med konflikt i 

samhället i stort.  

Rent teoretisk kan man vara kritisk mot vilka värderingar vi döms efter i vårt CV och att vi 

oreflekterat följer samhällets gällande normer, men omvandlar man denna kritik till praktik 

när man skriver ett CV blir utgången troligen att dina chanser försämras. Även om man kan 

ifrågasätta varför vi bedöms efter allmängiltiga värderingar så ändrar det inte utfallet. Frågan 

om man bör vara kritisk blir således en diskussion om perspektiv och beroende på hur man 

teoretiskt ser på detta fenomen om hur vi implementerar rådande normer i vårt CV skrivande.  
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7.4 Förslag till fortsatt forskning  

I denna uppsats har vi försökt utreda aspekter kring det aktuella fenomenet CV i 

rekryteringsprocessen och slutsatserna som dragits kan vara av intresse att ytterligare studera.    

Som vi märkt finns det viss forskning om CV men mest i bemärkelsen att effektivisera, eller 

nyttomaximera, urvalsprocessen. Det som därför kan vara av intresse för fortsatt sociologisk 

forskning är att, som i denna uppsats, vidare belysa CV ur ett beteendeperspektiv genom att 

mer djupgående undersöka varför rekryterare väljer som de gör. Även genusaspekten som 

nämnt ovan kan vara av intresse för fortsatta studier. Annat som kan vara intressant att forska 

vidare kring är hur stor andel som får arbete via inskickat CV kontra hur avgörande 

människors sociala nätverk är i att nå sitt drömjobb. 
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BILAGA. Intervjuguide:  

INTERVJUGUIDE 
___________________________________________________________________________ 

Inledande frågor:  

1. Beskriv kort företaget och hur länge har du arbetat där?  

2. Beskriv din roll och funktion på företaget. 

3. Vad har du för erfarenhet och eventuellt formell/teoretisk utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat med HR/rekrytering?  

Moment 1: REKRYTERINGSPROCESS Beskrivning av processen på företaget. 

1. Beskriv kort hur rekryteringsprocessen på ditt företag går till utifrån din roll som rekryterare. ( Från att ett behov uppstår/förfrågan 
inkommer till att tjänsten är tillsatt. ) 

2. Vilka källor använder du dig av för att hitta kandidater? 

3. Beskriv hur urvalsprocessen går till moment för moment. 

Moment 2: CV VISUELLT inkl. Fiktivt Case/ Intervjupersonen får ta del av ett material bestående av annons, samt tre olika CV 

utformningarna. 

a) Ber intervjupersonen att läsa fiktiv annonsen för den utlysta ekonomitjänsten.  

b) Visar tre fiktiva CV A, B och C med helt olika utformningar. 

- Hur skulle du spontant rangordna de tre olika CV utformningarna A, B och C utifrån ditt egna omdöme? 

- Hur kom du fram till din rangordning?   

- Är utformningen av respektive CV A, B och C komplett anser du?  

- Saknar du något i respektive CV utformning A, B och C? Motivera. 

- Andra kommentarer om CV utformningen av A, B och C utifrån din egen erfarenhet av rekrytering.  

- Hur ser ett idealt utformat CV ut enligt ditt tycke? Motivera.  

Moment 3: CV INNEHÅLL: Jämför A, B och C innehållsmässigt.  

- Vilken eller vilka av CV A, B och C lyfter bäst fram relevant information om den sökande?  

- Är det något i presentationen av informationen i CV A, B eller C du särskilt uppmärksammar? Positiv eller negativ. Motivera. 

- Hur föredrar du själv att få informationen presenterad i CV? Konkret beskrivning. 

a) Generellt sett utifrån ditt eget tycke. 

b) Rangordna CV utformningarna utifrån A, B och C. 

- Baserat på CV A, B och C vem skulle du personligen välja för den utlysta ekonomitjänsten? 
 
Moment 4: CV FUNKTION: Vad är huvudsaklig funktion med CV? 
 
- Vad fyller CV för funktion i din roll som rekryterare? Motivera. 

- Hur viktigt är CV när man söker jobb anser du? Motivera. 

- Har ditt intresse för själva CV i en rekryteringsprocess ökat? Motivera. 

- Ställer du större krav på CV nu jämfört med förr? Motivera. 

- Har CV på något sätt en avgörande roll när du tar beslut om vem som får tjänsten? Motivera 

 - I och med den exponering av CV som idag möjliggörs genom Internet, då människor lätt kan lägga upp sitt CV på företagshemsidor och 
jobbsajter, anser du att människors chanser att också få jobb ökat med anledning av att CV lagras i databaser och alltså är sökbara? Motivera. 

Övriga frågor, något intervjupersonen vill tillägga?  
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