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Abstract 
 

The purpose of this study is to describe, phenomenologically, the thoughts, feelings and 

ideas about the most suited applicant. Three vice-principals and five pupils at Komvux 

Kronborg in Malmö were asked to choose the most suited applicant from five fictive 

work applications. They were asked to answer an open phenomenological question and 

write a self-report about their choice of applicant. The method used to analyze the self-

reports was MCA- Meaning Constitution Analysis. Important themes that were brought 

up by the participants were experience, traits, organization and feelings and reflections. 

The result showed that the vice-principals had a similar view about the most suited 

applicants, their experience, traits, and how they would fit in the organization. The results 

of the pupils showed that they had little in common when they discussed the applicant’s 

experience and traits. Their choices of the most suited applicants varied to a greater 

extent than the choices of the vice-principals.  
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Introduktion 

 

Inledning 

Vi har länge varit intresserade av urval och rekrytering av personal. Att hitta rätt 

person till rätt plats i arbetslivet är en svår uppgift. Urvalsprocessen är lång och 

innehåller vanligtvis ett flertal moment med utgångspunkten i arbetsanalysen via de 

traditionella metoderna som granskning av ansökningshandlingar, intervjuer och olika 

tester.  

Vi har haft stort intresse för vad individer uppmärksammar när de för första 

gången läser ansökningshandlingarna. Vad är det som gör att individen väljer att gå 

vidare med vissa sökande och inte andra? Vi har valt att göra en explorativ undersökning 

kring det första urvalet för att förstå tankeprocessen bakom deltagarnas beslut. På grund 

av vår explorativa ansats har vi använt oss av ett fenomenologiskt forskningssätt. De 

fenomenologiska tankarna genomsyrar vårt arbete och grundar sig på filosofen Edmund 

Husserls idéer. Vi har valt att inte ställa upp några hypoteser eftersom det strider mot det 

fenomenologiska tankesättet där man strävar efter att förhålla sig öppen för all 

information som kan dyka upp. Hypoteser riktar och bestämmer vad som är viktigt i 

forskningen. För att kunna undersöka individens syn på detta första urval måste man få 

insyn i personens livsvärld. Därför har vi valt att ställa en öppen fenomenologisk fråga 

som individerna har besvarat med en självrapport. Självrapporten syftar till att låta 

individen så fritt som möjligt, med egna ord och uttryck, redogöra för sina upplevelser, 

tankar och känslor kring ett visst fenomen. 

Vi valde att genomföra vårt arbete i en organisation som en av författarna haft 

kontakt med sen tidigare. Organisationen Komvux Kronborg ligger i Malmö och har 

cirka 3000 elever. Genom att en av oss länge haft kontakt med organisationen upplevde 

vi att det skulle vara möjligt att motivera deltagarna att ställa upp i studien. Det sätt vi 

utformat studien på med dels ansökningshandlingar och en öppen fråga som skulle 

besvaras genom självrapport, krävde en hel del tid av deltagarna och därmed ett delat 

engagemang från båda parter. 
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Vår forskningsfråga är: ”Beskriv och motivera dina tankar känslor och 

funderingar kring ditt val av arbetssökande.” Vi har använt oss av Meaning Constitition 

Analysis (i fortsättningen benämnd MCA) en fenomenologisk analysmetod av Roger 

Sages vid instutitionen för arbets- och organisationspsykologi vid Lund universitet. Sages 

analysmetod bygger på Edmund Husserls fenomenologi. Vi har genom ett dataprogram 

som heter Minerva genomfört dessa textanalyser. 

Första urvalet kan karakteriseras som ett val där man tar ut ett antal sökande som 

är intressanta (en första grupp). Denna grupp innehåller åtminstone på papperet de 

kvalifikationer som ställts upp för arbetet. I den andra gruppen sorteras dem som är delvis 

är intressanta men som på grund av avsaknad av vissa kvalifikationer inte når upp till den 

första gruppen. I de flesta sammanhang får arbetsgivaren också in individer som inte alls 

kan vara intressanta för arbetet vilka sorteras bort i den tredje gruppen som kan 

benämnas, ointressanta (Prien, 1992). Efter att denna indelning gjorts menar Prien (1992) 

att nästa steg är att träffa de kandidater som man bestämt att man vill gå vidare med. Vi 

har inriktat oss på kandidater som vi bedömt som kvalificerade för ett lärararbete, därmed   

har vi till viss del redan gjort ett första urval och sorterat bort kandidater som inte är 

kvalificerade för tjänsten. Det vi menar med att vara kvalificerad till tjänsten är att ha en 

lärarexamen. Vi har konstruerat fem stycken ansökningshandlingar. Vi bifogade 

ansökningshandlingarna med fotografi av män i åldern 25-27 år. Fotona är av män med 

svensk bakgrund och liknande klädsel. Vi har valt att variera ansökningshandlingarna när 

det gäller tidigare arbetserfarenheter och det personliga brevet. Det personliga brevet 

innehåller en presentation av den arbetssökande, där personlighet och intressen 

framkommer. Vi har valt att hålla högskoleutbildning, kön, ålder och foto tämligen 

konstant för att vi ville ha en homogen grupp i dessa avseenden. Detta gjorde vi för att 

kunna fokusera på individens uppfattning om lämplig personlighet och tidigare 

arbetslivserfarenhet. Vi kommer att vidareutveckla våra tankegångar runt konstruktionen 

av ansökningshandlingarna längre fram i uppsatsen. 
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Syfte 

Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att få en djupare insyn i hur tankeprocessen 

vid ett första urval fungerar. Vårt andra syfte är att undersöka eventuella skillnader och 

likheter mellan biträdande rektorers respektive elevers val av arbetssökande. 

 

Fenomenologi 

Vi utgår i vårt arbete från en fenomenologisk psykologi. Synen på vad kunskap 

och vetenskap är skiljer sig därmed på flera sätt från den dominerande traditionella 

psykologiska forskningen som har sin utgångspunkt i positivismen. När man vill bedriva 

vetenskaplig forskning som fenomenolog är målet att beskriva individernas livsvärld och 

deras horisonter som de upplevs av dem själva. Detta är omöjligt att göra utifrån den 

positivistiska forskningen, eftersom man då är ute efter att konstruera och kategorisera 

världen och inte efter att förstå meningen i livsvärlden (Karlsson, 1995).  

Vi beskriver nedan de delar av fenomenologin som vi upplever som relevanta och 

betydelsefulla för oss och den studie vi arbetat med. Vi inleder med att berätta kort om 

Edmund Husserl vars tankar vi till stor del byggt vårt arbete på.  

Fenomenologins grundare anses vara Edmund Husserl (1859-1938) som föddes i 

Prostejov i dåvarande Tjeckoslovakien. Husserl började studera matematik och skrev 

flera avhandlingar men efterhand blev han alltmer inriktad på filosofiska frågeställningar. 

Franz von Bretano var Husserls förebild och lärare när han studerade i Wien och av 

honom lånade Husserl begreppet intentionalitet som är ett av nyckelorden inom 

fenomenologin.  

Husserl menade att människan upplever världen genom att erfara fenomen. Ett 

naturligt fenomen, ett ting medvetandegörs genom perception och uppfattas som något 

som existerar där under en viss tidsrymd. En människa skiljer sig från andra ting genom 

att den uppfattas som ”jag” (Sages i Lindén, Westlander, Karlsson, 1999). Att vara 

människa innebär också, till skillnad från ett ting, att människan också har vilja, affekt, 

tankar, intressen och känslor vilka är integrerade delar av människans väsen. Att vara 

människa innebär vidare att man finns i en social kontext. Man är till exempel en 

familjemedlem och man existerar i ett beroendeförhållande till andra (Sages & Hensfeldt,  

i Lindén, Westlander, Karlsson, 1999). 
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Inom fenomenologin som vanligtvis förknippas med ett kvalitativt 

tillvägagångssätt vill man åt subjektiviteten. Subjektivitet är inom fenomenologin ungefär 

detsamma som betydelsekonstitution. Detta gör att man inriktar sig på individen, som är 

den enda som besitter kunskapen och betydelsen av vad som exempelvis pågår i 

organisationen (Sages & Hensfelt-Dahl i Lindén, Westlander, Karlsson, 1999).      

Vår upplevelse av olika fenomen är direkt och intuitiv. Livsvärld (Lebenswelt) är 

ett av nyckelbegreppen inom fenomenologin. Livsvärld innebär hur människor upplever, 

tycker och tänker om olika fenomen och det är genom att studera livsvärlden hos 

människor som vi kan uppnå denna kunskap. Livsvärlden är också något som tas för 

givet och som man inte ifrågasätter (Karlsson, 1995). Livsvärlden är intersubjektiv och 

detta innebär att människor uppfattar fenomen och objekt på ett liknande sätt när de deltar 

i en gemensam livsvärld. Individerna är en del av ett sammanhang och tillsammans utför 

de vissa aktiviteter och vardagliga uppgifter som gör att de får en viss gemensam 

förståelse för varandra (Sages & Hensflet.Dahl i Lindén, Westlander, Karlsson, 1999). 

Livsvärlden är också kulturell, vilket innebär att livsvärlden i ett europeiskt land som 

Sverige skiljer sig från livsvärlden hos exempelvis aboriginerna i Australien (Karlsson, 

1995).  

Att förhålla sig öppen till sitt forskningsobjekt är en av grundstenarna inom 

fenomenologisk analys. Målet med denna forskning är att kunna bortse från vad Husserl 

benämnde som den naturliga attityden. Den naturliga attityden innefattar vår egen syn på 

världen och tron på att också andra ser världen som vi gör. Det naturliga inställandet  är 

hur vi som individer normalt sett lever, vi lever i  resultatet av våra 

meningskonstitutioner. Genom den fenomenologiska  reduktionen kan man komma åt de 

primära värdena i individernas livsvärld, fenomenets mening. Vi kan genom den 

fenomenologiska reduktionen få insyn i den psykiska aktivitet som äger rum när 

individen konstituerar sina upplevelser (Sages, Jakobsdottir & Lundsten, 2001). Det 

inledande steget i den fenomenologiska analysen är epoché och genom denna möjliggörs 

den fenomenologiska reduktionen. Epoché innebär att forskaren stannar upp från sitt 

vanliga sätt att se och ifrågasätter vad fenomenet egentligen har för mening. Forskaren 

försöker bortse från sin egen förförståelse och sina fördomar för att på detta sätt kunna 

beskriva fenomenet så noggrant och verklighetstroget som möjligt. Detta synsätt gör att 
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hypotesprövning, en av de vanligaste psykologiska undersökningssätten, inte är förenligt 

med fenomenologisk psykologi. 

Horisont är ett annat viktigt begrepp och horisonterna utgör tillsammans 

individens livsvärld. Horisont är vad jag förväntar mig av olika saker eftersom varje 

handling har en betydelse i en större kontext. Horisonten öppnar upp den mening 

individen ger fenomenet samtidigt som meningen öppnar upp horisonten. När jag 

förväntar mig något ger jag det en mening. Ett exempel är om en individ ser att det blir 

röd gubbe vid övergångsstället så stannar personen eftersom det betyder att bilar börjar 

köra. Horisonten signalerar att det är fara genom den röda gubben. (Sages, Falk & 

Johansson, 1998).  

Intentionalitet, det begrepp Husserl lånat och utvecklat från Bretano, innebär att 

vårt medvetande hela tiden är riktat mot något objekt. Ett objekt är vad som helst som 

inbegrips av medvetandet, till exempel ett djur framför oss men också något som finns i 

vårt minne eller något vi önskar. Intentionalitet är nära sammankopplat med begreppet 

mening. Genom intentionalitet gör vi våra upplevelser till en helhetsbild och tillför en 

betydelse till objektet som inte fanns där tidigare. Meningskonstitutionen av det objekt vi 

upplever är en process som hela tiden pågår och betydelsen av objektet är sån som det är 

ämnat här och nu (Sages, Jakobsdottir & Lundsten, 2001). I den fenomenologiska 

forskningen är man ute efter meningsstrukturen i de fenomen som studeras så som den 

upplevs av individen. Individen ger mening åt allt som den utsätts för (Karlsson, 1995). 

Fenomenologin har av traditionellt orienterade forskare ansetts vara subjektiv och 

därmed osann och osaklig. För att vetenskapen ska bli meningsfull menar fenomenologen 

att man måste vara subjektiv för att kunna uppnå objektivitet. Betydelsen av begreppet 

subjektiv är dock en helt annan. Ett sätt att komma ifrån den negativa synen på vad 

subjektivitet innefattar är att istället använda sig av begreppet perspektivistisk forskning 

(perspectival) vilket innebär att man intar individernas perspektiv och bortser från sin 

egen förförståelse. När man inom kvantitativ forskning använder på förhand definierade 

kategorier är forskaren styrd av sin egen förförståelse och därmed inte objektiv (Maycut, 

Morehouse, 1994). För att uppnå objektiv forskning måste man utgå från subjektet och 

erkänna dess absoluta värde och position. Subjektet är en del av en delad livsvärld där det 

hela tiden pågår en betydelsekonstitutionsprocess (Sages & Hensfelt-Dahl i Lindén, 
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Westlander & Karlsson, 1999). Det går inte att uppnå objektivitet om man inte utgår från 

ett subjekt eller ett subjektets medvetande. Objekt och subjekt är sammanlänkade genom 

intentionalitet som vi tidigare nämnt. Objektiv fakta existerar därför bara i relation till ett 

meningsskapande subjekt (Karlsson, 1995).   

 

Ansökningshandlingar 

Att bedöma ansökningshandlingar är inte än helt lätt och än mindre en tillförlitlig 

process. Men det är trots allt det vanligaste sättet vi väljer ut presumtiva anställda på. För 

att kunna göra ett så bra urval som möjligt med god prognostisk validitet bör man utgå 

från en arbetsanalys (Cook 1998). För att få en bred och mer heltäckande syn på vilka 

kvalifikationer som krävs har man inom försäljaryrket också låtit kunderna vara med och 

ge sin bild av vad som är betydelsefulla egenskaper och kvalifikationer (Mabon, 2002). 

Att välja ut individer bland de sökande innebär dock bara ett första steg och sen tar vidare 

bedömningsmetoder vid. Förtjänsten med ansökningshandlingar är att de ger ett visst 

prognosvärde i sig och också en bas för senare steg i bedömningsförfarandet. Den 

information individen ger kan till exempel användas som utgångspunkt vid intervjun. 

Genom referenser (som vi valt att inte ta med) kan arbetsgivaren åtminstone till en viss 

grad kontrollera att informationen stämmer.  Individer som är vana att bedöma 

ansökningshandlingar kan också om det används på ett kontinuerligt sätt få en 

uppfattning om en sökandes förmåga att klara arbetet. Dessa handlingars prognosvärde är 

naturligtvis beroende av att individen varit ärlig (Mabon, 2002). 

    Vi har gjort en genomgång av forskning på de områden som handlar om 

ansökningshandlingar. Vi har koncentrerat oss på de bakgrundsfaktorer vi använt oss av i 

de ansökningshandlingar vi konstruerat vilka är utbildning, erfarenhet och personligt 

brev. 

 

Utbildning 

Att ha genomgått en utbildning tyder på en viss kompetens och förmåga att 

tillägna sig teoretiskt relevant material. I utbildningar där praktik ingår (som i 

lärarprogrammet) kan detta också vara en indikation på att den sökande besitter 

kompetens som kan jämföras med arbetslivserfarenhet. En fördel med att anställa 
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personer som genomgått en utbildning och fått en examen är att de på detta sätt 

införskaffat sig en yrkesidentitet och en känsla av att höra hemma ( Mabon, 2002). 

Arfwedson (1994) menar att lärare trots att deras situation varierar stort mellan olika 

miljöer också innehar en yrkeskultur. Att ha en yrkesidentitet anses vara något positivt i 

de flest sammanhang utom läraryrket (Arfwedson, 1994). Arfwedson anser att det beror 

på att forskare som går in och studerar lärarsocialisation ofta kommer uppifrån och ofta 

fokuserar på negativa aspekter som varför skolan inte lever upp till de mål man satt. 

Ytterligare fokusering brukar dessa forskare lägga på varför pedagogiken inte förändras 

och varför det inte går fortare att ställa om sig från föreläsare till en mer handledande roll. 

Synen på lärarsocialisation har till viss del reviderats och forskare börjar få mer insikt i 

yrkets komplexitet. Lärarsocialisation påverkas av en mängd yttre faktorer så som elevers 

bild av vad en lärare ska göra, föräldrars åsikter och lärarens egna erfarenheter och också 

skolkulturen (Arfwedson, 1994).  

Betyg under utbildningens gång har visat sig ha väldigt lågt samband med 

framtida arbetsprestation i flera undersökningar (Cook, 1998)   

 

Erfarenhet 

Att ha arbetslivserfarenhet ses vanligtvis som något positivt och viktigt för 

individer som söker anställning. Forskning kring vikten av erfarenhet har dock visat att 

den kanske inte är så betydelsefull som man kan tro. Kahlke och Schmidt (2002) menar 

att antal år med liknande arbetslivserfarenhet är en dålig indikator på hur man kommer att 

klara ett nytt arbete med överensstämmande krav. Det första fem åren har dock visat sig 

ha en viss betydelse i yrket men efter denna tid verkar vinsten försvinna, troligen för att 

man därefter ofta inte utvecklar förmågor som man kan dra nytta av vid en ny anställning 

(Kahlke & Schmidt, 2002). Detta kan jämföras med undersökningar där erkänt effektiva 

lärare undersökts efter att de förändrat sitt sätt att undervisa på. Resultaten har visat att 

prestationen försämrats betydligt och att också erfarna och duktiga lärare har haft svårt att 

ställa om sig och anpassa sig till de nya förutsättningarna (Arfwedson, 1994). 

De fördelar en person med arbetslivserfarenhet inom liknande arbete kan ha gäller 

främst om personen visat att den kan dra nytta av erfarenheterna. Erfarenhet kan också ge 

en viss indikation på vad individen har för intresse och kapacitet. Att mäta motivation är 



 12
komplicerat men det tycks vara så att intresse och motivation till viss del är 

sammankopplat. Motivation är en positiv faktor som har betydelse för en individs 

framtida arbetsprestation (Mabon, 2002). Forskning inom flygledarerfarenhet har visat att 

erfarenhet endast har god prognostisk validitet när det handlar om uppgifter som är direkt 

relevanta för uppgifterna i det nya flygledararbetet (Cook, 1998).  

 

Personligt brev 

Självbiografiska data har av vissa psykologer kunnat tolkas efter 

personlighetsegenskaper och detta har visat ett visst samband med framtida 

arbetsprestation (Mabon, 2002).  Personlighet brukar kontrolleras också senare genom 

intervju och någon typ av personlighetstest och de flesta arbetsgivare lägger stor vikt vid 

denna bedömningsfaktor. Vad man söker är beroende av det arbete det handlar om, men 

det som kan benämnas som sociala prestationer har starkt samband med personlighet. 

Begåvning och intelligens tycks främst ha samband med den uppgiftsbetonade delen av 

arbetet (Mabon, 2002). Vad personlighet egentligen är finns det en mängd olika 

definitioner på. Fem-faktor teorin som vi valt att utgå från i våra personliga brev är dock 

en av de mest accepterade personlighetsteorierna (Kahlke & Schmidt, 2002). 

Femfaktorteorin delar in personlighet i fem dimensioner: neuroticism (ängslighet), 

extroversion (utåtriktad), öppenhet, social förmåga (trevlighet) och samvetsgrannhet. 

Individens personlighet mäts på en axel där den ena änden exempelvis är utåtriktad 

personlighet och den andra änden är introvert personlighet motsatsen till neuroticism är 

då emotionell stabilitet. De flesta individer hamnar dock inte på några extremvärden 

(Kahlke & Schmidt, 2002).  

 

Organisationskultur 

Organisationskulturforskning har fått en allt mer framträdande plats bland 

psykologer. Hur organisationskulturer uppkommer råder det delade meningar om men det 

verkar som om vissa organisationer attraherar somliga arbetssökande och får dem att 

stanna kvar. De flesta personer blir socialiserade in i organisationen och de normer och 

värderingar som finns där. Dessa värderingar tycks uppstå som ett behov hos 

organisationsmedlemmarna att strukturera och socialiseras in i organisationen (Smither, 
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1997). Organisationskultur ses inom flertalet av de existerande begreppsförklaringarna 

som ett fenomen som är relativt strukturellt stabilt (Ekholm i Ekholm, Blossing, Kåräng, 

Lindvall, Scherp, 2000) . När en organisation är stabil har organisationen också ett djup 

men den är inte fullständigt synlig och därför svår att definiera. Kulturen består av ett 

sorts övergripande mönster som innefattas av organisationens funktioner, relationer, 

positioner och olika uppgifter. För att förstå organisationskulturen finns det tre nivåer att 

utgå från. Dessa nivåer är artefaktnivån, värderingsnivån och en nivå som består av 

organisationsmedlemmarnas grundläggande antaganden. Artefaktnivån utgörs av synliga 

strukturer och processer vilka är svåra att tyda och ofta inte är vad de utgör sig för vid 

första mötet med organisationen. Värderingsnivån innefattar organisationens officiella 

policy som vilka strategier, mål och visioner som existerar. Den tredje nivån, 

grundläggande antaganden är som begreppet antyder den mest grundläggande nivån och 

samtidigt den som är svårast att förändra. Svårigheten ligger i att förändring och att skapa 

nya grundläggande antaganden förknippas med osäkerhet och ångest hos 

organisationsmedlemmarna. Nivån utgörs av organisationsmedlemmarnas syn på 

verkligheten som exempelvis hur tid och rum förhåller sig till varandra och hur de kan 

utnyttjas i arbetet. De grundläggande antagandena har inflytande över de viktigaste 

processerna i organisationen som hur den ska kunna anpassa sig till nya krav i 

omgivningen för att kunna överleva. Denna nivå har också betydelse för organisationens 

integration och förmåga att samla alla organisationsmedlemmar till en helhet där alla 

strävar mot samma mål (Ekholm i Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall, Scherp, 2000).  

Forskare som studerar organisationskultur menar att organisationer med stark 

organisationskultur ofta leder till bättre produktivitet eftersom medlemmarna strävar mot 

samma mål. Det har också visat sig att människor som passar in i sin organisation trivs 

bättre och stannar kvar. Personer som känner att deras personlighet inte hör hemma i 

organisationen upplever psykisk och psykosocial stress i större utsträckning än andra.  

Samtidigt finns det en risk med organisationer med väldigt stark organisationskultur, 

eftersom dessa kanske avskräcker personer med andra åsikter och ett annat tankesätt från 

att stanna kvar (Smither, 1997). Det är ett välkänt fenomen att rekryteraren utgår från sig 

själv och ser sig själv som en lämplig mall när de anställer nya medarbetare (Cook, 
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1998). En alltför homogen arbetsorganisation där människor tänker likadant kan leda till 

ineffektivitet och stagnation. (Smither, 1997) 

Inom skolan råder en skolkultur eller en ”lärarkultur” som varierar mellan olika 

skolor. Variationen beror på en mängd kontextuella faktorer som skolpersonal, samhället, 

föräldrarna, elevernas historia och aktuella situation (Arfwedson, 1994). Arfwedson 

definierar skolkod som ”…den samling av tolknings- och handlingsprinciper, som kan 

urskiljas som unik för den enskilda skolan” (Arfwedson, 1994, s 128). Skolkoden handlar 

också om hur man tänker på den specifika skolan till exempel i förhållande till 

undervisningsformer. Det finns också personer som tänker annorlunda men dessa 

individer kan ses som avvikare från skolkoden eller skoltraditionen.  

  

Lärarforskning 

Ända sedan1950-1960 har det i USA bedrivits forskning kring effektivt 

lärarbeteende. Denna forskning har ofta varit naturvetenskapligt formad och har till stor 

del behandlat vilket lärarbeteende eller vilken undervisningsmetod som bidragit till de 

bästa elevprestationerna. Denna forskningstradition har blivit hårt kritiserad för att vara 

alltför behavioristisk och naturvetenskapligt utformad genom att man ofta koncentrerat 

sig på endast ett par variabler och bortsett från att andra omständigheter kunnat inverka 

på resultatet. Dessa forskare har länge försökt finna det effektivaste lärarbeteendet och 

efter många års studier har de främst kommit fram till att de egenskaper och 

personligheter som är bäst för en lärare att ha varierar med det sammanhang läraren 

verkar i (Arfwedson, 1994).  

Att kontexten har inverkan på hur elever skattar lärarens effektivitet kom också 

fram i en undersökning gjord i USA på collegenivå. Syftet med studien var att jämföra 

lärarens personlighetsdrag (traits) med elevernas syn på hur effektiv läraren var (Murray, 

Rushton, Paunonen ,1990). Lärarnas personlighet skattades av lärarkollegor på en 

personlighetsskala som utgjordes av 29 olika personlighetsdrag. 

Det har funnits en lång tradition USA där studenter fått skatta sin syn på lärarens 

effektivitet. Dessa skattningar har jämförts med elevernas studieresultat och 

professionella klassrumsobservatörer och i många fall har överensstämmelsen mellan 

dessa faktorer varit mycket stor (Murray, Rushton, Paunonen ,1990). 
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Det finns också resultat som tyder på att yttre faktorer som klasstorlek  

och lärarens hårdhet vid betygssättning bara har marginell inverkan på elevernas åsikter.     

Tidigare forskning på området visar att personlighetsdrag som rör ledarförmåga, 

objektivitet, starkt intellekt å ena sidan och extraversion, liberalism och omhändertagande 

å andra sidan har samband med framgångsrika och effektiva lärare. 

  I den aktuella studien sökte forskaren efter eventuella mönster över sex olika 

typer av psykologikurser på college. Det som framkom i undersökningen var att lärarens 

skattning ofta varierade med kursen. Det var få lärare som skattades högt på alla kurserna 

och få som skattades lågt på alla kurser. Forskarna kom också fram efter att ha undersökt 

29 personlighetsdrag att fem av dessa korrelerade med den sammansatta effektiviteten. 

Dessa fem personlighetsdrag var ledarförmåga, extraversion, liberalism (eller flexibilitet), 

stödjande förmåga (support), intellektuell nyfikenhet och förändringsbarhet. Författarna 

till studien anser att personlighetsegenskaper kan användas när man rekryterar samt när 

man delar ut kurser till olika lärare. Personer som är extroverta, oroliga och dramatiska 

passar bättre på kurser på nybörjarnivå, medan extroverta, flexibla och ärliga är mest 

effektiva på högre nivå eller seminariediskussioner. Lärare som är mer organiserade, 

ambitiösa och arbetar hårt passar bäst på högre nivå och nybörjarmetodkurser (Murray, 

Rushton, Paunonen ,1990).  

Utifrån denna studie och liknande har forskarna fått insyn i den komplexa roll 

som läraryrket innebär. Vad som är bäst beteende är huvudsakligen kontextbetonat och 

kulturellt betonat (Arfwedson, 1994). 
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Metod 

 

MCA 

Vi har använt oss av den fenomenologiska analysmetoden MCA (Meaning 

constitution analysis) som konstruerats av Roger Sages vid psykologiska institutionen vid 

Lunds universitet. Vi har till vår hjälp använt ett dataprogram Minerva, och genomfört 

textanalyser som bygger på Husserls fenomenologiska filosofi. Denna metod gör det 

möjligt att undersöka människors livsvärld. 

MCA är en kvalitativ metod och vi har i vårt arbete använt oss av självrapporter. 

Frågan i dessa självrapporter måste vara noggrant formulerad och vara av intresse för de 

deltagande i studien samt för forskaren ( Sages, Jakobsdottir & Lundsten). Genom att låta 

individen fritt få formulera sina tankar runt den öppna frågan kan forskaren få hjälp att 

förstå hur individen tolkar verkligheten och konstruerar sin livsvärld ( Maykut & 

Morehouse, 1994) 

Det inledande steget i den fenomenologiska analysen MCA är epoché. Epoché 

innebär att forskaren stannar upp från sitt vanliga sätt att se och ifrågasätter vad 

fenomenet egentligen har för mening. Forskaren försöker bortse från sin egen 

förförståelse och sina fördomar, den naturliga inställningen, för att på detta sätt kunna 

beskriva fenomenet så noggrant och verklighetstroget som möjligt. För att minska risken 

att forskarens förförståelse och fördomar ska inverka på beskrivningen av fenomenet 

bryter man ner texten i mindre meningsenheter. Meningsenheter kan vara längre eller 

kortare men de bör delas av efter skiftningar i meningen ( Sages & Lundsten 2001). 

När indelningen av meningsenheterna är gjord går man vidare till steg två som för 

oss var modaliteter. Modaliteter är det sätt som individer upplever sin livsvärld på och 

utgörs i MCA av sju sorters modaliteter. Dessa är belief, function, time, affect, will, 

property och subject (Sages & Lundsten, 2001). I vår analys har vi valt att inte använda 

modaliteten property medan de övriga finns med. För en förklaring av modaliteterna se 

appendix A.   

Det tredje steget i programmets analysfas är att ta fram partiella intentioner, 

entiteter och predikat. Meningsenheten delas in i ett flertal partiella intentioner som i sin 
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tur är delar av den totala meningen. Entiteten utgör betydelsen som finns i den partiella 

intentionen, vad individen talar om och upplever. Det kan finnas flera partiella intentioner 

till varje entitet Det sätt på vilken den givna entiteten uttrycks utgör predikatet. Predikatet 

är hur individen själv upplever entiteten. De modaliteter, predikat och entiteter som 

kommit fram genom analysen utgör betydelsestrukturen och denna ger forskaren en 

möjlighet att få insyn i individens sätt att uppleva och hur individen konstituerar mening 

om ett fenomen (Sages & Hensfelt-Dahl i Lindén, Westlander & Karlsson, 1999) 

När dessa steg är gjorda övergår man till tolkningsfasen. Här kan forskaren dels få  

fakta som hur många gånger vissa entiteter dyker upp samt olika relationer mellan hur 

individen uttrycker sig och sättet denne uttrycker sig på. Genom betydelsestrukturen får 

forskaren alltså insyn i individens horisonter. Dessa utgör tillsammans personens 

livsvärld vilket är målet för den fenomenologiska forskningen (Sages & Hensfelt-Dahl i 

Lindén, Westlander & Karlsson, 1999)   

 

Validitet och generalisering i en kvalitativ (fenomenologisk) studie 

I all forskning är validitet ett centralt begrepp. Enligt den traditionella 

positivistiska  forskarsynen ska validitet vara refererat till ”sanningsgraden” av forskarens 

mätning. Forskaren ska mäta det som hon eller han ska undersöka (Shaughnessy, 

Zechmeister, 2003). I den traditionella forskarsynen finns sanningsgraden i mätningen 

om forskaren uppfyller vissa krav, som till exempel korrekt urval, mätinstrument osv. I 

en kvalitativ studie behövs andra mallar än de existerande. Dels på grund av att den data 

som forskarna har är olika men också för att de existerande mallarna har sina rötter i den 

traditionella forskningen. D. Polkinghorne tar upp begreppet ”the assertorial 

system”(Lindén, Szybek, 2003). Här har en slutsats validitet när det finns tillräckligt med 

bevis för att övertyga experter om att slutsatsen är sann. Experter kan vara till exempel 

vara sakkunniga på det ämnet som ska undersökas. Slutsatsen kan bli accepterad eller inte 

accepterad. ”The assertorial system” används i många olika situationer, inom 

domstolarna och den juridiska världen där en domare ska övertygas, eller riksdagen då 

politikerna ska rösta för eller emot ett förslag. En viktig sak att tillägga är att om 

valideringsprocessen ska fungera måste forskaren använda sig av sakliga antaganden och 

inte försöka att manipulera eller föra experterna bakom ljuset med falska antaganden. I 
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denna valideringsprocess måste forskaren förklara sig varför han eller hon har dragit 

dessa slutsatser och inte lägga fram sina data och säga att mitt resultat är sanningsenligt 

utan närmare förklaring. Denna punkt att forskaren är tvungna att själva lägga fram och 

förklara sin forskning är en stor fördel med ”the assertorial system”. 

Enligt den traditionella forskarsynen är studien bara generaliserbar om urvalet har 

skett enligt följande. Urvalet till en undersökning ska enligt den traditionella synen ske 

genom slumpmässigt urval. Slumpmässigt urval betyder att varje individ i en population 

har lika stor chans att bli utvald till stickprovet. Stickprovet måste följa en 

normalfördelningskurva. De traditionella forskarsynen gör gällande att ett fenomen inom 

en population är slumpmässigt förekommande inom populationen. Forskarna gör då en 

liten slumpmässigt vald grupp ur populationen (stickprov) som representerar hela 

populationen. Den traditionella forskarsynen tänker således att om stickprovet är 

slumpmässigt vald måste fenomenet som ska undersökas finnas med samma frekvens i 

stickprovet som i hela populationen (Shaughnessy, Zechmeister, 2003). Vid en kvalitativ 

undersökning är synen på subjekten (försökspersonerna), urvalet av subjekten  och hur 

många subjekt som forskaren ska använda i sin undersökning annorlunda i jämförelse 

med de traditionella åsikterna. Här ses subjekten som individer inte som någon del i ett 

större sammanhang. Varje subjekt ses som en källa av information omkring det fenomen 

som forskaren söker kunskap om. Subjekten väljs ut mycket noggrant  och det finns två 

uppgifter som subjekten ska fylla. Det ena är att de ska kunna ge så mycket information 

som möjligt om fenomenet, den andra är att forskaren ska få en stor nog variation på sin 

data för att kunna strukturera upp fenomenet och se alla perspektiv av det (Lindén, 

Szybek, 2003). Detta innebär att det inte finns några generella regler för hur många 

subjekt som forskaren måste ha med i sin studie och inte heller hur dessa subjekt väljs ut. 

Under perioden för datainsamling är det ett kontinuerligt urval av subjekt, inte som i den 

traditionella kvantitativ forskningen där antalet försökspersoner bestäms i förväg. I en 

kvalitativ undersökning bestämmer forskaren själv när han eller hon tycker att 

datainsamlingen är fullgod. Då kan och ska forskaren själv stoppa datainsamlingen. De 

kvalitativa åsikterna säger att en generalisering till en större population kan göras om 

tillräckligt med bevis och argumentation finns (Lindén, Szybek, 2003). De menar då att 

den undersökta gruppen inte skiljer sig signifikant från den population som den tillhör.   
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Bakomliggande tankar vid konstruerandet av ansökningshandlingarna 

Vid konstruerandet av ansökningshandlingarna har vi till viss del försökt ge de 

olika sökande skilda personligheter och egenskaper. Detta har vi gjort genom att utgå från 

femfaktorteorin (Schmidt & Kahlke, 2002). Vi har strävat efter att vara försiktiga och inte 

tagit till ytterligheter när det gäller personlighetsegenskaper. Vi tror att människor sällan 

beskriver sig som neurotiska, lata eller aggressiva när de söker en tjänst som de är 

intresserade av. Vi har också haft hjälp av arbetsförmedlingens råd och tips om vad man 

kan ta med i ansökningshandlingarna när vi konstruerat de fem ansökningshandlingarna 

(www.ams.se). 

Förutom personligt brev finns det också en meritförteckning som innehåller vilka 

utbildningar och vilken arbetslivserfarenhet individerna har. Genom att vi konstruerat 

ansökningshandlingarna så att alla arbetssökande har likvärdig utbildning och examen 

från Malmö Lärarhögskola har vi försökt se till att inte deras högskolexamen haft 

inverkan vid bedömningen av dem. Vi valde medvetet att låta en av de arbetssökande ha 

egen erfarenhet av att studera på Komvux. Arbetslivserfarenheten varierar mellan 

individerna för att det ska kunna vara en bedömningsfaktor som skiljer de arbetssökande 

åt. Vi har medvetet valt att individerna skulle vara nyutexaminerade för att  ingen av dem  

på grund av lång erfarenhet i yrket skulle prioriteras eller negligeras. 

Den tredje faktorn som finns med är åldern och den varierar från män födda 1975 

till män födda 1977. Vår ambition var att se på hur individer inom ungefär samma 

ålderskategori bedöms.  

Foto har också bifogats i ansökningshandlingarna, då vi upplever att detta börjar 

bli allt vanligare i ansökningssammanhang. Individerna på fotona har gett sitt 

medgivande till att låta sina fotografier medverka i undersökningen (se Appendix B). 

 

Pilotstudie 

För att få en uppfattning om hur våra ansökningshandlingar upplevdes av dem 

som läste dessa genomförde vi först en pilotstudie. Dessa bestod av tre 

ansökningshandlingar med foto. Vi fick fram efter att ha testat dessa på fyra personer att 

fotona hade en hel del inverkan på besluten. Personerna såg väldigt olika ut och de hade 

skilda klädstilar som gjorde att två av deltagarna ansåg att en av personerna såg oseriös 
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och barnslig ut. En annan av personerna valdes ut av två personer på grund av att han såg 

ut som ”en äkta matematik och fysiklärare”. Av denna anledning valde vi att ha foto där 

gruppen upplevs som mer homogen då detta bättre passade syftet med studien. Vi fick 

också en uppfattning om hur lång tid det tog att välja bland ansökningshandlingarna och 

för att kunna upprätthålla intresset på alla ansökningarna begränsade vi oss till fem 

exemplar. 

 

Deltagare  

Undersökningen har ägt rum på Komvux Kronborg i Malmö. Deltagarna består av tre 

biträdande rektorer och fem elever. Könsfördelningen bland rektorerna var två kvinnor 

och en man och bland eleverna tre kvinnor och två män. Vi är inte intresserade av att ha 

med kön som en variabel och vi vill dessutom kunna garantera anonymitet för deltagarna 

i studien. 

 

Organisationsbeskrivning 

Denna fenomenologiska studie genomfördes på Komvux Kronborgskolan i 

Malmö. På skolan arbetar omkring 100 lärare, fem biträdande rektorer och en rektor samt 

övrig personal. Komvux Kronborg har omkring 3000 elever som företrädesvis läser 

kurser på gymnasienivå främst kurser från samhällsprogrammet och naturvetenskapliga 

programmet. 

 

Procedur 

En av författarna i studien har tidigare kontakt med organisationen vilket gjorde 

kontakten med de tre biträdande rektorerna smidig. Två av dessa fick information och 

möjlighet att ställa frågor över telefon medan den tredje biträdande rektorn fick muntlig 

personlig kontakt. En av författarna till studien stod för kontakten eftersom vi använde ett 

foto på den andre författaren till detta arbete, i en av ansökningshandlingarna. 

Vi fick kontakt med tre av eleverna genom en lärare som efter kort information 

gjort dem intresserade av att delta i studien. Dessa fick genom en av författarna till detta 

arbete muntlig information och möjlighet att ställa frågor. De hade en lektionstimma till 

sitt förfogande för att göra studien och också möjlighet att ta med den hem för att senare 
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lämna in det på expeditionen. De andra två eleverna kände vi sen tidigare och dessa fick 

personlig information genom samma person.  

Deltagarna tilldelades var sitt kuvert innehållande fem ansökningshandlingar 

(Appendix B), en projektbeskrivning (Appendix C) samt forskningsfrågan (Appendix D). 
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Resultat 

 

De åtta självrapporter som vi analyserat kommer först att presenteras var och en 

för sig. Därefter kommer vi att beskriva  likheterna och skillnaderna om valet av 

arbetssökande som vi funnit mellan de båda grupperna elever (5 st) och biträdande 

rektorer (3 st). 

 De enskilda protokollen presenteras först med antalet meningsenheter i 

självrapporten och sedan men ett diagram som beskriver de högsta frekvenserna som 

uppnåtts i varje modalitet. Därefter beskriver vi vad deltagaren talar om kopplat till hur 

de uttrycker sig i  de olika modalitetskategorierna. Efter att detta är gjort går vi vidare till 

de teman vi funnit i respektive protokoll. Dessa teman är kopplade till de entiteter som 

förekommer i protokollet. Sist presenteras en sammanfattande kommentar till varje 

protokoll.  

Efter detta redovisar vi en sammanställning av de val av arbetssökande 

individerna gjort, utifrån gruppen elever och biträdande rektorer.   

 Protokoll 1-5 innehåller självrapporter skrivna av elever och protokoll 6-8 

innehåller självrapporter skrivna av biträdande rektorer (som hädanefter tilltalas rektorer) 
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Protokoll 1: 

Protokoll 1 innehåller 21 meningsenheter 

 

Redogörelse av modaliteter 

Diagram 1 

 

 

 

Eleven använder sig av doxa-affirmation till största del i Beliefmodaliteten (1). 

Eleven använder doxa-affirmation 57,14% i texten. Eleven uttrycker sig i probability 

kategorin 33,33% i texten. Det är främst vid tillfällen av beskrivning av egenskaper som 

eleven tycker är positiva för en lärare. Som  till  exempel ”När man märker att han är på 

ett visst sätt” eller ”möjligtvis kan han”. Kategorin doxa-negation används 4,76% i 

texten. Det används när eleven fick känslan av att den sökande var någonting. Kategorin 

possibility användes 4,76% i texten. Den kategorin användes vid när eleven trodde 

någonting om den sökande. 

I modaliteten function (2) så användes kategorin perceptiv mest, 57,14%. Eleven 

har mest uttryckt sig i konkreta termer som exempel ”Han är en person”. I 42,86% har 

eleven uttryckt sig i kategorin signitive. Här formuleras inte meningsenheterna i konkreta 

termer utan i abstrakta och lämnar rum för ytterligare frågor, som exempel ”Jag får 

känslan av”.  

I modaliteten time (3) så använde eleven presens i hela texten (100%). Eleven 

uttryckte sig i nutid. 
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I modaliteten affect (4)använde eleven neutral kategorin (52,38%) mest. I 38,10% 

användes positive-prospective kategorin. Eleven använde denna kategorin när denne 

beskrev något positivt om den sökande som skulle vara positivt för den sökande i 

framtiden. Som exempel ”han är en glad och positiv människa”. I 9,52% av uttrycken i 

texten användes kategorin negative-prospective. Det var i samband med att eleven tyckte 

att den sökande var allt för optimistisk och att det kunde vara till nackdel för honom i 

framtiden. 

I modaliteten will (5) har eleven uttryckt sig med engagemang i alla 

meningsenheterna (100%). 

I modaliteten subject (6) har eleven uttryckt sig med kategorin I i hela texten 

(100%). 

 

Teman 

Tabell 1: Tema egenskaper 

Entitet Predikat 

Han Som är en glad och positiv människa 

Ge Som 100% av sig själv 

Engagera Som någon kan ha lätt för att 

Han Som har förståelse för dom 

Variera Som någon kan 

Optimistisk Som någon kan bli lite för 

 

Eleven uttrycker flera positiva egenskaper som den arbetssökanden (Philip 

Nilsson) har. Eleven uttrycker att ”I Philip Nilssons brev märker man att han är en glad 

och positiv människa”. Vidare formulerar eleven egenskaper som ”har lätt för att 

engagera…”, ”han har förståelse för dom” och ”variera sina lektioner”.  Dessa ovan 

nämnda egenskaperna är positiva egenskaper som eleven uttrycker som viktiga för en 

lärare att ha. En inte så positiv egenskap var att eleven tyckte att Philip ”kanske bli lite 

för optimistisk”. 
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Tabell 2: Tema känslor och reflektioner 

Entitet Predikat 

Jag Som får känslan av 

Man Som rycks med 

Själv Som blir positiv och glad 

 

Eleven uttrycker känslor som denne får av att ta del av ansökningshandlingarna. 

Eleven formulerar sig  ”Jag får känslan av” och ”man rycks med och blir själv positiv 

glad” av att läsa och reflektera över ansökningshandlingarna. 

 

Sammanfattning 

Eleven uttrycker sig i de flesta fall i meningsenheter om egenskaper som att de 

var troliga (probability). Eleven har inte uttryckt sig helt säkert för att eleven inte har 

träffat den arbetssökanden och kan då inte vara säker i sina uttryck, som exempel ”som 

ger 100% av sig själv”. En meningsenhet har formulerats med säkerhet (doxa-

affirmation), ”variera sina lektioner”. Egenskaperna har uttrycks med en positiv känsla 

om arbetssökande som denna kan ha nytta av som lärare i framtiden (positive-

prospective). 

I temat känslor så formulerade sig eleven med säkerhet (doxa-affirmation) eller 

att denne inte vet något om den arbetssökande (doxa-negation). Meningsenheten ”jag får 

känslan av” är ett exempel på när eleven inte vet något om den arbetssökanden men får 

en känsla av att denne har en positiv egenskap (doxa-negation). Känslor uttrycks med en 

positiv känsla som är riktad mot det val som eleven kommer att göra (positive-

prospective). 

 

 

 

 

 

 

 



 26
 

Protokoll 2 : 

Protokoll 2 innehåller 44 meningsenheter. 

 

Redogörelse av modaliteter 

Diagram 2 

 

 

Eleven uttrycker sig i kategorin doxa-affirmation (1) mest, 52,3%. Eleven 

använder doxa-affirmation och uttrycker sig i konkreta termer när denne säger vad den 

sökande har för bra egenskaper och vilka egenskaper som är bra att ha som lärare. Eleven 

använder i 40,9% kategorin probability. Eleven använder kategorin probability när han 

tror att den sökande är på ett visst sätt, som exempel ”som han verkar vara”. Kategorin 

possibility användes 6,8% i texten. Possibility användes när eleven uttryckte något som 

var möjligt. Som exempel ”vilket kan göra att han sjunker i respekt”. 

I modaliteten function (2) användes kategorin signitive mest (54,5%). I texten 

använde eleven 45,5% av kategorin perspective. I ungefär hälften av meningsenheterna 

uttrycktes i konkreta termer så som ”jag tycker att Martin” och ungefär hälften av 

meningsenheterna är uttryckta i abstrakta termer. Kategorin signitiv används mest i 

samband med uttryck som eleven använder när denne beskriver och tror något om den 

sökande. Som exempel ”tror jag också är positivt” eller ”att han verkligen vill”. 
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I modaliteten time uttrycker sig eleven i nutid 97,7%. Eleven uttrycker sig i 

futurum 2,3%. Futurum används när eleven beskriver hur den sökande vill väcka intresse 

hos eleverna. 

I modaliteten affects (3) användes kategorin neutral mest (50,0%). Kategorin 

positiv-prospektiv användes 36,4%. Positiv-prospektive användes när eleven uttryckte 

positiva egenskaper hos den sökande som kommer att vara bra för denne i framtiden. 

Negativ-prospective användes 9,1% i texten. Kategorin användes när eleven uttryckte att 

den sökande var lite för ung och att detta skulle vara negativt när sökanden skulle börja 

jobba, sökanden skulle få mindre respekt. Kategorin positive-retrospektive används 2,3% 

i texten. Positive-retrospektive uttrycks när eleven skriver att den sökande har själv 

studerat vi Komvux. Det är positivt att sökanden har studerat vid Komvux och studierna 

har utförts i dåtid.  

I modaliteten will har eleven uttryckt sig engagerat i nästan alla meningsenheter 

(97,7%). I 2,3% har kategorin wish-positive använts. Eleven hoppas att sökanden ska 

vara öppensinnad som eleven vill att en lärare ska vara. 

I modaliteten subject har eleven uttryckt sig med kategorin I i hela texten (100%). 

 

Tema 

Tabell 3: Tema egenskaper 

Entitet Predikat 

Han Som kan vara intresserad av 

Lärare Som kan vara öppensinnad 

Han Vilket nämner olika åldrar och etniciteter 

Han Som kan ha en inställning 

Han  Som vill väcka intressen 

Han Som är lite väl ung 

 

Eleven framhåller ett antal positiva egenskaper hos den arbetssökande Martin. 

Den första egenskapen som eleven först reflekterade över var att Martin ”är intresserad 

av att jobba just här” på skolan. Sedan uttrycker eleven med en viss tvekan att den 

arbetssökande verkar vara öppensinnad (”är så öppensinnad”) och denna egenskapen 
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anser eleven vara viktig att ha för en lärare. Eleven framhåller vikten av att ha en bra 

inställning till läraryrket (”hans inställning till läraryrket är också bra”). Den viktigaste 

egenskapen som eleven anser är att Martin ”vill väcka intresse och positiva känslor hos 

eleverna”. Den negativa egenskapen hos den arbetssökanden var att Martin var lite för 

ung. Hans ringa ålder skulle enligt eleven göra att Martin skulle sjunka i respekt (”vilket 

kan göra att han sjunker i respekt”). 

 

Tabell 4: Tema erfarenheter 

Entitet Predikat 

Studera Som någon kan 

Studera Som någon kan vid Komvux 

Han Som kan studera 

Vuxen Som på gymnasienivå 

 

Eleven framhåller vikten av den arbetssökandes erfarenhet av ”att han själv 

studerat vid Komvux”. Eleven poängterar ”han vet hur det är att studera som vuxen på 

gymnasienivå”. 

 

Tabell 5: Tema organisation 

Entitet Predikat 

Komvux Som är 

Jobba Som någon kan på Komvux 

 

Eleven uttrycker sig om organisationen som någonting som är eller som en plats 

där människor kan jobba på (”…att jobba på Komvux”).  

 

Tabell 6: Tema val av arbetssökande 

Entitet Predikat 

Jag Som kan tycka 

Bäst lämpad Som någon kan verka vara 
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Eleven har uttryck sig om sitt val av arbetssökanden i meningen ”jag tycker att 

Martin är den som verkar bäst lämpad”. 

 

Sammanfattning 

Eleven uttrycker temat egenskaper i de flesta fall med säkerhet (doxa-

affirmation). Exempel på detta är ”hans inställning till läraryrket”. I de andra fallen 

uttrycket eleven egenskaper som troliga (probability). Här är eleven inte helt säker på 

arbetssökandes egenskaper men att de ändå är trolig, som exempel ”han vill väcka 

intresse”. De flesta av meningsenheterna i temat egenskaper uttrycker eleven en positiv 

känsla om egenskaperna hos arbetssökanden som denna kan ha nytta av som lärare i 

framtiden (positive-prospective). I ett fall, ”att han är lite väl ung” uttalade eleven sig 

med en negativ känsla som kan få konsekvenser för den arbetssökande i framtiden 

(negative-prospective). 

Erfarenheter har uttryckts som säkra (doxa-affirmation) eller som troliga 

(probability). Eleven har formulerat  sig med säkerhet i meningsenheten som ”att han 

själv studerat vid Komvux” och i meningsenheten ”som på gymnasienivån” som att 

egenskapen var trolig hos den arbetssökanden.. Eleven uttrycker sig om erfarenhet som 

något positivt för arbetssökande som har hänt (positive-retrospective) men även neutralt 

som i meningsenheten ”hur det är att studera”.  

I temat organisationen uttrycker sig eleven med säkerhet (doxa-affirmation). 

Eleven formulerade sig i konkreta termer (perceptive) och i affectmodaliteten neutralt. 

I temat val av arbetssökande formulerar sig eleven sitt val som både säkert (doxa-

affirmation) och troligt (probability). Eleven uttryckte säkerhet i ”jag tycker att…” och 

med en liten osäkerhet i den följande meningsenheten ”som vekar bäst lämpad”. 
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Protokoll 3:  

Protokoll 3 innehåller 19 meningsenheter 

 

Redogörelse av modaliteter 

Diagram 3 

 

I beliefmodaliteten(1) var det kategorin doxa-affirmation som förekom mest 

(52,6%). Eleven använde doxa-affirmation mest när denne radade upp egenskaper hos 

den sökande, som exempel  ”att han gjort militärtjänst”. Probabilitykategorin förekom 

47,4% i texten. Probability användes när eleven trodde något om den sökandes 

egenskaper eller troliga egenskaper. 

I modaliteten function(2) användes kategorin signitive mest (57,9%). I 42,1% 

använder eleven kategorin perceptive. Eleven uttrycker sig i konkreta termer när denne 

radar upp egenskaper som kommer fram i ansökningshandlingarna. 

I modaliteten time(3) förekommer det mest kategorin present (79,0%). Kategorin 

past förekommer 21% i texten. Past förekommer när eleven uttrycker att den sökande har 

gjort något i dåtid, som exempel ”att han gjort militärtjänst”. 

I modaliteten affects(4) förekommer kategorierna neutral (36,8%) och positive-

prospective (36,8%) mest. Kategorin positive-prospective förekommer när eleven 

uttrycker positiva känslor för sökandes egenskaper som kommer att vara bra för denne i 

framtiden. Kategorin positive-retrospective förekommer när eleven tar upp den sökandes 

militärtjänst och vilka egenskaper han kan ha fått från militärtjänsten. 

I modaliteten will(5) har eleven uttryckt sig med engagemang i alla 

meningsenheterna (100%). 
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I modaliteten subject(6) har eleven uttryckt sig med kategorin I i hela texten 

(100%). 

 

Tema 

Tabell 7: Tema egenskaper 

Entitet Predikat 

Ha Som någon kan 

Respekt Som existerar 

Kille Som är schysst och målinriktad 

Han Som kan ha båda fötterna 

Fötterna  Som någon kan ha på jorden 

 

Eleven har uttryckt flera positiva egenskaper hos för elevens bästa arbetssökande 

(Linus). Dessa egenskaperna var ”…få respekt”, ”vara en schysst och målinriktad kille” 

och ”med båda fötterna på jorden”. 

 

Tabell 8: Tema erfarenheter 

Entitet Predikat 

Erfarenhet Som någon kan ha bäst 

Militärtjänst  Som någon kan göra 

Erfarenhet Som av ledarskap och samarbete 

Erfarenheter Som kan vara viktiga 

Lärare Som att ha 

Skola Som någon kan jobba på tidigare 

 

Eleven betonar vikten av de erfarenheter som Linus har som positiva för 

läraryrket (”dessa erfarenheterna är viktiga att ha som lärare”). De erfarenheter som 

uttrycks av eleven är ” att han gjort militärtjänst”,  ”erfarenhet av ledarskap och 

samarbete” och ” han har jobbat”. Som Linus har gjort på en skola. 
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Tabell 9: Tema val av arbetssökande 

Entitet Predikat 

Jag Som har valt Linus Persson 

 

Eleven uttrycker sitt val av arbetssökande i meningsenheten ”jag har valt Linus 

Persson” 

 

Sammanfattning 

När eleven pratar om egenskaperna hos den arbetssökande uttrycks dessa med 

säkerhet (doxa-affirmation) och som troliga (probability). Eleven verkar vara säker på 

vissa egenskaper men inte lika säker på andra. I fall som ”vara en schysst och målinriktad 

kille” är eleven inte säker men denne tror att arbetssökanden har egenskapen och i fall 

som ”med båda fötterna på jorden” uttrycker meningsenheten med säkerhet. När 

egenskaper nämns av eleven så har de en positiv känsla som är riktad till framtiden 

(positive-prospective). Alla egenskaperna som eleven nämner är positiva och är bra enligt 

eleven att ha som lärare.  

Erfarenheter uttrycker eleven i nästan alla fall med säkerhet (doxa-affirmation). 

Eleven formulerar sig med säkerhet och i alla fall utom ”att ha som lärare”, där eleven 

inte är riktigt säker på vad för erfarenheter som är de bästa för en lärare (probability). De 

flesta uttryck om erfarenhet är med en positivt känsla för den arbetssökande och det är 

något denne kommer att ha nytta av i framtiden (positive-prospective), som till exempel 

”att han har bäst erfarenhet”. Erfarenheterna har också uttrycks neutralt som ”erfarenhet 

av ledarskap och samarbete”.  

Eleven har uttryckt sitt val av arbetssökande med säkerhet (doxa-affirmation) och 

med konkreta termer (perceptive). 
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Protokoll 4: 

Protokoll 4 innehåller 16 meningsenheter 

 

Redogörelse av modaliteter 

Diagram 4 

 

Protokollet ovan visar vilka modalitetskategorier som är högst representerade. 

Modaliteten belief (1)utgörs till 87,5 % av doxa-affirmation. Eleven uttrycker sig med 

stark övertygelse främst runt sitt val och varför denne gjort sitt val. När eleven uttrycker 

sig i doxa-affirmation handlar det ofta om tankar riktade mot hur den sökande kommer 

klara sig i framtiden i yrket. Den andra kategorin i beliefmodaliteten är probability 12,5% 

När det gäller modaliteten Function(2) , använder sig eleven främst av perceptive 

(87,5%). Eleven är säker på sin sak och uttrycker sig i konkreta termer till exempel: ”Han 

är också intresserad av naturvetenskapliga ämnen, vilket måste innebära att han kan en 

hel del”. I 12,5 % av fallen uttrycker eleven sig i signitive när det handlar om exempelvis 

vissa egenskaper som att den sökande betonar sin omtanke om andra människor till 

exempel ”…verkar som sökande därmed lyssnar mycket på eleverna”.  

Modaliteten Time(3) uttrycks i present (100%), vilket innebär att eleven hela 

tiden talar i nutid. Detta sätt att resonera stämmer överens med den fråga vi ställt och det 

vore mer anmärkningsvärt om eleven uttryckte sig i en annan time kategori hela tiden 

som exempelvis past. 

Will uttrycks också hela tiden i kategorin engagement (4), detta innebär att 

individen uttrycker sig, enligt vår definition, aktivt för en sökande och uttrycker sig med 

engagemang för den personen. 
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Subject (6)uttrycks också i kategorin I (100%). I diskussionen utgår personen från 

sig själv: ”Henrik Andersson är enligt mig den bäst lämpade läraren”. 

 

Teman 

Tabell 10: Tema egenskaper 

Entitet Predikat 

Han Som kan vara mån om någon 

Han Som kan verka lyssna på 

Intresserad Som någon kan vara av naturvetenskapliga ämnen 

Han Som kan veta för mycket 

Egenskaper Som existerar 

Kunskap Som existerar 

 

Egenskaper som eleven uttrycker är vikten av att vara mån om och lyssna på 

eleverna. Som i meningsenheterna ”…han är mån om ungdomarna” och ”…det verkar 

som han lyssnar mycket”. En negativ egenskap som eleven tar upp är att ”…han vet för 

mycket” men samtidigt tar eleven upp en positiv egenskap att ”han är också intresserad 

av naturvetenskapliga ämnen”. 

 

Tabell 11: Tema erfarenhet 

Entitet Predikat 

Erfarenheter Som existerar 

 

Eleven uttrycker erfarenhet som något som ”gör honom till en lämplig lärare i 

matematik och fysik”. 

 

Tabell 12: Tema val av arbetssökande 

Entitet Predikat 

Henrik Andersson Som kan vara enligt mig 

Han Som kan vara den bäst lämpade läraren 
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Eleven uttryckte sitt val av arbetssökande enligt följande ”Henrik Andersson är 

enligt mig den bäst lämpade läraren”. 

 

Sammanfattning 

I temat erfarenheter uttryckte sig eleven med säkerhet (doxa-affirmation) i alla 

fall utom ett, där eleven uttryckte egenskapen som trolig (probability). Ett exempel på en 

meningsenhet som är uttryckt med säkerhet av eleven är ”…han är mån om ungdomar” 

och egenskapen som uttrycktes som trolig är ”…det verkar som han lyssnar mycket”. 

Eleven uttryckte egenskaperna om arbetssökanden med en positiv känsla som var riktad 

mot framtiden (positive-prospective) i alla fall utom ett. I ett fall formulerade sig eleven 

med en negativ känsla som var riktad mot framtiden (negative-prospective). Ett exempel 

på en meningsenhet med en positiv känsla är ”han är också intresserad av 

naturvetenskapliga ämnen” och den meningsenheten där eleven uttryckte en negativ 

känsla var ”…han vet för mycket”. 

Temat erfarenhet uttrycker eleven meningsenheten med säkerhet (doxa-

affirmation) och konkret (perceptive). 

I temat val av arbetssökande formulerade sig eleven med säkerhet (doxa-

affirmation) och i konkreta termer (perceptive).  
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Protokoll 5: 

Protokoll 5 innehåller 34 meningsenheter 

 

Redogörelse av modaliteter 

Diagram 5 

 

I modaliteten belief (1) förekommer kategorin doxa-affirmation mest (52,9%). 

Kategorin probability används 38,2% i texten. Kategorin används när eleven tror något 

själv om den sökande, som exempel ”han har vad jag kan se”. Kategorin possibility 

används 8,8% i texten. Possibility används i texten när något är möjligt, som exempel 

”som kan ses lite töntigt”. 

I modaliteten function (2) används kategorin signitive mest (52,9%). Kategorin 

används mest i texten när eleven försöker att själv tolka de olika arbetssökande, som 

exempel ”Han höjer sig till skyarna”. I texten används kategorin perceptive 47,1%. 

I modaliteten time (3) används kategorin present mest (97,0%). Kategorin past 

förekommer 3,0% i texten. 

I modaliteten affect (4) förekom kategorierna neutral (35,3%) och positive-

prospective (35,3%) mest. Positive-prospective förekom när eleven uttryckte en positiv 

känsla om den arbetssökandes egenskaper som denne kommer att ha nytta av i framtiden. 

Kategorierna negativ-retrospective (2,9%) och positive-retrospective (2,9%) förekommer 

också i texten.  

I modaliteten will (5) har eleven uttryckt sig med engagemang i alla 

meningsenheterna (100%). 
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I modaliteten subject (6) har eleven uttryckt sig med kategorin I i hela texten 

(100%). 

 

Teman 

Tabell 13: Tema egenskaper 

Entitet Predikat 

Han Som kan ha djup 

Djup Som till skillnad från de andra 

Han Som kan våga avslöja 

Han Som kan leda och utveckla 

 

Eleven uttryckte en viktig egenskap som en lärare ska ha och det är djup, (”till 

skillnad från de andra lite djup”). Eleven fortsatte och formulerade att den arbetssökande 

visade en positiv egenskap av att våga avslöja något töntigt, (”var att han vågade avslöja 

sitt modelplansbyggande”, ”som kan ses lite töntigt”). En negativ egenskap enligt eleven 

var att ”att leda och att utveckla”. 

 

Tabell 14: Tema erfarenheter 

Entitet Predikat 

Militärtjänst Som är lite avskräckande 

 

Eleven uttryckte en erfarenhet hos den arbetssökande Linus Perssons militärtjänst 

med meningsenheten ”militärtjänst som är lite avskräckande”. 

 

Tabell 15: Tema känslor och reflektioner 

Enitet Predikat 

Nyfiken Som man blir på 

Philip Nilsson Som med sitt androgena utseende 

Han Som höjer sig till skyarna 

Honom Vilket ger en diktatorisk framställning 
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Speciellt  Som inte är trevligt 

 

Eleven uttrycker sina känslor och reflektioner om de olika arbetssökande. Som 

exempel ”man blir nyfiken på”, ”Philip Nilsson med sitt androgena utseende” eller 

”vilket ger honom en diktatorisk framställning”. Eleven uttrycker både negativa och 

positiva känslor om de arbetssökandena.  

 

Tabell 16: Tema val av arbetssökande 

Entitet Predikat 

Jag Som kan tycka 

Lämpad Som var mest 

Henrik Andersson Som var 

 

Eleven uttrycker sitt val i meningen ”den som jag tyckte var mest lämpad av dessa 

fem arbetssökningar var Henrik Andersson”. 

 

Sammanfattning 

I temat egenskaper uttrycks meningsenheterna av eleven som troliga eller säkra 

(probability och doxa-affirmation). Eleven uttryckte sig med säkerhet i meningsenheter 

som ”till skillnad från de andra lite djup” eller ”han vågade avslöja…” och i exemplet 

”att leda och utveckla” uttryckte eleven sig med probability. Erfarenheterna uttrycktes av 

eleven med en positiv känsla som var antingen riktad mot framtiden eller till en händelse 

tillbaka i tiden. 

I temat erfarenheter uttrycktes meningsenheten med säkerhet (doxa-affirmation) 

och med en negativ känsla som var riktad mot något som hade hänt. 

Temat känslor och reflektioner uttrycks  av eleven med en viss tvekan i många 

fall. Eleven uttrycker sig om sina känslor som möjliga eller troliga (possibility och 

probability). Exempel på menings enheter här är ” blir man mest nyfiken på” eller ”han 

höjer sig till skyarna”. De flesta känslorna och reflektionerna är uttryckta med en negativ 

känsla som är riktad mot de arbetssökandes framtid, som exempel ”vilket ger honom en 

diktatorisk framställning”.  
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I temat val av arbetssökanden uttrycker sig eleven med säkerhet (doxa –

affirmation). Eleven formulerade sig ”den som jag tyckte” och det är med säkerhet. 
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Protokoll 6: 

 Protokoll 6 innehåller 12 meningsenheter 

 

Redogörelse för modaliteter 

Diagram 6 

 

Ovan finns värdena för de högsta modalitetskategorierna för en av de biträdande 

rektorerna. Personen uttrycker sig i beliefmodaliteten (1) främst i doxa-affirmation 

(91,7%) och till 8,3% i probability. När personen talar om sitt val och varför personen 

valt denna sökande är det uttryckt i probability t ex ”Hans lugn, målmedvetenhet och 

flexibilitet är också egenskaper som är bra att ha på Komvux”. Det är främst när det 

handlar om den sökandes arbetslivserfarenhet som det finns en viss tvekan och rektorn 

uttrycker sig i probability ”Och andra sidan fick han arbeta fyra år i rad på förskolan, så 

han är nog pålitlig och stabil”. 

Rektorn uttrycker sig i functionmodaliteten (2) till stor del i perceptive (91,7%) 

det som uttrycks lämnar ofta inte något rum för oklarheter utan uttrycker sig till stor del i 

konkreta termer. Signitive används resterande 8,3% av meningsenheterna.  

När det gäller timemodaliteten (3) är  de två kategorierna present och past 

dominerande med vardera 41,7 procent. Den tredje kategorin som är representerad är 

present future (16,7%). 

Modaliteten affect (4) uttrycks till 33,3% i positive-prospective. Olika egenskaper 

ses som positiva i det framtida yrket som lärare och rektorn riktar sig mot framtiden. 
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Rektorn använder sig i modaliteten will (5) av kategorin engagement. Personen 

har valt ut en individ och resonerar aktivt kring varför.  

Subject (6) uttrycks till största delen i I. Personen talar om sitt val och så vidare 

men talar ibland allmänt om egenskaper och talanger och då används unspecified.    

 

Teman 

Tabell 16: Tema egenskaper 

Entitet Predikat 

Han Som kan vara lite tråkig 

Kunskap Som existerar 

Gruppdynamik Som existerar 

Han Som är lugn, målmedveten och flexibel 

Han Som är pålitlig och stabil 

 

Rektorn uttrycker både positiva och negativa egenskaper hos den som rektorn 

anser som den mest lämpade arbetssökanden ”väljer jag Linus Persson”. Rektorn tar upp 

positiva egenskaper som ”kunskaper i gruppdynamik”, ”han är lugn, målmedveten och 

flexibel och ”…han är pålitlig och stabil”. Den negativa egenskapen uttrycks som ”med 

risk för att han är ”lite tråkig”. 

 

Tabell 17: Tema erfarenheter 

Entitet Predikat 

Befälsutbildning Som existerar 

Han Som har hunnit arbeta lite 

Arbeta Som någon kan 

Förskola Som existerar 

 

Rektorn tar upp erfarenheter som den arbetssökande har som ”befälsutbildning…” 

och ”…han fick arbeta fyra år i rad på förskola”. 
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Tabell 18: Tema organisation 

Entitet Predikat 

Komvux Som existerar 

 

Rektorn tar upp organisationen (Komvux) som en plats där vissa egenskaperna är 

bra att ha (”…egenskaper som är bra att ha på Komvux”). 

 

Tabell 19: Tema val av arbetssökande 

Entitet Predikat 

Jag  Som väljer Linus Persson 

 

Rektorn uttrycker sitt val av arbetssökande i meningsenheten ”jag väljer Linus 

Persson”. 

 

Sammanfattning 

Rektorn uttrycker sig med säkerhet (doxa-affirmation) om temat egenskaper. 

Rektorn uttryckte egenskaper med säkerhet i fall som ”…kunskaper i gruppdynamik är 

mycket bra” och ”…han är pålitlig”. Alla egenskaper utom en är uttryckta med en positiv 

känsla som är riktad till framtiden (positive-prospective). En menings enhet är uttryckt 

med en negativ känsla som är riktad till framtiden (negative-prospective). Denna 

meningsenhet är ”…han är ”lite tråkig”. Exempel på en egenskap som är uttryckt med en 

positiv känsla är ”hans lugn, målmedvetenhet och flexibilitet” 

I temat erfarenheter uttryckte rektorn sig med säkerhet (doxa-affirmation) och 

med en positiv känsla som är riktad mot framtiden (positive-prospective). Som exempel 

”han har också hunnit arbeta litet mellan gymnasiet och högskolan”. 

I temat organisation uttryckte rektorn meningsenheten med säkerhet (doxa-

affirmation) och med en positiv känsla riktad mot framtiden (positive-prospective). 

Rektorn uttrycker att det är en miljö där det är bra att ha vissa egenskaper (”…egenskaper 

som är bra att ha på Komvux”). 
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I temat val av arbetssökanden formulerar sig rektorn med säkerhet (doxa –

affirmation) och i konkreta termer (perceptive). 
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Protokoll 7: 

Protokoll 7 innehåller 56 meningsenheter 

 

Redogörelse av modaliteter 

Diagram 7 

 

 

I belief modaliteten (1) var det kategorin probability som användes med högst 

frekvens (51,8%). Rektorn använder sig av kategorin probability när denne väljer mellan 

två olika sökande. Rektorn tvekar lite och uttrycker sig därför i probability. Kategorin 

doxa-affirmation användes 32,1% i texten. Kategorin användes när rektorn var säker på 

sin sak, som exempel ”väljer jag Linus”. Kategorin possibility användes 14,3% i texten. 

Possibility användes av rektorn när denne trodde något om den sökande, som exempel 

”Han verkar tycka om” eller ”att kunna mobilisera våra elever”. Kategorin doxa-negation 

användes 1,8% i texten. Kategorin användes när rektorn inte var säker på om den 

arbetssökanden hade jobbat som lärare tidigare eller inte. 

I modaliteten function (2) användes kategorin signitiv mest (71,4%). Kategorin 

perceptive användes 25% i texten. Kategorin imaginative användes 3,6% i texten. 

Rektorn använde kategorin imaginativ i texten när denne har beskrivit saker som den 

sökanden skulle kunna göra i framtiden. 

I timemodaliteten (3) uttrycker sig rektorn i nutid 78,6%. Rektorn uttrycker sig i 

dåtid 12,5% i texten och då i situationer där rektorn skriver om handlingar som har utförts 

i dåtid. Som exempel ”Martin har ett års erfarenhet”. Rektorn uttrycker sig i futurum 
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7,1% i texten och då i fråga om händelser som kommer att hända. Kategorin present-past 

användes 1,8%. Kategorin används när något har hänt i dåtid som kommer ha en effekt i 

nutid, som exempel ”att ha varit studerande”.  

I modaliteten affects (4) förekommer positive-prospective mest (46,4%). Positiv-

prospektive användes när rektorn uttryckte positiva egenskaper hos den sökande som 

kommer att vara bra för denne i framtiden. Kategorin neutral användes 33,9% i texten. 

Kategorin negative-retrospektive användes 10,7% i texten, här uttrycks något som kan 

vara negativt som är riktat bakåt i tiden. I 8,9% av uttrycken i texten användes kategorin 

positive-retrospective. Här uttrycks en positiv känsla som är riktat mot något bakåt i 

tiden, som exempel ” Martin har ett års erfarenhet”.  

I modaliteten will (5)förekommer engagement  mest (98,2%). I 1,8% av uttrycken 

förekommer kategorin wish-positiv. Det förekommer när rektorn uttryckte att denne ville 

att något skulle inträffa i framtiden. 

I subjectmodaliteten (6) förekommer kategorin I mest ( 94,6%). I 5,4% av 

uttrycken förekommer kategorin we och det är när rektorn pratar om skolan och dess 

personal som vi, som exempel ”som vi här på skolan”. 

 

Teman 

Tabell 20: Tema organisation 

Entitet Predikat 

Multikulturell arbetsmiljö Som någon kan arbeta   

Skolan Som någon kan arbeta i  

Integrationsarbete Som i Malmö i stort är viktigt 

Organisationen Som är i ständig förändring/utveckling 

 

Rektorn talar om organisationen som oss (”som vi här på skolan”). Rektorn talar 

om arbetsmiljön som multikulturell och att detta rör skolan och Malmö i stort (”att arbeta 

i en multikulturell arbetsmiljö”). Rektorn anser att detta är mycket viktigt. Rektorn 

beskriver organisationen som ”…ständig förändring/utveckling”.  
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Tabell 21: Tema egenskaper 

Entitet Predikat 

Elevperspektiv Som någon kan ha 

Intresserad Som någon kan vara 

Vilja                       som någon kan väcka 

Eleverna Som han kan väcka positiva känslor hos 

Väcka intresse Som någon kan 

Mobilisera Som någon kan 

Människor Som han kan tycka om att arbeta med 

Grupper Som någon kan utvecklas i 

Han Som kan leda 

Flexibel Som någon kan vara 

Han Som kan vara anpassningsbar 

 

Den första egenskapen som rektorn framhöll var att vara öppen och vilja möta nya 

människor som är av stor vikt och kunna dra lärdom av dessa (”betonar mötet med andra 

människor och lärdomen av deras erfarenheter”). Den andra egenskapen är ”…att kunna 

ha elevperspektivet”, Den tredje egenskapen är ”att kunna vilja/väcka intresse hos 

eleverna”. Rektorn poängterar att förmåga att kunna väcka intresse också framkallar 

positiva känslor och ”mobiliserar våra elever”. Rektorn skriver att ” många av våra elever 

har en svår skolgång bakom sig”, det är då extra viktigt enligt rektorn att kunna väcka 

intresse. Den fjärde egenskaper som rektorn formulerade var  är ”anpassningsbar och 

utger sig för att vara flexibilitet”, det uttrycker också rektorn som viktigt eftersom skolan 

är i ständig utveckling.  

 

Tabell 22: Tema erfarenhet 

Entitet Predikat 

Erfarenhet  Som någon kan ha ett år av 

Militärtjänst Som han kan ha 

Kustjägarskolan Som kan ge 
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Rektorn tar upp erfarenheter hos Linus som ” …sin militärtjänstgöring och 

kustjägarskolan ger en bra ledarutbildning” och ”som lärare på gymnasiet”. 

 

Tabell 23: Tema val av arbetssökande 

Entitet Predikat 

Jag Som kan välja 

Herrar Som av båda dessa 

Linus Som jag väljer 

 

Val av arbetssökande uttryckte rektorn med meningen “…om jag skulle välja en 

av båda dessa herrar så väljer jag Linus”. 

 

Sammanfattning 

Rektorn uttrycker  egenskaperna som troliga (probability) eller möjliga 

(possibility). Rektorn menar att de sökande troligen besitter dessa egenskaper men 

eftersom det inte varit någon personlig kontakt kan man inte vara fullständigt säker. 

Egenskaperna formuleras med en positiv känsla som syftar till att egenskaperna kommer 

att vara positiva för individen i framtiden.. 

Temat organisation uttrycks med säkerhet (doxa-affirmation) eller som troliga 

(probability) som exempel på meningsenhet som är formulerade med säkerhet är ”som vi 

här på skolan”.  

Temat erfarenhet beskrevs med säkerhet (doxa-affirmation) samt med positive-

retrospective eller positive-prospective. 

I temat val av arbetssökande uttryckte sig rektorn med både säkerhet ,”väljer jag 

Linus”, eller som att valet var inte helt säkert men troligt, ”men om jag skulle välja en av 

båda dessa herrar…”. 
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Protokoll 8: 

Protokoll 8 innehåller 31 meningsenheter 

 

Redovisning av modaliteter 

 Diagram 8 

 

I beliefmodaliteten (1) förekom kategorin doxa-affirmation mest (48,4%). 

Kategorin probability användes 45,2% i texten. Probability användes av rektorn när 

denne diskuterade positiva och negativa egenskaper hos de arbetssökandena. Kategorin 

possibility användes av rektorn 6,4% i texten. Possibility användes vid uttryck som 

”Henrik verkar passa mer för ungdomar”, där rektorn gissar detta utifrån informationen 

från ansökningshandlingarna. 

I modaliteten function (2) förekom uttryck av kategorin signitiv mest (58,1%). 

Rektorn har utryckt sina meningsenheter så att de lämnar rum för ytterligare frågor och 

funderingar. Kategorin perceptive förekom 38,7% i texten. Kategorin imaginative 

förekom 3,2%. 

I modaliteten time (3) förekom bara kategorin present. Hela texten var skriven i 

nutid. 

I modaliteten affects (4) förekom kategorin neutral mest (51,6%). Positive-

prospective förekom 29,0% i texten. Denna kategori användes när rektorn uttryckte 

positiva egenskaper hos de sökande och som skulle vara bra för deras i framtiden som 

lärare. Negative-prospective förekom 16,1% i texten. Rektorn uttryckte här en negativ 
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känsla för egenskaper som inte var bra för lärarjobbet men som kunde vara bra i 

framtiden för andra jobb. Kategorin positive-retrospective förekom 3,2% i texten. 

I modaliteten will (5) har rektorn uttryckt sig med engagemang i alla 

meningsenheterna (100%). 

 

I modaliteten subject (6) har rektorn uttryckt sig med kategorin I i hela texten 

(100%). 

 

Teman 

Tabell 24: Tema egenskaper  

Entitet Predikat 

Intresserad Som någon kan vara av 

Ämnen Som existerar 

Henrik Som verkar passa mer för ungdomar 

Samarbeta Som någon kan 

Han Som blir kanske lite begränsad 

Åsikter Som någon kan vädra 

Multikulturell arbetsplats Som att vädra åsikter och positiva känslor 

Inställning Som någon kan ha till människor 

Positiv Som existerar 

 

Rektorn uttryckte att ett uttalat intresse av sitt ämne är en viktig egenskap (”som 

verkade vara intresserade av”). De var bara arbetssökande Henrik och Kristoffer som tog 

upp sina intresse för ämnena i ansökningshandlingarna. Henrik sållades bort av rektorn 

för att han verkade passa mer för ungdomar. Linus hade positiv egenskap som rektorn tog 

upp och det var förmågan att samarbeta (”säger sig kunna samarbeta…”). Kristoffer 

sållades också bort för att rektorn tyckte att han blev lite begränsad genom att han hade 

barn (”..blir han kanske lite begränsad”). Rektorn uttryckte att Martin har positiva 

egenskaper som ”multikulturell arbetsplats  att vädra åsikter och positiva känslor..”. 

Martin har dessutom en bra inställning till människor som rektorn poängterar som 

positivt (”erfarenhet av och positiv inställning till människor av alla slag”). 
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Tabell 25: Tema erfarenhet 

Entitet Predikat 

Martin Som har erfarenhet av Komvux 

Människor Som verkar ha erfarenhet av 

Linus Som har ledarutbildning från det militära 

Tidigare Som från både gymnasier och förskola 

Erfarenhet Som någon kan ha av 

 

Rektorn uttryckte vikten av erfarenhet i sitt val av den mest lämpade 

arbetssökande. Rektorn tog upp Martins ”…har erfarenhet av Komvux” och människor. 

Uttryckte också erfarenheter hos Linus ledarutbildning från de militära och från 

gymnasier och förskola. 

 

Tabell 26: Tema val av arbetssökande 

Entitet Predikat 

Martin Som lutar nog åt i slutändan 

 

Rektorn uttrycker sig om sitt val i meningsenheten ”lutar nog åt Martin i 

slutändan”. 

 

Sammanfattning 

Egenskaperna uttryckte rektorn som troliga eller möjliga (probability och 

possibility) att arbetssökanden skulle ha. Meningsenheter som ”och säger sig kunna 

samarbeta” uttryckte eleven i possibility och meningsenheter som ”att vädra åsikter och 

positiva känslor” uttrycks i probability. De positivt uttryckta egenskaperna om 

arbetssökanden var uttryckta med en positiv känsla och som var riktad mot framtiden 

(positive-prospective) som lärare. Rektorn uttryckte också negativa känslor (negative-

prospective) mot några av de arbetssökande som till exempel ”Henrik verkar passa mer 

för ungdomar”.  
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I temat erfarenheter uttryckte rektorn med säkerhet arbetssökandes egenskaper 

(doxa-afirmation). Alla erfarenheterna uttrycktes med en positiv känsla som var riktad 

mot det framtida läraryrket för arbetssökanden. Som exempel på en meningsenhet är 

”Martin har erfarenhet av Komvux”. 

I temat val av arbetssökande uttrycker rektorn sig med en viss osäkerhet men att 

denne gör ett troligen bra val (probability, positive-prospective).  

 

 

Sammanställning av val av arbetssökande  

Tabell 27: Val av arbetssökande 

Val av sökande Henrik Kristoffer Linus Martin Philip 

Elever 2 0 1 1 1 

Biträdande Rektorer 0 0 1 2 0 

Summa 2 0 2 3 1 

 

Två av de biträdande rektorerna har resonerat kring Linus och Martin (”Mitt val 

stod mellan Linus och Martin” samt ”…Martin och Linus intressanta” ). Den tredje 

rektorn valde Linus. Det två rektorerna som resonerade kring Linus och Martin var inte 

helt säkra kring sina val. Detta uttrycktes genom “Förmodligen skulle jag kalla båda 

dessa två till anställningsintervju”. 

Elevernas val var spritt mellan fyra av de arbetssökande. Bland eleverna var 

åsikterna och resonemangen runt de sökande mer skilda. Angående ledaregenskapen 

ansåg en av eleverna att detta var något negativt (“… intresserad av att leda och utveckla 

vilket ger honom en diktatorisk framställning som inte är speciellt trevlig”). En elev ser 

ledarskap som någonting positivt (“Att han gjort militärtjänst ser jag som en stor merit 

eftersom man där får stor erfarenhet av ledarskap och samarbete”). 

Två av eleverna valde Henrik den ena grundade det valet på att Henrik ansågs 

inneha de krav man kan ställa på en lärare samt ”… han vågade avslöja sitt 

modellplansbyggande som kan ses som lite töntigt, vilket ger honom till skillnad från de 

andra sökande lite djup”. Den andra personen som valde Henrik för att han ”verkar mån 

om ungdomar… är intresserad av naturvetenskapliga ämnen…samt tidigare erfarenhet”. 
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Diskussion 

 

 

Vi presenterar här en genomgång av de teman vi tidigare tagit upp i resultatdelen 

och diskuterar dessa utifrån teorin och våra egna reflektioner. De teman vi diskuterar är 

organisation, val av arbetssökande, egenskaper, erfarenheter samt känslor och 

reflektioner. 

 

Organisation 

Temat organisation används i högre utsträckning av rektorerna. Endast en elev har 

nämnt organisationen och uttryckt att den miljö läraren arbetar i är av betydelse för vad 

som är önskvärda egenskaper hos de arbetssökande. Vi tycker det är intressant att eleven 

har valt och resonerat på ett liknande sätt som rektorerna. Eleven har placerat in den 

sökande i sammanhanget och diskuterat för- och nackdelar i förhållande till 

organisationens krav. Rektorerna talar om den speciella miljö som finns på Komvux. 

Olika åldrar och etnicitet finns representerade, Komvux är som en rektor formulerar en 

multikulturell arbetsmiljö. En annan rektor beskriver också organisationen som att den är 

i ständig förändring och utveckling. Det verkar som om rektorerna lägger stor vikt vid 

hur personen kommer att passa in i organisationen. Vi anser att rektorerna i stor 

utsträckning har samma bild av organisationen. Ett kärntema är mångfald (multikultur). 

Malmö stad talar mycket om vikten av mångfald och att Malmö är en multikulturell stad.  

Skolans kod är ett begrepp Arfwedson (1994) diskuterar och han poängterar att 

koden är unik för varje skola. Vi upplever utifrån det textmaterial vi fått in och analyserat 

genom MCA att rektorernas sätt att resonera kring organisationen går i 

överensstämmande banor. Vi anser att Komvux också har en specifik skolkod som 

rektorerna arbetar utifrån och detta genomsyrar deras självrapporter. Smither (1997) 

nämner att det finns en socialiseringsprocess i organisationer. Socialiseringsprocess 

innebär att medlemmarna i organisationen upptar de tankar och värderingar som existerar 

i organisationen. En arbetsplats attraherar vissa människor och  får dem att både söka 

anställning, men också att stanna kvar i organisationen. Organisationen påverkas av  
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kontexten den existerar i, exempelvis  policydokument och kommunala respektive 

statliga direktiv  har inverkan på hur organisationskulturen formas. Alla dessa faktorer 

påverkar organisationen och de värderingar som existerar (Arfwedson, 1994). Vi anser att 

detta troligtvis visar varför de talar så mycket om multikultur. Vi menar att när rektorerna 

talar om multikulturell arbetsmiljö avspeglar det den miljö och det samhälle som 

organisationen är en del av. Martin den sökande som talar om multikultur och sitt intresse 

för att möta nya människor blev utvald av två rektorer. En av dessa rektorerna nämnde 

också att Malmö är en multikulturell stad och den andra uttrycker skolan som en 

multikulturell arbetsplats. Vi anser att betoningen på multikulturell miljö förmodligen 

inte varit lika uttalad i en kontext som såg annorlunda ut. I en kontext där största delen av 

eleverna har samma bakgrund och ålder är kanske inte denna egenskap lika åtråvärd.  

Vi märker i självrapporterna att rektorerna och eleverna utgår från olika 

perspektiv. Rektorerna grundar som vi nämnt mycket av sitt resonemang kring den 

organisation de verkar i. Vad det beror på kan vi endast spekulera i, men det är troligt att 

rektorerna gör det utifrån sin position som rekryterare. Rektorerna verkar utgå från 

samma mall i frågan om lämpliga grundläggande egenskaper hos de arbetssökande. Som 

exempel nämner alla rektorerna vikten av att en arbetssökande har gjort 

militärjänstgöring, vilket ger den arbetssökande egenskaper som ledar- och 

samarbetsförmåga. En annan anledning till att  rektorerna endast talar om två av de 

arbetssökande skulle kunna vara att de har en arbetsanalys (en sorts kravprofil) i tankarna 

när de besvarat den öppna fenomenologiska frågan. Prien (1992) menar att arbetsanalys 

är första steget i urvalsprocessen. Det är utifrån de kraven som rekryterarna bedömer 

lämpliga kvalifikationer när de läser ansökningshandlingarna. Vi menar att de som vana 

rekryterare troligtvis har en sorts kravprofil med de krav som kan ställas, vilka 

egenskaper som brukar uppskattas av eleverna och kanske av rektorerna själva som bra 

arbetskollegier.  

Eleverna utgår från andra perspektiv än rektorerna. Vi har svårt att se att gruppen 

elever skulle utgå från ett gemensamt perspektiv. Det finns inga direkta gemensamma 

nämnare i deras självrapporter och vi har dragit slutsatsen att det inte finns något 

gemensamt perspektiv i gruppen. Vi menar att eftersom det visat sig att eleverna inte valt 

samma sökande som rektorerna är det intressant att fråga sig vems perspektiv rektorerna 
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har. Styrs rektorernas kravprofil av vem de anser passa bäst in i organisationskulturen 

eller vem de tror att eleverna kommer att föredra. Om deras tankegångar utgår från 

elevernas perspektiv finns det förmodligen anledning att utveckla sin kravprofil eftersom 

den skiljer sig från vissa elevers perspektiv. Vi tror att rekryterarnas kravprofil innehåller 

båda synsätten. Rektorerna verkar ta hänsyn dels till om hur de tycker att den 

arbetssökande passar in i organisationskulturen samt vad de tror att eleverna kommer att 

föredra. Mabon (2002) menar att erfarenheten av rekryteringsarbete ger en viss förmåga 

att bedöma och dra slutsatser utifrån ansökningshandlingar. Deras erfarenhet kan öka den 

prognostiska validiteten när det gäller förmåga att välja ut arbetssökande som kommer 

göra en god framtida arbetsprestation. Vi anser att Mabons resonemang är troligt, 

förmodlingen får rektorerna en uppfattning om vad som är gångbart i organisationen. 

Samtidigt finns det anledning att ifrågasätta och ompröva sin kravprofil. Det är aldrig fel 

att ta in andras perspektiv i sin bedömning av arbetssökande för att kunna göra en så bred 

och bra bedömning som möjligt. 

 

  

Val av arbetssökande 

Fyra av eleverna menar vi utgår från sina egna erfarenheter och åsikter vid valet 

av arbetssökande utan att diskutera organisationens behov. Den elev som talar om 

Komvux och bedömer lärarens framgång på skolan utifrån kontexten  har trots allt 

diskuterat mer kring organisationens behov. Vi menar att detta kan bero på att de andra 

fyra eleverna inte känner sig direkt delaktiga i organisationen. En anledning till det kan 

vara att vissa elever inte har studerat på Komvux under en längre tid. Andra anledningar 

kan vara att eleverna känner att de studerar där men inte ser sig som medlem i 

organisationen och därför inte tar in organisationens behov.  

Syftet med studien var att vi ville få insyn i tankeprocessen bakom individens val 

av arbetssökande vid första urvalet. Det vi kan säga om elevernas val var att de var väl 

spridda och att ingen, inte ens de som valde samma sökande fokuserade på samma 

egenskaper. Det anser vi säger mycket om komplexiteten i läraryrket. Det verkar som det 

finns väldigt många värderingar på hur en lärare ska vara. Kvantitativ 

lärareffektivitetsforskning visar att sammanhanget både organisationen och kurstyp har 
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betydelse för vilka egenskaper som bedöms effektiva (Murray, Rushton, Paunonen, 

1990). Lärareffektivitetsforskare har vidgat sitt behavioristiska perspektiv och tagit in att 

kontexten där fenomenet finns också påverkar det.  Vi menar att man också ska observera 

elevens personlighet. Elevens personlighet har stor inverkan på valet av den bäst lämpade 

läraren. Vi menar också att det inte endast går att utgå från kontexten, eftersom varje 

enskild elev har sina preferenser om hur en lärare ska vara. Det en elev bedömer som 

viktigt är oviktigt utifrån en annan persons perspektiv. 

    Livsvärlden är intersubjektiv och det innebär att individer uppfattar fenomen 

och objekt på ett liknande sätt när de deltar i en gemensam livsvärld. Individer som är en 

del i ett sammanhang och tillsammans utför  vissa aktiviteter och vardagliga uppgifter  

gör att de får en viss gemensam förståelse för varandra (Sages & Hensfelt-Dahl i Lindén, 

Westlander & Karlsson, 1999). Vi menar att rektorerna delat livsvärld vilket kan förklara 

att de har ett liknande sätt att tänka och resonera. Eleverna som deltog i studien var 

kanske inte nära vänner, vissa av dem hade inte ens träffats. De miljöer de rör sig inom 

skiljer sig kanske åt på många sätt och därmed delar de inte livsvärld i samma 

utsträckning. Detta kan vara en förklaring till spridningen i val av arbetssökande. 

 

Egenskaper 

Det personliga brevet, erfarenhet och till och med individens utseende diskuteras i 

samband med temat egenskaper.  

Resultaten i temat egenskaper visar en stor variation av egenskaper hos de 

arbetssökande. Vi menar att de olika skilda egenskaperna som tas upp i protokollen 

speglar individernas sätt att tänka och deras unika bild av världen.  Eleverna tar bland 

annat upp ledarförmåga, att vara omhändertagande, entusiasmera, väcka positiva känslor, 

intresserad av ämnet, inge respekt, vara öppensinnad, vara schysst, målinriktad och vara 

optimistisk. Rektorerna tar upp bland annat lugn, stabil, målmedveten, flexibel, 

intresserad av ämnet, väcka positiva känslor och kunna samarbeta. Det finns vissa 

rektorer och elever som tar upp samma egenskaper men detta kan ha att göra med att de 

valt samma arbetssökande. Eleverna tycker vi inte kan ses som en grupp, eftersom det 

finns för stora skillnader bland eleverna. Vi kan därför inte jämföra rektorer och elever 

som grupper utan måste behandla alla som individer. Rektorerna tar dock i större 
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utsträckning upp liknade egenskaper som positiva och viktiga. Det kan bero på att de 

delar livsvärld. Eleverna skiljer sig mer åt och det kan bero på att de inte delar livsvärld i 

så stor utsträckning.   

Rektorerna tar upp vissa gemensamma egenskaper som ledarförmåga, som 

positivt och viktigt. Två har som vi tidigare också nämnt behandlat anpassningsförmåga 

och flexibilitet som viktiga egenskaper. Egenskaperna har av lärareffektivitetsforskare 

betonats som viktiga för lärareffektivitet. Om arbetsgivaren vill vara på den säkra sidan 

vid rekrytering ska man enligt Murrey, Rushton, Paunonen (1990) rekrytera personer som 

är extroverta, flexibla, har ledarförmåga, intellektuellt nyfiken, som kan förändra sig och 

som fungerar som stödjande (Murrey, Rushton, Paunonen, 1990). De egenskaper som tas 

upp i undersökningen anser vi också vara viktiga i denna kontexten på Komvux. Det bör 

tilläggas att undersökningen är gjord på collegenivå i USA. Två av rektorerna betonar att 

förmågan att uppskatta mångkulturella miljöer är viktigt. Eleverna har en större skillnad i 

gruppen som vi tidigare nämnt. Ett exempel som belyser detta är att en elev har nämnt 

ledarförmåga som den arbetssökande fick från militären som positivt medan en annan 

elev har uttryckt att en person som gjort militärtjänst är något avskräckande. 

 

 

Erfarenhet 

Erfarenhet är ett tema som innefattar inte endast arbetslivserfarenhet utan också 

utbildningserfarenhet som att tidigare studerat på Komvux, samt ledarutbildning inom det 

militära. Erfarenhet är ett tema som funnits med i sju av de åtta protokollen, men en av 

eleverna valde att inte ta med det. Vi menar att erfarenhet i de flesta av protokollen haft 

stor inverkan på beslutet. En av eleverna väljer att bara ta upp erfarenhet som en negativ 

faktor som bidrog till att denne inte valde individen eftersom militärutbildning 

förknippades med negativa känslor för individen. 

Rektorerna bedömer erfarenheter som mer betydelsefulla än eleverna. En av 

rektorerna menar att arbetslivserfarenheten från förskola varit det som fällt avgörandet 

för valet. Ytterligare en rektor menar att det inverkat till stor del på dennes beslut att 

individen arbetat inom skolan. Erfarenhet som bedömningsfaktor är svårbedömt utifrån 

ansökningshandlingar. Att en person provat ett arbete säger inte mycket om hur individen 
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tillägnat sig  dessa arbetslivserfarenheter (Mabon, 2002). Vi anser att erfarenheterna är 

något som i verkliga livet förmodligen skulle provas i intervju och genom 

referenstagning. Vi kan se att rektorerna i sin urvalsprocess prioriterar erfarenheter högt. 

Vi anser att rektorerna knyter an till den arbetsanalys de har i tankarna som formats 

genom att de arbetar i samma organisation. 

Den arbetssökande som  har erfarenhet av att studera på Komvux bedöms av både 

en elev och en rekryterare som en merit. De nämner bland annat att arbetssökanden får in 

elevperspektivet och hur det är att studera som vuxen. Vi drar slutsatsen att flera av 

deltagarna i studien ser paralleller mellan erfarenhet och personlighet. Vi tycker att detta 

är en intressant iakttagelse. Det tyder på att deltagarna har reflekterat och dragit 

paralleller mellan olika faktorer. Urvalsprocessen är sammansatt av olika komponenter 

som tillsammans utgör grunden för beslutet. Det är endast en person som säger att 

erfarenhet är den avgörande faktorn men indirekt dras erfarenhet in också vid bedömning 

av personlighet. Intrycket av individens personlighet verkar inte endast formas genom det 

personliga brevet. Den elev som inte nämnde erfarenhet kanske såg erfarenhetsfaktorn 

som oviktig. Eller menade personen att man inte kan dra så stora slutsatser utifrån ett 

sommarjobb eller vikariat? Att en elev arbetat på samma ställe fyra år i rad kan tyda på 

att personen är pålitlig som en rektor uttrycker. Detta kan refereras till Mabon (2002) som 

menar att tidigare erfarenhet kan ses som en indikator på intresse. Intresse för något är 

sammankopplat med motivation, en faktor som också är förknippad med bra 

arbetsprestation. 

 

Känslor och reflektioner 

 Temat känslor och reflektioner togs upp av två elever. Eleverna uttryckte att de 

både fick positiva som negativa känslor eller reflektioner av att läsa 

ansökningshandlingarna. Vi ser att eleverna som uttryckts sig i temat har reagerat på 

språket och hur de arbetssökande har framställt sig. Eftersom vi ser eleverna som 

individer kan vi inte dra några slutsatser kring att temat skulle vara typiskt för elever.  
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Slutkommentar 

 Vi menar att de resultat vi fått fram tyder på att det bland eleverna fanns en stor 

skillnad i bedömningarna av ansökningshandlingarna samt i deras val av arbetssökande. 

Eleverna kan inte ses som en grupp eftersom deras tankegångar och reflektioner skiljer 

sig åt i stor utsträckning. Eleverna ska ses som individer som har olika perspektiv och att 

de inte söker gemensamma nämnare. Rektorerna var en mer homogen grupp och deras 

beslut och tankar hade gemensamma nämnare. Rektorerna kan sägas ha socialiserats in i 

organisationen och ett visst sätt att tänka medan eleverna är mindre styrda i sitt sätt att 

tänka. Vidare har vi kommit fram till att organisationskulturen och kontexten den 

befinner sig i har en stor inverkan på hur rektorernas sätt att tänka kring val av bäst 

lämpad arbetssökande.  

Vi vill här ge ett förslag till eftertanke. Mabon (2002) anser att det kan vara 

belysande att låta olika källor skatta egenskaper och förmågor som är lämpliga i ett 

arbete. Genom att låta olika källor skatta de krav och egenskaper som kan ställas i ett 

arbete kan validiteten öka när man konstruerar arbetsanalysen. Detta har exempelvis 

använts när man bedömt försäljare då man låtit kunderna lista egenskaper de söker och 

som de ser som mest betydelsefulla. Denna idé skulle kunna provas vid anställning av 

lärare. Elever är i viss mån också kunder till skolan. Att man har olika perspektiv kan ses 

som något positivt. Att få in nya åsikter är som vi ser det en möjlighet att hålla 

organisationskulturen under konstant uppsikt, ett sätt att utvärdera organisationen. 

Elevdemokrati har man hört mycket om i media och olika policydokument, detta skulle 

kunna vara ett sätt att förverkliga saken.     
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Metoddiskussion 

Detta var första gången, om vi bortser från en laborationsövning, som vi arbetat 

med MCA. Vår förståelse för metoden blev under tiden med arbetet av textanalyserna 

bättre. Det som vi från början upplevde som svåröverskådligt blev efterhand allt klarare 

och vi kände att vi mer och mer kom in i det fenomenologiska tankesättet. Detta gjorde 

att vi gick tillbaka och gjorde en del ändringar längs vägens gång för att försöka uppnå ett 

så överensstämmande analyssätt som möjligt. 

Metodens fördelar upplever vi främst vara att vi genom épochen känt att vi styrts 

väldigt lite av vår förförståelse. En annan fördel är att vi vet att det som kommit fram är 

något vi själva gjort. Vi har varit en del av processen och har härigenom en stor kontroll 

genom vårt arbete. 

En brist med vårt arbetssätt är att vi inte gjort någon återföring av resultaten till 

dem som deltagit i studien. Detta är en viktig del för att uppnå validitet i forskningen. 

Ytterliggare en brist i vårt arbete är att vi när vi konstruerade 

ansökningshandlingarna skrev skoljobb istället för lärarjobb. Detta gjorde att en av 

rektorerna funderade på hur det skulle tolkas. Denna oklarhet nämndes inte i någon av de 

andra protokollen men det är inte omöjligt att det har inverkat på någon av de andra 

deltagarnas beslut.     

 

Förslag till nya frågeställningar och forskning 

Vi har under studiens gång haft svårt att hitta vetenskapligt grundade resultat 

kring vad rekryterare söker efter och fastnar för när de väljer ut sökande till ett första 

möte. Detta tycker vi är ett intressant forskningsområde, då det speciellt under 

lågkonjunktur strömmar in ansökningshandlingar med sökande som besitter goda 

kvalifikationer men kanske ända inte väljs ut. Vad söker rekryterare? Fastnar de för långa 

eller korta ansökningshandlingar? Söker man en personlig ton eller en mer distanserad? 

Eller är det så att det inte finns några klara mönster? Kanske har rekryterare olika sätt att 

värdera handlingarna utifrån deras livsvärld och sätt att konstituera mening. 

När det gäller lärarrekryterare och elevers val av lärare finns det också ett stort 

forskningsområde att fördjupa sig i. Det finns visserligen mycket forskning kring 

lärareffektivitet och vad som gör lärare populära men vi menar att elevens sätt att se på 
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lärare kan ge lärarrekryterare ökad insikt i den komplexa lärarrollen och vad som kan 

vara önskvärt på en viss skola, där just denna kontext har betydelse. 
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Appendix A 

Modaliteter 
 

 

Belief 

Doxa-affirmation Något uttryckt med säkerhet 

Doxa-negation Uttryckt som att något inte är känt om personen 

Probability Något uttryckt som troligt 

Possibility Något uttryckt som möjligt 

Question Uttryckt som en fråga 

 

Function 

Perceptive Något uttryckt med konkreta specifika termer 

Imaginative Något uttryckt som imagnitivt 
Signitive Något uttryckt som något generellt, där inga detaljer har lämnats 

 

Time 

Past Uttryck som riktar sig mot något som har hänt 

Present Uttryck som riktar sig till nutid 

Future Uttryck som riktar sig till framtiden 

 

Affect 

Positive-prospective Uttryck med en positiv känsla som är riktad mot framtiden 

Positive-retrospective Uttryck med en positiv känsla som är riktad mot dåtid 

Neutral Ingen specifik känsla är uttryckt 

Negative-prospective Uttryckt med en negativ känsla som är riktad mot framtiden 

Negative-retrospective Uttryckt med en negativ känsla som är riktad mot dåtid 
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Will 

Engagement Uttryck av deltagaren i något som är i tanken eller genom en fysisk handling 

Wish-positive Positivt uttryck som uttalas som en önskan 

Wish-negative Negativt uttryck som uttalas som en önskan 

Unengagement Oengagerat uttryck 

 

Subject 

I Uttrycket refererar till subjektet jag 

We Uttrycket refererar till subjektet vi 

He, she, it Uttrycket refererar till subjekten han, hon ,den, det 

Unspecified Subjektet är ospecificerat i uttrycket 

 

 

 

 

 

 



 64
 

Appendix B 
Fotona som fanns med på de ursprungliga ansökningshandlingarna saknas. 
 
Arbetsansökan matematik/ fysik lärare på Komvux i Malmö 
 
 
Personuppgifter 
Kristoffer Johansson 
750903-9331 
 
Utbildning 
Gymnasieutbildning naturvetenskapliga programmet, 1992-1994 
Högskoleutbildning, Malmö lärarhögskola med inriktning matematik och fysik 1998-
2003 
 
Arbetslivserfarenhet 
Fastighetsskötare, sommarvikarie, 1993-1995 
Fritidsledare,1995-1997 
Fritidsledare, sommarvikarie, 1998-2002 
 
Personligt brev 
Mina kompisar skulle beskriva mig som en snäll och omtänksam person. Det viktigaste i 
mitt liv är min familj som består av min dotter Lisa, ett och ett halvt år och min fru Irene. 
Efter att min dotter Lisa fötts har hela våra liv kretsat kring henne. Jag har fått ett helt 
nytt perspektiv på livet med ökad förståelse och en mognad hos mig själv. Mina 
fritidsintressen är förutom familjen att läsa böcker och vetenskapliga tidskrifter. Jag är 
mycket intresserad av matematik och fysik och jag drivs av min nyfikenhet på ny 
kunskap. Nyfikenheten och min omtänksamhet är mina styrkor som lärare. Jag hoppas 
och tror att jag kommer att samarbeta och trivas bra med mina kollegier.   
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Arbetsansökan matematik/fysik lärare 
 
Personuppgifter 
Philip Nilsson 
771023-9331 
 
Utbildning 
Gymnasieutbildning naturvetenskapliga programmet, 1995-1997 
Högskoleutbildning,  Malmö lärarhögskola med inriktning matematik och fysik, 98-03 
 
Arbetslivserfarenhet 
Cafépersonal, sommarvikariat 1998-2002 
 
Personligt brev 
Mina kompisar tycker att jag är en glad och utåtriktad person. Jag ser mig själv som en 
social person som gillar att umgås med mina vänner. Mina fritidsintressen är att åka 
motorcykel och som jag redan nämnt att umgås med mina vänner. När tillfälle ges tycker 
jag om att utöva multisport så som klättring, mountainbike och forsränning. Jag vet att 
jag skulle bli en mycket bra lärare. Jag är väldigt intresserad av att leda och utveckla 
mina medmänniskor. Jag ser detta arbete som en stor och spännande utmaning och det 
finns många paralleller med detta arbete och mitt multisport utövande. 
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Arbetsansökan matematik/fysik lärare 
 
Personuppgifter 
Henrik Andersson 
771103-9331 
 
Utbildning 
Gymnasieutbildning naturvetenskapliga programmet, 1994-1996 
Högskoleutbildning, Malmö lärarhögskola med inriktning matematik och fysik, 98-03 
 
Arbetslivserfarenhet 
Servitör, Perssons kök 1999  och 1998 
Kassapersonal, sommarvikariat, Malmborgs Limhamn 2000-2002 
 
Personligt brev 
Jag ser mig själv som en glad och positiv kille. Jag har alltid haft ett stort intresse för 
naturvetenskapliga ämnen och på fritiden har jag sysslat mycket med 
modellplansbyggande. Jag är också fotbollstränare och har hand om ett pojklag. Jag 
tycker om att arbeta med ungdomar och därför tror jag att arbetet som lärare passar mig 
utmärkt. Jag har också ett stort filmintresse som jag delar med mina kompisar och min 
flickvän, Jessica. 
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Arbetsansökan matematik/ fysik lärare på Komvux i Malmö 
 
 
Personuppgifter 
Martin Hansson 
761201-9331 
 
Utbildning 
Gymnasieutbildning naturvetenskapliga programmet, 1993-1995 
Komvux, komplettering av betyg, 1995 
Högskoleutbildning, Malmö lärarhögskola med inriktning matematik och fysik 1998-
2003 
 
Arbetslivserfarenhet 
Personlig assistent, Lerbäcksskolan 1996-1997 
Bartender, Mickes, 1998-2001 
 
Personligt brev 
Om jag skulle beskriva mig själv, så skulle jag säga att jag är en glad och öppen person. 
Jag är dessutom väldigt social och jag gillar att arbeta och utvecklas i grupper. Jag tycker 
om att möta nya människor och lära mig av deras erfarenheter. Här kommer vi till mitt 
stora intresse att resa. Jag har varit på spännande platser och mött olika intressanta 
kulturer och dessa erfarenheter har gett mig en djupare inblick i hur människor i världen 
lever. Mina absoluta favoritländer är Indien och Thailand. Komvux tycks vara en 
intressant arbetsplats där olika åldrar och människor med skilda bakgrunder möts. Att få 
arbeta i en multikulturell arbetsmiljö tycker jag är mycket intressant. Mitt mål som lärare 
är att försöka väcka intresse och positiva känslor hos eleverna. Jag hoppas att ni med 
denna beskrivning fått en liten bild av mig som person.  
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Arbetsansökan matematik/ fysik lärare på Komvux i Malmö 
 
 
Personuppgifter 
Linus Persson 
760117-9331 
 
Utbildning 
Gymnasieutbildning naturvetenskapliga programmet, 1993-1995 
Högskoleutbildning, Malmö lärarhögskola med inriktning matematik och fysik 1998-
2003 
 
Arbetslivserfarenhet 
Militärtjänst, kustjägare, 1995-1996  
Extra personal vid Borgarskolan, 1997-1998 
Förskolepersonal, sommarvikariat, 1998-2002 
 
Personligt brev 
Jag är lugn och målmedveten person. Min militärtjänst var en mycket viktig erfarenhet i 
mitt liv. Där fick jag goda kunskaper och erfarenheter om ledarskap och hur det är att 
arbeta i grupp. Att kunna leda och samarbeta i grupp ser jag som oerhört viktigt i 
läraryrket. Jag vill gärna väcka intresse för mina ämnen, matematik och fysik, och jag vill 
gärna göra detta på ett roligt och intresseväckande sätt. Mina fritidsintressen är att vara i 
skog och mark tillsammans med min flickvän och vår hund Cesar. Jag gillar också att 
umgås och hitta på andra aktiviteter med mina vänner så som spela fotboll och gå ut och 
ta en öl. 
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Appendix C 
 
PROJEKTBESKRIVNING  
 
Bakgrund 
Vi är två studenter vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Vi ska under 
denna termin skriva vår kandidatuppsats vid avdelningen för arbets- och organisations 
psykologi.  
 
Rekrytering och urval är ett för oss mycket intressant forskningsområde och något som vi 
vill arbeta vidare med.    
 
Syfte 
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att få en djupare insyn av hur tankeprocessen vid 
ett första urval fungerar. Vi är också intresserade av att undersöka eventuella likheter och 
skillnader mellan lärarrekryterare respektive elevers val av arbetssökande.  
 
Metod 
Vi har för avsikt att använda oss av den kvalitativa metoden MCA (Meaning Constitution 
Analysis) konstruerat av Roger Sages vid avdelningen för Arbets- och 
Organisationspsykologi vid institutionen för psykologi vid Lunds Universitet. Detta är ett 
dataprogram som bygger på Edmund Husserls fenomenologiska tankar. Metodens mål är 
att låta individen så fritt som möjligt, med egna ord och uttryck, redogöra för sina 
upplevelser, tankar och känslor kring ett visst fenomen. 
 
Du kommer att bli ombedd att skriftligen beskriva dina tankar, känslor och funderingar 
kring ditt val av arbetssökande. Tänk på att textens utformande (stavfel, meningsbyggnad 
e t c) inte har någon betydelse. Det är innehållet som är viktigt. 
 
Vi vill poängtera att vårt arbetssätt garanterar Dig fullständig anonymitet i uppsatsarbetet. 
 
Om intresse finns så kommer vi självklart att skicka Dig ett exempel av den färdiga 
uppsatsen och vi står gärna till förfogande om Du undrar något. 
 
Var vänlig och lämna in ditt svar på expeditionen senast den          i det bifogade kuvertet.  
 
Stort tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Carl-Johan Andersson     Jenny Thorssell 
    
 
Handledare 
Roger Sages 
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Appendix D 
 
Instruktioner 
Var vänlig och välj ut den kandidat av de fem arbetssökande som du tycker verkar mest 
lämpad som matematik/ fysiklärare 
 
Beskriv och motivera dina tankar, känslor och funderingar kring ditt val av 
arbetssökande. Tänk på att textens utformande (stavfel, meningsbyggnadsfel och 
liknande) inte är av betydelse. Det är innehållet som är det viktiga! 




