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Abstract 
The purpose of this study is to examine the thought processes behind judgements, based on 

the first impression, which people do about others. As these judgements can have a profound 

effect, our aim is to increase awareness about what influences them.  

We have used the phenomenological method, which proceeds from ”self-reports”. Our 10 

participants were asked, through open questions, to write their opinion of three pictures. The 

texts where then analysed, using the Meaning Constitution Analysis developed by Roger 

Sages. 

The result showed that thought processes are a complex combination of many different 

aspects. We therefore discuss our results starting with outer signals and finishing with what 

we believe is the core of everything people think and do – our identity. 
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INLEDNING 
Från födelse till död är vi omgivna, och beroende, av människor – i vår familj, vänkrets, olika 

grupper eller organisationer. När vi interagerar med andra människor i vår omgivning bildar 

vi oss alltid en uppfattning om dem och den sociala situation som omger oss. Vi bedömer, och 

missbedömer ibland, andras handlingar och försöker förstå orsakerna bakom deras beteende. 

Oavsett om vi känner människorna väl, eller om vi just träffat dem, har vi ofta en ganska 

bestämd uppfattning om dem. Denna uppfattning grundar sig dels på våra tidigare tolkningar 

och erfarenheter och dels på funktioner i vår varseblivning, i vår perception och kognition. 

Vår varseblivning, det vi ser och hur vi tolkar det, är till stor del en följd av de 

bedömningsmönster vi utvecklat. När vi första gången möter en annan människa översköljs vi 

av information. Sinnesintryck av verbala och icke-verbala ledtrådar ger oss information och vi 

har en tendens att, av denna information, dra snabba slutsatser och göra tolkningar av hur just 

denna människa är. Våra intryck av dem formas redan i det ögonblick vi träffar dem och styr 

sedan en stor del av våra framtida relationer (Jeffmar, 1987). 

 

Behovet av att bedöma människor och en önskan att klassificera dem går långt tillbaka i tiden. 

Själva bedömningssättet är ofta en avspegling av tidsandan och de kulturella värderingar som 

varit gällande under perioden. Redan Platon klassificerade på 300-talet f Kr människor i tre 

kategorier - människor som var upptagna av; 1) kroppens funktioner och tillfredsställelse av 

fysiska behov, 2) känslan, hjärtat och modet, 3) den intellektuella världen, av tankar och idéer. 

I Kina värderades poesin högt. Där valde man ut tjänstemän genom att undersöka hur väl de 

sökande kompletterade ofullständiga verser. Hippokrates, som kallats läkekonstens fader, 

stipulerade fyra grundtemperament, som i sin tur var förbundna med olika kroppsvätskor; 

melankolisk, sangvinisk/optimistisk, kolerisk/aggressiv och apatisk. Under senare tid har 

frenologi, studier av skallens form, och grafologi, eller handstilsanalys, använts i stor 

omfattning. Grafologin som bedömningsgrund finns ännu idag (Lindelöw Danielsson, 2003). 

Med detta historiska perspektiv vill vi påminna oss själva, och andra, att även då vi anser att 

vi agerar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas, är dagens bedömningsgrunder ändå baserade 

på vår tidsanda och våra kulturella värderingar.  

 

Syftet med denna uppsats är alltså att studera dessa bedömningsgrunder/mönster. Vilka 

tankeprocesser ligger bakom de snabba bedömningar man gör av andra människor vid det 

första intrycket av dem? Vi vill försöka medvetandegöra för oss, och andra, hur dessa 
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bedömningsprocesser påverkar oss eftersom den första bedömningen man gör av en människa 

kan färga av sig på hur man tolkar denna människas beteende fortsättningsvis. Synen på 

människan, utgående från den första bedömningen, kan vara svår och ibland även omöjlig att 

förändra.  

 

I många sammanhang är man beroende av varandra för att utföra något, det finns ett syfte till 

varför man gör en bedömning av den person man möter. Detta sker ofta i arbetssituationer, 

studiesammanhang och dylikt. Vi gör därför en åtskillnad mellan ett officiellt sammanhang 

(studier, arbete) och ett renodlat socialt sammanhang (familj, vänner). Vi ser på det som att 

man i det ”sociala sammanhanget” bedömer andra för att veta hur jag ska bemöta den andra 

personen. Man gör det alltså för sin egen skull, för att t.ex. kunna ”känna av” vilket beteende 

hos mig som är socialt önskvärt av den andra. I det ”officiella sammanhanget” bedömer man 

däremot andra för att man är i en beroendesituation där man ska utföra något gemensamt. 

Man måste/vill veta hur den andra personen är, vilka förmågor och begränsningar den har, hur 

pass lik och olik oss själva den är etc, för att man tillsammans med personen ifråga måste 

utföra någonting, uppnå ett resultat utöver sociala aspekter. Den som gör denna bedömning 

påverkas också av den uppfattning hon får av den andra människan, vilket styr framtida 

beteende/handlingar. Detta kan, enligt oss, få konsekvenser, negativa eller positiva, för 

personen som blir bedömd. Vi har definierat dessa konsekvenser som yttre eller fysiska och 

inre eller psykiska. Den fysiska effekten ändrar eller håller konstant yttre omständigheter. Det 

kan vara vid sådana omständigheter som att man får eller inte får en ny anställning. Den 

psykiska effekten ändrar eller håller konstant inre/yttre krav/förväntningar. Denna typ av 

påverkan är inte lika tydlig för de inblandade som den fysiska. Det kan handla om att man ger 

ett intryck av att vara mycket noggrann och därigenom oftast blir tilldelad en viss typ av 

uppgifter. Denna effekt av andras bedömning kan alltså påverka vem som får göra vad i 

arbets- och gruppsammanhang, vilka förväntningar andra har på personen. Den kan också 

innebära att personen anpassar sitt beteende efter hur han/hon blir bemött av andra vid t.ex. 

möten eller anställningsintervjuer. Eftersom dessa effekter har en så stark påverkan på den 

enskilda personen anser vi att det kan vara bra att medvetandegöra vilka 

tankemönster/processer man har för att fortsättningsvis kanske kunna möta människor mer 

öppet och undvika ”felaktiga” eller orättvisa bedömningar.  

 

Man brukar säga, ”en bild säger mer än tusen ord”. Detta kan förvisso vara sant men vår åsikt 

är att det vidare är betraktaren som lägger sin subjektiva mening i bilden, som tolkar vad 
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han/hon ser. Hark (1993) beskriver den jungianska analytiska psykologin som talar om 

projektion. Jung menar med detta att ett subjektivt innehåll läggs in i ett objekt. Han skiljer på 

en passiv och en aktiv projektion. Den passiva projektionen är inte avsiktlig utan sker 

automatiskt. Det är t.ex. när man tillskriver andra ens egna problem/komplex. Den aktiva 

formen av projektion är alla ”igenkänningsakter” som uppstår då någon tänker eller känner sig 

in i en annan människas situation. Den uppträder också ofta som en omdömesakt, där ett 

subjektivt omdöme avgränsas från personen som fäller det och istället förläggs till objektet. 

Om projektionen är omedveten uppstår ofta förvrängningar och missförstånd i relationerna 

mellan människor. Jung skriver; ”På samma sätt som man är benägen att anta att världen är 

sådan man ser den antar man också, naivt nog, att människorna är sådana vi föreställer oss 

dem ” (ibid. sid 185) och ”…om vi är omedvetna om projektionskaraktären hos objektets 

egenskaper så kan vi inte vara annat än naivt övertygade om att de faktiskt tillhör objektet” 

(ibid. sid 186). Att medvetandegöra projektionen skulle alltså minska risken för missförstånd 

och göra relationerna mellan människor lättare. 

Med avstamp i denna tankegång har vi valt att använda oss av ett test som utgår ifrån bilder 

av människor. Vårt syfte är ju att komma åt den subjektiva meningskonstruktionen som sker 

när man bedömer en annan människa vid det första intrycket, medvetet som omedvetet. Vår 

förhoppning är också att genom att öka medvetenheten om eventuella omedvetna projektioner 

minska risken för felaktiga och orättvisa bedömningar.   

 

För att sedan komma åt dessa tankeprocesser, dessa bedömningsmönster, har vi valt att gå via 

språket. Lundberg (1991) diskuterar språkets relation till tankemönster. Han presenterar här 

olika forskares tankegångar. Många forskare anser att tankemönster och språk med 

nödvändighet hör mycket nära samman och att språkets struktur och uppbyggnad 

kontinuerligt påverkas av det rådande tänkandet inom kulturen. De anser också att de ord som 

en person väljer att använda till stor del bestäms av personens referensram, av hans/hennes 

världsuppfattning, och att de språkliga normer som styr vårt sätt att uttrycka oss i princip inte 

skiljer sig från de sociala normer som omger oss.  

 

Vi har därför valt att använda oss av ”fria texter” istället för, som ofta inom den kvantitativa 

forskningen på förhand, av forskaren, formulerade frågeformulär. Genom att analysera 

individens egna språkliga uttryck, vill vi försöka nå deras bedömningsmönster. Den 

fenomenologiska ansatsen, som vi har valt att anlägga, strävar efter att avtäcka den mening 

som individen lägger i det han/hon upplever genom att analysera individens egna ord. Via 
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deras egna ord kan vi fånga deras livsvärld. Livsvärld är ett grundläggande begrepp inom den 

fenomenologiska ansatsen. Livsvärlden är både individuell och gemensam. Individen 

upplever sin omgivning på sitt eget unika subjektiva sätt men är samtidigt del av en 

gemensam livsvärld där alla andra människor ingår (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999). Via 

insyn i individernas livsvärldar strävar vi efter att hitta deras unika tankemönster, men även 

likheter och skillnader mellan dem. På så sätt hoppas vi öka vår egen och andras förståelse för 

dessa tankeprocesser.  

Vi kommer att mer ingående presentera den fenomenologiska ansatsen längre fram i 

uppsatsen. 

 

De tankeprocesser vi vill komma åt består av ett komplext system med många olika 

komponenter som alla aktiveras vid bedömningen av en person vid första intrycket. Dessa 

komponenter styr hur vi uppfattar den information en person förmedlar genom t.ex. verbala 

och icke-verbala uttryck och vidare hur vi sedan kategoriserar och bedömer en person. Vi 

kommer i teoriavsnittet i denna uppsats att försöka belysa teorier om dessa olika 

komponenter. Teoriavsnittet blir därför också vår begreppsdefinition som, beroende på 

begreppets komplexitet, nödvändigtvis måste bli relativt omfattande.  

 

I arbetet med själva undersökningen valde vi att utföra analysen av vårt undersöknings-

material först, för att sedan söka efter teorier som kan förklara de mönster som vi tyckt oss 

urskilja i det insamlade materialet. Vi valde detta sätt, eftersom vi ville närma oss materialet, 

texterna, så förutsättningslöst som möjligt. I denna uppsats följer vi dock det ”traditionella” 

sättet, d.v.s. presenterar teori först, sedan resultat och diskussion.  

 

Även om vår målsättning i analysen av materialet var att försöka frigöra oss från vår egen 

förförståelse och våra egna förväntningar inser vi svårigheten med detta. Vår medvetenhet om 

detta i kombination med den fenomenologiska ansatsen, som hjälper forskaren att frigöra sig 

från sin förförståelse/kognitiva struktur, har dock underlättat denna ”frigörelseprocess”. 
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TEORI 
Syftet med denna undersökning är att studera vilka tankeprocesser som ligger bakom de 

snabba bedömningar människor gör av andra vid det första intrycket av dem. Enligt 

fenomenologin och även enligt socialkonstruktivistiska tankegångar utgår allt 

meningsskapande från individen själv. Det är individen som ”konstruerar” sin livsvärld. En 

naturlig följd av detta perspektiv är då att börja med det som vi ser som mest grundläggande 

hos den enskilde individens mentala liv. Detta grundläggande ”något” kan benämnas på flera 

olika sätt – självet, personligheten eller som vi har valt här, identiteten. Ordet identitet 

kommer från latinets idem, som betyder ”jag är jag” eller ”densamme”. Vad består då identitet 

av och hur utvecklas den?  

Identitet  

Sjögren (1998) anser att det centrala för identitetsbegreppet är något som hon kallar 

personbegreppet. Hon skriver ”människans syn på sig själv i relation till världen omkring 

utgör kärnan i själva personbegreppet” (Sjögren, 1998, s. 27). Identiteten utvecklas dels 

utgående från personliga egenskaper, dels genom att man ser sig i relation till andra 

människor. Identiteten är med andra ord både något inre och något yttre. Caprara och Cervone 

(2000) lyfter fram psykologen Eric Erikson, som också beskriver identitetsutveckling som en 

dubbel process. Det handlar både om individens innersta och om att vara i en grupps kultur. 

Identiteten har enligt Erikson således två sidor – den personliga och den sociala som utvecklas 

i en kontinuerlig och ömsesidig process.  

 

Personlighet 
Den personliga sidan av identiteten benämns ofta inom psykologisk forskning som individens 

personlighet. Personligheten beskrivs som det, för den enskilde individen, utmärkande och 

relativt bestående sättet att tänka, känna och agera i olika livssituationer. Sedan Sigmund 

Freud på 1800-talet gjorde identitet till ett grundläggande begrepp inom psykoanalysen, har 

en mängd andra psykologiska teorier utvecklats. Caprara och Cervone (2000) beskriver tre 

metateoretiska antaganden om vad personlighet är, som de flesta teoretiker idag är överens 

om; 1) Personligheten är ett komplext system bestående av psykologiska strukturer och 

processer vars organisation är ett resultat av interaktionen mellan multipla subsystem. 2) 

Personligheten som både en verkande kraft och som en konstruktion som utvecklas och 

fungerar i en pågående process av ömsesidiga interaktioner med omgivningen. 3) 

Personligheten har både sammanhang och kontinuitet. Detta kan endast till fullo förstås 
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genom att se till individen som en helhet och genom att beakta individens personlighets-

utveckling genom hela livet.  

 

Personlighetsbegreppet är alltså komplext och det finns en mängd olika teorier som belyser 

olika delar av personligheten. De tre antagandena ovan lyfter dock fram det som Erikson 

beskriver, att identitetsutvecklingen är beroende av både personliga och kontextuella faktorer.  

 

Social identitet 
Identitetsutvecklingen sker alltså inte i ett vakuum – individen omges från ”vaggan till 

graven” av andra människor. Människan är både en social och kulturell varelse. Identitet är i 

det perspektivet inte enbart något som bara är, utan något som skapas i mötet med andra – en 

social identitet.  

Även när det gäller hur omgivningen - de sociala och kulturella faktorerna - påverkar 

utvecklingen finns det olika teoribildningar, även om de flesta är interaktionistiska.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan olika interaktionistiska teorier ligger i hur man ser 

kopplingen individ – social omgivning. Den statiska teorin fastställer separata person och 

situations faktorer. Individen har då en uppsättning av kvaliteter som är skilda från 

omgivningen och situationer innehåller beståndsdelar som är skilda från personerna som lever 

i dem. Sedan undersöker man hur dessa separata person och situations krafter kombineras för 

att skapa ett socialt beteende. Socialkognitiva teorier tittar istället på hur sociala relationer, 

inlärningsmekanismer och kognitiva processer tillsammans och sammanflätade påverkar 

personlighetsutvecklingen (Caprara och Cervone, 2000). Den symboliska interaktionsteorin 

ser det sociala samspelet med andra som centralt för individens identitetsutveckling. 

Medvetande om, och förmågan att reflektera över, sig själv skapas i ett socialt samspel. 

Centralt här är också att det bara är genom att andra ser och reagerar på individen som 

han/hon kan upptäcka och se sig själv (Lindgren, Packendorff och Wåhlin, 2001).  

 

Kulturella värderingar 
Lindgren et al (2001) menar att identifikationen med personer i individens närhet, deras 

värderingar och normer, kontinuerligt är en viktig del i identitetsskapandet. Det sociala 

identitetsskapandet handlar därför också om en känsla av tillhörighet – till en familj, en grupp, 

en samhällsklass eller en kultur. Kultur kan definieras på många olika sätt men en definition 

är: ”the shared way of life of a group of people” (Berry, Poortinga, Marshall och Dasen, 

1992, sid. 165). En viktig beståndsdel som man dock ofta är omedveten om är det kulturella 
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värdesystem som genomsyrar den kultur man växer upp och lever i och som påverkar 

identiteten i stor utsträckning. De kulturella värderingarna gäller grundläggande uppfattningar 

om vad som är rätt och fel, gott och ont, normalt och onormalt. Individens identitets-

uppfattning, värderingar och sätt att se på världen blir därför nästan oundvikligen färgat av 

den kulturella omgivningen (Berry et al, 1992). Värderingar kan alltså vara av många olika 

slag och är ofta svåra att påvisa. De är en central del av kulturen och gemensamma 

värderingar används för att markera samhörighet till en grupp, en region eller ett land. De 

gemensamt artikulerade värderingarna bildar den värdegrund som sedan används av individen 

för att skapa mening, identitet och självkänsla. Mycket av det människor gör styrs av 

värderingar, de är sociala konstruktioner som finns i gemensamma aktiviteter, diskussioner 

och i samspelet mellan individer. De uttrycker vad man tycker, prioriterar, ens attityder och 

hur man reagerar på varandra och på olika fenomen. (Lahdenperä, 2001). 

 

Vi har fört resonemanget ovan för att försöka belysa hur vår omgivning – med dess kultur och 

värdegrund - tillsammans med inre personliga egenskaper, i en ömsesidig process påverkar 

vår identitetsutveckling och hur vi sedan bemöter andra omkring oss. Nu vill vi gå vidare 

genom att se på hur vår erfarenhet av denna omvärld påverkar vårt sätt att ta in, bearbeta och 

sedan bemöta olika fenomen i vår omvärld. Vi vill se hur det styr vår perception och 

kognition. 

Perception och Kognition 

Det är genom sinnesintryck, perception, som människan tar in kunskap om världen omkring 

sig. Perceptionen är en samverkan mellan intryck från omvärlden och olika mottagande och 

organiserande strukturer hos människan. De mottagande strukturerna är de olika 

sinnesorganen, t.ex. ögon och öron. De inre organiserande, kognitiva strukturerna, har en 

begränsad kapacitet jämfört med de yttre mottagande organen. På grund av detta blir en stor 

del av den information som tas in aldrig medveten. För att den inkommande informationen 

ska bli medveten krävs det att individen väljer att uppmärksamma den. Detta val är inte alltid 

medvetet och avsiktligt utan sker ofta rent automatiskt, vanemässigt, oreflekterat och 

spontant. Det som styr vad vi uppmärksammar är våra kognitiva strukturer som till stor del 

utvecklas genom erfarenhet och inlärning. Inom kognitionspsykologin har det utvecklats en 

mängd olika begrepp för att beskriva dessa strukturer. De olika begreppen, varav vi här 

presenterar två, fångar upp olika aspekter av de kognitiva strukturerna.  
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Begreppet mentala modeller fokuserar på strukturernas egenskap att avbilda världen mentalt. 

Hit hör t.ex. de modeller som människor har av sig själv (den s.k. självbilden) men också den 

bild man har av andra personer i sin närhet. Dessa modeller gör att man kan ha en uppfattning 

om vad man ungefär kan vänta sig av sig själv och andra i olika situationer. När den inre 

modellen inte överensstämmer med den yttre verkligheten uppstår en diskrepans som väcker 

olustkänslor hos individen. För att undvika detta modifieras den inre modellen så att den 

bättre stämmer med verkligheten. På detta sätt uppdateras och förändras de mentala 

modellerna gradvis, och ofta omedvetet, utgående från erfarenheter som individen möter i sitt 

liv. Begreppet scheman betonar istället att det inte är någon inre kopia av verkligheten utan en 

schematisk abstraktion av olika egenskaper hos fenomen i omvärlden (Lundh, 1992). 

Människor bygger under sina liv kognitivia scheman utgående från erfarenheterna av 

omvärlden. Dessa scheman är komplexa nätverk av kunskap som är kopplade till känslor och 

upplevelser och de innehåller ofta så mycket information att individen inte själv kan nämna 

alla de schematiska kunskaper han/hon har om en viss händelse eller person. De har 

genomgripande betydelse för vad man fokuserar uppmärksamheten på, hur man tänker och 

vad man gör och de fyller även ut information om händelser/saker i omvärlden som bara 

delvis säger vad något är. De kan sägas vara en form av strukturerade förväntningar på 

situationer eller personer som oftast inte är medvetna förrän något i verkligheten inte stämmer 

överens med dem. Användandet av tidigare erfarenheter i situationer gör att individen snabbt 

kan göra bedömningar och agera utifrån det, ett effektivt sätt att klara olika situationer i 

vardagen. Problemen uppstår om man missbedömer situationen och aktiverar ett felaktigt 

schema. Då alla våra scheman är byggda på erfarenheter är de ofta ”generella” inom en och 

samma kultur. De är konstruerade utifrån vad som inom den specifika kulturen t.ex. anses 

vara ett normalt och riktigt beteende, vad som tolkas som rätt/fel eller farligt/ofarligt (Caprara 

och Cervone, 2000).  

Ovanstående resonemang känns, med tanke på vår fenomenologiska ansats, naturligt för oss. 

Enligt Sages och Hernfeldt-Dahl (1999) talar man inom fenomenologin om den gemensamma 

livsvärlden och menar då de vardagliga erfarenheter människor i en kultur delar med 

varandra. På grund av denna delaktighet blir individens sätt att erfara världen, d.v.s. 

konstruera sina scheman, intersubjektiv och därmed kulturbunden. 

 

Social perception/kognition 
Social perception kan sägas vara det som händer i själva varseblivningsögonblicket, d.v.s. det 

man omedelbart uppfattar hos en annan människa. Alla tidigare erfarenheter av sociala 
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situationer har ”lagrats” i de kognitiva strukturerna, i de sociala scheman som alltså styr vad 

individen väljer att uppmärksamma hos människor samt de förväntningar och känslomässiga 

reaktioner som uppstår vid sociala möten med andra. När individen väl uppmärksammat något 

slår alltså hela processen igång med aktivering av det lämpliga sociala schemat och därmed 

jämförelser, tolkningar och bedömningar. Dessa leder sedan till ett beslut om vilken handling 

som är bäst och vad han/hon ska tycka om personen/situationen. Att särskilja på perception 

och kognition är svårt, de är processer som ständigt påverkar och påverkas av varandra. Man 

kan dock säga att kognitionen är mer reflekterande och tolkande medan perceptionen är mer 

påverkad av känslomässiga överväganden och mer direkt och automatiserad (Jeffmar, 1987). 

 

Hur människor resonerar 
I vår studie har vi bett undersökningspersonerna att titta på ett antal bilder för att sedan göra 

en bedömning av personerna på dessa bilder. När de gjort dessa bedömningar har de, tror vi, 

fört ett inre resonemang med sig själva. Resonerandet utgår även det från våra 

perceptiva/kognitiva strukturer.  

De fenomen som uppstår när man resonerar uppstår även när man gör en bedömning, enligt 

Johnson-Laird och Shafir (1994). Enligt deras synsätt är det underliggande mentala 

maskineriet bakom olika typer av resonemang väldigt lika. De beror inte på några formella 

slutledningsregler utan på konstruktionen av mentala modeller. Johnson-Laird och Shafir 

kallar konsekvenserna av användandet av modeller när man resonerar för fokuseringseffekten. 

När individer konstruerar modeller lägger de sin fokus på så lite information som möjligt för 

att inte belasta minnet. De konstruerar så få explicita modeller som möjligt och tar fasta på 

den information som är explicit i deras modeller och därför övervägs inte andra möjliga 

alternativ. Detta innebär att om en individ kommer fram till en slutsats som stämmer överrens 

med tillgänglig fakta, har han/hon en tendens att inte undersöka andra möjligheter, vilket kan 

få som konsekvens att han/hon förbiser den ”korrekta” slutsatsen, s.k. kognitiv error. Vad 

Johnson-Laird och Shafir alltså menar är att människor bygger upp mentala modeller utifrån 

vilka de resonerar för att komma fram till en slutsats vid bl.a. en bedömning av en situation 

eller person. Vid uppbyggandet av dessa modeller väljer individen vad den ska fokusera på, 

vilket sedan påverkar vilka intryck som individen, vid en konkret situation, lägger sin 

uppmärksamhet på. Detta sammantaget påverkar vad det resonemang, som ligger bakom en 

bedömning av en annan människa, leder till, d.v.s. vilken slutsats man drar/uppfattning man 

får av den andra personen. 
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Automatiska processer 
Människor svarar ofta med säkerhet på frågan om orsakerna till sitt beteende, sina tankar och 

känslor. Man anser att man vet vad som hände, vad man tänkte och vad som påverkade en att 

känna eller tänka just så. Idag vet man att mycket av det människor tänker, gör och känner 

styrs av omedvetna, väldigt effektiva, automatiska processer. De perceptiva/kognitiva 

strukturerna är sådana att de inte har kapacitet nog att bearbeta allt som sker i omvärlden på 

ett medvetet plan. Det medför att många ”tankeprocesser” i viss mån är medvetna och 

kontrollerade, men även okontrollerade och automatiska. Som ett exempel kan man ta 

bilkörning; man kan utföra alla moment utan att medvetet tänka på dem medan man medvetet 

väljer vart man ska köra och när man ska stanna etc. Många processer som rör social 

bedömning har en liknande blandning av kontrollerade och automatiska processer, d.v.s. 

bedömningar av andra människor kan vara baserade på medvetna kalkyleranden men även på 

omedvetna influenser.  

De omedvetna automatiska processerna är ofta onåbara för vår introspektion och därför också 

omöjliga att styra/kontrollera. Olika forskare har påvisat att människor inte är medvetna om 

påverkande faktorer som bevisligen, i experiment, påverkat deras bedömningar. Exempelvis 

kan man i en rekryteringssituation välja att anställa en viss person på grund av explicita 

preferenser (t.ex. ålder/utbildning), men samtidigt vara omedveten om att ens val även 

påverkats av andra implicita orsaker (t.ex. kön, utseende). Olika individer har, naturligtvis, 

olika automatiska reaktioner på samma situation beroende på vilka kognitiva och affektiva 

strukturer de har. De mönster som styr de automatiska processerna i olika situationer tros vara 

en del av individens innersta – hans/hennes personlighet/identitet (Kunda, 1999). 

 

Attributionsteori 
Människans psykologiska perspektiv influerar hennes omdöme, värderingar och beteenden. 

Man har olika perspektiv beroende på vilka olika roller man har i livet. Människor med olika 

personligheter eller förmågor ser på världen på olika sätt. Man har vidare olika kulturella 

perspektiv och ens åsikter, erfarenheter och aktioner formar dessa perspektiv. Människors 

perspektiv är relaterade till deras attribut, beslutsfattande och attityder (Blom Kemdal, 2000). 

Människors mentala representationer av sina egna personliga kvaliteter/attribut skiftar genom 

livsloppet i överensstämmelse med förändringar i kognitiva kapaciteter och skiftande former 

av social interaktion. (Caprara och Cervone 2000)  

Attributionsteorin studerar hur människor förklarar orsaker till sitt eget och andra människors 

beteende. En attribution kan definieras som en slutsats om varför en händelse uppstått eller 
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om en persons egenskaper eller andra psykologiska tillstånd. Människor har alltså en tendens 

att tillskriva andra människor egenskaper och avsikter och tillskriva orsaker till sitt eget och 

andras beteende. Man attribuerar olika beroende på om man antar perspektivet som aktör eller 

som observatör. Om man är den som agerar attribuerar man sina aktioner mer till externa 

faktorer, att orsakerna till beteendet ligger utanför individen. Är man däremot den som 

observerar någon annans beteende attribuerar man den personens aktioner mer till interna 

faktorer, att orsaken till beteendet ligger inom individen. När människor i vardagen försöker 

förstå varandras beteende gör de attributioner med syftet att hitta tendenser hos den andra 

personen som svarar till den personens beteende och avsikt. Något som påverkar människors 

attribution av en aktörs intentioner och disposition är den sociala önskvärdheten i beteendet. 

Om en person har ett beteende med en låg social önskvärdhet har andra människor en 

benägenhet att attribuera beteendet som avsiktligt. Andra faktorer som påverkar är det 

oväntade i beteendet. Ett förväntat beteende attribueras till externa faktorer, medan ett oväntat 

beteende attribueras till interna faktorer. En teori om människors attribution är en rationell 

modell som antar att människor analyserar beteende enligt särskilda regler och drar utav dessa 

slutsatser om orsakerna till beteendet. Dessa regler är; utmärkande drag, konsistens och 

konsensus. Vidare formas vårt intryck av andra människor inte endast av deras personlighet, 

beteende och andra personliga kvaliteter, utan även av vårt omdöme om vilken grupp de 

tillhör. (Blom Kemdal, 2000). 

Koncept/Kategoriseringar och Stereotyper 

Människans kognitiva scheman är som tidigare sagts ”generella”, medan omvärlden består av 

en enorm mängd individuella objekt och händelser. All kognitiv aktivitet innefattar därför en 

kategorisering eller klassificering av omvärlden. Denna process är dock ofta implicit och sker 

fullständigt automatiskt som ett led i sättet att bearbeta information (Lundh, 1992). Hur 

människor kategoriserar objekt och händelser i sin omvärld är till stor del beroende på 

individens livsvärld. Kunda (1999) säger att kategoriseringarna är ”a class of objects that we 

believe belong together” (ibid. sid. 16). Kategoriseringen utgår oftast från en prototyp, d.v.s. 

enskilda saker utgör mer eller mindre typiska exempel på kategorin i fråga.  

I enlighet med det fenomenologiska tankesättet beror dock prototypen på vilken gemensam 

livsvärld vi delar. Det som naturligt ”hör ihop” i en kultur behöver inte nödvändigtvis göra det 

i en annan. Kunda (1999) använder sig sedan av ordet koncept som han menar är en mental 

representation av en kategori. Dessa koncept är, enligt henne, kognitionens byggstenar och 

innehåller all kunskap om kategorin och dess medlemmar. Utan koncept skulle världen vara 
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obegriplig. Människan skulle inte kunna skapa någon mening av all den enorma mängd 

information som omger henne och skulle heller inte kunna generalisera från en upplevelse till 

en annan. När människor möter objekt, människor, händelser etc. klassificerar de dem som 

exempel på specifika koncept. När klassificeringen väl är gjord kan individen gå bakom 

informationen som ges i varje enskilt ögonblick och dra vidare slutsatser om vad man kan 

förvänta sig eller hur man ska bete sig. Aktiveringen av ett koncept beror på 

objektet/händelsen, dess kontext och på personens specifika mentala strukturer. Även nyligen 

gjorda erfarenheter kan styra vad som just nu ”finns i våra tankar”. Vissa koncept, olika för 

olika individer, är även kroniskt aktiverade och påverkar därmed bedömningarna i en mängd 

olika situationer. Koncept som individen har om sociala objekt, såsom personlighetsdrag, 

stereotyper och interpersonella situationer, tillåter honom/henne att kategorisera beteenden, 

människor och händelser och därigenom tolka och reagera på den sociala omvärlden. 

Stereotyper är alltså ett socialt koncept som innehåller kunskap, uppfattningar och 

förväntningar på sociala grupper. Skillnaden mellan ett koncept om ett objekt och en stereotyp 

är att mötet med objektet oftast aktiverar ett specifikt koncept medan mötet med en människa 

kan aktivera olika typer av stereotypa koncept, t.ex. kvinna, mor, ung etc. 

När man möter en medlem av en stereotypiserad grupp kan gruppens stereotyp aktiveras 

automatiskt, omedvetet och ointentionellt. När det väl är aktiverat, kan det stereotypa 

tänkandet påverka vår bedömning och vårt beteende. Utöver detta, eftersom vi beter oss 

utifrån det stereotypa tänkandet, kan vi påverka den bedömda personen att agera därefter. Det 

är också svårt att ändra inpräntade stereotyper även om mycket hos en person påvisar dess 

motsats. Detta beror på att vi då istället tillskriver personen som ”undantaget från regeln” 

(Kunda 1999). 

Kroppsspråk och Utseende 

I denna undersökning bedömer undersökningspersoner andra människor med hjälp av text och 

foto. Utseende, klädsel, ansiktsuttryck och allt annat som ger en bild av en person, dess 

framtoning, spelar en väsentlig roll i hur andra ser personen. En och samma person ses dock 

nödvändigtvis inte på samma sätt av alla människor eftersom varje person har sitt sätt att tolka 

och associera de yttre attributen. Därför är det viktigt att inte generalisera hur t.ex. ett visst 

sorts utseende tolkas och uppfattas av andra och hur det spelar roll för bedömningsprocessen. 

Det finns dock en del saker som man kan säga är typiska för olika kulturer. Nedan diskuteras 

dessa utifrån den västerländska kulturen.  
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De fysiska attributen är en viktig del av en person, men objektiva mått som kön, ålder, längd 

och vikt är sällan särskilt avgörande för om en person kan sköta ett visst arbete eller inte. Det 

är t.ex. inom rekryteringsbranschen en gyllene regel att inte ställa några krav som det inte 

finns något verkligt behov av, eftersom man då begränsar den grupp människor man kan välja 

sina framtida medarbetare ur och kanske går miste om kandidater med stor potential för 

arbetet. Men om det är en gyllene regel så är det också en socialpsykologisk observation att 

man som människa automatiskt gör obefogade generaliseringar utifrån en persons utseende. 

(Linderlöw Danielsson, 2003) 

 

I varje samspel, mellan två personer eller inom en grupp, förmedlas information inte bara 

genom det som sägs, utan också genom det bakomliggande skeendet i det som inte sägs, den 

av Julius Fast (1992) så kallade undertexten. Undertexten är ett slags hemligt språk som kan 

berika det sagda, befästa och förstärka det, men den kan också säga emot det som sagts. I alla 

slags samspel är undertexten en blandning av många olika faktorer. Den består bl.a. av 

deltagarnas utseende, kroppsspråk, hållning, handrörelser, ögonkontakt etc. Varje framförande 

innehåller sitt särskilda budskap. En öppen handflata, beroende på armarnas placering, kan 

t.ex. ge ett budskap om att något är betydelsefullt men även att man är osäker, medan en 

knuten näve nästan alltid upplevs som aggressivt. Undertextens budskap kan vara olika hos 

män och kvinnor beroende på de olika sociala färdigheter som hör ihop med de könsroller 

som lärs in. Ibland är det alltså inte vad som finns på insidan utan vad man har på utsidan som 

är avgörande för det intryck man förmedlar. De flesta människor kan omedvetet avläsa och 

tolka andras undertexter, även om de inte alltid tolkas på exakt samma sätt. Alla har vi 

förutfattade meningar och man bedömer inte människor enbart efter vad de gör utan även 

efter bl.a. deras ras, klädsel, sociala ställning, d.v.s. efter den framtoning de har.  

Gällande ansiktsuttryck menar Fast att människor, i affärslivet och i andra sammanhang, ofta 

bär s.k. masker. Ibland kan det vara lämpligt att dölja sina verkliga känslor och de budskap de 

förmedlar. Den bild man utsänder räknas mer än vad man säger, det är den som förmedlar 

budskapet. I de fall som undertexten inte stämmer överens med det som t.ex. uttrycks verbalt 

har människor en tendens att se lite mer till det som undertexten säger. Om man t.ex. känner 

sig nervös eller osäker bör man därför maskera dessa känslor med ett uttryck som motsäger de 

riktiga känslorna, såsom ett leende. Ett leende ger vidare ett budskap som förmedlar 

förtroende, omtanke och ett intryck av att personen trivs med att vara där han/hon befinner sig 

och med de människor som är närvarande. Det hjälper även till att förmedla ett intryck av 

ledighet och avspändhet, som enligt Fast är ett intryck som är viktigt att ge i 
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affärssammanhang. Det som är av störst betydelse enligt Fast är dock att med ansiktet visa 

någon form av intryck, eftersom brist på dessa förmedlar ett negativt budskap om att personen 

inte är intresserad, uppmärksam, intelligent etc.  

Fast påpekar att även hårlängden förmedlar ett intryck. Kort hår hos kvinnor förmedlar ett 

intryck av kompetens medan ett långt hår anses som tilldragande och därför ofta ses som 

opassande i affärslivet. För män har längre hår blivit mer accepterat i arbetet, men endast för 

yngre män.  

Det intryck som kläderna ger är även något som Fast lyfter fram. Han menar att för män i 

affärsvärlden ger färger såsom mörkblått, svart och grafitgrått ett budskap om styrka och 

kompetens. Kvinnor har däremot större frihet gällande klädval i affärslivet, men bör också klä 

sig i dämpade färger i mer allvarliga branscher för att sända ”rätt” budskap. Givetvis ska man 

anpassa klädval efter inom vilken bransch man arbetar. I vissa sammanhang kan en mer ledig 

klädsel vara det som passar in och ger förtroende p.g.a. att andra människor känner igen sig i 

den specifika klädstilen. Det viktigaste är dock att budskapet man sänder ut eller vill 

förmedla, motsvarar klädstilen.  

Även hur man bär upp kläderna, d.v.s. hållningen, ger ett visst intryck av en person. En 

rakryggad hållning förmedlar kompetens, stolthet och säkerhet. En hopsjunken ställning ger 

däremot ett intryck av sårbarhet, osäkerhet och förlägenhet. Även det sätt man riktar kroppen 

kan sända olika budskap. Ju mer man vänder sig mot den man talar med, desto mer intresse 

visar man. Om man däremot börjar vända sig ifrån personen man talar med uttrycker man 

ointresse och då man vänder sig bort helt och hållet avslutas naturligtvis samtalet (Fast, 1992). 

Alla verbala och icke-verbala ledtrådar ger en uppfattning om den individ man möter, om 

hennes attityder, tankar, känslor och egenskaper. På något sätt kombineras all information 

som tas in till en konsistent helhetsbild som därefter styr uppfattningen om personen. Det 

finns olika teorier om hur detta går till. En teori antar att man adderar sina egna subjektiva 

uppfattningar till en slutsumma - ju högre slutsumma desto högre slutvärdering. En annan 

teori talar om att man istället bygger sin slutliga bedömning av en människa på ett medeltal av 

alla de egenskaper som subjektivt uppfattas. Tendensen är dock att ge olika information olika 

stor betydelse då intryck formas och bedömningar sedan görs. En annan tendens är att fästa 

störst avseende vid den information som fås först, den s.k. primäreffekten. Det första intrycket 

blir oftast bestående p.g.a. den s.k. haloeffekten, vilket är en tendens att tolka all senare 

information i ljuset av detta första intryck (Jeffmar, 1987). 
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Bedömning vid rekrytering/urval 

Situationer där man bedömer en annan människa uppkommer i många olika sammanhang, 

både i privatlivets vardag och under mer organiserade former såsom inom arbetslivet. Denna 

uppsats koncentrerar sig just på ovanstående situationer, d.v.s. den mer ”naturliga” 

bedömningen, som i många fall även sker omedvetet, och som alla människor gör av varandra 

i olika sammanhang. En intressant aspekt är då att titta på vad s.k. professionella bedömare 

utgår från i rekryteringssammanhang. Dessa strävar efter att predicera hur människor kommer 

att agera och prestera på de framtida arbetsplatserna. Vad tittar man då på när man medvetet 

gör en bedömning av andra människor? 

 

Även om rekryterare anses vara professionella bedömare, ska man aldrig utgå från att deras 

bedömning är objektiv och fri från rekryterarens egna kulturella värdegrund och förutfattade 

meningar. Varje bedömare har, enligt Prien (1992), dessutom en begränsad kapacitet att ta till 

sig information om de sökande. Var och en har vidare sin egen teori om hur människor är 

lämpade att klara arbetskraven. Vid uppföljningar av urvalsundersökningar har det också visat 

sig att de som bedömer sökande i uttagningssituationer inte nyanserar sina bedömningar 

tillräckligt. De uppfattar och bedömer i själva verket endast ett fåtal grundvariabler och de 

skiljer sig åt ifråga om den vikt de ger olika faktorer. Sålunda kan en bedömare anse att 

yrkeskunnandet är mer betydelsefullt än skickligheten att skapa goda relationer, medan en 

annan bedömare värderar på ett annat sätt. 

 

Enligt Prien finns det fyra viktiga bedömningsfaktorer som brukar användas som prediktorer: 

Kapacitet och begåvning, som sammanfattar personens allmänna begåvning och 

förutsättningar (anlag) samt de kunskaper, färdigheter och erfarenheter han förvärvat.  

Personligheten, som utgör ett samlat uttryck för personens karaktär, temperament och ofta 

återkommande sätt att anpassa sig till sin omvärld.  

Arbetsmotivation. Personens motivation i arbetet beskriver hans drivkrafter, behov, 

önskningar och ambitioner. De förklarar personens val av arbetsinriktning, intensitet och 

uthållighet i sina ansträngningar.  

Förväntningar och rollperceptioner, som beskriver hur en person uppfattar sin arbetsroll och 

ger ytterligare förklaringar utöver arbetsmotivationen till vad personen väljer att koncentrera 

sin uppmärksamhet på. 
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I ”Rekrytering i fokus”, skriven av Ahrnborg Swenson (1997), lyfts tre punkter fram som 

anses viktiga i rekryteringssammanhang. Arhnborg Swenson kallar dessa för ”de tre P:na”; 

personkemi, personlighet och prognos. Hon menar att personkemin är den som i slutändan 

utskiljer den person som får jobbet och därför är av betydelse i urvalssituationen. Personkemi 

är resultatet av en intuitiv process som till stor del är omedveten. Den innehåller många 

ingredienser som utseende, klädsel, gång, blick, handslag, språk och beteende. Att man har 

samma syn på olika företeelser, samma värderingar, är grundläggande. Personligheten, anser 

Ahrnborg Swenson, är även den viktig i bedömningen av en annan människa. Det är ofta en 

sökande med en viss stil eller utstrålning som slår sina medsökande i kampen om ett jobb. 

Man talar också om karisma. Att ställa en prognos är vidare den verkligt svåra 

bedömningspunkten för en rekryterare. En framtidsprognos för de sökande kan göras på basis 

av fakta i meritförteckningen, med hjälp av referenser samt de svar den sökande ger på frågor 

med framtidskaraktär. Prognoser blir alltid hypotetiska, men Ahrnborg Swenson menar att 

man, genom att skapa en bild av den sökandes kompetens inom olika områden, kan få en 

ganska god uppfattning om den sökandes kapacitet i framtiden.  

Vad en rekryterare söker beror på efterfrågan på arbetsmarknaden som, precis som samhället i 

övrigt, ständigt förändras. I Sverige, och i andra västerländska kulturer, har vi gått från det 

gamla jordbruksamhället genom industriperioden och in i det som kallas för informations- 

eller kunskapssamhället. Som en följd av dessa skiftningar i arbetslivet förändras jobbens 

karaktär och i och med det även de egenskaper som ses som eftertraktade hos människan i 

arbetslivet.  

  

Hur ser då de människor ut som man föredrar att rekrytera i kunskapssamhället? Om man 

jämför med de kriterier  - svensk, man, 35-40 år, akademiker – som var allmänt vedertagna 

under 1900-talet, kommer det att ställas helt andra krav, enligt Ahrnborg Swenson. En 

akademisk utbildning kommer inte längre att vara A och O. Mycket goda yrkeskunskaper 

kommer fortfarande att vara eftertraktat, men de kommer att kunna förvärvas på olika vägar. 

Däremot blir social kompetens ett nyckelord. För denna förmåga finns varken 

utbildningsmöjligheter eller examina, då den speglar en människas inre egenskaper i hennes 

kontakter med andra människor. Tyngdpunkten i bedömningen av kandidater kommer alltså 

att förskjutas åt det sociala hållet. Rekryteraren kommer att fästa större vikt vid 

hemförhållanden och privatliv än tidigare. Detta beror på sådana faktorer som de nya 

anställningsformerna och arbetstiderna men också på att en harmonisk människa arbetar med 

större ambition och engagemang (Ahrnborg Swenson, 1997). 



 19

Svensk kultur 

Som vi tidigare lyft fram på olika sätt ovan är människan en social och kulturell varelse. Vad 

vi är och det mesta vi gör påverkas av den miljö vi växer upp och lever våra liv i. Eftersom 

vår undersökningsgrupp är kulturellt homogen känns det naturligt att avsluta denna 

teoripresentation med att se på den kultur som format dem och som därför även format den 

bedömning som vi bett dem göra.  

Kan man då tala om nationalkaraktärer – finns det en typisk svensk mentalitet, ett typiskt 

svenskt sätt att tänka och vara? Daun (1994) ställer sig den frågan och menar att det inte går 

att säga att ALLA svenskar är på ett visst sätt. Inom den svenska kulturen finns naturligtvis ett 

mångfald av skiftande beteendemönster, livsformer och värderingar. Emellertid kan en viss 

socio-kulturell omgivning gynna utvecklandet av vissa personlighetsdrag, uttrycksmönster 

och beteenden. Hedin (2001) diskuterar kulturella särdrag och menar att inga egenskaper, 

varken individuella eller kulturella, blir synliga förrän de ställs i kontrast mot andra. Det är 

inte förrän något skiljer sig från något annat som man kan registrera det i sitt medvetande. De 

egna särdragen blir därför inte synliga så länge de är de enda man har kontakt med – de förblir 

självklarheter. Det är just detta som är utgångspunkten för Daun (1994) då han säger att man 

ändå kan säga att det finns vissa särdrag som de flesta svenskar har gemensamt. Han menar att 

det typiskt svenska syns i kontrast med andra kulturer och följaktligen beror det då också på 

vilken kultur man jämför med. De särdrag som han lyfter fram är ändock sådana som ofta 

utpekats av människor från andra kulturer, eller av svenskar som tillbringat mycket tid 

utomlands, som varande ”typiskt svenska”.  

 

Enligt Daun anser sig svenskarna inte vara speciellt kulturbundna i motsats till andra 

kulturgrupper som de anser alltför styrda av sina kulturers irrationella trosföreställningar och 

traditioner. Svenskarna anser sig istället vara ”moderna”, d.v.s. styrda av förnuft och 

rationalitet. Det Daun vill visa på är att även den svenska ”moderniteten” kan ses som en 

svensk kulturbundenhet. Denna modernitet, eller rationalitet, tar sig olika uttryck.  

 

Blyghet eller tillbakadragenhet ses av många som något typiskt svenskt. Blyghet som 

personlighetsdrag är naturligtvis universellt men vad som är typiskt svenskt är den positiva 

synen på blyghet som finns. Den blyga personen tillskrivs ofta goda egenskaper som att vara 

reflekterande, anspråkslös och villig att lyssna. Tillbakadragenhet kan kopplas ihop med 

tystnad, något som också ses som positivt av många svenskar. Den svenska 
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ordsammanställningen ”tyst och fin” saknar t.ex. motsvarighet i många andra språk. Då 

tystnad ses som positivt faller det sig naturligt att överdriven pratsamhet ofta ses som ett 

tecken på att man inte tänker före man talar eller att man kallpratar, d.v.s. pratar för pratandets 

skull. Pratsamma personer betecknas också ofta som ”pladdermajor” eller ”pratkvarnar”, 

d.v.s. med beteckningar som kan sägas ha en negativ klang.  

 

Förutom att svensken, jämfört med många andra kulturer, är tystlåten gestikulerar han/hon 

också mindre, har svagare mimik, mer lågmält röstläge och talar långsammare. Svensken ger 

överlag genom sitt kroppsspråk ett intryck av ”lugn”. Detta ger ofta människor från andra 

kulturer ett intryck av frånvaro av emotionalitet. Svensken ses därför ofta som känslokall och 

stel. Att det upplevs så beror naturligtvis inte på att svenskarna skulle sakna känslor utan på  

att man håller inne med dem. Starka känslouttryck uppfattas ofta som lite löjliga och barnsliga 

– som ett uttryck för ”känslodravel” och irrationalitet. Att då basera beslut på annat än förnuft, 

som t.ex. känslor, är irrationellt och ”ovetenskapligt”. Den svenska normen rörande 

känslouttryck gäller både glädje och sorg, men det är nog aggressiva uttryck som anses mest 

negativa. Detta kan ses som en del i svenskens önskan om konsensus. Man ska alltid sträva 

efter att komma överens. Det betyder också att svensken ofta undviker känsliga 

samtalsämnen, något som kan ses i den vanliga frasen ”man ska inte prata politik eller 

religion med sina vänner”. Denna inställning tolkas ofta av utlänningar som indifferens eller 

som att svensken inte har några åsikter. I själva verket är undvikandet av känsliga 

samtalsämnen, och därmed risken för konflikter, svenskens sätt att visa hänsyn och att 

undvika att såra någon. Det svenska värdesystemet säger att det är ”vuxet” att undvika 

konflikter och på så sätt visa respekt för andra. Högljuddhet uppfattas därför även sällan i 

Sverige som ett tecken på livlighet, engagerad diskussion eller glädje, utan som synonymt 

med bråkighet. Detta beror på att skrik och höjda röster nästan enbart förekommer när man 

grälar. Svensken värderar alltså i hög grad tystlåtenhet, lågmäldhet och lugn framtoning i den 

sociala samvaron (Daun, 1994). 

 

Även Bengts, Bruno och Nilson-Puccio (2001) diskuterar den svenska motviljan mot bråk och  

viljan att nå konsensus. De menar att den löper parallellt med svenskens strävan efter 

jämställdhet, som uppstod i och med ”folkhemsbygget”. Grundtanken var då ”välfärd åt alla” 

– alla skulle ha samma chans. En följd av detta är också strävan efter rättvisa – ingen ska 

särbehandlas eller ”använda en gräddfil”. Även den berömda Jantelagen har spelat en viss roll 

i detta sammanhang med sitt budskap om att ”du ska inte tro du är bättre än någon annan”. I 
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Sverige ska man helst inte sticka ut för mycket, man ska vara lagom. Detta betyder också att 

man inte ska överdriva, d.v.s. skryta om sina fördelar/förmågor och inte skylta med sina 

nackdelar. Detta har även genomslagskraft när det gäller svenskens sätt att klä sig. Rädslan att 

sticka ut eller se annorlunda ut gör att de flesta svenskar undviker uppseendeväckande 

klädstilar. Detta gäller speciellt för vuxna och specifikt när det gäller arbetslivet.  

 

Eftersom vi i denna undersökning använder oss av språket som medel kan det vara intressant 

att kortfattat belysa några aspekter som vi bör vara medvetna om då vi diskuterar vårt resultat. 

Ofta hänger flera kulturdrag samman och bildar ett mönster. Språket speglar detta 

kulturmönster och den positiva synen på lugn, tystnad, lågmäldhet och att vara lagom går 

således även igen i språket. Språket vi använder och vår värdegrund kan därför ses som intimt 

sammankopplade. Ibland kan användandet av vissa uttryck betyda något annat än det som 

skrivs i ordboken. Ehn och Löfgren (2001) pekar på hur ord kan vara laddade med förtätade 

budskap om grundläggande värderingar, normer och tänkesätt. Dessa kan vara mer eller 

mindre konkreta, riktade såväl mot känslan som mot tanken och begreppet. Som exempel 

nämner Ehn och Löfgren det svenska ordet och tillika symbolen ’hem’: ”tänk bara på vad 

som händer när man hänger på dessa tre små bokstäver på vardagliga saker och förvandlar 

bygden till hembygd, baket till hembakat, längtan till hemlängtan, vägen till hemväg. En 

känsla av trevnad och äkthet smyger sig in i tingen” (ibid., sid.23).  

Bengts m.fl. (2001) lyfter t.ex. fram ordet ”lite”. Ordet lite har i svenskan förstås samma 

betydelse som i andra språk men används ibland på ett speciellt sätt. Om man beskriver någon 

som ”lite besvärlig” och det är lång betoning på i:et betyder det oftast att personen är mycket 

besvärlig. Att säga att något är ”lite jobbigt”, med kort betoning på i:et, kan betyda allt från att 

han/hon har en förkylning till att han/hon blivit arbetslös och gått i personlig konkurs. 

Användandet av ”lite” kan, enligt Bengts m.fl., ses som ett uttryck för svenskens vilja att inte 

stöta sig med någon, att mildra omdömet, men också som en motvilja mot att belasta andra 

med sina personliga problem eller framstå som gnällig. Detta exempel lyfter fram hur språket 

kan ses som ett verktyg för individen att uttrycka sina grundläggande värderingar, d.v.s. sin 

kulturs preferenser. 
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METOD 

Fenomenologi 

I inledningen har vi tidigare nämnt att vi i denna uppsats valt att anlägga en fenomenologisk 

ansats. Vi har också nämnt begreppet ”livsvärld” och kommer här att närmare presentera detta 

begrepp och den fenomenologiska ansatsen. 

Grundaren till fenomenologin var Edmund Husserl (1859-1938) som var tysk matematiker 

och filosof. Husserls filosofi influerades av Franz Brentano (1838-1917) och han intresserade 

sig specifikt för, och vidareutvecklade, Brentanos syn på intentionalitet - att all upplevelse 

består av medvetande av något (Craig, 1998). Husserl talade om intentionalitet som varande 

det som är gemensamt för vårt medvetande, att det alltid är riktat mot något, vi är orienterade 

mot något fenomen i vår omvärld: ”…the fundamental essence of all psychic life, 

consciousness as being conscious of something…” (Husserl, 1977, s. 32). 

 

En av de mest grundläggande tankarna inom fenomenologin rör just medvetandet. Genom vår 

perception uppfattar vi vår omvärld och genom våra medvetandeakter ger vi det som vi 

uppfattar dess mening. Objekten, eller fenomenen, i vår omvärld ses inte som, i sig själva, 

innehållande någon vilja, affekt eller känsla – detta tillskrivs objekten av individen som 

uppfattar dem (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999). Husserl avser inte här att säga att världen, 

och objekten i den, inte existerar oberoende av vår uppfattning av dem, enbart att den mening 

individen tillskriver dem genom sin meningskonstitution, är individuell och subjektiv (Craig, 

1998).  

 

Subjektivitet och meningskonstitution kan ses som nästan synonyma inom fenomenologin. 

Det är individen som genom sin subjektivitet tillskriver objekten en mening och individen är 

därför den enda möjliga källan till mening. Varje individ upplever sin omvärld och 

fenomenen i den på sitt eget sätt. Två individer kan aldrig uppleva något i sin omvärld på 

exakt samma sätt. Detta gäller även för hur vi upplever andra människor, här finns dock en 

skillnad mot hur vi upplever objekten. Där objekten inte tillskrivs som innehållande någon 

annan känsla än vad vi tillskriver dem ses känslor som vilja, affekt samt tankar och intressen 

som integrerade delar av den helhet som en människa är (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999).  

 

Människan upplevs även som situationsbunden, som delaktig i en omgivande helhet. Att vara 

en medlem av samhället, kulturen eller den aktuella situationen, upplevs av betraktaren som 
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en viktig del i upplevelsen av människan, och i upplevelsen av att vara människa. Genom 

delaktigheten delar man också varandras vardag, man är delaktig i en gemensam livsvärld och 

får på så sätt en förståelse av och för varandra (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999). På grund av 

denna delaktighet är individens sätt att uppleva världen inte enskild – den är intersubjektiv. 

Individen inser att andra människor också uppfattar fenomenen i omvärlden och anpassar 

därför sin förväntan, sin uppfattning, för att likna dem han/hon tror att de andra har (Craig, 

1998). Därför är också den kulturella världen, de kulturella värderingarna i omgivning, 

oundviklig i studiet av människan (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999). Vårt val att använda oss 

av den fenomenologiska ansatsen grundar sig även i detta, att det som är en fundamental del i 

upplevelsen av en människa är att hon är kontextuell och att hon ses som innehållande vissa 

egenskaper och känslor. Detta är något som vi anser vara viktiga aspekter då individer gör de 

bedömningar som denna undersökning syftar till att undersöka. 

 

Den fenomenologiska metoden syftar till att fånga den individuella och subjektiva 

upplevelsen av fenomen i omvärlden. Målet med metoden är att kunna beskriva den 

subjektiva, individuella upplevelsen såsom den visar sig hos den enskilde individen. Detta kan 

enbart göras om forskaren förmår lägga sin egen förförståelse, sina egna förutfattade 

meningar åt sidan. Detta kan uppnås genom det som Husserl kallade epoché, som hänvisar till 

att försöka studera den medvetandeakt som gör att individen uppfattar ett fenomen på ett visst 

sätt utan att ifrågasätta eller försöka tolka denna uppfattning. Man måste här vända sig från 

sin egen förutfattade mening om objektet som uppfattas och istället beskriva hur objektet 

framträder för den enskilde individen genom hans/hennes medvetandeakter (Sages och 

Hernfeldt-Dahl, 1999). Eller som Husserl själv skriver: ”Granted, in order to grasp the world 

as an object of experience, we must have previously grasped single realities of the world. 

Therefore, in a certain manner the experience of single things precedes the experience of the 

world, that is, as grasping, noticing experience. We have to turn our regard away from the 

experienced thing and turn it toward its real background…” (Husserl, 1977, s. 72). 

Den bakgrund som Husserl talar om här är de medvetandeakter som gör att individen 

uppfattar fenomenet som han/hon gör.  
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Validitet 

Husserl ansåg att en rigorös vetenskap ska utgå från dess forskningsobjekt. Forsknings-

objektet och undersökningsproblematiken ska stå i centrum. Vetenskaplighet definieras då 

utgående från om metoden är relevant för forskningsobjektet istället för, som inom 

positivistisk (kvantitativ) forskning, utgående från en metod (Sages och Hernfeldt-Dahl, 

1999). Denna skillnad mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningen kan ses som 

härstammande från skilda ontologiska perspektiv. Polkinghorne (2003) diskuterar olika 

ontologiska perspektiv som beroende på om man ser tillvaron och människan som en linjär 

process där förändring är kausal eller som en mer komplex, cirkulär process. Kunskap om vår 

omvärld är det som både kvantitativ och kvalitativ forskning söker och Polkinghorne anser att 

hela den vetenskapliga metoden syftar till att validera att man uppnått den kunskap man säger 

sig ha uppnått. Han menar dock att kunskap om en tillvaro som är icke-linjär måste mätas på 

annat sätt än kunskap om den tillvaro som är linjär. Den kvalitativa forskningens 

forskningsobjekt, och därmed även den fenomenologiskas, är människans medvetande, 

hennes upplevelser och känslor. Dessa är alltid komplexa, lokala och situationsbundna. 

Validitetsbegreppet måste då definieras annorlunda än vid forskning som syftar till att bevisa 

kausalitet.  

 

Validitet utgående från den fenomenologiska forskningsansatsen definieras på ett flertal olika 

sätt och vi kommer inte att här beröra alla. De aspekter vi berör är de som är relevanta för just 

vår studie. Nedanstående validitetsdiskussion utgår från den fenomenologiska definitionen av 

validitet såsom den beskrivs i Truth as unveiling (Sages, 2003).  

 

Sages lyfter fram att en valid forskning ska leda till att vår förförståelse om ett fenomen 

förändras, att ”A valid research should be one, which radically modifies the pre-

understanding, almost the sheer perception of the intentional object” (ibid. sid 61).  

Vi upplever även att vi genom denna undersökning ökat vår kunskap, minskat våra 

förutfattade meningar och förändrat vår förförståelse.  

En vanlig aspekt i valideringen är även generalisering. Generalisering är nära förbundet med 

abstrahering – en renodling av ett begrepp eller teori från all variation, subjektivitet och 

sammanhang. Men man kan, enligt Sages, argumentera för att det bara är från ett intensivt 

studerande av ett objekt, genom att se det typiska i det individuella, som vi kan komma åt 

objektets generella essens. Genom detta kan då en horisont av förståelse och förväntan nås 
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som även kan appliceras på andra objekt av samma slag. Vi anser oss genom denna 

undersökning, som sagt, ha ökat vår förståelse och kunskap. Denna kunskap anser vi oss 

kunna applicera på framtida möten med människor.  

Istället för att använda oss av ett frågeformulär med på förhand formulerade frågor har vi 

använt öppna och breda frågeformuleringar i enlighet med det fenomenologiska 

tillvägagångssättet. Detta medför att vi inte begränsat individen och därmed riskerat att gå 

miste om, för individen, viktiga aspekter. Undersökningspersonerna har kunnat uttrycka sig 

fritt, använda sina egna ord, sin egen subjektiva beskrivning. Det är även viktigt att individen 

är motiverad att delta och att han/hon ger sin fulla medverkan. Genom att deltagarna i denna 

undersökning har talat om något som är en del av deras vardag – att interagera med andra 

personer i arbetslivet – och då vi inte haft något externt bortfall, tror vi att de har varit både 

intresserade och engagerade. Vi har även strävat efter att genomgående hålla en maximal 

genomskinlighet i forskningsförfarandet – möjlighet finns att följa vårt tanke- och 

tillvägagångssätt. Användandet av MCA:s steg-för-steg process har hjälpt oss i denna strävan 

och ger även andra en möjlighet att kontrollera resultaten.  

På grund av ovanstående resonemang kan validiteten i denna undersökning anses vara 

uppnådd. 
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Undersökningen 

Den ursprungliga tanken om utformningen av testet var att försöka komma åt 

tankeprocesserna bakom en bedömning genom att, i ett rekryteringssammanhang, låta 

undersökningspersoner få läsa ett antal CV och bedöma dessa. Ett sådant test har utformats av  

Boski P. School of social psychology Warsawa; Kurc A. Université de Nancy; Lahlou M. 

Université de Lyon; Linden J. Lund University; Moscarola J. Université de Savoie och Sages 

R.; Lund University för att användas i projektet ”Survey on Intercultural representations, 

discrimination and integration dynamics”. 

Då testet redan fanns befintligt på internet bad vi två personer att genomföra undersökningen. 

Genom deras svar försökte vi sedan utröna om vi trodde att vi genom denna form av 

undersökning skulle kunna få tag på det vi var ute efter. Deras svar, i form av texter, visade att 

undersökningspersonernas huvudsakliga uppmärksamhet hade riktats mot praktiska och ytliga 

detaljer, såsom yrkeserfarenhet och utbildning. För att undvika detta, och för att kunna få fram 

svar som koncentrerade sig mer på personliga egenskaper och tankarna bakom varför 

undersökningspersonerna får olika uppfattningar om andra, utvecklade vi ett nytt test. Detta 

innebar i praktiken att vi delvis lämnade rekryteringsperspektivet för att anlägga ett mer 

vardagligt perspektiv med anknytning till arbetslivet. Nedan följer en beskrivning av den 

slutliga undersökningens utformning med förklaring till våra tankar bakom varje delmoment. 

För undersökningen i sin helhet se bilaga 1. 

 

I undersökningens första delmoment får undersökningspersonerna instruktioner att fylla i 

bakgrundsuppgifter. Dessa är; kön, ålder och yrke. Vi ville ha med dessa uppgifter dels för att 

kunna kontrollera att vi fått in svar från personer med varierande bakgrund (se diskussion 

under urval), och dels för att kunna göra eventuella jämförelser. Dessa uppgifter har vi dock 

frångått i processen att analysera textmaterialet för att inte låta oss påverkas av vem som 

skrivit respektive texter. 

 

Det andra delmomentet består av ett foto på fyra personer som sitter i ett möte. Den 

medföljande texten lyder: ”Bilden visar ett introduktionsmöte för en ny arbetsgrupp. De ska 

tillsammans arbeta med ett projekt under en längre tid. Föreställ dig att du är delaktig i mötet 

och ska arbeta tillsammans med dem under projekttiden”. Vi har inledningsvis klargjort att 

undersökningspersonerna gärna får använda sin fantasi och de vidare instruktionerna är 

därför: Berätta utifrån din egen uppfattning hur du upplever stämningen på mötet, hur du 



 27

uppfattar de olika deltagarna som individer och beskriv samtidigt varför du får denna 

uppfattning. I undersökningen har denna fråga, samt de följande, formulerats så öppet som 

möjligt i enlighet med den fenomenologiska ansatsen. För att vidare underlätta berättandet för 

undersökningspersonerna namngav vi personerna i detta moment som Anna, David, Karin och 

Per. Syftet med detta delmoment är att se hur människor gör bedömningar med endast 

utseende som underlag (i detta fall ett foto). Vidare har vi i detta moment satt in personer i ett 

sammanhang (ett möte) för att eftersträva en så naturlig situation som möjligt. Människor 

förekommer alltid i en kontext i vilken man agerar. Tillsammans med denna kontext skapar 

man ett intryck som man sedan blir bedömd utefter och därför ansåg vi detta delmoment som 

betydelsefullt i sammanhanget. 

 

Innan det tredje delmomentet genomförs visas en text där vi berättar att foton av två personer 

kommer att visas i de kommande momenten av undersökningen. Vi ber i denna text även 

undersökningspersonerna att föreställa sig att de eventuellt ska arbeta med någon av dessa 

personer inom ett förestående sexmånaders projekt. Följande information om personerna ges: 

”Båda har lämnat in ett CV och det har visat sig att de har liknande utbildning och erfarenhet. 

De är således båda lika meriterade för jobbet. Den information du får är i korthet den 

information de uppgivit i sitt ansökningsbrev”.  

I vardagliga sammanhang får man, under ett första möte med en person, oftast reda på lite mer 

om personen än endast hans/hennes utseende. Syftet med följande moment är alltså att 

försöka komma åt den bedömning människor gör av andra när de både ser personen i fråga 

och har lite bakgrundsinformation om honom/henne. 

 

I det tredje delmomentet av undersökningen visas följaktligen ett foto på en kvinna, 

tillsammans med en kortare text. Där berättar hon (som vi gett namnet Maria), ur ett 

arbetssammanhang, lite om sig själv (för fullständig text se bilaga 1). Det framgår också i 

vilken ålder hon är. Instruktionen till undersökningspersonerna innefattar följande: Berätta 

fritt hur du tror att denna person är, hur du kommer att uppleva ett samarbete med henne och 

beskriv samtidigt varför du får denna uppfattning.  

Maria uppger i sitt brev bl.a. att hon är glad och öppen men på fotot ler hon inte. Detta 

innebär att fotot inte riktigt stämmer överens med brevet. Syftet är att se om det är den verbala 

informationen man får från en person vid ett första möte som är det som väger tyngst i 

bedömningen av personen, om utseendet spelar störst roll, eller om det är en kombination av 

dessa. 
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Härefter visas ett foto av en man, med liknande brev som Marias (för fullständig text se  

bilaga 1). Det som mest påfallande skiljer sig åt är att han (som vi gett namnet Henrik), 

förutom de egenskaper som han tar upp i samband med arbete, även nämner ett fritidsintresse. 

Instruktionen till undersökningspersonerna är: Berätta fritt hur du tror att denna person är, 

hur du kommer att uppleva ett samarbete med honom och beskriv samtidigt varför du får 

denna uppfattning.  

Här har vi låtit fotot i högre grad överensstämma med vad som står i brevet. Mannen ler på 

fotot och ser, enligt vårt tycke, avspänd ut. Fritidsintresset tog vi med för att se på om det, i 

arbetssammanhang, har någon betydelse för bedömningen av personen om man får reda på en 

personlig sak om denna. 

 

Vi är medvetna om att vi i och med breven som beskriver Maria och Henrik gett 

undersökningspersonerna vissa ord, såsom öppen och utåtriktad, vilket vi beaktat i analysen 

av texterna. 

 

Slutligen ges följande instruktioner: Du har nu beskrivit hur du tror att det skulle vara att 

samarbeta med Maria och Henrik. Vi ber dig nu välja en av dem, samt motivera varför du 

helst vill arbeta med honom/henne under det kommande projektet.  

Genom att be undersökningspersonerna att göra ett val, och att motivera detta val, ville vi 

försöka få dem att ge oss ytterligare tankar och åsikter om hur de upplever Maria och Henrik. 

Det är inte valet i sig som är av betydelse och vårt syfte är alltså inte att studera, redovisa eller 

vidare diskutera vem undersökningspersonerna valde. 

 

Urvalet av de bilder vi tog med i undersökningen gick till så att vi tittade på en mängd olika 

foton av möten och enskilda personer. Därefter valde vi ut två upplagor foton och bad en 

utomstående person att genomgå testet muntligt med båda upplagorna. Genom detta ville vi se 

hur mycket personen hade att säga om varje bild, d.v.s. vilka bilder som väckte flest tankar 

och därmed även bedömningar av personerna på fotografierna. Därefter valde vi den 

mötesbild som både vi och vår undersökningsperson ansåg var mest trovärdig. Den andra 

mötesbilden var relativt stel och väckte inte många tankar medan personerna på den mötesbild 

vi valde var mer livliga och uttryckte något, vilket väckte många tankar hos 

undersökningspersonen. Fotografierna på de enskilda personerna (Maria och Henrik) 

genomgick samma urvalsprocess. Här eftersträvade vi att ha så neutrala personer som möjligt 

och i en ålder som låg runt trettio, då även våra undersökningsdeltagare skulle ligga runt den 
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åldern. Vi ville även här eftersträva trovärdighet för att våra undersökningspersoner skulle 

kunna relatera det till att vara en verklig/naturlig situation. För att se bilderna från 

undersökningen se bilaga 1. 

Genomförandet av undersökningen 

Via vår handledare, Roger Sages vid Lunds Universitet, fick vi möjligheten att använda oss av 

internet för att genomföra vår undersökning. Testet skulle då konstrueras och designas med 

dataprogrammet Sphinx Survey v.4 / Eureka v.1.4.1. Vi valde detta alternativ eftersom vi 

trodde att det skulle underlätta deltagandet för våra undersökningspersoner då testet fanns 

tillgängligt att utföra närhelst och varhelst det passade dem (under en två-veckors period). För 

de personer som är vana vid att arbeta med datorer, vilket vi trodde att de flesta av dem var, 

kan det också vara lättare att skriva ”på maskin” än för hand. På så sätt hoppades vi kunna 

utöka vårt undersökningsmaterial. Vi ansåg även att vi minimerade risken för att 

undersökningspersonerna skulle få olika instruktioner då vi inte träffade dem personligen 

innan testet och därmed inte kunde influera dem på något sätt. Vi ansåg även att testet rent 

utseendemässigt blev bättre på internet – bilderna, som var det ”viktiga” i testet, presenterades 

på ett snyggt sätt och kunde ses under tiden som undersökningspersonerna skrev ner sina svar. 

Detta tror vi gjorde det lättare för våra undersökningspersoner att genomföra testet. 

 

Själva genomförandet av undersökningen började med att vi kontaktade personer och frågade 

om de var intresserade av att delta i vår undersökning. Därefter skickades ett brev ut (se  

bilaga 2) med information om vem vi är, om undersökningen och dess syfte samt den 

internetadress där vi lagt upp testet. Undersökningspersonerna fick därefter en begränsad tid 

(ca två veckor) att genomgå testet. Deras svar hämtade vi sedan på en separat internetadress 

till vilken de skickats.  

Urval  

Vår undersökning inkluderar 10 personer. Samtliga har en svensk kulturell bakgrund och 

utgör därmed en relativt homogen grupp. För att uppnå en god variationsvidd av perspektiv 

har vi dock eftersträvat att det ska förekomma skillnader inom gruppen. Vi har därför fem 

undersökningspersoner som är män och fem som är kvinnor, fem (tre män och två kvinnor) är 

över 35 år och fem (två män och tre kvinnor) är under 35 år. Vidare har de olika grad av 

utbildning, olika yrken och kommer från olika sociala förhållanden.  
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Tabellen nedan visar de bakgrundsuppgifter undersökningspersonerna har lämnat. 

Kön Ålder Yrke 
Kvinna 25 Servitris/bartender/studerande 
Man 26 Studerande 
Man 26 Concierge, Restaurangchef, Personalrekryterare m.m. 
Kvinna 38 Planerare 
Kvinna 23 Student 
Man 40 Högskolelärare 
Kvinna 22 Ekonomistuderande 
Kvinna 39 Studerande 
Man 38 VD 
Man 35 Egen företagare 
 

Dessa personer har alltså genomgått vår undersökning på internet och materialet, bestående av 

texter (för alla undersökningspersoners svarstexter, se bilaga 3), har vi sedan analyserat med 

hjälp av MCA-Minerva. För att underlätta för läsaren, och oss själva, kommer vi att i resultat 

och diskussion hänvisa till undersökningspersonerna som Up 1, Up 2 osv.  

Meaning Constitution Analysis – metoden och dess syfte 

Vid genomförandet av den fenomenologiska analysen av vårt undersökningsmaterial har vi 

använt oss av dataprogrammet Minerva 1.0.0.4. (Sages, R – Onex Corp, 2002). Minerva är 

utvecklat i enlighet med Husserls fenomenologiska psykologi.  

 
Steg 1: Epochén 
Metoden börjar med en självrapport. Personen ombeds svara på en öppen, bred fråga och 

sedan fritt uttrycka sig i text om det undersökta fenomenet/området. Frågeformuleringen kan 

variera men bör alltid vara noggrant formulerad så att personen inte upplever någon 

begränsning i att uttrycka sig (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999). Vi har i denna undersökning 

använt oss av flera frågor – se metoddelen för frågeformuleringar. 

Den fenomenologiska analysen börjar sedan med epoché. Med epochén avses att skifta fokus 

från objektet till dess mening såsom individen uppfattar den. Genom att försöka se objektet, 

fenomenet, utan att färga det med våra förutfattade meningar, våra förväntningar och vår 

tidigare kunskap kan vi nå betydelsen, meningen i det individen uttrycker. Då vi 

medvetandegör vår egen förförståelse för att sedan medvetet lägga den åt sidan försöker vi 

komma individen så nära som möjligt.  
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Meningsenheter och modaliteter 

Första steget i epochén är att dela in den erhållna texten i mindre meningsenheter. Syftet här 

är att finna den rena och uttryckta betydelsen. Detta görs även för att minska utrymmet för 

okontrollerade tolkningar. Mindre meningsenheter gör det lättare för andra forskare att 

kontrollera resultaten vilket ökar forskningens sanningshalt och validitet. Texten delas in i 

betydelseenheter, d.v.s. man bör bryta där man märker en ändring i betydelsen. Enheterna blir 

därför ofta korta vilket ökar noggrannheten (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999). Som exempel 

på denna indelning  kan vi se på meningen: ”Eftersom det är jag som leder projektet tror jag 

att det första som bör göras är att skapa en lugnare stämning och strukturera upp arbetet”. I 

bild 1 nedan ses uppdelningen i meningsenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det andra steget i epochén är att finna meningsenheternas modaliteter (se bild 1 ovan för 

exempel). Modaliteterna uttrycker den djupaste delen av subjektiviteten. De beskriver 

individens existentiella sätta att vara i världen. Sammanhanget kan variera men detta 

grundläggande existentiella sätt består. Modaliteterna beskriver individens tendens att bemöta 

olika situationer med t.ex. säkerhet kontra osäkerhet. De ger en förståelse för personens 

upplevelse- och erfarenhetsformer. Man ser här inte bara till vad individen uttrycker utan även 

hur det uttrycks. Modaliteterna kan vara av olika slag såsom tro, t.ex. doxa (absolut visshet) 

eller möjlighet, funktion, tid, affekt, ägande och subjekt (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999). 

Innan detta steg i epochén bör forskaren definiera vilka modaliteter som är relevanta för 

undersökningen samt vad han/hon lägger för betydelse i de olika modaliteterna.  

Bild 1. Modaliteter: a. Belief  b. Function c. Time d. Affect e. Property  f. Subject 
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Steg 2: Fenomenologisk reduktion. 
Partiella intentioner 

För att möjliggöra den intentionella analysen, som den fenomenologiska reduktionen innebär, 

försöker forskaren hitta de partiella intentionerna. Varje meningsenhet innehåller information 

om personens subjektiva meningskonstituerande process som ligger bakom den uttryckta 

meningen. Man kan få en förståelse för denna process genom passiva synteser (Sages och 

Lundsten, 2004). Tanken är här att det alltid finns något ”redan givet”, att individen genom 

tidigare subjektiva meningskonstruktioner format en för-föreställning om objektets betydelse. 

Dessa tidigare ”syntetiserade” objekt ligger som ett underliggande material, en icke reflexiv 

medveten utgångspunkt – en passiv syntes - som ”färgar” det sätt som individen upplever 

objektet just nu. Genom en noggrann intentionell analys kan man komma åt den rena 

betydelsen, d.v.s. de tidigare meningskonstruktionerna som talar om vad individen anser 

”finns” i världen. Varje passiv syntes som kan dras från en meningsenhet kallas en partiell 

intention (Sages, 2003). Under analysprocessen är det viktigt att anse de partiella intentionerna 

likvärdiga. Forskarens förförståelse eller hans teoretiska/praktiska intresse ska inte påverka 

valet av dem (Sages och Hernfeldt-Dahl, 1999). Exempel på partiella intentioner finns i bild 2 

nedan. 

 
Entitet och predikat 

För att vidare förstå betydelsen av de partiella intentionerna delas de upp i entiteter och 

predikat. Varje partiell intention talar om en entitet, d.v.s. något som existerar för individen. 

Predikatet uttrycker personens karakteristiska sätt att tala om entiteten. Se bild 2 nedan för 

exempel. (Sages och Lundsten, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2. Exempel på ren mening, partiell intention, entitet och predikat.
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Denna struktur, som bildas av alla entiteter och deras predikat, kallas den noematiska kärnan. 

Då modaliteterna sedan kopplas till sina respektive entitets- och predikatsgrupper får man det 

som Husserl kallar det kompletta noemat, den fulla betydelsestrukturen. Denna är det som 

individen, med sina egna ord, svarat på frågan såsom den förståtts av honom/henne (Sages 

och Hernfeldt-Dahl, 1999). 

 

Steg 3: Fenomenologisk tolkning 
Genom ovanstående steg kan man skapa en syntes av analysresultaten som inom 

fenomenologin kallas horisonter. Horisonterna är individens uppfattning av något, en text, en 

händelse, en situation eller en sak. Alla individens horisonter kan tillsammans ge forskaren en 

bild av hans/hennes livsvärld – hur han/hon upplever och konstruerar sin omvärld. Via denna 

bild av individens livsvärld, vad individen tänker och känner just nu, kan man även få en 

förståelse för individens framtida möjligheter. Detta slutliga steg kan ses som det 

fenomenologiska alternativet till det positivistiska begreppet prediktion (Sages och Hernfeldt-

Dahl, 1999).  

  

I denna undersökning har vi använt oss av steg 1 och 2 i den fenomenologiska ansatsen - 

epoché och reduktion. Vi har sedan tolkat resultatet av undersökningen utgående från 

resultatet av dessa steg.  

Då vi inte upplever det som relevant för vårt syfte, har vi inte gått vidare för att konstruera 

undersökningspersonernas horisonter. Inom fenomenologin syftar konstruerandet av 

horisonten till att få fram ”vad man kan förvänta sig av en individ” (Sages och Hernfeldt-

Dahl, 1999). Även om vi, genom att konstruera undersökningspersonernas horisont, skulle 

kunna få en inblick i hur de eventuellt kan tänkas bete sig i liknande situationer i framtiden är 

detta inte syftet med denna undersökning. Vår fokus ligger inte på undersökningspersonerna 

”i sig”, vi vill istället genom deras texter öka vår kunskap om hur tankeprocesserna bakom 

bedömningen av människor kan se ut.  

 

I tabellen på nästa sida redogör vi för de modaliteter vi använt samt den betydelse vi lagt i 

dem. 
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Modalitetsdefinitioner
Modalitet – Belief Förklaring
Doxa-affirmation Meningsenheten är uttryckt utan någon tvekan. Personen är säker på någonting. 
Doxa-negation Någonting är inte känt för personen. Personen säger att han/hon inte vet. 
Probability Någonting är inte säkert, men troligt. 
Possibility Någonting är möjligt. 
Question En fråga är ställd om någonting. 
Modalitet – Function Förklaring
Perceptive Meningsenheten är uttryckt i konkreta och specifika termer. 

Personen uttrycker fakta (inte tolkning). 

Signitive Meningsenheten är uttryckt i abstrakta termer.  
Personen använder symboler/metaforer och uttrycker en tolkning (inte fakta). 

Imaginative Meningsenheten kräver föreställningar av någonting som inte existerar.  
Personen spekulerar om någonting. 

Modalitet - Time Förklaring
Past Någonting tog plats/har skett i det förflutna. 
Present Någonting tar plats i nutid/presens. 
Future Någonting kommer att ta plats i framtiden. 
Present/Past Någonting tog plats i det förflutna, men har effekter på nutiden. 
Present/Future Någonting tar plats i nutid, men kommer att ha effekt på framtiden. 
Always-Recurrent Någonting händer alltid. 
Empty Någonting är sagt utan någon antydan om tidsdimension. 
Modalitet - Affect Förklaring
Positive-Present Meningsenheten är uttryckt med en positiv affekt/känsla i nutid. 
Positive-Prospective Meningsenheten är uttryckt med en positiv affekt/känsla riktad mot framtiden 
Positive-Retrospective Meningsenheten är uttryckt med en positiv affekt/känsla riktad mot det förflutna. 
Neutral Meningsenheten är uttryckt med neutral känsla/affekt eller utan någon affekt. 
Negative-Present Meningsenheten är uttryckt med en negativ affekt/känsla i nutid. 
Negative-Prospective Meningsenheten är uttryckt med en negativ affekt/känsla riktad mot framtiden.  
Negative-Retrospective Meningsenheten är uttryckt med en negativ affekt/känsla riktad mot det förflutna.  
Modalitet – Property Förklaring
My Någonting tillhör ”mig”. 
Your Någonting tillhör ”dig”. 
His Någonting tillhör ”honom”. 
Her Någonting tillhör ”henne”. 
Its Någonting tillhör ”det”. 
Our Någonting tillhör ”oss”. 
Your Någonting tillhör ”er”. 
Their Någonting tillhör ”de”. 
Other Någonting tillhör ”andra”. 
Not stated Ingenting är sagt om tillhörighet. 
Modalitet – Subject Förklaring
I ”Jag” är subjektet i meningsenheten 
We ”Vi” är subjektet i meningsenheten 
He ”Han” är subjektet i meningsenheten 
She ”Hon” är subjektet i meningsenheten 
They ”De” är subjektet i meningsenheten 
One-All Alla eller alla i en specifik kontext, skulle kunna vara subjektet. 
Unspecified Subjektet i meningsenheten är inte specificerat. 
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Vi har i vår textanalys tittat enskilt på texterna tillhörande mötet, medan vi har slagit ihop 

texterna tillhörande delmoment tre (Maria, Henrik och motiveringen till valet). Anledningen 

till detta är, som framgått ovan, att mötet representerar en situation då undersöknings-

personerna endast ser personerna på bilden, utan någon bakgrundsinformation om dem. 

Personerna på mötet förekommer även i en kontext, i en viss miljö. I delmoment tre bedömer 

undersökningspersonerna däremot enskilda personer, med bifogad bakgrundsinformation.  

 

Vid sammanställningen av resultatet insåg vi vissa ”brister” i vår analys. Detta beror troligen 

på att det är första gången vi använder oss av denna analysmodell. I vårt försök att lägga vår 

egen förförståelse åt sidan så mycket som möjligt har vi kanske varit för benägna att inte tolka 

alls. Detta syns tydligast i modalitetsdefinitionen Affect – här har vi mestadels använt oss av 

kategorin ”neutral”. Vår åsikt är dock, i efterhand, att personerna uttrycker mer positiva och 

negativa affekter än vad vi definierat i analysen. I diskussionen kommer vi därför troligen att 

diskutera vissa uttryck som positiva/negativa trots att vi, i analysfasen, definierat dem som 

neutrala. Vi har även i efterhand insett att modalitetsdefinitionen Property var onödig att ha 

med i vår analys. Vi upplever att den egentligen inte bidrar till den ökade förståelse som är 

vårt syfte med undersökningen. Vi har därför valt att inte ha med modaliteten Property och 

dess kategorier i resultatpresentationen. Även om vi insett dessa brister i vår analys är vår 

upplevelse av analysprocessen positiv. Vi upplever att vi fått en distans till texterna, att vi 

utvecklat ett annat tankesätt där vi inte längre tar så mycket som ”redan givet”. 
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RESULTAT 
I resultatet nedan presenterar vi i textform vår tolkning av det erhållna resultatet. Vi har valt 

att lyfta fram de aspekter som vi anser viktiga och som vi även senare kommer att beröra i 

diskussionen. Först redogör vi i sektion 1 för vår tolkning av de modaliteter 

undersökningspersonerna använt, d.v.s. hur de har uttryckt sig. Här har vi valt att fokusera på 

personernas existentiella sätt att vara. Hur de uttrycker sig, oavsett om de talar om mötet eller 

de enskilda personerna.  

Sedan följer sektion 2, där vi lyfter fram de entiteter vi anser viktiga för vår undersökning, 

och en redogörelse för vad undersökningspersonerna har sagt om dessa entiteter. Vi 

presenterar här vår tolkning av de, i analysen, framkomna predikaten som uttrycker 

personernas karakteristiska sätt att tala om entiteten. Här kommer vi att ibland tala om 

enskilda undersökningspersoner men även presentera de mönster – likheter och skillnader - vi 

tyckt oss urskilja av de sammantagna svaren. Enligt Husserls fenomenologi, är intentionalitet, 

att vi alltid riktar oss mot något, det som är gemensamt för vårt medvetande. Vårt syfte är ju 

att fånga individernas tankeprocesser, deras subjektiva meningskonstruktioner bakom en 

bedömning av andra människor. En naturlig följd är då att de entiteter vi har valt ut främst är 

de intentionella objekten, d.v.s. människorna som blivit bedömda (personerna på 

fotografierna). Undersökningspersonerna tillskriver personerna sin subjektiva mening och ger 

oss därmed en inblick i hur de konstruerar sin livsvärld.  

 

Eftersom vi strävar efter ”genomskinlighet” i undersökningen, och för att underlätta för 

läsaren att följa vårt resonemang, har vi valt att i bilaga 4 och 5 presentera tabeller över det 

erhållna resultatet. I bilaga 4 presenterar vi tabeller per undersökningsperson som visar ALLA 

modalitetskategorier (utom property – se metod) som personen använt sig av. Tabeller per 

entitet, om vad alla undersökningspersoner sagt om de olika entiteterna finns i bilaga 5. I de 

fall personen har givit en förklaring till varför han/hon fått just denna uppfattning har vi 

noterat det i kolumnen till höger om predikatet. Detta anser vi vara viktigt då det uttrycker vad 

personen själv uppfattar som anledningen till sin bedömning. I de fall som personen 

överhuvudtaget inte talat om entiteten har vi skuggat respektive tabellrad. För att få en 

översikt och för att kunna urskilja eventuella mönster – likheter och/eller skillnader – har vi 

dock valt att i varje resultattabell redogöra för alla personers uttryckta tankar om varje entitet, 

men undersökningspersonernas enskilda svar är dock urskiljbara. Kolumn Up med numrering 

1, 2 etc. står för undersökningsperson 1, 2 etc. 
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Sektion 1 – Modaliteter 

Undersökningsperson 1 
Personen talar övervägande i doxa-affirmation, d.v.s. han ger uttryck för en säker uppfattning 

och använder också ofta uttrycken ”det/han/hon är”. Signitive och perceptive används lika 

mycket, imaginative lite mindre. Personen beskriver ofta fakta, d.v.s. rena synintryck, som 

sedan tolkas och vidareutvecklas som påvisande beteende eller egenskap som t.ex. ”Karin 

ringer under mötet vilket tyder på att hon saknar uppgifter (dålig planering)”. Nuet och en 

neutral affekt är det som främst återfinns i texten. Framtiden och en positive-prospective 

affekt används vid beskrivning av ett eventuellt framtida samarbete. ”Jag”, ”han” och ”hon” 

används ungefär lika ofta, ”jag” används däremot mycket oftare då personen talar om Maria 

och Henrik än när han talar om mötet. 

 

Undersökningsperson 2 
Personen pratar mestadels i doxa-affirmation och probability. Hon använder uttrycket 

”det/han/hon verkar vara” i stor utsträckning. Hon använder dock omväxlande mer bestämda 

uttryck som ”det/han/hon/ är”. Vidare uttrycker hon sig i många fall i konkreta termer såsom 

”han talar utan att se på någon”, men uttrycker även i stor utsträckning sina egna tolkningar 

som t.ex. ”han verkar vara en person som lyssnar på andra”. Hon pratar mestadels i nutid och 

med en neutral affekt. I tabellen i bilaga 4 ser man också att hon mest talar om ”hon” och 

”han”, men i viss utsträckning även om sig själv då hon uttrycker sina åsikter. Hon använder 

dock inte termen ”vi” någonstans i texten. 

 

Undersökningsperson 3 
 Personen uttrycker ”det/han/hon verkar”  men också ”han/hon ser ut”, d.v.s. använder både 

doxa-affirmation och probability. Han använder perceptive och signitive nästan lika mycket 

men uttrycker också imaginative som ”Henrik tror jag mer far runt med en massa egna 

idéer…”. Han talar mest i nutid. Affekten är mestadels neutral men även negativ som t.ex. 

”det verkar vara någon form av (mindre) kris”. Personen använder ofta jag-form, som ”jag 

tycker/tror/får/måste”. 

 

Undersökningsperson 4 
Personen talar övervägande i doxa-affirmation, d.v.s. att han uttrycker någonting med 

säkerhet. Detta märks i meningsenheter som ”det är jag som leder projektet” och ”jag litar till 
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hans erfarenhet”. I nära 35 % av entiteterna uttrycker han sig dock med probability och ordet 

”verkar” är vanligt förekommande. Han ger uttryck både i fakta och i egna tolkningar. Han 

talar mestadels i presens och i nära samtliga entiteter med en neutral känsla. Subjektet i hans 

meningar är till största del ”jag” som i ”Den första uppfattningen jag får”. ”Hon” samt ”dem” 

är subjekt som också använts förhållandevis ofta. 

 

Undersökningsperson 5 
Personen talar ungefär lika mycket i doxa-affirmation som i probability. Doxa-uttrycken 

handlar dock ofta om egna åsikter som inte direkt rör personerna på bilderna, såsom ”…vilket 

gör att man kan få större förståelse för människor…” . När det gäller personerna talar hon 

oftast om ”det/han/hon verkar”, d.v.s. probability. Signitive används mest när det gäller 

mötesbilden, när det gäller Maria och Henrik är tolkningen oftast kopplad till fakta såsom 

innehållet i brevet. Som tabellen i bilaga 4 visar är det en ganska stor spridning när det gäller 

tid och affekt även om tonvikten lagts på nutid och neutral. Personen talar om ”vi” en gång, 

”…vi verkar vara ganska lika”, om ”jag” enbart två gånger, ”jag tror” och ”jag hade nog valt”. 

Hon talar om ”han” 17 gånger och om ”hon” sju gånger, beskrivningarna om männen är också 

mycket mer utförliga än de om kvinnorna. 

 

Undersökningsperson 6 
Denna person uttrycker sig med stor säkerhet, då 100 % av entiteterna är doxa-affirmation. 

Detta visar sig i personens mer bestämda/säkra uttryck som ”Karin är”, ”Per däremot har”. I 

hälften av entiteterna talar han om fakta men han har även lagt sina egna tolkningar i en 

betydande del av entiteterna och uttrycker även satser där han spekulerar om någonting 

(imaginative). Subjektet i hans meningar är mestadel ”hon” men även ”han” och ”jag” 

förekommer ofta. 

 
Undersökningsperson 7 
Personen talar när det gäller vad hon ”är/tycker/gillar” i doxa-affirmation, probability används 

mer när det gäller vad personerna ”verkar vara”. Hon uttrycker också possibility när hon 

skriver ”skulle kunna ha kul ihop”.  Hon uttrycker lite mer fakta, ”…hon sitter på kortsidan.” 

än tolkning, ”…är nog en rolig typ.” Hon talar övervägande i nutid men med en ganska stor 

spridning när det gäller affekt. Personen talar om ”vi” i samband med både Maria och Henrik. 

Hon talar dock mer om ”han” än om ”hon” och ”jag”, vilket beror på att hon utförligt 

motiverat sitt val av Henrik. 



 39

Undersökningsperson 8 
Undersökningspersonen uttrycker sig i störst utsträckning i doxa-affirmation, men även i 

probability med orden ”troligtvis”, ”troligen” samt ”han vill nog gärna bestämma”. Han pratar 

nästan lika mycket i perceptive t.ex. ”Karin pratar i telefon”, signitive t.ex. ”Anna är en god 

lyssnare” och imaginative t.ex. ”Den här killen blir troligen jobbigare att samarbeta med”. 

Han pratar övervägande i nutid och då ofta med en positiv affekt. För övrigt har han mest en 

neutral affekt men ca 10 % av entiteterna är uttryckta med en negativ affekt i nutid. Han 

pratar mest om ”han”, därefter ”jag” och ”hon”.  

 

Undersökningsperson 9 
Han uttrycker doxa-affirmation som ”Man märker tydligt…”, ” De har olika roller…” men 

även probability med ord som ”verkar som” och ”känns som”. Personen talar nästan lika 

mycket i signitive som i perceptive. Personen talar mest om nutiden och inte alls om dåtid. 

Han uttrycker också always-recurrent som t.ex. ”Detta är en roll som jag själv brukar ha”. 

Han uttrycker mer positiv affekt än negativ men mestadels neutral. Det är en stor spridning 

gällande subject men ”jag” används mest. 

 

Undersökningsperson 10 
Denna person har överhuvudtaget skrivit mycket mer än de andra. Hennes partiella intentioner 

uppgår till 71 st medan de övrigas ligger runt 25-30 st. I och med detta har hon också stor 

bredd i användandet av modalitetskategorierna. Personen pratar dock övervägande i doxa-

affirmation, särskilt då hon uttrycker vad/hur personerna på mötesbilden är och vad de har för 

uppgifter. Hon talar mest i signitive, d.v.s. uttrycker sina egna tolkningar som ”hon är snabb 

från tanke till handling”, men även en hel del i perceptive såsom ”hon sitter på kortänden av 

bordet”. Tiden uttrycks mestadels i presens och i en del fall i presens/futurum. Den största 

andelen entiteter uttrycker hon med en neutral affekt men även delvis med en positiv affekt i 

nutid. Hon pratar mestadels om ”hon”, men även ”han” och ”jag” används i stor utsträckning.  
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Sektion 2 – Entitet/predikat 

Nedanstående resultat är en kortfattad tolkning av de entitetstabeller vi bifogat som bilaga 5. 

Vi har här valt att lyfta fram de mest tydliga trenderna/mönstren som vi tycker oss ha sett i 

materialet. De entiteter som diskuteras är: Möte/De, Per, Karin, David, Anna, Maria och 

Henrik.  

 

Entitet: Möte/Mötet/Möten/Det/De/Alla 
Up 1, 3 och 4 uttrycker negativa åsikter om upplevelsen av mötet medan Up 5, 7 och 10 

uttrycker sig positivt. Up 2 och 9 är mer neutrala. Up 6 och 8 pratar överhuvudtaget inte om 

mötet men talar om de enskilda personerna. Nästan alla berör att personerna på bilden ”pratar  

samtidigt”. De som är positiva tolkar det som ”småprat” och anser att det ser ut att vara en 

god stämning på mötet. De som uppfattar ”pratet” som negativt beskriver mötet som 

”ostrukturerat”, ”allmänt rörigt” och ”att man bör skapa lugnare stämning på det”. Negativt 

anses det också vara att de tycks ha ”samarbetssvårigheter”, ”inte lyssnar särskilt noggrant”  

och att de är ”upprörda” och tycks ha en ”mindre kris”. Som förklaring ges t.ex. att ”alla 

pratar i mun på varandra” och också att ”männens kroppspråk visar” på att de är upprörda. 

 

Entitet: Per/han(s)/honom 
Up 3 har ingen åsikt om Per utan nämner enbart att ”han pratar med Karin”. Up 4 och 9 har 

inte nämnt Per överhuvudtaget. Alla övriga har genomgående uttryckt en negativ uppfattning 

om Per. De tillskriver honom negativa egenskaper både gällande hans personlighet, t.ex. ”inte 

en humoristisk kille”, ”dåligt tålamod” samt hans beteende gentemot de övriga deltagarna på 

mötet, t.ex. ”ifrågasätter och motsäger sig det mesta”, ”låter sig själv få utlopp för sina 

aggressioner” och ”verkar vara en pratkvarn”. Up 10 hör också till dem som ser negativt på 

Per men försöker förklara hans utseende som ”väldigt proper och sträng” med att sätta in 

honom i en kontext och tillskriva honom en specifik roll som ”kontrollant”. 

 

Entitet: Karin/hon/henne(s) 
Up 4 och 9 uttrycker ingen åsikt alls om Karin. Up 1 och 8 uttrycker negativa uppfattningar 

om henne. Uppfattningen tycks relaterad till att hon talar i telefon. Up 1 säger t.ex. att Karin 

”tydligen saknar arbetsuppgifter” och förklarar det med att hon ”ringer under mötet”. Up 8 ser 

Karin som ”ointresserad” och att ”hon har bristande respekt mot de andra”. Även Up 8 

förklarar det med att hon ”pratar i telefon”. 
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Positiva åsikter och uppfattningar om Karin har Up 2, 3, 5 och 10. De tolkar situationen, och 

det faktum att hon talar i telefon som att hon ”tar reda på information” och ”reder ut 

oklarheter”. Up 10 har även tillskrivit Karin positiva egenskaper p.g.a. att hon talar i telefon. 

Up 10 säger ”som är snabb från tanke till handling” och ”som alltid är sprudlande av idéer” 

och motiverar detta med att Karin ”ser ut att ha tagit kommandot genom att snabbt greppa 

telefonen när en fråga kommit upp".  

Tre personer har uppfattat Karin som den som leder mötet. Eftersom Up 1 har uppfattat det 

faktum att Karin ringer under mötet som ett tecken på dålig planering ser Up 1 det också som 

negativt om de skulle vara hon som leder mötet. Up 7 uttrycker enbart detta som ett faktum, 

”som det känns som är den som håller i mötet – eftersom hon sitter på kortsidan”. Up 10 har 

också uppfattat Karin som projektledare, också p.g.a. ”att hon sitter på kortänden av bordet”. 

Up 6 är den enda som varken berör telefonsamtalet eller att Karin har någon specifik roll.  

 

Entitet: David/han(s)/honom 
Up 3 uttrycker bara fakta, d.v.s. ”som pratar med Anna”. Up 4 och 9 diskuterar inte David 

alls. Överlag har alla andra Up mindre överensstämmande åsikter om David. Up 1 och Up 2 

diskuterar båda att han ”inte riktar sig mot någon” respektive ”talar utan att se på någon”. De 

har dock tolkat detta på olika sätt. Up 1 anser att det tyder på osäkerhet medan Up 2 ser det 

som ett tecken på auktoritet. Up 7, 8 och 10 är positiva, de tillskriver t.ex. David egenskaper 

som ”lugn och sansad”, ”seriös och trevlig” och ”erfaren och professionell”. Up 5 talar om 

David på ett sätt som varken är tydligt positivt eller negativt. Up 5 säger t.ex. att ”han verkar 

angelägen att komma fram till en lösning så snabbt som möjligt” och ”han är en ganska enkel 

människa som inte gillar att komplicera saker och ting i onödan”. Up 6 uppfattar David på ett 

relativt positivt sätt men tycks även uppfatta att han kräver något av de övriga 

mötesdeltagarna. Han säger t.ex. ”han har en hel del goda såväl som mindre goda idéer – som 

han måste få möjlighet att utveckla”. 

 

Entitet: Anna/hon/henne(s) 
Up 3 säger ”som pratar med David” och Up 4 och 9 uttrycker ingen åsikt alls om Anna.  

Up 1, 2, 6 och 8 har uppfattat det som att Anna lyssnar. De har lyft fram detta som en positiv 

sak som tyder på att hon är ”lyhörd”, ”en god lyssnare” och ”intresserad”. Up 1 nämner också 

att Anna ”riktar sig mot den hon lyssnar på” och tycks koppla ihop det med att hon är ”lugn 

och skärpt”. Överlag har Up tillskrivit Anna positiva egenskaper såsom ”glad och trevlig”, 

”snäll och rar” och ”någon som kan tänka sig att kompromissa”. Up 7 är den enda som 
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uttryckt en tydligt negativ åsikt om Anna genom att säga ”hon verkar vara lite strikt”. Denna 

åsikt anser sig Up 7 ha fått p.g.a. klädseln.  

 

Entitet: Maria/hon/henne(s) 
Up 1, 2, 9 och 10 talar om att Maria är driftig, ambitiös, initiativrik/handlingskraftig. Up 1 och 

2 tycker samtidigt att hon är bestämmande och streberaktig. Up 9 och 10 uttrycker det mer 

som ett konstaterande. Up 3 säger att Maria först verkade driftig men att hon sedan ”ser lite 

mesig ut”. Up 3:s fortsatta beskrivning är sedan ”osäker, men seriös”, ”inte så självgående” 

och ”kräver en del handledning”. Up 2, 3 och 6 påpekar att Maria inte ser glad och trevlig ut, i 

motsats till vad hon sagt i brevet, vilket understryks av Up 2 och 6 som säger att de upplever 

att texten inte stämmer överens med uppfattningen de får av fotot. Även Up 4 och 7 

kommenterar brevet, de anser båda att texten är opersonlig. Up 7, 8 och 9 är genomgående 

positiva då de beskriver Maria, och beskriver henne utifrån en jämförelse med sig själva. Up 

1, 6 och 8 talar om Marias utseende. Up 6 och 8 uppfattar henne som attraktiv/söt och Up 6 

säger även ”som det hade varit roligare att jobba med då jag trivs väldigt bra med söta flickor 

i närheten”. Up 1 ser istället Marias ”utseende, klädsel och högt tempo och snabba beslut” 

som en förklaring till att hon uppfattas som ”organiserad och strukturerad”. Förutom Up 1 har 

även Up 4, 5 och 10 diskuterat begreppet ”snabba beslut” som fanns i Marias text. Up 4 och 5 

ser det som något riskabelt i arbetssituationer. Up 1 och 10 har däremot lagt andra betydelser i 

begreppet. Up 10 ser det t.ex. som att det ”innebär att det händer mycket”.  

Up 3, 4, 9 och 10 tycker att det är svårt att svara på frågan p.g.a. att det är svårt att bilda sig en 

uppfattning om en människa endast genom ett foto och lite text. Up 4 nämner även att en 

intervju skulle behövas för att få en bättre uppfattning av hur Maria är. Up 10 nämner att 

texten säger väldigt lite, hon spekulerar vidare att detta kan bero på att Maria inte ”vill skryta” 

och ”inte framhäva hur duktig hon egentligen är”. Ett annat begrepp ”högt tempo” som 

nämnts i brevet har kommenterats av Up. Up 5 ser det som något som kan bli besvärligt om 

Maria ”kräver samma arbetstempo av sin omgivning” medan Up 10 ser det som ett tecken på 

att hon ”är stresstålig”. 

 

Entitet: Henrik/han(s)/honom 
Varje Up har mer bestämda åsikter om Henrik än de har om Maria. De är antingen mer 

positiva eller negativa. Up 9 säger även att hon uppfattar Henrik som någon ”som man 

antingen gillar eller har svårt för”. Up 1, 2, 4 och 7 är positiva i sin uppfattning av Henrik. De 

beskriver honom som t.ex. ”lugn och stabil”, ”verkar ha erfarenhet och vara strukturerad”, 
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”glad, trevlig och sympatisk” och som ”rolig och avslappnad”. Up 3, 8 och 10 uttrycker mer 

negativa åsikter om Henrik, såsom ”lite för hurtig för min smak”, ”far runt med en massa 

idéer som han vill förverkliga”, ”vill framhäva sig själv” och ”inte är så snabb från tanke till 

handling”. Henrik tycks även uppfattas på två motsatta sätt när det gäller hans sätt att förhålla 

sig till andra i arbetssituationer. Up 1 tror han har ”mer samarbetsvilja”, Up 2 skriver att han 

”verkar vara en person som lyssnar på andra” och Up 7 anser att ”han inte ser ut att vara en 

översittartyp”. Däremot anser Up 5 att han ”nog lätt kan köra över andra” och att han 

”möjligtvis kan ha för mycket tävlarinstinkt istället för samarbetsförmågor”. Up 8 tror att det 

”troligen blir jobbigare att samarbeta med honom” och att han ”nog vill bestämma så mycket 

som möjligt själv” och Up 9 skriver att ”han lätt kan uppfattas som en person som lätt ska 

bestämma och ta över”. Up 5 och 9 uttrycker förutom detta ganska blandade åsikter om 

Henrik, så gör även Up 6. Något som Up 4, 5, 7 och 9 nämner är att de uppfattar Henrik som 

erfaren, t.ex. att han ”har vanan inne”. 

Up 1, 2, 6 och 10 kommenterar texten i brevet. Up 1 anser att Henrik ”gav en bättre 

presentation av sig själv”, Up 2 att han ”har ett brev som man tror på innehållet i” och 

förklarar detta med att fotot stämmer överens med texten i brevet. Up 6 har egentligen 

diskuterat texten mer än han överhuvudtaget talat om Henrik. Up 6 säger t.ex. att texten ”på 

ett mer beskrivande sätt talar om personen”. Up 1 påpekar vidare att Henrik upplevs ”precis 

som han beskriver sig själv”, vilket även Up 10 lyfter fram med ”han ser ut som en lugn och 

ansvarsfull person, precis som han säger”. Up 10 anser också att Henriks text ”berättar mer än 

Marias”. Henrik beskrivs av Up 7 utifrån en jämförelse med sig själv, som ”som verkar ha 

erfarenhet av projektledning, vilket jag inte har”. Up 5 och 7 kommenterar könsaspekten, 

d.v.s. att de lyfter fram att det är positivt att Henrik är man i förhållande till att de är kvinnor. 

Up 5 säger att ”jag tror jag gillar att arbeta ihop med killar mer än med tjejer när det gäller 

projekt och grupparbete” och Up 7 att ”jag tror han skulle komplettera mig eftersom jag är 

ung och kvinna”. Några av Up har berört Henriks utseende. Up 1 anser att ”hans utseende och 

klädsel” säger att han är ”lugn och stabil”. Up 7 kommenterar att han är ”ganska ledigt klädd” 

vilket gör att han ”ser väldigt sympatisk ut”. Att Henrik ”har ett leende som känns något 

falskt” är en kommentar från Up 6. I texten nämner Henrik att han brukar tävlingssegla vilket 

Up 10 ser som något negativt ”eftersom det betyder att han kommer att vara borta långa 

perioder för att tävla”. Up 8 tolkar detta på följande sätt, ”tävlingssegling handlar mycket om 

att samarbeta men han vill nog bestämma så mycket som möjligt själv”. Up 10 anser att det är 

”svårt att bilda sig en uppfattning om honom” och Up 4 anser att en ”intervju borde båda få 

komma på så att man lättare kan skapa sig en uppfattning”. 
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DISKUSSION 
När Up pratar om mötet och personerna på bilden kan man se att kontexten spelar roll. Vi 

ville ju ha med mötesbilden för att sätta personerna i ett sammanhang. Up har också i ganska 

stor utsträckning diskuterat personernas egenskaper utgående från hur de uppfattar att de 

relaterar till varandra. Vidare säger både Up 3 och Up 8 att de dragit slutsatser om de olika 

personerna utgående från kroppsspråket. Up 3 säger att männens kroppspråk tyder på att det 

är upprörda. Som Fast (1992) påpekar kan undertexten, såsom bl.a. utseende, hållning, 

handrörelser, mimik och ögonkontakt förmedla olika sorters budskap. Förutom att Up 3 ser 

männen, alltså både David och Per, som aggressiva har flertalet av Up sett Per som otrevlig 

och aggressiv. På bilden har Per händerna delvis slutna och verkar också gestikulera mer än 

de andra mötesdeltagarna. Per ler inte heller på bilden utan hans ansiktsuttryck ger en bild av 

att han talar. Enligt Fast ger en knuten hand ett intryck av aggressivitet. Enligt Daun (1994) 

gestikulerar svensken mindre än många andra kulturer och pratsamhet/högljuddhet ses ofta 

som något negativt. Leendet ger, enligt Fast (1992), ett budskap som förmedlar förtroende, 

omtanke, avspändhet och att personen trivs. Vi tror att det är alla dessa faktorer, händerna, 

gestikulerandet, den öppna munnen som tyder på att Per talar och frånvaron av leende som 

sammantaget förmedlat ett budskap till Up om att Per är aggressiv.  

 

Utöver Up 3 har dock inte de övriga Up tolkat Davids beteende som speciellt aggressivt. De 

övriga har uppfattat honom på lite olika sätt. Up 1 och Up 2 har t.ex. tolkat David på helt 

motsatt sätt. Up 1 tycker att han ”verkar osäker” medan Up 2 tycker att han ”verkar ha 

auktoritet”. På bilden håller David händerna med en öppen handflata uppåt. Enligt Fast ger 

denna handrörelse, beroende på placering, antingen ett budskap om att något är betydelsefullt 

eller att personen ifråga är osäker. Även kroppshållningen sänder ett budskap och Davids 

kroppshållning kan kanske lätt uppfattas som hopsjunken, vilket kan ge ett intryck av 

sårbarhet, osäkerhet eller förlägenhet. Fast menar också att om man vänder sig mot den man 

talar med visar man intresse, medan man förmedlar ointresse genom att vända sig bort.  

Up 1 och Up 2 har båda nämnt att David inte ”riktar sig mot någon” och att han ”talar utan att 

se på någon”. På bilden sitter David egentligen inte vänd åt något håll utan ”ser rakt fram”. 

Vår tolkning är att Up 1 och Up 2 uppfattat händernas placering på olika sätt. Utöver det har 

kroppshållningen uppfattats av Up 2 som att han har sådan auktoritet att han inte behöver göra 

anspråk på någons intresse, alltså rikta sig mot någon, medan det av Up 1 tolkats som 

osäkerhet. 
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Detta med riktningen mot den man talar med nämns också i samband med Anna. På bilden 

riktar sig Anna lätt mot David. Som Fast lyfter fram, och som vi nämnt ovan, visar man på så 

vis intresse för personen i fråga. Detta är också hur flertalet av Up har uppfattat det. De 

skriver att hon är ”intresserad” och en ”god lyssnare”. Överlag har Up tolkat Anna på ett 

positivt sätt, något som vi också tror kan bero på att hon ler på bilden. Leendet förmedlar ju, 

enligt Fast, förtroende och omtanke. Anna har också benämnts som ”glad och trevlig” och 

”snäll och rar”. Up 7 har dock uttryckt en avvikande åsikt än de övriga, han ser Anna som 

”lite strikt” och säger vidare att han fått denna uppfattning på grund av klädseln. Eftersom alla 

på mötesbilden har kavajer skiljer sig inte Anna från de övriga i den omfattningen att det i sig, 

enligt oss, skulle motivera Up 7:s uppfattning. Däremot kan klädseln i kombination med 

Annas hår kanske givit Up 7 denna uppfattning, även om han själv inte varit medveten om 

detta. Även hårlängd förmedlar, enligt Fast, ett budskap. Kort hår hos kvinnor förmedlar ett 

intryck av kompetens. Annas hår är uppsatt, vilket kan tolkas som kort och vidare som ”lite 

strikt”.  

 

Angående Maria utrycker sig Up mer varierat och tveksamt än när det gäller de övriga 

personerna på bilderna. Hon tycks vara svår att få en uppfattning om. Detta tror vi att kan bero 

på att Maria inte uttrycker speciellt mycket med sitt ansikte. Enligt Fast är det viktigt att man 

uttrycker någon form av intryck eftersom brist på intryck kan förmedla ett negativt budskap. 

Up 2, Up 3 och Up 6 har också uppfattat det som att Marias utseende inte stämmer överens 

med det hon, i den till bilden bifogade texten, säger om sig själv. De säger att hon inte ser så 

glad och trevlig ut som hon säger och de litar tydligen mer på bilden än på texten när de gör 

sin bedömning. Fast säger också att i de fall ”bilden” uttrycker något annat än ”orden” har 

människor en tendens att lita till den uppfattning de får av bilden. Up 3 uttrycker också att han 

först tycker Maria ser driftig ut, sedan att hon ”ser lite mesig ut”. Här kan vi bara spekulera 

men kanske har texten förmedlat ett intryck av ”driftighet” medan bilden sedan förmedlat ett 

intryck av ”mesighet”. Up 3:s fortsatta åsikter om Maria är i alla fall baserad på det andra 

intrycket! 

 

När det gäller överensstämmelse med bild och den till bilden bifogade texten påtalar fyra av 

Up att de tycker att Henriks text stämmer bättre med bilden. Detta gör också, enligt Up att 

man tror på innehållet i brevet. Detta tycker vi tydligt visar att ”bilden” säger mer än orden. 

Samma personer beskriver honom även på ett positivt sätt som ”lugn och ansvarsfull”, något 

som också sägs i texten. Det faktum att Henriks text innehåller något om hans privatliv, i 
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motsats till Marias text, kan också ha påverkat Up att uppfatta honom som mer ”avslappnad”. 

Att Henrik uppfattats på ett annorlunda sätt än Maria tror vi alltså beror både på innehållet i 

brevet (”som man tror på”) och på att han ler, men även p.g.a. hans klädsel. Han är den ende 

av alla personerna på bilden som inte har kavaj. Up 7 säger också att ”den lediga klädseln” får 

Henrik att se ”sympatisk” ut. Henriks leende tror vi har påverkat att Up ser honom på ett 

positivt sätt, även om Up 6 säger att han tycker att ”leendet känns något falskt”. Up 2 och Up 

3 säger båda att ”han ser glad ut”. Vissa Up har dock också uppfattat Henrik som 

”bestämmande” och ”någon som lätt kan köra över andra”. Här tror vi att texten har spelat en 

stor roll i och med att Up anser sig kunna ”tro” på den. Texten säger att Henrik är van vid 

självständigt arbete, att han tävlingsseglar och han talar om ”sina starka sidor”. Detta tycks ha 

uppfattats av Up som å ena sidan ett tecken på lugn, samarbetsförmågor och ansvarsfullhet 

men å andra sidan som någon som kanske är lite ”för” säker på sig själv, eller som Up 3 

uttrycker det ”för hurtig för min smak”. Ett annat exempel på att bilden betytt mer än orden är 

att Maria, i texten där hon beskriver sig själv, har nämnt att hon tycker om att ha många 

människor omkring sig. Henrik nämner istället ordet självständighet och nämner 

överhuvudtaget ingen ”social” aspekt. Men eftersom Up inte tror på Marias text, har Henrik 

ändå uppfattats av flera Up som att han har ”mer samarbetsförmågor” än Maria, troligen 

beroende på det intryck de fått av bilden.  

 

Klädseln tycks ha spelat en viss roll för hur Up har uppfattat de olika personerna men med 

olika bedömningar som följd. Ändå anser vi att de flesta har ganska liknande klädsel. Kanske 

kan förklaringen ligga i att Up är från många olika branscher där den typiska ”arbetsklädseln” 

är olika. Fast anser att budskapet man vill sända ut bör motsvara klädstilen och vilket budskap 

som är ”passande” är ju beroende på bransch. Enligt Bengts, Bruno och Nilson-Puccio (2001) 

har den svenska kulturen även en viss syn på klädstil – man ska inte sticka ut. Vi tycker, så 

här i efterhand, att det är synd att alla personer på bilderna är relativt neutralt klädda. Det 

skulle varit intressant att se hur Up hade reagerat på om en av personerna ”stuckit ut”.  

 

Då Up har givit egna förklaringar till sin uppfattning om personerna har de ofta talat om 

utseende, klädsel och den till bilden bifogade textens innehåll. Ahrnborg Swenson (1997) 

talar om personkemi som är det som i slutänden urskiljer en person bland många andra 

sökande till ett arbete. Uppfattningen om personkemin är resultatet av en intuitiv process som 

innefattar många ingredienser, däribland utseende, klädsel och beteende. Även om vi, i denna 
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studie, inte lagt vikt vid valet av person tror vi ändå att personkemin spelat en viss roll i hur 

Up har uppfattat personerna. 

Den enda personen på mötesbilden som vi inte hittills diskuterat är Karin. Detta beror på att 

vad Up här tycks ha koncentrerat sig på är något helt annat än Karin själv. Det som Up lyfter 

fram är istället det faktum att hon sitter på ”bordsänden” och att hon ”talar i telefon”. Dessa 

yttre signaler, samt troligen även det faktum att hon sitter med ryggen till, tycks ha distraherat 

Up så att de egentligen inte diskuterat Karin utgående från samma kriterier som de övriga 

personerna, såsom klädsel, utseende, kroppspråk etc. Lundh (1992) talar om människans 

perception/kognition och att människans kognitiva kapacitet är begränsad. Detta medför att 

man alltid måste välja vad man riktar sin uppmärksamhet på. Jeffmar (1987) säger vidare att 

när man väl valt, omedvetet eller medvetet, vad man ska uppmärksamma aktiveras ett 

lämpligt socialt schema som sedan styr vad man förväntar sig av, och hur man bedömer 

personen i fråga. I Karins fall har tydligen t.ex. det faktum att hon talar i telefon fått Up att se 

henne som ”den som verkar ta tag i problem”, ”snabb från tanke till handling” men även att 

hon ”visar bristande respekt” och ”saknar uppgifter”. Eftersom kognitiva scheman byggs 

genom erfarenhet kan detta ses som ett tecken på att Up har byggt olika scheman om just detta 

– att någon talar i telefon på ett möte. Även Johnson-Lairds och Shafirs (1994) diskussion om 

resonerande kan bidra med en förklaring. Up har, i Karins fall, konstruerat en explicit modell, 

innehållande den ”viktigaste” informationen som här då blir de tydligare, yttre, signalerna 

som telefonen/bordsplaceringen. Som Johnson-Laird och Shafir påtalar, stannar de flesta 

människor här istället för att gå vidare och undersöka ”andra möjligheter”.  

 

Mycket av det människor tar in via sin perception blir aldrig medvetet, på grund av de 

kognitiva strukturernas begränsade kapacitet, men de kan ändock påverka vår bedömning. 

Kunda (1999) kallar detta människans automatiska processer och menar att vår bedömning 

ofta grundar sig på både medvetna, kontrollerade och omedvetna automatiska processer.  

När Up har bedömt bilderna har de på ett medvetet plan uppmärksammat vissa tydliga saker i 

klädsel, utseende och i Maria och Henriks egna texter, som t.ex. leenden och vissa ord. Vi 

anser att dock att de även baserat sin bedömning på sådant de uppmärksammat på ett mer 

omedvetet plan, som t.ex. Pers och Davids handrörelser eller Marias ansiktsuttryck. 

Ett annat exempel är att flera Up beskriver mötet som ”ostrukturerat” och ”rörigt” och har 

förklarat sin uppfattning med att ”alla pratar i mun på varandra”. Vad de flesta, förutom Up 

10, inte har kommenterat är att bordet är fullt med papper, något som vi tror på ett omedvetet 

plan kan ha bidragit till deras uppfattning om att mötet är ”rörigt”. 
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Att Up inte medvetet uppmärksammat vissa saker kan åter (se Karin ovan) förklaras med det 

Johnson-Laird och Shafir (1994) talar om. De menar alltså att människor konstruerar explicita 

modeller när de resonerar sig fram till ett beslut eller en bedömning. Dessa modeller baseras, 

för att inte överbelasta minnet, på så lite information som möjligt. När modellen väl är 

konstruerad överväger man inte andra alternativ utan gör sin bedömning utifrån den explicita 

modellen. Vi tror, att när Up väl hade fokuserat på vissa nyckelaspekter, konstruerade de sin 

modell och gick därför inte vidare till andra aspekter i bilderna. Detta, tror vi, har skett även i 

andra fall än i exemplet Karin som vi tidigare lyft fram. 

Vissa aspekter som Up uppmärksammat i bilderna, och hur de sedan tolkat dem, tror vi beror 

på konceptuellt/stereotypt tänkande. Kunda (1999) anser att man utgår från en prototyp när 

man kategoriserar saker och ting i omvärlden. Kategoriseringar är en grupp objekt/fenomen 

som vi anser hör ihop. Vilka objekt/fenomen som hör ihop beror på hur vår gemensamma 

livsvärld ser ut. Koncepten är sedan de mentala representationerna av olika kategorier i 

omvärlden. När det gäller konceptet möte tror vi att Up har uppfattat t.ex. Karins placering 

vid bordets kortsida som att hon ”är den som leder mötet” på grund av deras konceptuella bild 

av hur ett möte ”går till” i vårt samhället. En stereotyp är, enligt Kunda, ett socialt koncept 

som innehåller kunskaper och uppfattningar om sociala grupper. När man ser en människa 

kan en mängd olika stereotyper aktiveras, såsom kön, ras, ålder. En grov stereotyp är kön, då 

det ju finns bara två. Tre av Up har berört detta och har kommenterat att det är positivt i sig att 

personen är tjej eller kille. Up 5 har t.ex. ansett att hon trivs bättre med killar och Up 6 att han 

skulle trivas bättre ”med söta flickor i närheten”. En stereotyp som vi anser är en aning 

underligt att den inte aktiverats är ras, d.v.s. att David är en svart man. Om detta beror på en 

överkompensation för att det inte anses politiskt korrekt att bedöma någon utifrån ras eller om 

Up verkligen inte ansett det betydelsefullt kan vi inte veta. Det kan också vara ett uttryck för 

det som Daun (1994) talar om som det moderna inslaget i den svenska kulturen. Eftersom 

svensken vill se sig som modern, d.v.s. som icke-kulturbunden utan öppen och fördomsfri kan 

de ha velat undvika stereotypiseringar. Detta p.g.a. att det kan uppfattas som om användandet 

av stereotyper visar på en mindre rationell och öppen inställning. 

 

Även vissa ord kan aktivera ett konceptuellt/stereotypt tänkande. I den till bilden bifogade 

texten har t.ex. Maria talat om att hon är van vid ”snabba beslut” och att arbeta i ett ”högt 

tempo”. Detta har, tror vi, sedan föranlett Up att tolka henne som ”initiativrik”, 

”handlingskraftig” och ”driftig”. Även övriga ord i texten tror vi har färgat av sig på Up:s 

uppfattning p.g.a. de omedvetna automatiska processerna som Kunda (1999) talar om. Henrik 
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säger t.ex. att tidigare anställningar ”gett mig erfarenhet” medan Maria inte nämner ordet 

erfarenhet utan talar om att hon ”tidigare arbetat med”. Up har sedan uppfattat Henrik som 

mer erfaren än Maria, vilket vi tror beror på att ordet använts i texten och det har sedan vidare 

färgat Up:s uppfattning.  

 

Språket och vår värdegrund, och därmed vår kultur, är intimt sammankopplade säger Ehn och 

Löfgren (2001). Enligt Hedin (2001) ser vi inte vår egen värdegrund och kultur förrän den 

kontrasteras mot något annat. Detta har Daun (1994) försökt göra i sin diskussion om de 

preferenser och beteenden som han ser som ett uttryck för värderingarna inom den svenska 

kulturen. Kulturen är ju enligt Berry et al (1992) olika aspekter i livet som människor i en 

grupp delar. Vi tycker oss ha sett hur den svenska kulturen återspeglas i de ordval som Up har 

använt, även om de till bilderna bifogade texterna till viss mån givit dem vissa av orden. Up 

har t.ex. använt sig av ordet ”lugn” och ofta kopplat ihop det med en positiv affekt. Enligt 

Daun (1994) är egenskaper som tillbakadragenhet, lugn och lågmäldhet positiva i den svenska 

kulturen. Anna tycks t.ex. ha uppfattats som tillbakadragen, eller blyg, och uppfattningarna 

om henne har också varit ”god lyssnare”, ”snäll och rar” och liknande positiva beskrivningar. 

Eftersom lågmäldhet anses bra blir pratsamhet ofta något negativt. Här kan vi se hur Up har 

uppfattat Per, d.v.s. negativt. Up 7 har också beskrivit Per som en ”pratkvarn”, vilket är ett 

exempel som även Daun lyfter fram i sin bok.  

En annan kommentar som fällts om Anna, i en positiv bemärkelse, är att ”hon verkar vara 

någon som kan tänka sig kompromissa”. Enligt både Daun (1994) och Bengts m.fl. (2001) är 

viljan till konsensus något ”typiskt” svenskt. Denna aspekt kan vi även se i det som Bengts 

m.fl. lyfter fram om ordet lite. De menar att man i Sverige ofta använder detta uttryck för att 

mildra sina omdömen för att inte stöta sig med någon. Flera av Up har använt sig av denna 

ordkombination, de har bl.a. beskrivit de olika personernas som: lite strikt, lite streberaktig, 

lite mesig, lite osäker, lite hispig, lite bestämmande, lite för hurtig, lite pedant, något dryg. 

Som Bengts också påpekar har ordet lite olika innebörd beroende på om det uttalas med långt 

eller kort i. Eftersom det är text vi analyserat kan vi ju inte veta vilket typ av i Up ”sagt”. 

 

Vi har bett Up i t.ex. våra instruktionstexter ställa det som Ahrnborg Swenson (1997) 

benämner prognos och som hon anser vara den svåraste bedömningspunkten för en 

rekryterare. Närmare bestämt har vi bett dem att tänka sig in i hur det skulle vara att 

samarbeta med Maria och Henrik. Detta innebär en lite annorlunda bedömningsgrund än vad 

som vanligen används av professionella rekryterare, som ju vanligtvis inte ska arbeta 
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tillsammans med den rekryterade. Men, som Linderlöw Danielsson (2003) påpekar, är även 

rekryterare människor och som sådana gör även de obefogade generaliseringar utifrån en 

persons utseende. Även om skillnaden mellan ”vanliga” människor och rekryterare därför 

kanske ändå inte är så stor var vi nyfikna på att se om de på grund av olika målsättningar 

skiljer sig i bedömningskriterier. Vad vi har tyckt oss se är att de dock inte gör det. Vi anser 

att Up tagit upp ungefär samma områden som Prien (1992) nämner, d.v.s. kapacitet, 

begåvning, utseende och arbetsmotivation. Vi uppfattar det som att Up utöver ovanstående 

områden även lagt stor vikt vid den privata och sociala aspekten. Up 10 anser t.ex. att det 

skulle vara negativt att Henrik tävlingsseglar ”eftersom det betyder att han kommer att vara 

borta långa perioder för att tävla”. Up 7 och Up 8 har också refererat till att de verkar ”ganska 

lika/samma typ som” som en anledning till att de skulle trivas att arbeta med Maria. Även 

detta är något som Ahrnborg Swenson lyfter fram, att det moderna samhället kommer att göra 

att rekryteraren också måste fästa större vikt vid dessa aspekter.  

Som vi nämnt tidigare har Up givit egna förklaringar till varför de uppfattat personerna på det 

sätt som de gjort. Även om vi i instruktionerna bett dem ange varför de bildat sig en viss 

uppfattning är det också, enligt Blom Kemdal (2000) mänskligt att försöka hitta orsaker till 

olika fenomen/beteenden. Enligt Blom Kemdal förklarar människor ofta andras beteende med 

interna faktorer medan de förklarar sitt eget beteende med externa faktorer. Up har oftast 

också förklarat sin uppfattning av personerna på bilderna med yttre faktorer såsom kläder, 

utseende eller kroppspråk. Personernas beteende har de dock förklarat med att de är lugna, 

ointresserade eller osäkra. Vi har visserligen bett dem göra dessa bedömningar men de kunde 

ha, och vissa har också gjort det, förklarat det med yttre faktorer. Det har t.ex. Up 10 gjort, 

som tycker att Per ser proper och sträng ut men som istället för att förklara det med att det är 

en personlig egenskap tror att han kan vara en sorts sponsor som är där för att kontrollera sitt 

bolags intressen. Vi tror dock inte att de flesta Up varit medvetna om alla olika saker som 

vägts in i deras bedömning utan att även omedvetna automatiska processer, som vi tidigare 

nämnt, spelat in. 

 

Som Lahdenperä (2001) säger, gäller värderingar grundläggande uppfattningar om vad som är 

rätt och fel, gott och ont. De gemensamt artikulerade värderingarna inom en grupp eller ett 

land bildar vår värdegrund som sedan styr en stor del av det man tycker, tänker och gör. Berry 

et al (1992) säger också att vår värdegrund oundvikligen blir påverkad av den omgivande 

kulturen. Vi tror därför att mycket av det som styrt Up:s uppfattningar har sin grund i den 

kultur de växt upp i, alltså den svenska. Utgående från det som anses bra eller dåligt i den 
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svenska kulturen, den svenska värdegrunden, har de gjort sina bedömningar. Detta tycker vi 

oss t.ex. se i modalitetsresultatet. Vi anser att de visar en ganska enhetlig bild, ingen sticker 

egentligen ut – något som enligt Bengts m.fl. (2001) är ganska typiskt svenskt. Kanske skulle 

modalitetsresultatet, t.ex. funktion, visat mer variation om Up varit från olika kulturer. Detta 

tror vi eftersom svensken, enligt Daun (1994), strävar efter att vara modern och rationell, 

alltså inte basera bedömningar på fantasi eller känslor.  

 

Ändå har ju inte Up tyckt likadant i alla sammanhang. Detta är naturligt då de är enskilda 

personer med olika kön, ålder, yrken och bakgrund. På grund av detta har de under sina liv 

haft vissa gemensamma, men även många olika, erfarenheter av omvärlden runt omkring. 

Dessa olika erfarenheter har sedan konstruerat deras kognitiva (och sociala) scheman, byggt 

deras värdegrund och därmed även delvis deras identitet. Deras subjektiva uppfattning av 

omvärlden utgår från detta, från deras livsvärld. Enligt både Sjögren (1998), Caprara och 

Cervone (2000) och Lindgren m.fl. (2001) är identitetsskapande en ömsesidig, kontinuerlig 

process där både inre personliga egenskaper och yttre sociala skeenden spelar stor roll.  

Avslutande kommentarer 

Vi anser att vi har uppnått vårt syfte, att medvetandegöra vilka tankemönster/processer man 

har för att fortsättningsvis kanske kunna möta människor mer öppet och undvika ”felaktiga” 

eller orättvisa bedömningar. Vi har blivit medvetna om att de bakomliggande mönstren är 

komplexa och består av många olika komponenter men att dessa oundvikligen är färgade av 

den kultur vi delar med våra undersökningspersoner. Våra kognitiva strukturer är formade av 

våra erfarenheter. Dessa strukturer styr sedan vad vi uppmärksammar i vår omvärld och hur vi 

bearbetar den information som vi, medvetet som omedvetet, tar in. Vår kultur påverkar hur vi 

uppfattar olika yttre signaler men även hur vi värderar dessa signaler. Så oavsett om det gäller 

hur vi resonerar, attribuerar eller kategoriserar, hur vi tolkar andra människors kroppspråk, 

utseende eller ord och vad vi bedömer som bra eller dåligt är det baserat på vår subjektiva 

upplevelse av vår kultur som är en viktig del av vår identitet.   

 

I denna uppsats har vi, som sagt, anlagt ett fenomenologiskt perspektiv, d.v.s. vi har utgått 

från individens subjektiva meningskonstruktioner. Den fenomenologiska ansatsen har bidragit 

mycket till att vi lyckats få både bredd och detaljrikedom i vårt undersökningsmaterial. Med 

ett på förhand formulerat frågeformulär, som är vanligt i kvantitativ forskning, skulle vi aldrig 

ha kunnat fånga många av de aspekter som nu kommit fram. Genom den öppna 
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frågeformuleringen har vi kunnat fånga individernas, ibland implicita, men alltid subjektiva 

tolkningar av sin omvärld. Som exempel kan lyftas fram att Up har uppfattat Karin som 

”mötesledare” p.g.a. ”placeringen vid bordsänden”. Denna sorts meningsskapande 

konstruktioner skulle vi inte ha kunnat fånga med t.ex. på förhand formulerade 

svarsalternativ. Användandet av Minerva har hjälpt oss i vår arbetsprocess att i Up:s texter 

finna vad de är de egentligen säger. Det har hjälpt oss att gå ”bortom orden”, bakom det 

uppenbara. Under våra diskussioner har vi hittat en mängd aspekter som vi, p.g.a. utrymmes- 

och tidsmässiga skäl, inte kunnat ta upp i denna uppsats. Vi upplever själva att vi enbart 

kunnat göra en relativt ytlig analys av resultatet i vår diskussion. Vid ett annat tillfälle hoppas 

vi därför kunna återvända till resultatet för en analys som går mer på djupet.  

 

En följd av den fenomenologiska ansatsen är att vi efter att ha tagit del av undersöknings-

personernas texter har riktat vårt läsande. Vi har alltså gjort ett subjektivt val av litteratur. I 

och med det har vi undvikit att placera undersökningspersonernas svar i en ”teoretisk mall” 

men möjligen förlorat information som vi i vår subjektivitet inte ansett ”relevant”. Vi tycker 

dock att litteraturen mer än väl har bidragit till att öka vår kunskap.  

 

I våra diskussioner har vi även sett möjligheter till fortsatt forskning som ytterligare skulle 

kunna öka vår kunskap. Vår undersökning skulle t.ex. kunna göras med undersöknings-

personer som har olika kulturell bakgrund. Då skulle vi kanske kunna skapa den kontrast som 

behövs för att se de olika kulturernas särdrag. Även om vi tycker oss ha sett att ”bilden” 

betyder mer än orden skulle vidare en variation med bild, sedan text och vice versa kunna 

påvisa i hur stor utsträckning detta gäller. Under analysen av texterna kom vi underfund med 

att även vi är färgade av vår egen kultur. Andra forskare med en annan kulturell bakgrund 

skulle säkerligen upptäcka en mängd saker som vi p.g.a. ”hemmablindhet” missat. 

 

Även om vår avsikt inte har varit att generalisera tycker vi att vi i någon mån ändå kan göra 

detta. Vår slutsats är att identiteten är påverkad av kulturen. Vår egen identitet är 

utgångspunkten för hur vi upplever världen och andra människor. Inom en och samma kultur 

kan man kanske därför göra vissa generaliseringar om vad som påverkar våra tankeprocesser 

när vi gör bedömningar av andra människor. 
 

”Vi ser inte saker som de är, vi ser saker som vi är”  
(Anaïs Nin, 1903-77) 
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Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra undersökningspersoner! 
 
 

Era välskrivna och innehållsrika texter 
 har varit en  

ovärderlig källa till kunskap för oss.  
 

Utan er skulle vi inte ha kunnat genomföra denna studie. 
 

Tack! 
 

 



 54

LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Ahrnborg Swenson, Suzanne. (1997). Rekrytering i fokus - konsten att välja nya medarbetare. 
Svenska förlaget liv & ledarskap AB. 
 
Bengts, Marie, Bruno, Uli & Nilson-Puccio, Silvia. (2001). Den svenska koden. Bromma: 
KnowWare Publications. 
 
Berry, John W., Poortinga, Ype H., Segall, Marshall H. & Dasen, Pierre R. (1992). Cross-
Cultural psychology – Research and Applications. Cambridge University Press. 
 
Blom Kemdal, Anna. (2000). Perspectives in attitudes and decision making. Edsbruk: 
Akademitryck AB 
 
Caprara, Gian Vittorio & Cervone, Daniel. (2000). Personality. Determinants, Dynamics, and 
Potentials. Cambridge: University Press. 
 
Craig, Edward (Ed). (1998). Routledge Ecyclopedia of Philosophy. London; New York: 
Routledge. 
 
Daun, Åke. (1994). Svensk mentalitet, ett jämförande perspektiv. Kristianstad: Rabén Prisma.  
 
Ehn, Billy & Löfgren Orvar. (2001) Kulturanalyser. Gleerup: Malmö.  
 
Fast, Julius. (1992). Kroppsspråk på arbetsplatsen. Stockholm: Svenska Dagbladets Förlag. 
(Översättning Larsson, Lars-Göran). 
 
Hark, Helmut. (1993). Jungianska grundbegrepp från A till Ö. Med originaltexter av C.G. 
Jung. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 
 
Hedin, Christer. (2001). Värdegrunden i världsperspektiv, i Linde, Göran (red.). Värdegrund 
och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Husserl, Edmund. (1977). Phenomenological Psychology. Lectures, Summer semester; 1925. 
The Hague, Netherlands: Martinus Nijhoff. 
 
Jeffmar, Christer. (1987). Socialpsykologi – människor i samspel. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johnson-Laird, P.N. & Shafir, Eldar. (1994). Reasoning and Decision Making. Amsterdam: 
Elsevier Science Publishers. 
 
Kunda, Ziva. (1999). Social Cognition. Making sense of people. Massachusetts: The MIT 
Press. 
 
Lahdenperä, Pirjo. (2001). Värdegrunderna som exkluderande eller inkluderande diskurs, i 
Linde, Göran (red.). Värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Linderlöw Danielsson, Malin. (2003). Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och 
testning. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 



 55

Lindgren, Monica, Packendorff Johann & Wåhlin, Nils. (2001). Resa genom arbetslivet. Om 
människors organisationsbyten och identitetsskapande. Lund: Academia Adacta AB. 
 
Lundberg, Per. (1991). Utbildning och träning för interkulturell kommunikativ kompetens. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundh, Lars-Gunnar, Montgomery Henry & Waern Yvonne. (1992). Kognitiv psykologi. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Polkinghorne, Donald. (2003). Validation in physical, organic and human realms. I Linden 
Jitka & Szybeck Piotr (ed.). Validation of Knowledge claims in human science. Lyon, 
Limonest: L´Interdisciplinaire. 
 
Prien, Lars. (1992). Rekrytering och urval. Lund: Studentlitteratur. 
 
Sages, Roger. (2003). Truth as unweiling. I Linden Jitka & Szybeck Piotr (ed.). Validation of 
Knowledge claims in human science. Lyon, Limonest: L´Interdisciplinaire. 
 
Sages, Roger & Hernfeldt-Dahl, Petra. (1999). En fenomenologisk analysmetod inom 
arbetslivsforskning. I Lindén Jitka, Westlander, Gunnela & Karlsson, Gunnar (red.). 
Kvalitativa metoder i arbetslivsforskning. Rådet för arbetslivsforskning. Hellmans förlag. 
 
Sages, Roger & Lundsten, Jonas. (2004). The ambiguous nature of psychology as science and 
its bearing on methods of inquiry. In press in Lahlou, M. & Sages, R. B. (ed.), Méthodes et 
Terrains de la Psychologie Interculturelle. Limonest, Lyon: L’Interdisciplinaire.  

Sjögren, Annick. (1998). Kulturens roll i identitetens byggande. I Ahmadi, Nader. (red.) 
Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber AB 
 



>1 / 6

Bilaga1.htm



< >2 / 6

Bilaga1.htm



< >3 / 6

Bilaga1.htm



< >4 / 6

Bilaga1.htm



< >5 / 6

Bilaga1.htm



Save< 6 / 6

Bilaga1.htm



 
 
 
 
Hej… 
 
…och tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning!! 
 
Vi, Anette och Camilla, studerar vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.  
Denna termin skriver vi vårt examensarbete inom avdelningen för arbets- och 
organisationspsykologi.  
 
Syftet med denna undersökning är att studera hur en viss typ av val görs. I t.ex. rekryterings-
sammanhang görs urval grundat på en relativt begränsad mängd information. Rekryteraren 
hamnar därför i en situation då ”första intrycket” till stor del styr valet av vilken person som 
skall anställas. Vår förhoppning är att kunna öka vår förståelse av de bakomliggande 
processerna som styr i liknande situationer. 
 
Undersökningen sker via Internet. Du får här en web-adress där själva testet genomförs. 
 
 www.sphinxonline.com/enquetes/lund/undersokning2/questionnaire.htm 
 
Närmare instruktioner om tillvägagångssätt kommer att finnas i början av testet. 
Om det skulle uppstå några problem kommer vi nedan att uppge både e-mailadress och 
telefonnummer där vi kan nås. 
 
Ditt färdiga svar skickas omedelbart till en databas där det sedan kommer att behandlas 
konfidentiellt. Även i uppsatsen, och inför vår handledare, kommer resultatet att diskuteras på 
sådant sätt att din anonymitet bevaras.  
 
Resultatet av denna undersökning kommer att presenteras i en kandidatuppsats i juni 2003.  
Om du är intresserad skickar vi gärna ett exemplar av den färdiga uppsatsen till dig.  
Intresseanmälan kan göras i slutet av testet på internet. 
 
Testet kommer enbart att finnas på internet under en begränsad tid, sedan kommer web-sidan 
att tas bort. Vi ber dig därför att meddela oss om du inte har möjlighet att genomföra testet.  
Även enstaka bortfall påverkar vårt undersökningsresultat. 
 
Sista dag för att genomföra testet är 25 april 2003.  
 
 
Tack än en gång för din medverkan! 
 
Anette Korpi  040-410235 eller 018-13317 
Camilla Wadenheim 042-223090 
 
E-mail:  lu_kandidat@hotmail.com 
          



Bilaga 3 – Undersökningspersonernas svarstexter 
 

Frågor till undersökningspersonerna: 
 
Fråga 1: 
Berätta utifrån din egen uppfattning hur du upplever stämningen på mötet, hur du uppfattar de 
olika deltagarna som individer och beskriv samtidigt varför du får denna uppfattning. 
 
 
Fråga 2: 
Berätta fritt hur du tror att denna person är, hur du kommer att uppleva ett samarbete med 
henne och beskriv samtidigt varför du får denna uppfattning. 
 
 
Fråga 3: 
Berätta fritt hur du tror att denna person är, hur du kommer att uppleva ett samarbete med 
honom och beskriv samtidigt varför du får denna uppfattning. 
 
 
Fråga 4: 
Du har nu beskrivit hur du tror att det skulle vara att samarbeta med Maria och Henrik. Vi ber 
dig nu välja en av dem, samt motivera varför du helst vill arbeta med honom/henne under det 
kommande projektet. 
 
 
 

Undersökningsperson 1 
Fråga 1: 
”Jag upplever mötet ostrukturerat. Alla verkar prata i mun på varandra. Karin ringer under möte 
vilket tyder på att hon saknar uppgifter (dålig planering). Är det dessutom hon som leder mötet 
bekräftar detta planeringsproblemet ytterligare. David verkar osäker då han presenterar den 
information han vill del ge, riktar han sig inte mot någon. Anna verkar lugn och skärpt och riktar 
sig mot den person som hon lyssnar på. Per pratar med andra under tiden de behöver vara 
ostörda och inte kan ta till sig informationen. Mycket dåligt.” 
 
Fråga 2: 
”Hon är en drivande person som gärna vill ha en ledande roll. Hon är lite bestämmande. Jag 
kan säkert samarbeta bra med Maria. Jag upplever henne som en organiserad och strukturerad 
person. Hennes utseende, klädsel och "högt tempo och snabba beslut", får mig att uppfatta 
henne som sådan.” 
 
Fråga 3: 
”Jag upplever honom precis som han beskriver sig själv och skulle absolut inte han några som 
helst problem att samarbeta med honom. Hans utseende och klädsel säger lugn och stabil.” 
 
Fråga 4: 
”Jag väljer Henrik då han gav en bättre presentation av sig själv och eftersom han verkar ha 
mer samarbetsvilja.” 
 



 
Undersökningsperson 2 
Fråga 1: 
”Det verkar vara allmänt rörigt. Man får en känsla av att mötet ännu inte börjat eller att de gjort 
en paus för att kontrollera någon uppgift. Karin - sekreterare, är den som tar reda på information 
David - ordförande, kanske av hans placering vid bordet, han talar utan att se på någon och 
verkar ha sådan auktoritet att de andra (Anna på bilden) lyssnar på honom utan att han behöver 
göra anspråk på deras uppmärksamhet Anna - ser upp till David och är lyhörd för vad han har 
att säga Per - är kanske den som borde haft informationen med till mötet, men är nu ivrig att 
Karin skall sköta den saken.” 
 
Fråga 2: 
”Av brevet att döma verkar hon vara en initiativrik, handlingskraftig och trevlig person, men 
bilden stämmer inte riktigt överens med brevet. Hon ser väldigt spänd ut och mån om att göra 
ett gott intryck, hon verkar lite streber-aktig – hon verkar vara en person som gärna kör sitt eget 
race. Hon ser inte speciellt glad eller öppen ut. Om innehållet i brevet stämmer skulle det säkert 
gå bra att arbeta med henne. Av bilden att döma är jag inte riktigt lika säker.” 
 
Fråga 3: 
”Han verkar vara en glad, trevlig och sympatisk person. Bilden stämmer överens med brevet, 
vilket gör att man tror på innehållet i brevet. Jag tror att det skulle gå bra och vara roligt att 
samarbeta med honom, därför att han verkar vara en person som lyssnar på andra och han tar 
ansvar för sin del av arbetet.”  
 
Fråga 4: 
”Jag skulle välja Henrik just av de orsaker som jag nämnt i respektive personbeskrivning.” 
 
Undersökningsperson 3 
Fråga 1: 
”Deltagarna verkar vara okoncentrerade. David och Anna pratar med varandra. Per pratar med 
Karin som pratar i telefon. Det verkar vara någon form av (mindre) kris. Kroppsspråket hos 
männen visar att de är upprörda. Karin försöker reda ut något via telefon.” 
 
Fråga 2: 
”Svårt att svara. Intrycket av en person man träffar beror ju av mera än bara "bilden". Först 
tyckte jag hon verkade driftig, sedan tyckte jag att hon ser lite mesig ut. Hon ser inte glad och 
utåtriktad ut. Hon verkar vara lite osäker, men seriös. Det går säkert bra att samarbeta med 
henne, men jag tror hon kräver en del handledning, hon är inte så självgående.” 
 
Fråga 3: 
”Han ser glad och pigg ut. Han verkar vara mer hurtig än lugn. Han är kanske lite för hurtig för 
min smak.” 
 
Fråga 4: 
”Jag väljer Maria. Jag tror hon är mera koncentrerad på projektuppgiften. Hon bidrar med 
erfarenheter från sina tidigare anställningar, men jag får sitta i "driving seat". Henrik tror jag 
mera "far runt" med en massa egna idéer han vill förverkliga och jag måste hela tiden hålla 
honom på rätt bana.”  



 

Undersökningsperson 4 
Fråga 1: 
”Eftersom det är jag som leder projektet tror jag att det första som bör göras är att skapa en 
lugnare stämning och strukturera upp arbetet. Det känns som det är personer som arbetar 
under en stor press, varför vet jag inte men det bör undersökas. Det verkar som alla pratar 
samtidigt och det kan därför vara svårare för vissa att göra sig hörda. Sen ser det också ut som 
om inte alla lyssnar särskilt noggrant.” 
 
Fråga 2: 
”Den första uppfattningen jag får är att jag tror hon är väldigt mån om att få ett jobb. Hon 
berättar precis samma saker om sig själv som alla andra gör. Kreativiteten verkar inte finnas där 
men det kan ju vara något som skulle kunna visas genom en intervju. Det finns många risker 
med att fatta snabba beslut. Därför är det viktigt att hon hamnar på en position där det fungerar 
att fatta snabba beslut.”  
 
Fråga 3: 
”Han ligger långt före den förra sökande. Verkar ha mera erfarenhet och dessutom vara mer 
strukturerad men som sagt en intervju borde båda få komma på så att man lättare kan skapa 
sig en uppfattning.”  
 
Fråga 4: 
”Ska jag fatta ett beslut här så väljer jag Henrik eftersom jag litar till hans erfarenhet och 
personliga egenskaper inom det organisatoriska.” 
 

Undersökningsperson 5 
Fråga 1: 
”Stämningen känns bra, det verkar som de är mitt uppe i en angelägen diskussion. KARIN - 
verkar vara den som tar tag i problem och ringer för att reda ut vissa oklarheter. DAVID - verkar 
vara angelägen om att komma fram till en lösning så snabbt som möjligt. Något är orättvist eller 
så förstår han inte riktigt var problemet ligger. Han är en ganska enkel människa som inte gillar 
att komplicera saker och ting i onödan. ANNA - verkar vara någon som kan tänka sig att 
kompromissa, verkar vara en glad och trevlig person. PER - verkar vara den som skulle kunna 
göra livet med projektet lite tråkigt. Ingen humoristisk kille. Ifrågasätter och motsäger sig det 
mesta.” 
 
Fråga 2: 
”Positivt. Jag tror att det skulle vara mycket trevligt att arbeta tillsammans med henne för att vi 
verkar ganska lika. Även för att hon haft olika roller i arbetsgrupper vilket gör att man kan få 
större förståelse för människor i olika positioner och kanske större acceptans. Negativt. En sak 
som hade kunnat bli besvärlig är om hon kräver samma arbetstempo av sin omgivning. Även 
det faktum med snabba beslut, då kanske de inte är så väl genomtänkta alla gånger.” 
 
Fråga 3: 
”Positivt. Han har vanan inne och kan säkert ta tag i projekt utan att behöva fråga en massa 
hela tiden. Han är ansvarsfull och lugn, vilket är bra. Maria känns lite "hispig" jämfört med 
Henrik. Negativt. Han kan nog lätt köra över andra, inte alls med vilje, utan för han verkar så 
säker på sin sak. Kan kanske vara lite av pedant också. Möjligtvis kan han ha för mycket 
tävlarinstinkt istället för samarbetsförmågor.” 
 
Fråga 4: 
”Jag hade nog valt Henrik, han verkade lugnare och tryggare på något sätt. Tror nog att jag 
gillar att arbeta ihop med killar mer än med tjejer när det gäller sånt som projekt och 
grupparbete. Det rörde ju faktiskt bara sig om ett halvår.” 



 

Undersökningsperson 6 
Fråga 1: 
”Karin är en väldigt tystlåten person som inte säger speciellt mycket alls... David är en 
förhållandevis aktiv person som har en hel del idéer (såväl goda som mindre goda) som han 
måste få möjlighet att utveckla... Anna är en snäll och rar liten flicka som ser att David har 
dessa idéer som han måste få utlopp för varvid hon lyssnar tålmodigt och därefter kommer med 
synpunkter och tillrättavisanden... Per däremot har stora samarbetssvårigheter med övriga i 
gruppen och låter allt som oftast sig själv få stora och små utlopp för sina aggressioner... ” 
 
Fråga 2: 
”Tråkig och dålig på att ta initiativ... CV tagen direkt från boken "att skriva CV" Är inte alls så 
öppen glad och utåtriktad som hon påstår... ” 
 
Fråga 3: 
”Denna persons CV är flera gånger bättre då den på ett mera beskrivande sätt talar om 
personen och försöker förmedla en bild av personen... Han är helt klart den jag skulle anställa 
av de två... Leendet känns dock något falskt...” 
 
Fråga 4: 
”Jag hade som tidigare sagt valt att jobba med Henrik... Det hade dock varit roligare att jobba 
med Maria då jag trivs väldigt bra med söta flickor i närheten men hennes CV höll helt enkelt 
inte...”  
 
Undersökningsperson 7 
Fråga 1: 
”Stämningen verkar ganska bra eftersom det ser ut som de sitter och småpratar lite. Det ser 
dock ut som att Per sitter och pratar med sig själv. Det känns som att det är Karin som håller i 
mötet eftersom hon sitter på kortsidan. David verkar vara en seriös och trevlig kille. Anna verkar 
lite strikt på grund av klädseln. Per verkar vara en pratkvarn.” 
 
Fråga 2: 
”Maria ser väldigt sympatisk ut, trevlig, ordentlig och välklädd. Jag får uppfattningen att jag 
skulle trivas med henne eftersom vi verkar ganska lika, skulle kunna ha kul ihop. Dock tycker 
jag att brevet skulle kunna vara skrivet av vem som helst.” 
 
Fråga 3: 
”Henrik ser väldigt sympatisk ut, ganska ledigt klädd. Henrik är nog en rolig typ. Han verkar vara 
någon som jag skulle trivas bra med eftersom jag inte gillar översittartyper och det ser han inte 
ut till att vara, men skenet kan ju såklart bedra. Brevet var trevligt och lite mer personligt än det 
förra.” 
 
Fråga 4: 
”Jag tror att jag skulle valt Henrik. Dels för att han verkar vara trevlig, rolig och avslappnad. Vi 
skulle nog dessutom komplettera varandra bättre då jag är ung och kvinna. Dessutom verkar 
han ha erfarenhet av projektledning vilket jag inte har. Eftersom ordning och reda inte är min 
bästa sida tror jag även att han skulle komplettera mig på den punkten.” 



 

Undersökningsperson 8 
Fråga 1: 
”Karin: pratar telefon=ointresserad, bristande respekt mot de andra David: Lugn och sansad 
Anna: intresserad, god lyssnare Per: Irriterad, dåligt tålamod Min slutsats drar jag efter att ha 
studerat deras kroppsspråk”  
 
Fråga 2: 
”Jag kommer troligtvis att trivas att arbeta med henne då jag är samma typ av person som 
henne, jämngammal och har förmodligen lätt att prata och diskutera med henne på samma 
nivå. Hon är attraktiv vilket inte är negativt i alla fall.”  
 
Fråga 3: 
”Den här killen blir troligen jobbigare att samarbeta med då han verkar vilja framhäva sig själv, 
samtidigt som han verkar vara något dryg. Tävlingssegling handlar mycket om att samarbeta 
men han vill nog gärna bestämma så mycket som möjligt själv.” 
 
Fråga 4: 
”Maria utan tvekan. Mer avslappnad stämning, inte lika mycket prestige i samarbetet tror jag. Se 
övrig motivering på föregående sida.” 
 
Undersökningsperson 9 
Fråga 1: 
”Min uppfattning av deltagarna är att de verkar ha flera olika samtal som pågår samtidigt. De har 
olika roller det vill säga att vissa intar lyssnarrollen medan andra är agendasättare. Man märker 
tydligt att de har olika befattningar och antagligen inte befinner sig på samma nivå.” 
 
Fråga 2: 
”Det är svårt att säga genom att se denna bild och läsa hennes CV. Maria verkar vara ambitiös 
och utåtriktad. Detta är en roll som jag själv brukar ha. Antingen går det väldigt bra eller så kan 
en konkurrenssituation uppstå mellan oss.” 
 
Fråga 3: 
”Det känns som om Henrik har stor erfarenhet och är van att ta för sig. Jag tror att man antingen 
gillar honom eller har svårt för honom. Det bästa hade varit om han hade varit ett komplement 
till en själv. Jag tror annars att han kan uppfattas som en person som lätt ska bestämma och ta 
över.” 
 
Fråga 4: 
”Jag hade med stor sannolikhet valt Henrik eftersom Marias roll skulle vara för lik min egen.” 
 



 

Undersökningsperson 10 
Fråga 1: 
”Stämningen är god. Alla är entusiastiska inför det nya projektet och ser fram emot att 
tillsammans få komma igång. Karin är utsedd till projektledare, eftersom hon framgångsrikt har 
dragit stora projekt tidigare. Hon är snabb från tanke till handling och alltid sprudlande av idéer. 
Jag får den uppfattningen från att hon på bilden sitter på kortänden av bordet och för att hon ser 
ut att ha tagit kommando genom att snabbt greppa telefonen då en fråga kommit upp. David är 
den med mest branschkännedom. Han har blivit inkallad som den som besitter 
expertkunskapen inom området. Han är mycket erfaren och professionell. Jag får den 
uppfattningen för att han ser ut att precis nu besvara en detaljfråga som någon på andra sidan 
bordet ställt honom. Anna sköter om ekonomin och budgeten. Hon sitter med nyckeln till hela 
projektets framgång - frågan om hur pengarna skall fördelas inom projektet och hur långt de 
räcker. Det är också hennes uppgift att hitta mer pengar om det behövs och eventuellt 
sponsorer. Jag får den uppfattningen därför att det ser ut som hon sitter med datalistor över 
bokföring och budget på bordet. Per ser ut att inte riktigt höra dit? Han ser ut som en 
"kontrollant" eller möjligtvis en sponsor av något slag. Möjligtvis är han där för att bevaka hans 
bolags intressen. Att hans bolag skall få ut det som de förväntar sig. Jag får den uppfattningen 
därför att han ser väldigt proper och sträng ut. Han har just ställt ett nytt krav till projektledaren.” 
Fråga 2: 
”Uppgifterna är lite knapphändiga och det är ganska svårt att bilda sig en uppfattning bara av ett 
foto och några diffusa rader om vad hon gjort tidigare. Det som texten beskriver berättar 
egentligen ingenting. Men, jag tror att samarbetet kommer att gå bra. Maria verkar vara erfaren 
inom många olika projektarbeten och organisationer och verkar vara en driftig person. Hon 
tonar ner sig själv lite genom att inte berätta vilka arbetsuppgifter hon haft. Hon har säkert varit 
projektledare många gånger, men väljer av någon anledning att inte dra fram det i texten. Jag 
tror att Maria är jätteduktig och skulle gärna jobba tillsammans med henne. Av texten får jag 
uppfattningen att Maria inte riktigt vill framhäva hur duktig hon egentligen är. Hon har inte nämnt 
vilka roller hon haft inom projektgrupperna. Varför inte? Kanske för att hon tror och tycker att det 
är "fult" att skryta? Det skulle inte vara första gången en kvinna tar i i underkant om sig själv.” 
 
Fråga 3: 
”Samma sak här. Jag har svårt att bilda mej en uppfattning om honom. Texten berättar ändå lite 
mer än Maria. Något som jag kan få fram här är Henriks, i hans mening, starka sidor. Att han 
tävlingsseglar skulle jag uppfatta som negativt om jag skulle arbeta tillsammans med honom. 
Det betyder att han kommer att vara borta i långa perioder för att tävla. Han ser ut som en lugn 
och ansvarsfull person, precis som han säger. Kanske det skulle bli lite tråkigt att arbeta med 
honom? Har han nåt "go" i sig? Tveksamt. Jag får uppfattningen att han inte är så snabb från 
tanke till handling. Det är bra att han är ansvarsfull, men det är inte det viktigaste.” 
 
Fråga 4: 
”Jag skulle välja Maria. Därför att jag får uppfattningen att hon är stresstålig (van att jobba i högt 
tempo). Hon kan ta snabba beslut (vilket betyder att det händer mycket), därmed inte sagt att 
hon tar sina beslut för snabbt utan bakgrundsinformation och noggrant övervägande. Hon 
verkar vara snabb och driftig och ha god samarbetsförmåga eftersom hon gillar att ha många 
människor omkring sig. En sådan person skulle passa mig bra att jobba tillsammans med, 
eftersom mina egna kvaliteter inte är just de som hon har, så skulle vi komplettera varandra 
perfekt.” 
 



Bilaga 4 – Modalitetstabeller 

 
Tabell 1: Undersökningsperson 1 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 19 79,17% 
Probability 4 16,67% Belief 
Question 1 4,17% 
Perceptive 10 41,67% 
Signitive 10 41,67% Function 
Imaginative 4 16,67% 
Present 18 75,00% 
Present/Future 3 12,50% Time 
Empty 3 12,50% 
Positive-Present 1 4,17% 
Positive-Prospective 3 12,50% 
Positive-Retrospective 1 4,17% 
Neutral 15 62,50% 

Affect 

Negative-Present 4 16,67% 
I 7 29,17% 
He 5 20,83% 
She 8 33,33% 
They 1 4,17% 
One-All 1 4,17% 

Subject 

Unspecified 2 8,33% 
 
Tabell 2: Undersökningsperson 2 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 15 48,39 % 
Doxa-negation 1 3,23 % 
Probability 14 45,16 % Belief 

Question  1 3,23 % 
Perceptive 15 48,39 % 
Signitive 11 35,48 % Function 
Imaginative 5 16,13 % 
Present 26 83,87 % 
Present/Past 2 6,45 % Time 
Present/Future 3 9,68 % 
Positive-Present 4 12,90 % 
Positive-Prospective 2 6,45 % 
Positive-Retrospective 1 3,23 % 
Neutral 23 74,20 % 

Affect 

Negative-Present 1 3,23 % 
I 3 9,68 % 
He 9 29,03 % 
She 11 35,48 % 
They 2 6,45 % 
One-All 2 6,45 % 

Subject 

Unspecified 4 12,90 % 
 



 
 
Tabell 3: Undersökningsperson 3 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 15 53,57% 
Doxa-negation 1 3,57% 
Probability 11 39,29% Belief 

Possibility 1 3,57% 
Perceptive 10 35,71% 
Signitive 11 39,29% Function 
Imaginative 7 25,00% 
Present 16 57,14% 
Present/Past 2 7,14% 
Present/Future 4 14,29% 
Always-Recurrent 3 10,71% 

Time 

Empty 3 10,71% 
Positive-Present 2 7,14% 
Positive-Prospective 2 7,14% 
Positive-Retrospective 1 3,57% 
Neutral 16 57,14% 

Affect 

Negative-Present 7 25,00% 
I 10 35,71% 
He 5 17,86% 
She 7 25,00% 
They 3 10,71% 
One-All 1 3,57% 

Subject 

Unspecified 2 7,14% 
 
Tabell 4: Undersökningsperson 4 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 14 60,87 % 
Probability 8 34,78 % Belief 
Question 1 4,35 % 
Perceptive 13 56,52 % 
Signitive 7 30,43 % Function 
Imaginative 3 13,04 % 
Present 16 69,57 % 
Present/Past 1 4,35 % Time 
Present/Future 6 26,09 % 
Positive-Present 1 4,35 % Affect Neutral 22 95,65 % 
I 7 30,43 % 
He 2 8,70 % 
She 3 13,04 % 
They 3 13,04 % 
One-All 2 8,70 % 

Subject 

Unspecified 6 26,09 % 
 



 
 
Tabell 5: Undersökningsperson 5 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 18 52,94% 
Probability 15 44,12% Belief 
Question 1 2,94% 
Perceptive 9 26,47% 
Signitive 20 58,82% Function 
Imaginative 5 14,71% 
Past 1 2,94% 
Present 14 41,18% 
Present/Future 8 23,53% 
Always-Recurrent 6 17,65% 

Time 

Empty 5 14,71% 
Positive-Present 8 23,53% 
Positive-Prospective 3 8,82% 
Positive-Retrospective 1 2,94% 
Neutral 14 41,18% 
Negative-Present 5 14,71% 

Affect 

Negative-Prospective 3 8,82% 
I 2 5,88% 
We 1 2,94% 
He 17 50,00% 
She 7 20,59% 
They 1 2,94% 
One-All 2 5,88% 

Subject 

Unspecified 4 11,76% 
 
Tabell 6: Undersökningsperson 6 
Modality Category Freq R Freq 
Belief Doxa-affirmation 22 100,00% 

Perceptive 11 50,00 % 
Signitive 8 36,36 % Function 
Imaginative 3 13,64 % 
Past 1 4,55 % 
Present 16 72,73 % Time 
Present/Future 5 22,73 % 
Positive-Present 4 18,18 % 
Neutral 13 59,10 % 
Negative-Present 4 18,18 % Affect 

Negative-Retrospective 1 4,55 % 
I 3 13,64 % 
He 5 22,73 % 
She 8 36,36 % Subject 

Unspecified 6 27,27 % 
 



 
 
Tabell 7: Undersökningsperson 7 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 17 65,38% 
Probability 8 30,77% Belief 
Possibility 1 3,85% 
Perceptive 13 50,00% 
Signitive 9 34,62% Function 
Imaginative 4 15,38% 
Present 17 65,38% 
Present/Past 1 3,85% 
Present/Future 5 19,23% Time 

Always-Recurrent 3 11,54% 
Positive-Present 8 30,77% 
Positive-Prospective 5 19,23% 
Positive-Retrospective 1 3,85% 
Neutral 11 42,31% 

Affect 

Negative-Present 1 3,85% 
I 5 19,23% 
We 2 7,69% 
He 10 38,46% 
She 5 19,23% 
They 1 3,85% 

Subject 

Unspecified 3 11,54% 
 
Tabell 8: Undersökningsperson 8 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 12 63,16 % Belief Probability 7 36,84 % 
Perceptive 6 31,58 % 
Signitive 7 36,84 % Function 
Imaginative 6 31,58 % 
Present 17 89,47 % Time Present/Future 2 10,53 % 
Positive-Present 8 42,11 % 
Positive-Prospective 1 5,26 % 
Neutral 7 36,84 % 
Negative-Present 2 10,53 % 

Affect 

Negative-Prospective 1 5,26 % 
I 5 26,32 % 
He 7 36,84 % 
She 3 15,79 % Subject 

Unspecified 4 21,05 % 
 



 
 
Tabell 9: Undersökningsperson 9 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 11 55,00% 
Probability 7 35,00% Belief 
Possibility 2 10,00% 
Perceptive 9 45,00% 
Signitive 7 35,00% Function 
Imaginative 4 20,00% 
Present 11 55,00% 
Present/Past 1 5,00% 
Present/Future 3 15,00% 
Always-Recurrent 3 15,00% 

Time 

Empty 2 10,00% 
Positive-Present 2 10,00% 
Positive-Prospective 1 5,00% 
Positive-Retrospective 1 5,00% 
Neutral 13 65,00% 

Affect 

Negative-Present 3 15,00% 
I 6 30,00% 
We 1 5,00% 
He 3 15,00% 
She 2 10,00% 
They 4 20,00% 
One-All 2 10,00% 

Subject 

Unspecified 2 10,00% 
 
Tabell 10: Undersökningsperson 10 
Modality Category Freq R Freq 

Doxa-affirmation 58 81,69 % 
Probability 9 12,68 % Belief 
Question 4 5,63 % 
Perceptive 27 38,03 % 
Signitive 37 52,11 % Function 
Imaginative 7 9,86 % 
Past 2 2,82 % 
Present 45 63,38 % 
Future 4 5,63 % 
Present/Past 7 9,86 % 
Present/Future 11 15,49 % 
Always-Recurrent 1 1,41 % 

Time 

Empty 1 1,41 % 
Positive-Present 10 14,08 % 
Positive-Prospective 1 1,41 % 
Positive-Retrospective 1 1,41 % 
Neutral 53 74,65 % 
Negative-Present 1 1,41 % 
Negative-Prospective 2 2,82 % 

Affect 

Negative-Retrospective 3 4,23 % 
I 14 19,72 % 
We 1 1,41 % 
He 15 21,13 % 
She 24 33,80 % 
One-all 3 4,23 % 

Subject 

Unspecified 14 19,72 % 
 



Bilaga 5 – Entitetstabeller 

 
Tabell 1 – Entitet: Möte/Mötet/Möten/Det/De/Alla 
Up Predikat  

(mötet) som verkar vara ostrukturerat eftersom alla verkar prata i mun på varandra 
(alla) som pratar i mun på varandra  
(mötet) som Karin ringer under  
(mötet) som hon dessutom kan leda  
(de) som behöver vara ostörda  

1. 

(de) som inte kan ta till sig informationen eftersom Per pratar 
(mötet) som verkar vara allmänt rörigt  
(mötet) som man kan få en känsla av att det inte börjat  

2. 

(de) som kan ha gjort en paus för att kontrollera en uppgift  
(de) som verkar vara okoncentrerade  
(mötet) som det verkar vara någon form av mindre kris på  

3. 
(de) som verkar vara upprörda som männens kroppspråk visar 
(mötet) som man bör skapa en lugnare stämning på  
(mötet) som man behöver strukturera upp arbetet på  
(de) som det kan kännas som det är personer som arbetar 
under en stor press varför vet jag inte 
(alla) som det verkar som om de pratar samtidigt  
(de) som det kan vara svårare för vissa att göra sig hörda  

4. 

(alla) som det ser ut som att de inte lyssnar särskilt noggrant  
(mötet) som stämningen känns bra på  5. 
(de) som verkar vara mitt uppe i en angelägen diskussion  

6. (de) som Per har stora samarbetssvårigheter med  
(mötet) där stämningen verkar ganska bra eftersom det ser ut som de sitter och småpratar lite 7. 
(de) som det ser ut som sitter och småpratar lite  

8. (de) som jag drar slutsatser om efter att ha studerat deras 
kroppsspråk  
(de) som verkar ha flera olika samtal som pågår samtidigt  
(de) som har olika roller vissa intar lyssnarrollen medan andra är agendasättare 

9. 
(de) som har olika befattningar och antagligen inte befinner sig 
på samma nivå vilket man märker tydligt 
(mötet) som har en stämning som är god  
(de) som är entusiastiska inför det nya projektet  

10. 

(de) som ser fram emot att tillsammans få komma igång  
 
 



Tabell 2 – Entitet: Per/han(s)/honom 
Up Predikat  
1. som pratar med andra då de behöver vara ostörda  

som kanske är den som borde haft med sig information till mötet  2.  
som är ivrig att Karin ska sköta den saken  

3. som pratar med Karin  
4.   

som verkar vara den som skulle kunna göra livet med projektet 
lite tråkigt  
som inte är en humoristisk kille  

5. 

som ifrågasätter och motsäger sig det mesta  
som har stora samarbetssvårigheter med övriga i gruppen  6. 
som allt som oftast låter sig själv för stora och små utlopp för 
sina aggressioner  
som sitter och pratar med sig själv ser det ut som 7. 
som verkar vara en pratkvarn  
som är irriterad min slutsats beror på kroppsspråket 8. 
som har dåligt tålamod min slutsats beror på kroppsspråket 

9.   
som inte ser ut att riktigt höra dit  
som ser ut som en kontrollant för att han ser väldigt proper och sträng ut 
som ser ut att vara en sponsor av något slag för att han ser väldigt proper och sträng ut 
som möjligtvis är där för att bevaka hans bolags intressen för att han ser väldigt proper och sträng ut 
som är där för att hans bolag ska få ut det de förväntar sig för att han ser väldigt proper och sträng ut 
som ser väldigt proper och sträng ut  

10. 

som just ställt ett nytt krav till projektledaren  
 
 
Tabell 3 – Entitet: Karin/hon/henne(s) 
Up Predikat  

som ringer under ett möte  
som tydligen saknar arbetsuppgifter eftersom hon ringer under mötet, vilket är dålig planering 

1. 
som dessutom kan vara den som leder mötet vilket i så fall bekräftar planeringsproblemet ytterligare 
som är sekreterare  2.  
som är den som tar reda på information  
som pratar i telefon  3. 
som försöker reda ut något via telefon  

4.   
som verkar vara den som tar tag i problem  5. 
som ringer för att reda ut vissa oklarheter  

6. som är en väldigt tystlåten person som inte säger speciellt 
mycket alls  

7. som det känns som är den som håller i mötet eftersom hon sitter på kortsidan 
som är ointresserad eftersom hon pratar i telefon 8. 
som har bristande respekt mot de andra 

Eftersom hon pratar i telefon, 
…min slutsats beror på kroppsspråket 

9.   
som är utsedd till projektledare eftersom hon framgångsrikt har 
dragit stora projekt tidigare 

jag får den uppfattningen från att hon på bilden sitter på 
kortänden av bordet 

som är snabb från tanke till handling 

jag får den uppfattningen för att hon ser ut att ha tagit 
kommandot genom att snabbt greppa telefonen när en fråga 
kommit upp 

som alltid är sprudlande av idéer 

jag får den uppfattningen för att hon ser ut att ha tagit 
kommandot genom att snabbt greppa telefonen när en fråga 
kommit upp 

10. 

som ser ut att ha tagit kommandot genom att snabbt greppa 
telefonen när en fråga kommit upp  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 4 – Entitet: David/han(s)/honom 
Up Predikat  

som verkar osäker  1. 
som inte riktar sig mot någon  
som är ordförande kanske av hans placering vid bordet 
som talar utan att se på någon  
som verkar ha auktoritet  

2. 

som de andra lyssnar på utan att han behöver göra anspråk på 
deras uppmärksamhet  

3. som pratar med Anna  
4.   

som verkar vara angelägen om att komma fram till en lösning så 
snabbt som möjligt  
som inte riktigt förstår var problemet ligger eller så är något orättvist 
som är en ganska enkel människa  

5. 

som inte gillar att komplicera saker och ting i onödan  
som är en förhållandevis aktiv person  
som har en hel del goda såväl som mindre goda idéer  

6. 
som måste få möjlighet att utveckla sina idéer  

7. som verkar vara en seriös och trevlig kille  
8. som är lugn och sansad min slutsats beror på kroppsspråket 
9.   

som är den som har mest branschkännedom 
jag får den uppfattningen för att han ser ut att precis nu 
besvara en detaljfråga 

som har blivit inkallad som den som besitter expertkunskaper 
inom området för att han ser ut att precis nu besvara en detaljfråga 
som är mycket erfaren och professionell för att han ser ut att precis nu besvara en detaljfråga 

10. 

som någon på andra sidan bordet har ställt en fråga till  
 
 
Tabell 5 – Entitet: Anna/hon/henne(s) 
Up Predikat  

som verkar lugn och skärpt  1. 
som riktar sig mot den hon lyssnar på  
som lyssnar på David  
som ser upp till David  

2. 
som är lyhörd för vad David har att säga  

3. som pratar med David  
4.   

som verkar vara någon som kan tänka sig att kompromissa  5. 
som verkar vara en glad och trevlig person  
som är en snäll och rar liten flicka  
som ser att David har idéer han måste få utlopp för  
som lyssnar tålmodigt  

6. 

som därefter kommer med synpunkter och tillrättavisanden  
7. som verkar vara lite strikt på grund av klädseln 

som är intresserad min slutsats beror på kroppsspråket 8. 
som är en god lyssnare min slutsats beror på kroppsspråket 

9.   

som sköter om ekonomin och budgeten 
jag får den uppfattningen därför att det ser ut som om hon sitter 
med datalistor över bokföring och budget på bordet 

som sitter med nyckeln till hela projektets framgång som är; 
frågan om hur pengarna ska fördelas inom projektet och hur 
långt de räcker 

för att hon sitter med datalistor över bokföring och budget på 
bordet 

10. 

som har till uppgift att hitta mer pengar om det behövs och 
eventuella sponsorer 

för att hon sitter med datalistor över bokföring och budget på 
bordet 

 



Tabell 6 – Entitet: Maria/hon/henne(s) 
Up Predikat  

som är en drivande person  
som gärna vill ha en ledande roll  
som är lite bestämmande  
som jag säkert kan samarbeta bra med  

1. 

som jag upplever som organiserad och strukturerad 
på grund av hennes utseende, klädsel och ”högt tempo och 
snabba beslut” 

som verkar vara en initiativrik, handlingskraftig och trevlig 
person  
som bilden av inte riktigt stämmer överrens med brevet  
som ser väldigt spänd ut  
som ser ut att vara mån om att göra ett gott intryck  
som verkar lite streber-aktig  
som verkar vara en person som gärna kör sitt eget race  
som inte ser speciellt glad eller öppen ut  
som det säkert skulle gå bra att arbeta med om innehållet i 
brevet stämmer  

2. 

som av bilden att döma jag inte är riktigt lika säker på att det 
skulle gå bra att arbeta med  
som först verkade driftig  
som sedan ser lite mesig ut  
som inte ser glad och utåtriktad ut  
som verkar vara lite osäker, men seriös  
som jag tror kräver en del handledning  
som inte är så självgående  
som jag tror är mer koncentrerad på projektuppgiften  

3. 

som bidrar med erfarenhet från sina tidigare anställningar  
som jag tror är väldigt mån om att få ett jobb  
som berättar precis samma saker som alla andra gör  

som inte verkar ha kreativitet 
men det kan ju vara något som skulle kunna visas genom en 
intervju 

4. 

som det är viktigt hamnar på en position där det fungerar att 
fatta snabba beslut eftersom det finns många risker med att fatta snabba beslut 
som jag tror att det skulle vara mycket trevligt att arbeta 
tillsammans med  
som har haft olika roller i arbetsgrupper  
som kan kräva samma arbetstempo av sin omgivning vilket hade kunnat bli besvärligt 
som kan ta snabba beslut snabba beslut är kanske inte så väl genomtänkta alla gånger 

5. 

som känns lite hispig jämfört med Henrik  
som är tråkig och dålig på att ta initiativ  
som tagit sitt CV direkt ur boken ”att skriva CV”  
som inte alls är så öppen, glad och utåtriktad som hon påstår  
som det hade varit roligare att jobba med då jag trivs väldigt bra med söta flickor i närheten 
som är en söt flicka  

6. 

som har ett CV som inte höll  
som ser väldigt sympatisk ut, trevlig, ordentlig och välklädd  
som jag får uppfattningen att jag skulle trivas med eftersom vi verkar ganska lika och skulle kunna ha kul ihop 

7. 
som vars brev jag tycker kunde vara skrivet av vem som helst  

som jag troligtvis kommer att trivas att arbeta med 
för att jag är samma typ av person som, för att jag är 
jämngammal med henne 

som jag är samma typ av person som   
som jag är jämngammal med  
som jag förmodligen har lätt för att prata och diskutera med på 
samma nivå  
som är attraktiv vilket inte är negativt  
som stämningen är mer avslappnad med  

8. 

som jag tror det inte är lika mycket prestige i samarbetet med  
som det är svårt att säga något om genom att se denna bild och läsa hennes CV 
som verkar vara ambitiös och utåtriktad  

som har en roll som jag brukar ha 
vilket antingen går det väldigt bra eller så kan en 
konkurrenssituation uppstå mellan oss 

9. 

som har en roll som är för lik min egen varför jag inte väljer henne 



Fortsättning tabell 6 – Entitet: Maria/hon/henne(s) 
Up Predikat  

som jag tror att samarbetet kommer att gå bra med  
som verkar vara erfaren inom många olika projekt och 
organisationer  
som verkar vara en driftig person  
som tonar ner sig själv lite genom att inte berätta vilka 
arbetsuppgifter hon haft  
som säkert har varit projektledare många gånger  
som av någon anledning väljer att inte dra fram det (att vara 
projektledare) i texten  
som jag tror är jätteduktig  
som jag gärna skulle jobba tillsammans med  
som jag får en uppfattning av texten att inte riktigt vilja framhäva 
hur duktig hon egentligen är  

som kanske tror och tycker att det är fult att skryta 
det skulle inte vara första gången en kvinna tar i i underkant om 
sig själv 

som jag får uppfattningen om är stresstålig  
därför att hon skrivit i brevet att hon är van att jobba i högt 
tempo 

som kan ta snabba beslut vilket innebär att det händer mycket 
som inte tar sina beslut för snabbt utan bakgrundsinformation 
och noggrant övervägande  
som verkar vara snabb och driftig och ha god 
samarbetsförmåga 

eftersom hon skrivit i brevet att hon gillar att ha många 
människor omkring sig 

10. 

som är en sådan person som skulle passa mig bra att jobba 
tillsammans med  

eftersom mina egna kvaliteter inte är just de som hon har, så vi 
skulle komplettera varandra perfekt 

 
 



Tabell 7 – Entitet: Henrik/han(s)/honom 
Up Predikat  

som jag upplever precis som han beskriver sig själv.  
som inte skulle ha några problem att samarbeta med.  
som är lugn och stabil vilket sägs av hans utseende och klädsel 
som gav en bättre presentation av sig själv  

1. 

som verkar ha mer samarbetsvilja  
som verkar vara en glad, trevlig och sympatisk person  
som har ett brev man tror på innehållet i för att bilden stämmer överrens med brevet 
som jag tror att det skulle gå bra och vara roligt att samarbeta 
med  
som verkar vara en person som lyssnar på andra  

2.  

som tar ansvar för sin del av arbetet  
som ser glad och pigg ut  
som verkar vara mer hurtig än lugn  
som kanske är lite för hurtig för min smak  
som mera ”far runt” med en massa idéer som han vill förverkliga  

3. 

som jag hela tiden måste hålla på rätta bana  
som ligger långt före den förra sökande  
som verkar ha mer erfarenhet och dessutom vara mer 
strukturerad 

men som sagt en intervju borde båda få komma på så att man 
lättare kan skapa sig en uppfattning 

4. 

som har erfarenhet och personliga egenskaper inom det 
organisatoriska som jag litar till  
som har vanan inne  
som säkert kan ta tag i projekt  
som kan göra något utan att behöva fråga en massa hela tiden  
som är ansvarsfull och lugn vilket är bra 
som nog lätt kan köra över andra inte med vilje, utan för han verkar så säker på sin sak 
som kanske kan vara lite av en pedant också  
som möjligtvis kan ha för mycket tävlarinstinkt istället för 
samarbetsförmågor  
som verkar vara lugnare och tryggare på nåt sätt  

5. 

som jag gillar att arbeta ihop med för att han är kille 
Tror jag gillar att arbeta ihop med killar mer än med tjejer när 
det gäller projekt och grupparbete 

som har ett CV som är flera gånger bättre  
som har ett CV som på ett mer beskrivande sätt talar om 
personen  
som har ett CV som försöker förmedla en bild av personen  
som har ett leende som känns något falskt  

6. 

som helt klart är den jag skulle anställa av de två  
som ser väldigt sympatisk ut ganska ledigt klädd 
som nog är en rolig typ  
som verkar vara någon som jag skulle kunna trivas bra med  
som inte ser ut att vara en översittartyp  
som verkar vara trevlig, rolig och avslappnad  
som dessutom verkar ha erfarenhet av projektledning vilket jag inte har 
som jag tror skulle komplettera mig eftersom jag är ung och kvinna 

7. 

som jag tror skulle kunna komplettera mig även här eftersom ordning och reda inte är min bästa sida 

som det troligen blir jobbigare att samarbeta med 
för att han verkar vilja framhäva sig själv och verkar vara något 
dryg 

som verkar vilja framhäva sig själv  
som verkar vara något dryg  

8. 

som nog vill bestämma så mycket som möjligt själv även om tävlingssegling handlar mycket om att samarbeta 
som det känns som har stor erfarenhet  
som är van att ta för sig  
som jag tror man antingen gillar eller har svårt för  
som det varit bäst om han hade varit ett komplement till en själv  

9. 

som lätt kan uppfattas som en person som lätt ska bestämma 
och ta över  
som man kan ha svårt att bilda sig en uppfattning om   
som har en text som berättar mer än Marias.  
som kan ha en mening om vilka hans starka sidor är  
som tävlingsseglar vilket jag skulle uppfatta som negativt om jag 
skulle arbeta med honom 

eftersom det betyder att han kommer att vara borta långa 
perioder för att tävla 

han ser ut som en lugn och ansvarsfull person precis som han säger 
som det kan bli lite tråkigt att arbeta med  
som det är tveksamt om han har något ”go” i sig  
som jag får uppfattningen inte är så snabb från tanke till 
handling  

10. 

som är ansvarsfull vilket är bra men inte det viktigaste  
 




