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ABSTRACT  

This report aims to investigate and increase the understanding for the recruitement process, and 

how recruiters create meaning. Within this area the focus is on recruiters implicit thoughts about 

applicants clothing and grooming, and how they evaluate these criteria in a CV. Five recruiters at 

different national companies where asked to answer questions about six candidate´s CV:s. Each 

CV had a photograph on it, showing someone that possibly could be classified as 

representatively, or not representatively dressed. To achieve a better understanding of the 

creation of meaning and the recruitement process as a whole, we used the qualitative software 

Meaning Constitution Analysis and the possible difference between the two groups were analysed 

with The Sign Test. The findings showed a tendency among the recruiters to chose the applicants 

that were more representatively dressed. This indicates that they can not disregard the 

photagraphs and therefor give clothing a significance. We find it important to make recruiters 

aware of the problematics of this area, to be able to prevent empoyments based on irrelevant 

criteria. 
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Det är svårt"…att förutsäga vilket väder vi skall få om en vecka. Uppkomsten av höga och låga 

lufttryck och deras banor styrs av så många samverkande och komplicerade faktorer, att vi för 

närvarande måste nöja oss med osäkra prognoser som enbart omfattar några dygn." (H. Gordon, 

1997. sid 22).  

 

I rekryteringsprocessen vill företaget hitta en person som kan passa in för den tjänst som utlyses 

vad gäller kvalifikationer, inställning till arbetet och personlighet (Prien, 1992). Kan en 

rekryterare någonsin göra en säker prognos av framtida arbetsprestation utifrån tolkningen av 

ansökningar så som olika CV:n? Om det är svårt att göra en säker väderprognos för några dagar 

framöver, tror vi det  är mycket svårare att göra en säker bedömning av arbetsprestation utifrån 

CV:n för några år framöver, då utfallet i de båda fallen i hög grad påverkas av många oförutsedda 

faktorer (Kahlke & Schmidt, 2002). Människan är mycket mer komplex än vad ett moln är, 

således borde en prognos för arbetsprestation vara mycket mer osäker än vad en väderprognos är.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka och öka förståelsen för rekryteringsprocessen. 

Rapporten undersöker början av rekryteringsprocessen, nämligen det urval som sker vid 

personbedömning utifrån CV:n, men även vad rekryterare lägger vikt vid i sin bedömning av 

olika CV:n. Framförallt ligger intresset i att ta reda på om de arbetssökandes kläd- och 

utseendestil påverkar intrycket av vem som är lämplig för en anställning. Undersökningen, anser 

vi, är av vikt, då rekryteringsprocessen i stort skulle kunna effektiviseras och förbättras av en 

medvetenhet om vilka kriterier som är av avgörande betydelse för urvalet av arbetssökanden. Den 

forskning som finns inom området, pekar mot att en representativt klädsel ses som mer 

fördelaktig, än en icke- representativ klädsel (Ilkka, 1995, Forsythe, Drake & Cox, 1985). Vi vill 

med denna undersökning se om så är fallet. Klädkriterier som bedömningsgrund kan vara både 

medvetna och omedvetna. De  implicita bedömningarna, menar vi, kan endast motverkas om de 

medvetandegörs.  

 

Genom vår handledare kom vi i kontakt med ett forskningsprojekt som handlar om implicit 

diskriminering, som är vad denna uppsats behandlar. Forskningsprojektet, som startade för cirka 

ett år sedan, är tvärkulturellt, med forskare från flera universitet i Europa, bland annat Lyon, 
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Warzawa och Lund. Vad som utmärker denna projektgrupp framför andra, är öppenheten. 

Forskningen sker både med kvalitativa och kvantitativa metoder, man vill veta mer för att kunna 

påverka mer. Man samlar information och erfarenheter från alla länderna, för att på detta sätt 

kunna öka förståelsen för människan. Anledningen, utöver den redan nämnda, till att vi blev 

involverade i projektet var att klädstil som anses proper och representativ är något som är 

kulturellt bestämt, och då kan forskningsprojektet bidra med en intressant synvinkel 

(http://www.sphinxonline.com/Infos/ISMI/Index.htm).  

 

1.2 Teori 

Om rekryteringsprocessen i stort finns det mycket information från tidigare forskning med olika 

inriktningar och syften. Mycket av litteraturen berör rekryteringsförfarandet, vad gäller de olika 

stegen i processen och arbetsanalys (till exempel Gordon, 1997, Prien, 1992, och Kahlke & 

Schmidt, 2002). Litteraturen fokuserar i synnerhet på information om anställningsintervjun, och 

hur man kan använda sig av olika personlighetstester i denna (till exempel Kahlke & Schmidt, 

2002). Denna forskning är i stor utsträckning kvantitativ. Följden av denna kvantitativa forskning 

är att den är inte särskilt djupgående vad gäller de bakomliggande processerna, det vill säga hur 

rekryterare konstruerar mening under själva bedömningen. Den behandlar inte vårt specifika 

syfte, vårt syfte finns endast i utkanten av den forskning som idag finns.  

 

Tidigare forskning, att hänvisa till, i fråga om bedömning av fotografier, och de personers klädstil 

som figurerar på dessa, är begränsad. Det finns dock viss forskning kring klädstil i samband med 

anställningsintervjuer. Den dominerande forskningen inom detta område är vad många rapporter 

kallar "attractiveness", det vill säga om attraktion har ett samband med anställning (Ilkka, 1995).  

 

I rapporten behandlas de olika områdena; rekrytering, implicit bedömning, klädval, och 

fenomenologi, då alla dessa är en del i vårt syfte och därmed undersökningen. Nedan följer en 

rent teoretisk genomgång av de fyra områdena.      

 

1.2.1 Rekrytering 

Då man möter eller ser en annan individ, görs medvetet och omedvetet en snabb bedömning av 

denne, och detta första intryck kan vara antingen positivt eller negativt. Detta gäller såväl i 
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vardagssituationer som i rekryteringssammanhang. Får man i rekryteringssituationer ett positivt 

första intryck kan det leda till att vidare information om personen också tolkas positivt, liksom ett 

negativt intryck kan leda till en mer negativ helhetsbedömning. Detta fenomen kallas för 

Haloeffekten, och innebär just att människan har en tendens att bedöma en annan person antingen 

positivt eller negativt i enlighet med tidigare intryck (Kahlke & Schmidt, 2002). Det första 

intrycket en rekryterare får av en sökande är därmed mycket viktigt för den påföljande processen. 

Det första intrycket kan påverkas av allt från att komma i tid till en intervju till att klä sig korrekt 

(Cook, 1988). För personer som ger ett lite sämre första intryck krävs det således starka positiva 

kriterier för att personen ifråga ska kunna ses i en positiv dager, medan en person som redan 

bedömts positivt, inte behöver övertyga om sin lämplighet för tjänsten lika mycket.  

 

Rekryterarens bedömning av arbetssökanden försvåras av ytterligare kriterier än Haloeffekten. 

Några effekter som kan leda till orättvis bedömning (Kahlke och Schmidt, 2002) är; 

Kontrasteffekten där en tidigare extremt positiv eller negativ presentation ger motsatt effekt av 

bedömningen på den nästföljande. Om till exempel en arbetssökande ger en mycket bra 

presentation av sig själv, blir det svårt för nästa sökande att överträffa denna, då rekryteraren 

jämför de båda. Rosenthaleffekten innebär att rekryterarens förväntningar påverkar hur 

information om den sökande bedöms. Dessa olika effekter, som alla förekommer implicit hos 

bedömaren, visar på några av svårigheterna med att göra en rättvis och predicerande bedömning 

av arbetssökanden och deras prestationer. Hela rekryteringsprocessen är full av fallgropar och 

svårigheter, och det är av avgörande vikt, för rekryteraren, att vara medveten om dessa, för att 

kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. Svårigheten som vi ser med detta är att det är 

svårt att veta hur alla dessa effekter påverkar varandra, om de ena finns kan inte den andra då 

finnas och så vidare. Det är svårt att se att de skulle kunna interagera med varandra. Det kan 

tyckas till exempel att både kontrasteffekten och rosenthaleffekten borde kunna förekomma i 

samma rekryteringssammanhang.   

 

Det urval som rekryteraren gör då några kandidater väljs ut på grundval av deras CV, för att 

sedan gå vidare till intervju, är ett beslut som påverkar hela organisationen och företaget. Beslutet 

får konsekvenser som ofta berör många människor och för en längre tid framöver. Vikten av att 

kunna ta rätt beslut, som grundas på rätt kriterier, blir således stor i denna situation. Fel beslut 
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kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser, beroende på vilken tjänst som ska tillsättas. En 

effektiv rekrytering är en förutsättning för framgång för organisationen (Carlson, Connerley & 

Mecham III, 2002). Det är viktigt att man inför sitt beslut har formulerat och preciserat de 

kriterier som ska bedömas, så att bedömningen inte blir godtycklig. De krav man ställer på den 

som ska tillsättas utgår från den arbetsanalys som man gjort (Prien, 1992). Alla kandidater bör få 

en möjlighet att bli jämförda på ett rättvist sätt, det vill säga utifrån samma kriterier. Kriterierna 

ska utgöra grunden för bedömningen och valet mellan olika kandidater, och dessa ska definieras 

innan urvalet påbörjas. På så sätt kan man få fram de bästa alternativen, och sedan välja mellan 

dessa genom att väga nackdelarna mot fördelarna. Varje kandidat medför vissa möjligheter och 

vissa risker, och rekryterarens uppgift är att upptäcka och värdera dessa, i förhållande till 

arbetsuppgifterna (Rollof, 1999). Så som rekryteringen beskrivs här, med till exempel fasta 

kriterier som bedömningen ska göras utifrån, är så som det borde vara, men är det så det fungerar 

i verkligheten?   

 

Liksom alla människor är olika och påverkas av olika aspekter och erfarenheter  i alla 

sammanhang, handlar vi även olika när det gäller beslutsfattande. Vissa litar i första hand till sin 

intuition, och andra strävar oftast efter logiska och rationella beslut. I många beslut tjänar man på 

en kombination av de båda sätten. De som i rekryteringssammanhang förlitar sig på sin intuition, 

och tror att de är tillräckligt bra människokännare för att kunna avgöra vem som lämpar sig bäst 

för en tjänst, riskerar att besluten blir orättvisa och grundas på oviktiga kriterier (Cook, 1988). Vi 

tror att risken är stor i dessa fall att rekryteraren kanske ser till klädstil och utseende, om det står 

mellan två likvärdiga kandidater. En rekryterare som enbart går på intuition kan lätt ta fel beslut 

om denne till exempel har en dålig dag, vilket ger dåliga förutsättningar för ett rättvist beslut 

(Cook, 1988). Något måste vara avgörande, och en person med ”rätt” stil för företaget kan då ha 

större chans till anställning, än den andra. Viss forskning visar på att vissa rekryterare tittat på 

detta vid till exempel intervjun, för att just få någon som ”överensstämmer” med företaget 

(Rogberg, 1994), och att det till och med kan vara legitimt i vissa sammanhang att anställa någon 

för dennes mer fördelaktiga utseende. Andra menar att bedömning av lämplighet för en 

anställning som baseras på utseende närmast är att anses som rasistisk (Cook, 1988). Det är 

således viktigt att grunda sina beslut på i förhand uppställda kriterier, men dessa konkreta 

beslutsunderlag kan förbättras av att man använder sig av sina egna erfarenheter och sin intuition, 
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till att tolka vilket alternativ som troligen skulle fungera bäst, och för att kunna göra en rimlig 

bedömning (Rollof, 1999). 

 

För att kunna se alla aspekter av ett beslut, och få en bättre förståelse för fördelarna och 

nackdelarna med olika kandidater, kan rekryteringsprocessen förbättras av att beslutet fattas, eller 

diskuteras, av mer än en person (Rollof, 1999, Prien, 1992). En grupp av människor kan dra nytta 

av sina olika erfarenheter och synvinklar, och se till organisationens olika slags behov. Detta 

bidrar även till en värdefull känsla av delaktighet i organisationen, och bättre förståelse för det 

beslut som slutligen fattas (Rollof, 1999). Om man som ensam rekryterare bedömer ett CV med 

ett kort, som visar en person med fördelaktig klädstil, kan detta avspegla sig i hur denne läser och 

tolkar informationen som följer (jämför haloeffekten). Med fler personer som bedömer ett CV, 

minskar man de olika individernas implicita bedömningar, vilket resulterar i en mer rättvis 

bedömning överlag. 

 

1.2.2 Klädval 

Berscheid och Walster menar att alla mellanmänskliga relationer mer eller mindre påverkas av, 

vad de kallar, "the attractiveness bias" (Chiu och Babcock, 2002). När man möter och interagerar 

med en annan individ, görs alltid en första ytlig omedveten bedömning av denne som baseras på 

framförallt utseende. Attraktiva människor bedöms i allmänhet som mer sociala, framgångsrika 

och glada, än de som är mindre attraktiva (Gifford, Fan Ng & Wilkinson, 1985). Då 

rekryteringsprocessen i högsta grad är en mellanmänsklig interaktion, är "the attractiveness bias" 

något som är värt att beakta. Marlow anser att individer som, i rekryteringssammanhang, 

uppfattas som mer attraktiva rent utseendemässigt, föredras i högre grad än lika kvalificerade, 

men inte lika attraktiva, andra sökanden (Chiu och Babcock, 2002).  

 

Vad som anses vara rätt klädsel och utseende beror i mångt och mycket på i vilken social kontext 

och kultur man befinner sig. Samhälle, familj och vänner indikerar omedvetet vad som är vackert 

och hur man bör se ut. Det skapar en allmän bild  av vad som är "rätt" och representativt eller fult 

och slarvigt, och föreställningar av att vissa klädstilar och utseenden är mer fördelaktiga och 

andra är mer vårdslösa (McCabe & Ricciardelli, 2003). Vad vår rapport vill undersöka är om 

rekryteraren påverkas och anställer i enlighet med vilken klädstil den sökande har. Är det så att 
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en person med proper och strikt klädstil, väcker större intresse hos rekryteraren för en tjänst som 

administrativ assistent, än vad en person med mer vårdslös och slarvig stil gör?  

 

Tidigare forskning inom området för utseende i samband med rekrytering ger relativt motstridiga 

resultat. Viss forskning visar på att "rätt" utseende har ett positivt samband med chans till 

anställning och befordran, medan andra menar att så inte är fallet (Chiu & Babcock, 2002). Chui 

och Babcock tar upp ett fenomen som kallas "tiebreakereffect". Innebörden av detta fenomen är 

att då sökanden har likvärdiga kvalifikationer blir det fysiska utseendet en avgörande faktor vid 

till exempel anställning och beslut om befordran. Tiebreaker effekten är således en avgörande 

faktor då andra kriterier hålls konstanta (Ilkka, 1995). Attraktiva sökanden anses i dessa fall vara 

mer kompetenta än mindre attraktiva. I likhet med tiebreaker effekten menar Forsythe, Drake & 

Cox (1985) att klädstil och utseende är en viktig informationskälla i de fall den faktiska 

informationen är bristfällig eller motsägelsefull.  

 

Det omedvetna intryck man får av en annan människa är i princip fastställt efter 15-30 sekunder 

(Rogberg, 1994), och efter det är det svårt att ändra uppfattning, hur mycket kvalifikationer 

personen i fråga än har. Enligt Ilkka (1995) visar viss forskning på att tidiga intryck har större 

inflytande på beslut om anställning än faktisk information. Efter det första intrycket söker man 

information som stödjer det första snabba ställningstagande (Sims, Fineman, Gabriel, 1993). Vi 

anser att denna snabba bedömning i princip fungerar på samma sätt när en rekryterare granskar 

ett CV. Får man in ett hundratal ansökningar för en utsatt tjänst, gäller det att kunna gallra snabbt 

och effektivt. Ett CV är den första, och viktigaste kontakten som rekryteraren får med de 

sökande, eftersom det är utifrån dessa som ett fåtal väljs ut till intervju (Thoms, McMasters, 

Roberts & Dombkowski, 1999). Ett trevligt foto med representativ klädsel kan troligtvis vara 

avgörande i detta skede, då det omedvetet och medvetet skapar positiva signaler hos rekryteraren. 

Ilkka (1995) menar till exempel att kriterier så som klädsel och ”grooming” (hår, smink, 

smycken, glasögon etc.) påverkar besluten om vilka kandidater som ska gå vidare, framförallt i 

den inledande stora gallringen. Den som står i begrepp att anställa någon vill hitta en person som 

de uppfattar som allmänt trevlig, och som de kan identifiera sig med (Rogberg, 1994). Står det då 

och väger mellan två personer, där den ena har kläder och en stil som passar mer in i företaget, 

och som rekryteraren uppfattar som propra, är det större chans att rekryteraren kan identifiera sig 
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med denne, och det kan således bli det som är avgörande. Vad som i många fall ger ett mer 

positivt och seriöst intryck är enligt Ilkka (1995); mörk kavaj, kort eller uppsatt hår, måttligt med 

smink, enkla guldsmycken och glasögon.  

 

Vid en arbetsintervju är det mer lag än undantag att den sökande försöker framställa sig själv så 

fördelaktigt som möjligt, och svara på frågor såsom man tror rekryteraren vill. Detta fenomen 

kallas impression management, och är ”medvetna eller omedvetna försök att påverka 

uppfattningar under en interaktion” (Silveser, Anderson-Gough, Anderson & Mohamed, 2002). 

Författarna menar vidare att impression management även innefattar ickeverbal kommunikation 

som till exempel klädsel, ansiktsuttryck och ögonkontakt. Då man skickar med ett kort i en 

ansökan, tror vi att man med det vill framställa sig på ett sådant sätt att man uppfattas som 

lämplig för tjänsten.  

 

1.2.3 Implicita bedömningar 

När man bedömer andra, ser man alltid dessa utifrån sig själv, och förstår dem genom det sätt på 

vilket man förstår sig själv. I rekryteringssammanhang, som i alla andra interaktioner, handlar det 

om så kallad projicering. Utifrån sina individuella implicita dimensioner och system, idéer och 

övertygelser, upplever man sin omgivning och tar beslut och gör bedömningar utifrån dessa 

(Sims, Fineman, Gabriel, 1993). Det är således den mening som individen skapar som är 

intressant, då det är den som individen upplever. Med fenomenologins hjälp önskar vi få fram 

detta meningsskapande. Bedömningar utifrån sig själv fungerar ofta som ett slags självförsvar 

och verkar genom att man projicerar eller för över, delar och aspekter av sig själv till andra när 

man tolkar dem. Ofta handlar det om att göra sig av med en oönskad aspekt av sig själv genom 

att projicera den på någon annan, för att sedan kunna bearbeta och ta denna oönskade del till sig. 

En persons erfarenheter och personlighet blir på detta sätt en oskiljaktig del av dennes tolkning av 

andra, särskilt om informationen som finns tillgänglig är bristfällig eller tvetydig (St. Clair, 

1996). Den situation som vi utsatte våra respondenter för präglades  i hög grad av bristfällig 

information, och vi försökte på så sätt tvinga dem att projicera sin personlighet i sin tolkning av 

kandidaterna, och möjligtvis göra bedömningar på felaktiga grunder, som kunde visa på deras 

omedvetna tankegångar. Det är på detta sätt som till exempel Henry Murray arbetade med sitt 
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TAT -test för att få fram implicita bedömningar (Pervin, 1989), och senare även Mohamed 

Lahlou (Lahlou, 2001). 

 

Då man interagerar med andra har alla individer enligt den implicita personlighetsteorin 

övertygelser om vilka personliga egenskaper som hör ihop, vi utgår från dessa övertygelser då vi 

bedömer en annan individ. Om vi till exempel ser en person som aggressiv, tillskriver vi även 

denna person egenskaper som kanske att han/ hon är energisk och högljudd. Upplever vi en 

annan person som ärlig, tror vi genast även att han/ hon ska vara snäll och omtänksam. Dessa 

implicita tankar som speglar vår uppfattning av omvärlden är inte objektiva, men de är 

ekonomiska och bekväma (Sims, Fineman, Gabriel, 1993). Detta fenomen är naturligtvis även av 

vikt i rekryteringssammanhang. Då vi ser en ansökan med fotografi tillskriver vi genast denna 

person vissa egenskaper, baserat på vårt första intryck och den snabbt följande utvärderingen. 

Vidare menar Sims, et. al. (1993) att vi utformar våra intryck av andra människor genom att 

använda de ledtrådar som finns, såsom klädsel, röst och dialekt. Intrycket passas sedan ihop med 

våra föreställningar om hur en person som klär sig/ pratar på det sättet, är eller bör vara. Det är i 

detta sammanhang som våra implicita tankar, och perceptioner om stereotyper och fördomar 

kommer fram. Oavsett om dessa kriterier är exakta eller inte, är det utifrån dessa vi gör våra 

komplexa bedömningar.  

 

För att sammanfatta kan man säga att denna uppsats handlar om; implicita bedömningar, 

subjektivitet och individers meningsskapande. Dessa begrepp är sådana som fenomenologin ser 

som viktiga, därför vill vi med fenomenologins hjälp få en större förståelse för begreppen och 

den roll de spelar i rekryteringssammanhang.   

 

 

2. FENOMENOLOGI  

Uppsatsen utgår från en fenomenologisk synvinkel då syftet är att analysera ett psykiskt 

fenomens meningskonstruktion, det vill säga vilka kriterier man väljer att grunda sin bedömning 

på vid en anställningssituation, både implicita och explicita kriterier. Individens sätt att uppfatta 

sig själv och sin livsvärld, är avgörande för hur individen handlar. Genom att få respondenterna 
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att berätta hur de känner inför den situation de ställs inför, önskar vi få fram de grunder som 

individen tar sina beslut utifrån.  

 

Inom fenomenlogin hävdar man att allt är i ständig förändring, allt från individer, till situationer, 

till begrepp, omkontextualiseras från ett tillfälle till ett annat (Sages & Lundsten, in press). 

Betydelsen av detta är att våra ”svar” och analyser gäller bara här, de är uteslutande ett resultat av 

just denna sociala kontext, i vilken vi har genomfört undersökningen. 

 

2.1 Livsvärld  

Individens livsvärld är ett viktigt element, med anledning av att alla individer har olika 

livsvärldar - världen ter sig olik för var och en som upplever och uppfattar den. Om man ska 

kunna förstå en individ måste man förstå dennes livsvärld, hur han/ hon uppfattar sin sociala 

omgivning i relation till sina känslor. Det är med livsvärlden som bas som individen kan utforska 

och utvärdera verkligheten. Individer har olika livsvärldar med anledning av att de upplever olika 

saker, alla har olika erfarenheter och meningsskapande. Erfarenheterna äger rum i livsvärlden. 

Det är dock värt att poängtera att alla erfarenheter inte är medvetna, vissa uppfattar inte individen 

(Sages & Lundsten, in press) - vilket är grunden till att det finns implicita bedömningar. 

Människans livsvärld är hennes subjektiva och kulturellt meningsfulla verklighet. Man kan 

jämföra livsvärlden med individens medvetande innan erfarenheter har präglat uppfattningen om 

ett visst fenomen (Dittmer & Heise, 2002). För att exemplifiera detta kan man säga att ”jag tror 

att det är varmt i Indien, men jag vet inte med säkerhet, för jag har aldrig varit där”. Ett så 

komplext fenomen som det mänskliga beteendet, kan endast studeras och beskrivas genom att 

väga in omgivningen och sammanhanget, ett sätt att nå detta är genom fenomenologin. Carr 

(1977) menar att livsvärlden är den verkliga världen, den är verklig för varje individ. Individens 

livsvärld är dennes verklighet och sanning. Vidare skriver Carr att livsvärlden framförallt är ett 

meningsfundament, varje person förlitar sig på sin livsvärld att skapa mening i tillvaron. Liksom 

människan är livsvärlden dynamisk, den befinner sig i ständig förändring (Carr, 1977).   
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2.2 Transandentala förhållningssättet 

Grundaren till den moderna fenomenologin är Edmund Husserl (Andersson & Sundqvist, 1996), 

och han menar att det finns två förhållningssätt man kan ha till världen eller sitt liv. Natürliche 

einstellung, förhållningssättet som alla har, vilket betyder att individen inte ifrågasätter sin 

tillvaro, sina handlingar och tankar. Istället ser man världen som given och klar, det man ser är 

det man får. Van Breda skriver (1977) att Husserl anser det vara en fara, om vetenskapliga 

forskare antar en natürlich einstellung, att de blundar för den verkliga bakomliggande resultatet 

och bara ser till vad de ser för tillfället. De kan komma att se förbi det verkliga resultatet, då de 

inte ifrågasätter vad de ser. Det förhållningssätt som man bör ha, enligt Husserl, är vad han kallar 

det transandentala förhållningssättet. Van Breda skriver även att Husserl kallar vägen till att nå 

det transandentala synsättet, den fenomenologiska reduktionen. Om en individ utgår från ett 

transandentalt förhållningssätt vill han/ hon ständigt veta hur något har blivit som det har blivit, 

han/ hon vill skapa mening. Det rör sig om ett ifrågasättande av tillvaron, av det man ser och 

upplever. Man försöker se fenomenet utifrån olika perspektiv, som sedan läggs samman till en 

helhetsbild. Det transandentala förhållningssättet är enda tillvägagångssättet för att få fram den 

ursprungliga meningen av det givna (Van Breda, 1977). Av denna anledning kallas denna rapport 

fenomenologisk, vi vill undersöka respondenternas meningskonstruktion med deras agerande. 

Reduktionen får aldrig uppfattas som slutförd, menar Van Breda (1977), utan det är en fortgående 

process som aldrig är klar. Detta betyder att även om vi fått fram våra resultat och gjort vår 

analys och bedömning av dem, skapas det hela tiden nya frågor att ställa.  

 

2.3 Epoché 

Då vi tolkar våra texter och resultat utgår vi från det fenomenologiska synsättets metod. Detta 

innebär att vi tar in information om händelser och individer i vårt medvetande så som det 

framstår för oss, precis som man ser det för första gången. Texterna granskas med en öppenhet 

och fördomsfrihet, för att kunna se dem för vad de verkligen är. Således ska man ej vara bunden 

varken till sina egna eller andra individers förutfattade meningar och stereotyper (Cronsjö & 

Elfstöm, 1999). Detta åsidosättande av forskarens egna värderingar, fördomar och attityder, 

kallas inom fenomenologin för epoché. Som forskare bortser man från sitt eget vetande för att på 

så sätt lyfta fram individernas meningsskapande. Undersökningen fokuserar och utgår från den 

som blir undersökt, istället för den som undersöker (Dittmer & Heise, 2002). Epochén är första 
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steget till en förståelse för fenomen så som de verkligen uppenbarar sig, genom att medvetet 

bortse från våra förutfattade meningar och fördomar (Cronsjö & Elfström, 1999).  

 

2.4 Noema 

Alla handlingar har en riktning, en mening. Riktningen behöver ej sikta mot ett specifikt objekt 

(vilket objektet är eller hur det definieras är irrelevant i sammanhanget), utan att ha en riktning 

betyder att ha en tanke/ mening med sin handling. Denna riktning mot ett objekt kallas 

intentionalitet, och dess mening och meningsskapande, kring objektet, för noema (Solomon , 

1977). Intentionaliteten är en pågående process, då individen alltid förhåller sig till något och att 

individens livsvärld utvidgas av nya erfarenheter. Objektets mening är på det sätt som det 

uppfattas av individen (Sages, Dahlgren, Rulander, Tegner, Moscarola & Lahlou, 2002). 

Innebörden av detta är att individers handlingar har en mening, det finns en omedveten eller 

medveten tanke bakom vad de gör. En väl genomförd undersökning syftar till att, utifrån en 

handling finna individens tanke och mentala processer. Noemat är intressant i denna 

undersökning, då man genom noemat får man fram individens modaliteter, dennes sätt att 

uppleva.  

 

2.5 Horisont 

Vidare vill man med en fenomenologisk undersökning försöka finna individens horisont. Alla 

individer har sina egna horisonter, subjektiva uppfattningar och sanningar som sträcker sig olika 

långt. Horisonten innefattar allt vad individen känner och tänker, förstår och uppfattar om ett 

visst fenomen, och leder individen i medvetandet. En individs många horisonter, bildar 

tillsammans dennes livsvärld. Van Preusen skriver i Husserl (Van Preusen, 1977) att horisonten 

karaktäriseras av sin overklighet, ett fenomen som framträder utanför människan, utan att vara en 

verklig sak i den externa världen. Vi menar att man även kan hävda det omvända. Horisonten är 

ett fenomen som framträder inom människan, utan att vara en verklig sak i den interna världen, 

såsom hjärta och lungor. 

 

2.6 Validitet 

I forskningssammanhang påtalas ofta vikten av att forskningen har validitet och reliabilitet. 

Cronsjö och Elfström (1999) skriver i sin uppsats att den fenomenologiska ansatsen menar att det 
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inte finns någon generell validitet som är applicerbar i alla situationer. Man menar istället att 

validiteten måste definieras utifrån den kontext man befinner sig i. Validiteten omdefinieras 

således i varje forskningsprojekt, och man vill uppnå en trovärdighet i sin forskning. 

 

Den fenomenologiska ansatsen vill främst få förståelse för individens livsvärld och den kunskap 

som skapas där. Man vill se hur kunskap skapas och hur världen förstås utifrån individens eget 

perspektiv. Validiteten fokuserar därför, enligt Sages (2003), på hela individen och dess 

meningsskapande, istället för på isolerade skeenden. Validiteten bör vidare, enligt Lindén (2003), 

behandlas och användas som en pågående process snarare än som något fastställt och bestämt. 

Validitet skapas både i individens konstruerande av mening, samt i tolkandet och utvärderandet 

därav. Validiteten är således en process där forskaren måste ta hänsyn till individens historia, det 

vill säga hur individen har skapat sin kunskap om något, samt koppla det till individens förståelse 

av den nuvarande situationen och kontexten. Man måste se till sammanhanget och historien för 

att kunna förstå och ge något validitet. 

 

För att åstadkomma validitet i fenomenologin ska forskaren i så stor utsträckning som möjligt 

återge individens egna upplevelser av sin livsvärld. En fenomenologisk forskare ska förhålla sig 

fördomsfri och utan förutfattade meningar till förståelsen av de texter som analyseras, tolkningen 

av de olika texterna ska också överensstämma med varandra, och forskaren ska visa att den 

fenomenologiska analysen är det bästa forskningsmetoden för förståelse av mänskligt beteende 

(Cronsjö & Elfström, 1999). Ytterligare något som är viktigt är att individerna som deltar i 

forskningsprojektet är engagerade i projektet som de deltar i och känner att det är viktigt för dem 

(Sages, 2002). En respondent måste kunna se anledningen till sitt deltagande och motiveras av 

detta. Det är vidare av vikt, för den så kallade ekologiska validiteten, att individerna som deltar i 

undersökningen själva få uttrycka sig i enlighet med sina intentioner och med sina egna ord, och 

att undersöka respondenterna i sin vardag (Sages, Dahlgren, Ruland, Tegner, Moscarola, Lahlou, 

2002).  
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3. METOD 

Undersökningens syfte var att tydliggöra vilka kriterier som bedöms i början av 

rekryteringsprocessen, nämligen vid bedömningen av olika CV:n. För att få fram denna förståelse 

använde vi en kombination av både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Kombinationen anser 

vi vara det ideala, då man på så sätt kan dra nytta av ansatsernas olika fördelar och därmed 

kompensera nackdelarna. Tyngdpunkten ligger dock på det kvalitativa. Resultatet ger både en 

djupare förståelse för individuellt meningsskapande och en mer övergripande och jämförbar bild 

av företeelsen. För att få en större förståelse för problemområdet, lät vi vår undran styra 

metodvalet. Frågan vi ställde oss var - Vad vill vi ha reda på? och Hur får vi reda på det?   

 

Integrationen av de båda synsätten i undersökningen medförde att det inte blev något renodlat 

kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt. Undersökningen utgår inte från någon teori och 

syftar inte till att besvara någon specifik hypotes, utan snarare att stilla vår undran. Anledningen 

var att vi på så sätt skulle kunna vara mera förutsättningslösa, och inte låsa oss vid någon fast 

ram, som skulle kunna begränsa våra perspektiv och tolkningar av resultaten. Att vara 

förutsättningslös i sitt sökande hävdar Pirjo Birgerstam är av största vikt för att kunna göra 

rättvisa bedömningar (Birgerstam i Lindén, Westlander & Karlsson, 1999). Det som motsäger 

den kvalitativa skolan i vår undersökning, är att vi har inkluderat frågor med fasta svarsalternativ. 

Således kan undersökningen kallas kvalitativ med kvantitativa inslag. Intresset ligger främst i att 

skapa en djupare förståelse för individen och dennes meningsskapande, inte i att kunna 

generalisera eller finna kausala samband. Eller som Maykut & Morehouse (2000, sid. 44) 

uttrycker det ”The outcome… is not the generalization of results, but a deeper understanding of 

experience from the perspectives of the participants selected for the study.” Vi är således inte ute 

efter generalisering i traditionell kvantitativ bemärkelse, utan snarare vad vi skulle kunna kalla 

kvalitativ generalisering. Denna undersökning kan vara utgångspunkt till vidare forskning och 

agera idéstöd till liknande projekt, lite som att ha spår att följa på vägen. Det lilla antalet 

respondenter som deltagit i undersökningen, är inget hinder för generaliseringen, då det räcker 

med några få för att få idéer om hur det fungerar för andra. För att ta ett exempel: Om Kalle 

redogör för Anna om Stinas implicita bedömningar, ser Anna skillnader och likheter mellan sig 

själv och Stina. På detta sätt har Anna fått idéer och tankar om sina egna implicita tankar. Då det 

är människan, den enskilda individen, som är ursprunget till all mening och meningsskapande, 
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kan indikationer på möjlig generalisering endast ske utifrån noggrann analys av just individens 

meningsuppbyggnad (Sages, Dahlgren, Ruland, Tegner, Moscarola & Lahlou, 2002).  

 

3.1 Metodval 

Den kvantitativa delen i uppsatsen bestod av ett antal standardiserade frågor, med låsta 

svarsalternativ, rörande de olika CV:n som respondenterna fick bedöma på skalor från 1 till 5. 

Denna kvantitativa del valde vi att ha med för att kunna göra en klassificering och jämförelse av 

de representativt och icke representativt klädda. Vi ville göra det möjligt för rekryterare att 

undvika bedömningar som grundas på icke relevanta kriterier.  

 

Vårt främsta syfte var dock, som vi nämnt ovan, att på djupet skapa förståelse för individen och 

för dennes omedvetna bakomliggande processer. För att försöka nå denna förståelse använde vi 

oss av en öppen fråga som syftade till att få fram individens fria associationer, tankar och känslor 

kring bedömningen av de olika kandidaterna. Det var även vid denna fråga som vi lade 

tyngdpunkten för vår analys. Endast genom fria associationer kan man komma åt individens 

meningsskapande, livsvärld och implicita tankar (Sages & Hensfelt Dahl, 1999). 

 

3.2 Respondenter 

Antalet respondenter är relativt litet, urvalet består av fem personer. I sin bok Beginning 

Qualitative Research skriver Maykut & Morehouse (2000) att kvalitativa forskare undersöker 

noga utvalda grupper för att studera sitt fenomen. Det har då ingen betydelse hur stort urvalet är, 

bara att respondenterna har erfarenheter av det fenomenet av intresse. Respondenterna är 

personer med rekryteringsansvar på olika företag i framförallt södra Sverige. Företagen har olika 

verksamhetsområden, som till exempel: arbete inom bankväsendet, rekrytering, reklam och 

produktion. Företagen är i stor utsträckning av medelstorlek, med antal anställda från 12 till cirka 

400. Respondenterna är alla mellan 30 och 59 år, och de består av fyra män och en kvinna.  

 

Valet av respondenterna var till viss del ett bekvämlighetsurval, eller som W. Lawrence Neuman 

kallar det i Social Research Metods (1994), :Haphazard sampling, då vi tillfrågade några av våra 

redan etablerade kontakter på arbetsmarknaden. W. Lawrence Neuman förespråkar inte denna 

metod för urval, då det resulterar i ett icke-generaliserbart material, men generalisering i den 
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bemärkelsen var inget vi strävade efter. Vi kontaktade företag som vi trodde skulle ha intresse av 

att deltaga i undersökningen, och som har erfarit fenomenet som undersöks. Företagen, anser vi, 

kan ha nytta av resultatet för att i längden kunna förbättra förutsättningarna för rekryteringen, så 

att rätt person hamnar på rätt plats i förtaget. Då företagen har mycket att vinna på att deltaga, 

tror vi att de motiveras till att ge sanningsenliga och ärliga svar. Företagen ombads även i vårt 

följebrev till undersökningen att bedöma kandidaterna så som de skulle ha gjort i en verklig 

situation (se appendix A).  

 

3.3 Material 

Undersökningsmaterialet bestod av en enkät, som innehöll ett följebrev, sex stycken- av oss 

konstruerade- CV:n, ett antal frågor rörande bedömning av de olika CV:n, en öppen fråga samt 

bakgrundsvariabler. Enkäten i sin helhet, finns bifogad i appendix B.   

 

I följebrevet fanns viss information om enkäten i stort, och instruktioner för genomförandet. För 

att uppfylla kravet för ”informed consent” (Shaugnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2003), 

kunde respondenterna här läsa om vad som förväntades av dem, och att deras deltagande var 

frivilligt och konfidentiellt. Informationen till respondenterna var dock inte fullständig, då 

underökningens syfte var att ta reda på deras implicita bedömningar av utseende och klädval.  

 

Kandidaternas CV:n innehöll information enligt gängse metoder (Thoms, McMasters, Roberts & 

Dombkowski, 1999). Det vill säga att de innehöll; namn, adress, ålder samt civilstånd. Därefter 

följde vilka kvalifikationer och utbildningar som kandidaten hade, samt övrig information som 

språkkunskaper med mera. På CV:t fanns även ett fotografi på kandidaten. CV:na höll vi korta, 

eftersom rekryterare i allmänhet gör en snabb bedömning utifrån ett fåtal kriterier för att kunna 

välja ut ett fåtal som går vidare till intervju (Thoms, McMasters, Roberts & Dombkowski, 1999). 

Varje kandidat bedömdes sedan utifrån de olika kriterierna; presentation, utbildning, förmågor, 

och lämplighet för tjänsten. Dessa bedömningar gjordes på en skala på 1 till 5, där 1 betydde 

dåligt och 5 betydde mycket bra.  

 

Då respondenten bedömt de sex CV:na, följde fyra kvantitativa frågor rörande de olika 

kandidaterna. Till exempel ombads de att klassificera de tre bästa CV:n i ordning av vilket de 
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föredrog, och välja ut en kandidat som de skulle vilja anställa för tjänsten. Den kvalitativa frågan 

följde näst. I denna bad vi respondenterna;  

 

Beskriv fritt Dina känslor, tankar, idéer och associationer som Du hade under klassifikationen 

och det slutgiltiga beslutet. Skriv och uttryck Dig om precis vad Du vill, utan att bry Dig om 

stavfel eller presentation. Om så vill; skriv i ordbehandlare och bifoga detta.  

 

 Öppna frågor såsom denna, menar Maykut & Morehouse (2000), ger information som på ett mer 

ingående sätt speglar individen. Sista sidan av undersökningen bestod av bakgrundsvariabler, 

som inkluderades för att få en tydligare blid av respondenterna. 

 

Bedömningen av ett CV är en liten del av hela rekryteringsprocessen, och informationen som 

man får genom det är allt för bristfällig för att kunna ligga till grund för en rättvis bedömning. Vi 

är medvetna om att vi har bett våra respondenter ta ett beslut som i praktiken är omöjligt. Kahlke 

och Schmidt (2002) menar att CV:t har en låg prognostisk validitet, det är således svårt att göra 

några säkra prediktioner utifrån det. Vidare hävdar de att ett CV inte kan skilja mellan sökanden 

som ligger nära varandra i de variabler som bedöms. Eftersom vi medvetet har konstruerat sex 

stycken likvärdiga CV:n i fråga om kvalifikationer och utbildning, skapas en omöjlig 

bedömningssituation. På så sätt hoppas vi kunna utläsa om det finns någon tiebreakereffekt.  

 

3.4 Procedur 

Efter att vi tagit kontakt med företagen och informerat dem om syftet med undersökningen, deras 

frivilliga deltagande och konfidentialitet, utformades enkäten och skickades ut till 

respondenterna. Kontakten med företagen skedde främst genom telefon och per e-mail. 

 

Frågorna i enkäten rörde bland annat vilka kandidater som respondenterna ansåg som bäst 

respektive sämst. Vidare frågades vilken kandidat respondenten trodde företagets ledning skulle 

välja att anställa. Denna fråga följdes av respondentens eget ställningstagande till vilken kandidat 

som han/ hon trodde skulle lämpa sig bäst för tjänsten. Anledningen till uppdelningen mellan 

dessa två frågor, var att finna en eventuell diskrepans.  
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Vi valde att dela in CV:na i personuppgifter, kvalifikationer, utbildning och övrigt. I 

kvalifikationerna innefattades vilka erfarenheter kandidaten hade, i form av tidigare anställningar 

och arbeten. Under rubriken utbildning listades kandidaternas gymnasieutbildning, 

högskolestudier och eventuell annan utbildning, så som utlandsstudier eller utbildning på 

folkhögskola. I både kvalifikationerna och utbildningarna lades vikt vid att får dem likvärdiga, 

ingen skulle särskilja sig som bättre eller sämre. I fråga om högskolestudier varierade vi 

kandidaterna mellan tre utbildningsprogram; ekonomi, statsvetenskap, och Personal- och  

Arbetslivsutbildning. Inom dessa program hade kandidaterna tagit mellan 80 och 100 poäng. 

Information så som körkort och språkkunskaper fanns under rubriken övrigt.  

 

På fotografierna i enkäten, försökte vi skapa två olika ”kategorier” av klädstilar. En av stilarna 

ville vi skulle vara mer strikt och proper, medan den andra skulle vara lite mer avslappnad. 

Denna uppdelning gjorde vi för att möjligtvis kunna utläsa en skillnad i resultatet. Fotografierna 

togs mot en neutral bakgrund, för att denna inte skulle ha någon inverkan på beslutet.  

 

3.5 Analys 

Analysen av det inkomna undersökningsmaterialet, skedde i två delar. Den öppna frågan tolkades 

med hjälp av datorprogrammet Meaning Constitution Analysis MCA 4.3.0, som är utformat av 

Roger Sages vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Detta program lämpar sig väl 

för en fenomenologisk analys av fria texter, och beskrivs mer utförligt nedan. Den kvantitativa 

undersökningsdelen bearbetades i SPSS 9.0. och gjordes med testet The Sign Test.  

 

3.5.1 MCA 4.3.0 

I likhet med andra kvalitativa metoder har MCA som mål att få en djupare förståelse för 

individen. MCA används för att kunna utläsa texten i enlighet med det fenomenologiska 

synsättet. Man vill få fram individens mening i kontexten. Det görs en uppdelningen i 

meningsenheter, i MCA, och några regler, eller beskrivningar, för hur denna uppdelning ska ske 

finns inte. Anledningen till uppdelning i meningsenheter är att det ger mindre utrymme för 

okontrollerad tolkning och att ingen information ses som mindre viktig. Det ger även en högre 

validitet, då man stegvis kan följa hur analysen genomförts. Indelningen i meningsenheter är 
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vidare ett sätt att få fram hur individen konstruerar mening (Sages, Dahlgren, Ruland, Tegner, 

Moscarola & Lahlou, 2002).   

 

MCA består av tre faser: Analys av text, noemats sammanställning, och sammanställning av 

horisonter och livsvärldar (Dittmer & Heise, 2002). De tre faserna är i sig uppdelade i olika steg.  

 

Fas 1: Analys av text. 

Steg 1: Uppdelning av text i meningsenheter. Detta är den första tillämpningen av epoché. 

Meningsenheterna minskar utrymmet för okontrollerade och subjektiva tolkningar. Denna 

uppdelning höjer även undersökningens validitet genom att det blir lättare för andra att följa 

analysen steg för steg. Ytterligare en anledning till uppdelningen i meningsenheter är att hela 

texten är lika intressant, och på det här sättet ses ingen del som irrelevant. Detta medför även att 

det blir lättare att upptäcka möjliga felaktigheter.  

Steg 2: Modalitetsfasen. Varje meningsenhet sorteras in i kategorier som beskriver hur individen 

uttrycker sig. Det kan handla om i vilket tempus personen uttrycker sig, och med vilka känslor. 

Utförligare beskrivning av modaliteterna följer i resultatdelen av denna rapport. I modalitetsfasen 

vill man få en förståelse för individens subjektiva, verkliga upplevelser.  

Steg 3: Uppdelning i partiella intentioner. I denna fas betonas varje enskilt ord, alla generella och 

specifika beståndsdelar av meningen belyses. Syftet med fasen är att få fram individens skapande 

av mening (Sages & Hensfelt Dahl, 1999).  

 

Fas 2: Noemats sammansättning. 

Steg 1: Syntesfasen. Här delas meningsenheterna in i så kallade entiteter och predikat, på detta 

sätt bildas noemats kärna. Entiteterna är den partiella intentionens viktigaste del, och visar på 

vilka ord som medvetandet är riktat mot.  

Steg 2: Här sammanställs modaliteternas relation till meningsenheterna. Man får på detta sätt en 

mer övergripande bild av hur individen uttrycker sig. Det framkommer även här vilka modaliteter 

som är mer generella och dominerande i texten (Sages & Hensfelt Dahl, 1999).  
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Fas 3: Sammanställning av horisonter och livsvärldar. 

Denna fas innehåller inte några delsteg. Syftet med denna fas är att få en förståelse för individens 

olika horisonter, beträffande det fenomen som undersöks, och sammanställa detta till individens 

livsvärld. Individernas horisonter jämförs sedan med varandra för att få fram om deras respektive 

horisonter har några gemensamma drag, eller om det föreligger stora skillnader. I horisonten för 

individen får man vidare även fram en framtida "prognos" om vad som kan komma att hända. 

Man kan på så sätt förutsäga och se möjligheter för individen (Sages & Lundsten, 2001). 

 

Analysen i denna uppsats sträcker sig till fas 1, steg 2. Anledningen till detta diskuteras i 

resultatdelen.    

 

 Ansatsen i MCA är explorativ och går ut på att undersöka individens livsvärld. Detta görs genom 

deltagande i projektet där man involverar försökspersonen och undersöker personens egna 

situation. Det förekommer ingen isolering mellan forskare och forskningsobjekt. Det är 

individens synsätt som betonas och ska lyftas fram. Ett av forskarens mål är att avslöja 

intentioner och idéer. Man kan med MCA få en djupare förståelse för i vilken kontext som 

individen uttryckt sin mening. Viktigt att poängtera är att MCA i sig inte gör någon bearbetning 

eller analys av materialet själv, utan det görs av forskaren. Forskarens mål med tolkningen är att 

leta mönster i entiteterna, predikaterna och modaliteterna där man söker en eventuell korrelation 

för att nå insikt om individens livsvärld.  

 

Nedan följer en förklaring till de modaliteterna som analysen skett utifrån, och de är; Belief, 

Function, Time, Affect, Will, Property och Subject.  

 

3.5.1.1 Modaliteter  

BELIEF: Modalitet som uttrycker tro och vetskap. Det visar på vilket sätt, och med vilken 

säkerhet man uttrycker sig om något.  

Doxa-Affirmation: Uttalande med säkerhet och utan tvivel. Ex- Jag vet att det regnar 
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Doxa-Negation: Uttalande med säkerhet och utan tvivel, dock i nekande form. Ex- Jag vet inte 

om det kommer att regna i morgon. 

Probability: Uttalande med viss sannolikhet, personen ifråga tänker sig att något är sannolikt. 

Ex- Det är sannolikt att det kommer att regna i morgon. 

Possibility: Uttalande som anger att någonting är möjligt. Ex- Det är möjligt att det regnar i 

morgon. 

Question: Uttalande som är frågande. Ex- Regnar det? 

 

FUNCTION: Modaliteten visar på om det uttryckta är en upplevelse eller en beskrivning. 

Perceptive: Uttalandet visar på att något upplevs. Ex- Det regnar. 

Imaginative: Uttalandet fantiserar om något. Ex- Jag önskar att det kunde sluta regna. 

Signitive: Uttalandet är abstrakt och lämnar rum för frågor. Ex- Det är ett fruktansvärt väder 

idag. 

 

TIME: Modaliteten anger vilket tempus uttalandet har. 

Past: Uttalandet anger något som utspelar sig i dåtid. Ex- Det regnade igår. 

Present: Uttalandet anger något som utspelar sig i nutid. Ex- Det regnar. 

Future: Uttalandet anger något som utspelar sig i framtiden. Ex- Det kommer att regna i morgon. 

Empty: Uttalandet innehåller inget tempus. Ex- Det skulle kunna sluta regna. 

 

AFFECT: Modalitet som anger eventuella känslor i det som uttrycks. 

Positive- Prospective: Uttalande som anger något positivt i framtiden. Ex- Det regnar, och det 

är bra för den kommande skörden. 

Positive- Retrospective: Uttalande om något som har hänt, som har varit positivt. Ex- Det 

regniga vädret resulterade i en god skörd.  

Neutral: Uttalandet har ingen speciell känsla. Ex- Det regnar idag, så jag tog med ett paraply.  

Negative- Prospective: Uttalandet anger något negativt i framtiden. Ex- Det kommer att regna 

under min semester. 

Negative- Retrospective: Uttalande om något som har hänt, som var negativt. Ex- Det regnade 

under min semester.  
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WILL: Modalitet som uttrycker eventuell vilja i uttalandet.  

Engagement: Uttalandet har ett engagemang. Ex- Det är bra att det regnar, för då blir det en 

god skörd. 

Wish- Positive: Uttalandet har en positiv önskan. Ex- Jag hoppas det kommer att det regnar i 

morgon. 

Wish- Negative: Uttalandet har en negativ önskan. Ex- Jag hoppas att det inte kommer att regna 

i morgon.  

Aspiration: Uttalandet har ett krav eller en förväntan. Ex- Det måste regna i morgon. 

None: Uttalandet anger ingen vilja. Ex- Det kommer att regna i morgon. 

 

PROPERTY: Modalitet som uttrycker eventuellt ägande. 

My: Uttalandet anger att något tillhör mig. Ex- Det regnade under min semester. 

Your: Uttalandet anger att något tillhör dig: Ex- Det regnade under din semester. 

His/ Her/ Its: Uttalandet anger att något tillhör honom/ henne/ det. Ex- Det regnade under hans 

semester. 

Our: Uttalandet anger att något tillhör oss. Ex- Det regnade under vår semester. 

Your/ Their: Uttalandet anger att något tillhör dem. Ex- Det regnade under deras semester. 

None: Uttalandet anger inte någon ägandeform. Ex- Det regnar.  

 
SUBJECT: Modaliteten anger vem det är som talar eller agerar.  

I: Jag. Ex- Jag ser att det regnar. 

We: Vi. Ex- Vi ser att det regnar. 

One-all: Man i största allmänhet. Ex- Alla vet att det regnar. 

Unspecified: Uttalandet anger inte vem som talar. Ex- Moln och regn kan ses idag.  

 

3.5.2 Statistik 

Den kvantitativa analysen av de frågor som hade fasta svarsalternativ, samt klassificeringen av 

kandidaterna, gjordes i SPSS. SPSS är ett välkänt och vida använt dataprogram för statistiska 

analyser och beräkningar. Då vår avsikt är att undersöka om det finns en skillnad mellan de två 

grupperna, de vi anser vara representativt klädda respektive icke representativt klädda, är ett t-test 

för beroende grupper tillämpbart. Grupperna är beroende eftersom varje respondent ger båda 

grupperna ett värde, respondenten bedömer både den grupp som är representativt klädda och den 
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som inte är representativt klädda. Kriterier för att kunna göra ett t-test, som är ett parametriskt 

test, är dock att man kan anta att de bakomliggande populationerna är normalfördelade och har 

lika varians, och att man har ett stort urval (Aron & Aron, 2003). Här faller det dock på det sista 

kriteriet, då denna undersökning endast baseras på fem respondenter. Lösningen på detta blir att 

analysen grundas på ett icke-parametriskt test, där dessa krav inte ställs. Man behöver således 

inte göra några antaganden om populationens specifika egenskaper (Kinnear & Gray, 2000). Det 

icke-parametriska test som vi har valt för undersökningen är det så kallade The Sign Test (Siegel, 

1956).  

 

 

4. RESULTAT  

Här sammanfattas resultaten från analysen, som är gjorda i Meaning Constitution Analysis, MCA 

4.3.0 och The Sign Test. Eftersom undersökningen baseras på både kvalitativ och kvantitativ 

analys av resultaten, ser vi att resultaten från MCA och The Sign Test kompletterar varandra. 

Detta resultatkapitel är upplagt på två delar; först en kvalitativ del, där resultaten från de fria 

texterna redovisas var för sig, här ges sedan en kommentar av resultaten som inbegriper citat från 

respondenterna själva. Efter det följer en kvantitativ del, vari resultaten från The Sign Test finns.  

 

4.1 Kvalitativ del  

MCA är som tidigare nämnts uppbyggt av tre delar, vi har dock valt att endast använda oss av en 

viss del. Vår analys i MCA sträcker sig till en uppdelning av texten i meningsenheter och 

modaliteter. Anledningen till att vi gjort denna avgränsning är att det resultat vi får fram genom 

meningsenheter och modaliteter är tillräckligt för att få en förståelse för individerna. Genom 

modaliteterna framkommer individernas sätt att uttrycka sin mening, och viss förståelse för 

bakomliggande tankeprocesser. Man får framförallt fram individers sätt att vara. I den vidare 

analysen betonas varje enskilt ord, och man vill få fram både det generella och det specifika med 

varje meningsenhet. Denna del av analysen ger en ytterligare förståelse för individerna. Inom den 

kvalitativa ansatsen ger varje analys en ökad förståelse och större inblick, och för varje 

efterföljande analys ökar denna förståelse. Således är denna undersökning en start, som kan 

analyseras vidare. Alla olika analyser är lika intressanta. Anledningen till att vi valde modalitets-
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analysen var att vi på så sätt får fram respondenternas sätt att vara i relation till 

rekryteringsprocessen.  

 

4.1.2 Respondent 1. 

Mest förekommande kategorier
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Modaliteten Belief: I denna modalitet är kategorin doxa- affirmation representerad mest (87,5 %). 

Kategorin probability förekommer endast en gång (4.17 %), och kategorin question två gånger, 

vilket motsvarar 8,33 %. Personen uttrycker således till största delen med säkerhet och på ett 

otvivelaktigt sätt. Personen har varken uttryckt sig i doxa-negation eller possibility.   

 

Modaliteten Function: Den kategorin som förekommer flest antal gånger är perceptive (62,5 %). 

En tredjedel av meningsenheterna tillhör signitive- kategorin, det vill säga 33,33 %. Imaginative 

förekommer endast i ett fall, och utgörs således av  4,17 %. Personen har i stor utsträckning alltså 

upplevt det han/ hon talar om, det är dock viss information som talas om i abstrakta termer.  

 

Modaliteten Time: I mångt och mycket talar personen i fråga inte med någon tidsaspekt. 

Kategorin empty är representerad mest med 41,67 %. Om personen talat i något tempus så är det 

mest i nutid, present står för 29,17 % av meningsenheterna. Vissa står även i past, närmare 

bestämt 20,83 %. Endast i ett fall vardera förekommer future respektive always- recurrent.  

 

Modaliteten Affects: I fråga om känslor, så håller sig personen i stor utsträckning neutral (70,83 

%). I de fall då personen uttrycker någon känsla med det han/ hon säger, så är det i positiva 

ordalag, positive- prospective och positive- retrospective har vardera 12,5 %. En negativ- 
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retrospective förekommer, och står för 4,17 %. Kategorin negative- prospective förekommer inte 

vid något tillfälle.  

 

Modaliteten Will: I denna modalitet är två av kategorierna representerade ungefär i lika stor 

utsträckning. Engagement förekommer i 41,67 % av fallen och None i 45,83 %. Personen 

uttrycker sig således i stor utsträckning med ett engagemang. De övriga kategorierna; aspiration, 

wish- positive och unengagement, figurerar i ett fall vardera, vilket motsvarar   4,17 %. Wish- 

negative finns ej representerat.  

 

Modaliteten Property: Här uttrycks endast i ett fåtal fall något om ägande. Their och others 

uttrycks en gång vardera (4,17 %). Den största kategorin utgörs av not stated (91,67 %). 

 

Modaliteten Subject: Denna modalitet är till största delen unspecified (83,33 %). I de fall man 

anger vem det är som talar så är det I tre gånger, som motsvarar 12,5 %, och one- all en gång 

(4,17 %).  

 

4.1.2.1 Kommentar av resultaten 

Personen uttrycker sig överlag väldigt säkert, och på ett otvivelaktigt sätt. Han/hon anser sig veta 

vad han/hon talar om, och det är i mycket få fall som något uttrycks som möjligt eller sannolikt. 

Exempel på meningar som tydligt visar på den säkerhet varmed texten har skrivits, och som berör 

rekrytering, är; ”Först vill jag nämna att i en verklig process hade jag inte godkänt personernas 

ansökan. Kräver ett mer utförligt personligt brev av kandidaterna.” Meningen är inte bara uttryckt 

med säkerhet, utan dessutom i konkreta termer, och den känsla som här anges är negativ. 

Anledningen till att personen valt en viss kandidat uttrycks också med säkerhet och utan tvivel. 

De orsaker som anges för valet är att kandidaten ”har arbetat med de flesta arbetsuppgifter 

tidigare samt att hon läst ekonomi.” Ytterligare en anledning är att kandidaten anses ha ett 

”representativt” yttre. Anledningarna till valet av en viss kandidat uttrycks i mångt och mycket i 

konkreta termer, men även i vissa fall abstrakta. Det finns till exempel ingen klar definition på 

representativ, varje enskild individ lägger in sin enskilda betydelse i begreppet. De olika 

anledningarna som ledde fram till valet av en viss kandidat uttrycks även i positiva termer, så 

som ”är att hon har arbetat”, och ”är det viktigt!”. Just påståendet ”är det viktigt!” har att göra 
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med kandidatens representativa utseende som här bedöms som viktigt och positivt för den 

framtida tjänsten. Det är också i detta påstående som personen talar i framtida termer, och 

verkligen tänker sig in i hur en kandidat skulle lämpa sig för en anställning. Texten visar på hur 

personen som skrivit mest tänker i positiva termer när det gäller framtid, men i mer negativa 

termer i dåtid. Av det skulle man kunna utläsa att personen är engagerad i, och har klara 

uppfattningar om, hur rekryteringsprocessen bör går till. Individen påpekar att den information 

som är tillgänglig inte räcker till för att göra en bra bedömning av kandidaternas arbetsprestation, 

utan vill se ett mer utförligt brev. Värt att poängtera är att personen delvis valde ut en kandidat på 

grund av dennes klädstil, och dessutom har gjort det valet medvetet.  

 

4.1.3 Respondent 2. 
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Modaliteten Belief: Den mest representerade kategorin i denna modalitet är doxa- affirmation 

(86,05 %). Vidare följer possibility på 6,98 % och question, probability och doxa- negation ligger 

alla på 2,33 %. Detta indikerar att individen uttrycker sig med säkerhet och utan tvekan.  

 

Modaliteten Function: Perceptive är den kategori som förekommer flest gånger, med 58,14 %. 

Därefter följer signitive med 32,56 %. Den sista kategorin, imaginative, står för 9,3 % av 

meningsenheterna. Vad som kan utläsas av detta är att personen till största del uttrycker sig i 

konkreta termer, dock händer det ganska ofta att personen använder sig av abstrakt termer.  
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Modaliteten Time: Personen talar mest i termer av nutid, present förekommer i 58,14 % av fallen. 

I 39,53 % av fallen talas det dock inte om någon tidsaspekt överhuvudtaget. Endast i ett fall  

(2.33 %) uttrycks tankar om framtiden. Inga uttryck är i tempus dåtid.  

 

Modaliteten Affects: Personen känner i stor utsträckning inga särskilda känslor, neutral motsvarar 

69,77 %. I de fall då personen uttrycker någon känsla rör det sig mest om negativa känslor, 

negative- prospective; 16,28 % och negative- retrospective; 2,33 %. I 11,63 % av fallen är 

affekten positive- prospective, men inga positive- retrospective finns med. Således representeras 

negativa känslor i 18,61 % av meningsenheterna i motsats till positiva känslor som förekommer i 

11,63 %.  

 

Modaliteten Will: Kategorin none, i vilken det inte uttrycks någon vilja, är den största kategorin 

med 58,14 %. Därefter kommer engagement på 25,58 %. För de återstående kategorierna gäller; 

wish- negative 6,98 %, unengagement 2,33 %, aspiration 4,65 %, wish- positive 2,33 %. Den 

eventuella vilja som uttrycks är i en fjärdedel av fallen engagemang.  

 

Modaliteten Property: I de allra flesta fallen (93,02 %) anges inget ägande. I de fall det anges har 

others 4,65 % och their 2,33 %, det vill säga i två respektive ett fall. De övriga formerna av 

ägande förekommer inte alls.  

 

Modaliteten Subject: Nästan uteslutande anger inte personen vem det är som talar (90,7 %). I de 

enstaka fall det dock förekommer så är det I, 6,98 % och one- all, 2,33 %. We kategorin finns 

överhuvudtaget inte med. 

 

4.1.3.1 Kommentar av resultaten 

Även denna person uttrycker sig till största delen med säkerhet och i konkreta termer, men 

andelen abstrakta uttalanden är också ganska stor. Personen i fråga är alltså relativt oklar i vad 

som han/hon menar, och lämnar plats för fler frågor. Exempel på en sådan oklarhet är; ”I några 

fall känns det som det finns en personlig intresseprofil”. Det är svårt att direkt avgöra vad en 

personlig intresseprofil innebär, vilket kan tyckas vara abstrakt. Men trots dessa till synes 

abstrakta begrepp, tycks det som om personen i fråga är säker på vad som kan förväntas av ett 
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CV, och hur rekryteringsprocessen bör gå till, dvs vilka kriterier en kandidat bör bedömas utifrån. 

Personen finner inte tillräcklig information i CV:na för att kunna göra den bedömning han/hon är 

van vid. Detta resulterar i att bedömningen görs på grunder som han/hon inte tycker är relevanta, 

vilket medför negativa känslor för personen. I de fall känslorna kan tydas som positiva, är det då 

personen talar om vilka arbetslivserfarenheter som han/hon bedömer som viktiga. Detta kan 

illustreras med exemplet; ”Här kan allt från kassavana till au-pair jobb bedömas som positivt.” 

Personen söker alltså efter erfarenheter som kan vara till nytta för det aktuella jobbet.  

  

Personen skriver; ”Allmänt gäller att det saknas information om varifrån erfarenhet kommer, det 

vill säga från vilket tidigare arbete. Det gör det svårt att värdera erfarenheterna.” Detta uttalande 

görs med säkerhet, och ger intrycket av att personen vet vad han/hon talar om, och har 

erfarenheter av denna del av rekryteringen. Genom hela texten visar det sig att personen har en 

klar bild av hur en rekrytering ska gå till, och har svårt att frångå sina principer, och invanda 

bedömningskriterier. Individen har även svårt att tänka sig undersökningen som en verklig 

situation, vilket visar sig i att det sällan talas om framtid, och om hur någon av kandidaterna 

skulle lämpa sig för en anställning. Det är genomgående att personen poängterar att det är brist på 

tillräcklig information för adekvat bedömning av kandidaterna. Detta kan vara anledningen till att 

personen hade svårt att se undersökningen som en verklig rekryteringssituation, och det 

medföljande negativa känslorna.   

 

Vad gäller klädstil är det något som överhuvudtaget inte nämns. Detta kan antingen tolkas som 

att personen inte lägger någon vikt vid det, eller att han/hon inte medvetet bedömer utifrån detta, 

utan kanske snarare gör en implicit bedömning utifrån klädstil.  
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4.1.4 Respondent 3 

Mest förekommade kategorier 
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Modaliteten Belief: Doxa- affirmation är den kategori som figurerar flest antal gånger (70,59 %), 

detta betyder att personen är säker på vad han/hon säger. Personen ställer sig frågande i 17,65 %, 

vilket motsvaras av kategorin question. Probabilty är förekommande i 11,76 % av fallen. Det är 

två kategorier som inte finns med, och det är possibility och doxa- negation. 

 

Modaliteten Function: Den dominerande kategorin i denna modalitet är; signitive med 58,82 %. 

Personen uttrycker sig således i abstrakta termer som lämnar rum för ytterligare frågor. Den 

påföljande kategorin är perceptive som ligger på 41,18 %, och här är personen säker på sin sak. 

Inga meningsenheter kategoriseras som  imaginative.  

 

Modaliteten Time: I de flesta fall nämner personen ingen tidsangivelse, empty ligger på  

76,47 %. I de fall tempus anges är det jämt mellan kategorierna; present 8,82 %, past 5,88 %, 

future 5,88 % och always- recurrent 2,92%. 

 

Modaliteten Affects: Denna person uttrycker inte så mycket känslor i sitt svar, neutral 

representeras av 44,12 %. De känslor som uttrycks är till största delen känslor i dåtid, positive- 

retrospective 26,47 % och negative- retrospective 20,59 %. Framtida känslor talas det inte så 

mycket om, positive- prospective 5,88 % och negative- prospective 2,94 %. 
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Modaliteten Will: Det mesta som yttras är utan någon vilja, 24 fall av 34 (70,59 %). I den mån 

personen säger något som sin vilja är det i 9 fall av 34 med engagemang (26,47 %). 

Unengagement förekommer bara i ett fall, vilket motsvarar 2,94 %. 

 

Modaliteten Property: I alla fall utom ett, anges det inget ägande, 97,06 %. I ett fall är ägandet its, 

2,94 %. Någon annan form av ägande anges inte överhuvudtaget. 

 

Modalitet Subject: Texten anger inga subjekt, unspecified står för 100 % av fallen. Det anges 

aldrig vem det är som talar eller agerar. 

 

4.1.4.1 Kommentar av resultaten 

I denna text görs de flesta uttalanden med säkerhet. Personen ställer sig frågande i några enstaka 

fall, men är för det mesta säker på det som sägs. Däremot är många av uttalandena gjorda i 

abstrakta termer. Texten utgörs mest av stödord, som till exempel; ”rastlös, inga direkta 

erfarenheter för arbetet, ekonomi och engelska + [plus]” Dessa enstaka ord och egenskaper kan 

vara svåra att tolka, vi har dock försökt utläsa vad individen uppfattar som positivt respektive 

negativt. Överhuvudtaget ger resultatet många värden i Affect, vilket beror på att vi har värderat 

de egenskaper personen tillskriver kandidaterna som positiva eller negativa. Personen har inte 

uttryckt sina tankar kring bedömningsprocessen i sin helhet, utan klassificerat kandidaterna var 

för sig. Detta gör det svårt att få en personlig bild av individen, då dennes känslor i stor 

utsträckning inte kommer fram.  

 

De egenskaper, och kriterier som vi tror att personen bedömer som positiva är till exempel; 

”ekonomi, självständigt, stresstålig, omtänksam” I stor utsträckning ser även personen 

språkkunskaper som positiva för tjänsten. Arbetslivserfarenhet ses även det som något positivt för 

denne individ. ”Ingen arbetslivserfarenhet” bedöms därmed som mycket negativt. I personens 

slutgiltiga val av kandidat nämns dock ingenting vad gäller arbetslivserfarenhet.  

Genomgående kan nämnas att denne rekryterare inte anger några specifika krav och kriterier som 

han/hon anser att ett urval av kandidater bör grundas på, och inte heller anges vilka kriterier som 

bedömningen är grundad på i denna undersökning. Personen anser att ”Alla kandidater har 

ganska lika bakgrund”, vilket också var vårt syfte med utformningen av CV:na. Trots att 
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personen uppfattar kandidaterna som likvärdiga vad gäller bakgrund, har han/hon bedömt dem 

ganska olika. Kan möjligtvis klädstil och representativt utseende ha spelat en avgörande roll här? 

Det är ingenting som nämns angående foto i texten, men vissa av de egenskaper som anges anser 

vi inte direkt kan härledas ur texten. Ett exempel på detta är att personen bedömer kandidat C 

som ”oskyldig (naiv), flummig och omtänksam” 

 

4.1.5 Respondent 4 

Mest förekommande kategorier
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Modaliteten Belief: Den mest representerade kategorin är doxa-affirmation, som står för 93,94 % 

av meningsenheterna i denna text. Det finns endast en till kategori som är representerad, och det 

är probability med 6,06 %. De kategorier som ej är närvarande är; possibility, question och doxa- 

negation. Personen uttrycker sig, med detta som grund, med säkerhet. 

 

Modaliteten Function: I denna modalitet finns två av tre kategorier representerade. Perceptive har 

ett procenttal på 63,64 %. Detta betyder att individen uttrycker sig relativt konkret och utan 

tvetydigheter. I 36,36 % av fallen talar individen dock i abstrakta termer, vilket motsvaras av 

kategorin signitive. Individen talar inte i något fall om fantasi, kategorin imaginative finns ej 

representerat. 

 

Modaliteten Time: I drygt hälften av fallen anges inte någon tidsaspekt (54,55 %). Den kategori 

som är näst störst är i detta fall, future som ligger på 18,18 %. Därefter följer present på 15,15 %, 

och sedan past på 12,12 %. Always- recurrent förekommer ej. 
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Modaliteten Affects: Personen är neutral i mycket av det han/hon säger, 54,55 %. De andra 

kategorierna, de som uttrycker någon känsla, ligger förhållandevis ganska lika. Positive- 

retrospective: 9,09 %, posivite- prospective: 12,12 %, negative- retrospective: 15,15 %, negative- 

prospective: 9,09 %. Detta visar på att individen är i stor utsträckning lika positiv som negativ. 

 

Modaliteten Will: Två av kategorierna i denna modalitet ligger på exakt samma värde, vilket är 

48,48 %. Kategorierna det rör sig om är engagement och none. I hälften av fallen uttrycker 

individen en vilja. I en meningsenhet förekommer aspiration (3,03 %), som uttrycket ett krav i 

framtiden. 

 

Modaliteten Property: I alla meningsenheter, utom en, figurerar inget påtalande om någon 

ägandeform (96,97 %). I det enda fall då det förekommer ägande, är det My, vilket motsvarar 

3,03 %. 

 

Modaliteten Subject: Individen uttrycker inte många gånger vem det är som agerar i texten. 

Unspecified har värdet 84,85 %. I fem fall av 33, är det ”jag” som agerar (15,15 %). 

 

4.1.5.1 Kommentar av resultaten  

Det allmänna intrycket från denna text är att personen för ett klart och tydligt resonemang. 

Han/hon är i stor utsträckning säker på sina ståndpunkter, endast i två fall uttrycks någon form av 

tvekan. Personen har vissa kriterier som bedömningen i vanliga fall utgår ifrån och anser dessa 

vara väsentliga vid en bedömning. Kriterierna anser han/hon finns med i CV:na, men menar att 

det dock hade krävts ”en utförligare presentation av erfarenheterna”. Vidare anser personen att 

”Skolbakgrunden är mindre viktig” för ett urval, men menar att ”ekonomi i någon form bör 

finnas med”. Kandidaternas agerande ser individen som en bedömningsgrund. Det talas till 

exempel om CV:ts korrekta utförande, och att ”stavfel och formella brister”, bedöms som 

negativt, då det kan predicera framtida arbetsprestationer. Utifrån detta kan också utläsas att 

personen i fråga tänker sig hur kandidaterna skulle fungera i en verklig arbetssituation. 

Bedömningen kan då antas göras utifrån samma kriterier som vid en verklig process.  
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Vi anser att personen verkligen tycks ha tänkt igenom hela rekryteringsprocessen, och har funnit 

de kriterier som är av vikt för framtida arbetsprestation. Det intryck som ges av ett CV ser 

personen i relation till hela processen. Individen strävar även efter att få en helhetsbild av 

kandidaten utifrån många olika kriterier. Det finns inget särskilt kriterium som är av större vikt, 

och därmed avgörande. Vi tycker oss här kunna utläsa en öppenhet hos personen för många 

egenskaper och personligheter som skulle kunna passa för tjänsten.  

 

Vad gäller fotografierna säger personen att ”slutligen har jag försökt bortse från fotona.”. 

Individen menar att ”det är ganska dålig överensstämmelse mellan intrycket från ett foto, och det 

intryck man får, när man träffar den sökande”. Personen är således medveten om den eventuella 

omedvetna eller medvetna bedömning man kan göra utifrån en persons utseende. Detta anser vi 

är första steget mot ett motverkande av bedömningar på irrelevanta grunder, och ett sådant 

medvetandegörande är även en del av undersökningens syfte. Trots att personen har denna aspekt 

i åtanke, frågar vi oss om man ändå inte påverkas av sitt första intryck av en person som ofta görs 

utifrån utseende.   

 

4.1.6 Respondent 5 
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 Modaliteten Belief: Alla kategorierna i modaliteten Belief är representerade. Den dominerande 

av dessa är doxa- affirmation på 75,61 %. Därefter följer possibility som står för 9,76 % av fallen. 

Probability förekommer i 7,32 %, doxa- negation i 4,88 %, och question i 2,44 %. Ur detta kan 
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man tyda att personen i stor utsträckning är säker på det han/hon talar om, men talar också om 

mycket som möjligt och sannolikt.  

 

Modaliteten Function: Den största kategorien här är signitive som utgör 56,1 %. Därefter följer 

perceptive med 31,71 %, och sedan imaginative som förekommer i fem fall av 36, vilket 

motsvarar 12,2 % av meningsenheterna. Personen uttrycker sig således till viss del oklart, och 

detta ger upphov till vidare frågor.  

 

Modaliteten Time: I ungefär hälften av meningsenheterna uttrycker sig personen i nutid (43,9 %). 

Lika ofta sägs ingenting om tempus, empty har ett värde av 43,9 %. I fyra fall anges dåtid, vilket 

innebär att past står för 9,76 %. Futur anges i ett fall, som då utgör 2,44 %.  

 

Modaliteten Affects: Personen i fråga är till största delen neutral i sina känslor, 63,41 %. De 

känslor som anges är; positive- prospective på 17,07 %, vilket visar på positiva tankar om 

framtiden, positve- retrospective och negative- prospective förekommer i vardera tre fall, som 

motsvaras av 7, 32 %. Den minst förekommande kategorin är negative- retrospective som har 

4,88 %.  

 

Modaliteten Will: I de flesta fall uttrycks här ingen vilja, none ligger på 51,22 %. Då det uttalas 

en vilja, är det oftast engagement, 29,27 %. Wish- positive figurerar i fem fall, vilket utgör     

12,2 %. De tre kategorierna som återstår; aspiration, unengagement och wish- negative, 

förekommer i ett fall vardera (2,44 %).  

 

Modaliteten Property: I den övervägande andelen meningsenheter anges ingenting om ägande, 

not stated utgör 92,68 %. I de fall det förekommer uttalanden om vem som äger något, är det its i 

två fall (4,88 %), och her i ett fall (2,44 %).  

 

Modaliteten Subject: I denna text anges aldrig vem det är som agerar, unspecified utgör 100 % av 

meningsenheterna.  
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4.1.6.1 Kommentar av resultaten 

Respondenten har klara uppfattningar av hur ett CV bör vara upplagt och redogör i sin text för 

detta. De CV:n som bedömningen gjorts utifrån i detta fall finner personen ”sådär”, och istället 

önskat ”en uppdelning i 2 ex.”. Den första delen skulle i så fall utgöra ”ett personligt brev som 

förklara varför intresset för exempel den utannonserade platsen väcktes”. Respondenten anser att 

kandidatens bakgrund ska komma fram i detta brev, och brevet bör avslutas med en ”slagfärdig 

slutmening som sätter sig i minnet”. Andra delen av ansökan tycker respondenten bör innefatta 

”en uppställning av tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet samt övriga meriter”. Det är endast 

denna andra del som respondenterna har fått göra sin bedömning utifrån i denna undersökning. 

Personen utrycker sig i stor utsträckning med säkerhet, samtidigt som han/hon skriver i abstrakta 

termer som lämnar utrymme för fler frågor. I formuläret har respondenten angett att han/hon är 

professionell rekryterare, och detta tycker vi oss också kunna utläsa av textens mening, och de 

klara uppfattningar som framkommer där.  

 

Respondenten gjorde bedömningen av kandidaterna utifrån ”kravprofilen”, och söker den 

kandidat som tillgodoser de flesta kraven i denna. Han/hon ansåg att kandidat A ”har den 

praktiska erfarenheten samt relevant utbildning”. Det poängterades även att andra erfarenheter, 

såsom resor, var viktiga och relevanta. Han/hon uttrycker denna bedömning på ett tveklöst sätt, 

men ändå i termer som inte är helt klara, som till exempel ”relevant utbildning”.  

 

Vad gäller fotografier är respondenten ”kluven till det”. Han/hon säger att det ”kan vara vettigt 

ibland men också i viss mån belastande”. Personen är medveten om att det är lätt att påverkas i 

någon riktning av bilderna, och vill helst undvika att ”det får styra upplevelsen av det man läser." 

Att texten färgas utifrån bildintrycket.” Detta uttrycks med en negativ känsla av personen. 

Respondenten hävdar vidare att han/hon rekryteringssammanhang ”går mycket på magkänsla”, 

och att det är ”vettigt” att göra det. Då man går på magkänsla, tror vi det är i princip omöjligt att 

inte påverkas av bildintrycket, då det i detta fall är det första intrycket man får av en individ. 

Kanske är det just därför som respondenten ställer sig tvekande till inkluderandet av foton på 

CV:n, eftersom han/hon är medveten om risken av att göra bedömningar utifrån irrelevanta 

kriterier? 
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4.2 Kvantitativ del 

Denna kvantitativa resultatdel är uppdelad i två delar, där vi har behandlat data på olika sätt. 

Först visas en sammanställning av klassifikationen, där bland annat data om vilken kandidat som 

föredras till anställning och vilket CV som ansågs vara bäst presenteras i en frekvenstabell. 

Vidare följer det en presentation av en statistisk analys som baseras på de värden som 

respondenterna gav respektive kandidats CV. 

 

4.2.1 Frekvenstabell  

I tabellen nedan följer resultaten från enkätdelen av denna undersökning. I fråga 1 ombads 

respondenterna att klassificera de tre bästa CV:na, från 1 till 3. I frekvenstabellen nedan har vi 

räknat om klassificeringen till poäng, det CV som ansågs bäst fick poängantalet 3, näst bäst fick 

poängantalet 2 och tredje bäste fick poängantalet 1. I den andra frågan ombads respondenterna 

välja ut två kandidater som verkade minst lämpade för jobbet. Här fick den minst lämpade 

kandidaten 2 poäng, och den näst minst lämpade 1 poäng. Efter frekvenserna för fråga 1 och 2 

följer en rangordning av de bästa respektive sämsta CV:na. Detta poängsystem utarbetades för att 

lättare kunna få en översikt över hur respondenterna svarat.  

 

De två nedersta tabellerna visar resultaten från fråga 3 och 4, som berörde vilken kandidat 

respondenten trodde företagsledningen skulle välja samt vilken kandidat respondenten själv 

skulle välja att anställa för tjänsten.  

 

Fråga 1 A = 12p. 1  Fråga 2 A =  0p.  
 B = 1p.    B = -6p. 1 
 C = 4p. 3   C = -1p.  
 D = 2p.    D = -4p. 2 
 E = 5p. 2   E =  0p.  
 F = 0p.    F = -4p. 2 
       
       
Fråga 3 A = 5 st.   Fråga 4 A = 4 st.  
 B = 0 st.    B = 0 st.  
 C = 0 st.    C = 1 st.  
 D = 0 st.    D = 0 st.  
 E = 0 st.    E = 0 st.  
 F = 0 st.    F = 0 st.  
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Resultaten ovan visar att kandidat A har det CV som flest respondenter anser vara bäst, denna 

kandidat klassificeras som bäst i fem fall av fem. Det är ingen som menar att denna kandidat inte 

skulle vara lämpad för den aktuella tjänsten. Den sammanlagda poängen som denna kandidat fick 

är 12 poäng. Kandidat E har fått näst flest poäng, 5 poäng. Det är således denna kandidat som 

respondenterna anser har det näst bästa CV:t. Efter kandidat E följer kandidat C, som fick 4 

poäng. I ett fall ansågs denna kandidat vara mindre lämpad för jobbet i fråga. De som ansågs som 

mindre lämpade för tjänsten var  i ordning (sämst först); kandidat B, kandidat F och sedan 

kandidat D. Således är kandidat B den som anses som minst lämpad för jobbet.  

 

Kandidat A som fick mest poäng (se ovan) är också den som i huvudsak väljs ut för eventuell 

anställning. I fem fall av fem tror respondenterna att företagsledningen skulle anställa denna 

kandidat, och i fyra fall av fem skulle respondenten även själva anställa denna kandidat. I det fall 

en annan kandidat valdes, var det kandidat C.  

 

4.2.2 Statistisk analys 

Nedan följer en tabell över kandidaternas medelvärden och standardavvikelser som baseras på de 

värden respondenterna tilldelade de olika CV:na, utifrån kategorierna; presentation, utbildning, 

förmågor och lämplighet för tjänsten.  

 
Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kand.A 20 1,00 5,00 3,7500 1,0195 
Kand.B 20 1,00 4,00 2,8500 ,8751 
Kand.C 20 1,00 4,00 2,9500 ,7592 
Kand.D 20 1,00 4,00 2,8000 ,9515 
Kand.E 20 1,00 4,00 3,0500 ,8256 
Kand.F 20 1,00 4,00 2,4500 ,8870 
Valid N 
(listwise) 

20         

 

Det visar sig att kandidat A var den som fick det högsta medelvärdet (M) = 3,75, och hade en 

standardavvikelse (sd) på 1,02. Överlag är det denna kandidat som har fått de högsta poängen. De 

övriga kandidaterna ligger på relativt lika värden, med undantag för kandidat F som har ett lite 

lägre värde än de övriga. Den kandidat som har fått näst högst poäng, är kandidat E, med värden 
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på M= 3,05, sd= 0,83. Därefter följer kandidat C, som har poängen M= 2,95 och sd= 0,76. 

Kandidat B kommer näst med M= 2,85 och sd= 0,86, och nästföljande kandidat, D, har värden av 

M= 2,8 och sd= 0,95. Den kandidat som har lägst värden är F, som ligger på M= 2,45 och sd= 

0,89.   

 

4.2.2.1 The Sign Test 

Nedan följer resultaten från den statistiska analysen gjord med The Sign Test. Analysen syftar till 

att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan de två gruppernas (representativt klädda 

och icke- representativt klädda) medelvärden. Om så är fallet, anställs den ena gruppen framför 

den andra, i större utsträckning? Vi tror, med utgångspunkt från de nedan redovisade 

medelvärdena, att den eventuella skillnaden är att representativt klädda kandidater anställs i högre 

grad, än kandidater som är mindre representativt klädda. Detta ger oss en riktad hypotes. 

 

Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Rep 60 1,00 5,00 3,0500 1,0321 
Icke_Rep 60 1,00 4,00 2,9000 ,8772 
Valid N 
(listwise) 

60         

( Rep= representativt klädda, Icke_Rep= icke representativt klädda.) 
 

I tabellen ser man att kandidater som tillhör gruppen ”representativt klädda” har ett något högre 

medelvärde (M= 3,05, sd= 1,03) än den grupp som inte är representativt klädd (M= 2,9, sd= 

0,88). Nedan följer The Sign Test som undersöker om denna skillnad mellan medelvärdena är 

signifikant.  

 

Den bästa icke-parametriska testet, för beroende grupper, att använda här vore Wilcoxon Test. 

Men då det krävs minst sex respondenter för att genomföra detta test, hade vi ingen möjlighet att 

använda oss av det, eftersom vi endast har fem respondenter. Det test vi istället använde oss av 

var det så kallade The Sign Test, där kravet på minsta antal deltagare ligger på fem stycken. Med 

The Sign Test räknar man på differensen mellan de två grupper som jämförs, för varje 

respondent. Differensen räknas således på den sammanlagda poäng utifrån de skattningar av 

kandidatens kvalifikationer, lämplighet för tjänsten, utbildning och erfarenheter. Differensen 
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behandlar inte styrkan, det vill säga värdet, av skillnaden, utan endast vilken laddning den har, 

alltså om skillnaden är negativ eller positiv. I de fall det inte blir någon differens räknas denna 

respondent inte med (Siegel, 1956). Resultatet från differens-uträkningen redovisas nedan. 

 

The Sign Test 

 Rep. Icke-rep. Differens  

 Respondent 1:  33  31 + 2 

 Respondent 2: 28 29 - 1  

 Respondent 3:  39 39 0 

 Respondent 4: 36 31 + 5 

 Respondent 5: 46 40 + 6 

  
Signifikansnivån för The Sign Test ligger på 0,05, det vill säga att om värdena är mindre än eller 

lika med  p = 0,05 anses dessa vara signifikant skilda från varandra. Som ovan visas har en av 

respondenterna en differens som är noll, vilket får till följd att denna respondent måste räknas 

bort. Det totala antalet respondenter blir således endast 4 stycken. Eftersom kravet för att testet 

ska kunna genomföras är att det finns minst fem respondenter, kan vi här inte genomföra det och 

därmed få fram en signifikansnivå. Man kan dock ändå utläsa från resultatet att respondenterna 

har bedömt de representativt klädda kandidaterna mer positivt än de som inte var representativt 

klädda (detta kan även utläsas från medelvärdena ovan).   

 

 

5. DISKUSSION 

Syftet med denna rapport var att få en djupare förståelse för rekryteringsprocessen, och hur 

individen skapar mening i detta sammanhang. Främst låg intresset i att undersöka om klädval och 

det yttre har stor inverkan på rekryterares uppfattningar och beslutsfattande. Resultaten från 

studien är samstämmiga på många punkter.  

 

5.1 Sammanställning av resultaten  

De mönster vi har funnit är att respondenterna i mycket stor utsträckning uttrycker sig både med 

säkerhet och i konkreta termer. Det kan tyckas lite märkligt att respondenterna kan vara så säkra 

på sin sak, trots att de bara gör bedömningar utifrån ett bristfälligt CV. Det är endast i enstaka fall 
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som de uttrycker någon tvekan eller ställer sig frågande till något. Respondenterna har själva 

betonat att de inte har kunnat göra en säker bedömning på grund av den bristfälliga 

informationen. Trots detta uttrycker de sig med säkerhet. Denna paradox tyder på att 

respondenterna har implicita föreställningar. De utgår inte från fakta, utan från något som de tar 

för givet. 

 

Säkerheten kan dock indikera på att respondenterna vet vad de talar om och vad de är ute efter. 

Respondenterna har mer eller mindre fasta ramarna som de vanligtvis följer och söker 

information i ansökningarna i enlighet med dessa. Då de i denna undersökning i stor utsträckning 

känner att de ej fått tillräcklig information för att göra sina beslut på de grunder som de är vana 

vid, skapas i många fall negativa känslor kring ansökningarna. Återkommande kommentar från 

respondenterna är att de i en verklig situation inte skulle ha godkänt de utskickade CV:na. Detta 

tyder på att respondenterna inte har bedömt kandidaterna som de skulle gjort i en verklig 

situation. Till exempel önskar många av respondenterna se ett personligt brev tillsammans med 

CV:t, och en utförligare beskrivning om varifrån erfarenheterna kommer. Den bristfälliga 

informationen som respondenterna hade tillgång till, var dock en del av undersökningen och ett 

medvetet val av oss. Tanken med likvärdig och bristfällig information var att möjligtvis kunna 

utläsa en tiebreaker effect (Chiu & Babcock. 2002). Vi anser att det resultat vi fått fram kan 

indikera på en sådan effekt. Den kandidat som i de flesta fall föredrogs var representativt och 

propert klädd, och överlag hade de representativt klädda kandidaterna ett högre medelvärde, om 

värdena var signifikant skilda från varandra kunde dock inte testas. Det går att utläsa en skillnad 

mellan grupperna, även om det inte är säkerställt att den är signifikant eller ej. Skillnaden anser vi 

ändå vara av vikt, då respondenterna har haft fotografierna i åtanke, och även i vissa fall 

uttryckligen tagit in kandidatens utseende i sin bedömning.  

 

5.2 Rekrytering  

Som tidigare nämnts berör denna undersökning början av rekryteringsprocessen och de snabba 

beslut som medföljer. I de CV:n som skickats ut kan halo-effekten ha spelat en stor roll. I 

enlighet med Kahlke och Schmidt (2002), tror vi, att intrycket från fotografierna kan ha påverkat 

det påföljande beslutet. Kandidaterna som var representativt klädda har, trots de likvärdiga 

kvalifikationerna, bedömts mer positivt, till skillnad från de kandidater som inte var 
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representativt klädda som bedömdes mer negativt. Lösningen till detta problem är att, i en verklig 

situation, bör man som sökande inte skicka med ett fotografi med sin ansökan, för att man då 

riskerar att bli orättvist bedömd.  

 

Enligt Carlson, Connerly och Mecham III (2002) ska rekryterare bedöma ansökningar utifrån 

samma kriterier, för att det ska bli en rättvis bedömning. I enlighet med detta synsätt har 

respondenterna, i denna undersökning, gjort en rättvis bedömning då de kriterier som 

bedömningen gjordes utifrån var från början uppställda. Detta resonemang kan ses som 

motstridigt till vad som tidigare sagts. Man kan dock hävda att trots att respondenterna har 

bedömt kandidaterna utifrån samma kriterier, kan man aldrig kontrollera deras omedvetna tankar 

och intryck. Även om det har funnits fasta bedömningskriterier ligger tolkandet av informationen 

hos individen, och då påverkar genast dennes erfarenheter beslutet.  

 

5.3 Klädval  

Enligt Ilkka (1995) har sökande med mörk kavaj, enkla guld smycken, glasögon och kort eller 

uppsatt hår, större chans att bli anställda än personer med en annan stil. Våra resultat stödjer 

dessa antaganden. Kandidat A i denna undersökning hade alla de ovan nämnda attributen, och det 

var denna kandidat som valdes i största utsträckning. Även de övriga kandidaterna som var 

representativt klädda hade dessa nämnda attribut (glasögon, uppsatt hår och enkla guldsmycken). 

Man kan i detta sammanhang tänka sig ett samband mellan impression management (Silvester, 

Anderson- Gogh, Anderson & Mohamed, 2002) och utseendestil som rekryterare bedömer som 

positiva. Vet en arbetssökande vilka attribut som rekryteraren uppskattar, är det lättare att 

framställa sig i enlighet med detta. När den sökande sedan sitter med ett säkert kontrakt i handen, 

kan denne visa sitt verkliga jag. Detta belyser ytterligare problematiken med en bedömning av 

arbetssökandes klädstil. Många sökanden förställer sig, och försöker framstå på ett sådant sätt 

som han/hon tror rekryteraren vill. 

 

Som tidigare nämnts anser vi att klädstil är ett irrelevant kriterium för bedömning av framtida 

arbetsprestation. Är det så att respondenterna har valt kandidat med utgångspunkt i dennes 

utseende, är denna uppsats av vikt då detta bör motverkas. Om en sådan bedömning har gjorts, är 
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den troligtvis i de flesta fall omedveten. Denna omedvetenhet är ytterligare ett starkt skäl till att 

fortsätta belysa problematiken.   

 

5.4 Implicita bedömningar 

Frågan vi ställer oss är om respondenterna har lagt sina individuella omedvetna tankar i de 

bedömningar som gjorts? I enlighet med Sims, Fineman och Gabriel (1993), tror vi svaret är ja. I 

alla beslut man tar lägger människor in sina livserfarenheter och föreställningar, 

rekryteringssammanhang är inget undantag. Bedömningsunderlaget har medvetet hållits 

bristfällig, för att på detta sätt lyfta fram de eventuella implicita tankarna och göra dem mer 

tydliga. Resultatet visar på att alla respondenter föredrog en viss kandidat framför andra. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att rekryterare har en viss föreställning om hur en person som 

ska ha en viss tjänst bör se ut, då man finner det rätta utseendet antar man även att denna person 

har de rätta kvalifikationerna. Vi håller således med Sims, Fineman och Gabriel (1993), som 

menar att vi tillskriver människor vissa egenskaper beroende på deras utseende. Eftersom vi hade 

likställt kvalifikationerna för de olika kandidaterna kan man anta att valet gjordes med inflytande 

av utseende och kläder. I det initiala skedet av rekryteringsprocessen, tror vi, att implicita tankar 

spelar en avgörande roll då det vanligtvis höga antalet ansökningar tvingar rekryteraren att ta ett 

snabbt beslut. I snabba beslut tenderar man att gå mer på intuition och känsla än rationalitet och 

objektivitet.   

 

5.5 Validitet 

Med utgångspunkt i redan nämnda kriterier för validitet, anser vi att denna forskning har 

tillgodosett många av dem- och således har uppnått en relativt hög validitet. Till exempel var 

respondenterna som deltog i studien engagerade och samarbetsvilliga, de såg vikten av 

problemområdet och därmed sitt deltagande. De har visat ett stort intresse för underökningen 

överlag, och det slutliga resultatet. Den ekologiska validiteten har uppnåtts genom att 

respondenterna har avgett svar utifrån sig själva och med sina egna ord, och det är dessa 

individuella svar som analysen baserats på. I analysen har vi också, i enlighet med kraven för 

validitet, försökt utgå från individens livsvärld vad gäller hur de vanligtvis bedömer ansökningar, 

och vilken situation de i denna underökning ställdes inför. Vi anser oss även ha förhållit oss på ett 

fördomsfritt och förutsättningslöst sätt, för att inte förbise eller förringa någon information.  
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5.6 Felkällor  

Resultatet från undersökningen är inte fastställt eller säkert, utan ger indikationer på trender vid 

rekrytering och respondenternas tankar. Vi är medvetna om att rapporten inte är utan fel och 

brister, och vi redogör för dessa nedan. 

 

En av felkällorna är att vi ej vet under vilka förhållanden som respondenterna har genomfört 

undersökningen. Har det förelegat en stressad situation, eller har respondenten fyllt i enkäten i 

lugn och ro? Har de samrått med andra i sitt beslut, eller har de arbetat själva? Om till exempel en 

respondent varit under stor press av något slag, kanske denna person inte gett genomtänkta och 

verklighetstrogna svar.  

 

Ytterligare en felfaktor kan vara att i samtliga utskick har kandidaterna presenterats i samma 

ordning (Gifford, Fan Ng, Wilkinson, 1985). Således har kandidat A (Anna Lindén) alltid 

kommit först i enkäten, och därmed, vad vi vet, bedömts först av alla respondenterna. Frågan vi 

ställer oss är om respondenterna har blivit trötta och gett mindre sanningsenliga svar i slutet av 

undersökningen? Om så är fallet, blir resultatet troligtvis lidande. Då respondenterna, i de flesta 

fall, bedömt kandidat A som mycket positiv, kan detta positiva intryck lett till den så kallade 

Kontrasteffekten (Kahlke & Schmidt, 2002). Effekten innebär att kandidater, som följer efter en 

kandidat som gett ett mycket positivt intryck, bedöms mindre positivt.  

 

De CV:n som respondenterna fick bedöma följer inte, till fullo, gängse metoder, för hur ett CV 

bör vara utformat. Till exempel fanns ingen information om var kandidaternas 

arbetslivserfarenhet kommer ifrån, och det fanns inte heller något personligt brev med 

tillsammans med meritförteckningen. Respondenterna kunde således inte göra bedömningen som 

de är vana vid. Risken med detta är att de inte såg undersökningen som en verklig 

rekryteringsprocess, och gjorde bedömningen i enlighet med detta. Även om detta är fallet så har 

de gjort en bedömning som visar på deras implicita föreställningar, och resultatet är således ändå 

av intresse.  

 

Vidare kan anledningen till att kandidat A var den som ansågs som bäst lämpad för tjänsten, ha 

att göra med att hon helt enkelt ansågs ha de bästa kvalifikationerna, och inte med att hon var 
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representativt klädd. Vi försökte efter bästa förmåga att likställa kandidaternas erfarenheter och 

utbildningar. Helt lika erfarenheter och utbildningar skulle dock gjort undersökningen mindre 

verklighetstrogen, och därmed omöjliggjort för respondenterna att se det som en verklig process.     

 

5.7 Framtiden 

Som tidigare nämnts har inte mycket forskning bedrivits vad gäller utseende och klädstil, utifrån 

ett fotografi, och vilken inverkan det har i framförallt rekryteringsprocessen. Vi har försökt 

skrapa lite på ytan, och se vad som ligger bakom rekryterares beslut, och i vilken mån en 

representativ klädstil bidrar till ett beslut om anställning. Våra resultat pekar på att klädstil har 

viss betydelse och att rekryterare i högre grad föredrar personer som är representativ klädda 

framför dem som inte är det. Men, hur väl förutsäger egentligen klädstil senare arbetsprestation? 

Vi tror inte att det föreligger ett så starkt samband mellan dessa båda, men det är något för 

framtida forskning att undersöka. Vad vår forskning syftade till var främst att medvetandegöra 

just detta att klädstil och representativt utseende är något som tas med i bedömningar av 

kandidater. Vi tror att en medvetenhet är första steget mot ett motverkande av rekrytering på 

irrelevanta grunder.  

 

Under diskussionen av undersökningens resultat har det väckts många nya frågor. En av dem är 

hur vanligt det kommer att vara med fotografier på CV:n i framtiden? Vad vi har erfarit är att 

många rekryterare vill ha CV:n utan fotografier, då de anser att utseendet inte spelar någon roll. 

Om detta talar till exempel Rogberg (1992) som säger att en skriftlig ansökan bör vara trevlig att 

läsa, och värd att minnas. ”Sänd inte med ett fotografi på dig själv, om du inte söker en tjänst där 

ditt utseende kan ha avgörande betydelse.” Rogberg säger dock samtidigt att ”Det finns vissa 

arbeten där utseendet spelar en avgörande roll och då är det naturligtvis en fördel om du ser bra 

ut.” (Rogberg, 1992, sid. 145). 

 

Vad vi erfar poängterar rekryterare även att ett inkluderande av foton troligen kommer att bli allt 

vanligare, då Sverige tar efter influenser från andra länder. Det är relativt vanligt, internationellt 

sett, att ha med fotografier i CV:n. Detta håller vi med om, samhället i stort påverkas allt mer av 

utvecklingen i andra länder. Globaliseringen och den allt mer öppna arbetsmarknaden, medför att 

en sådan sak som utformningen av CV påverkas. Kandidater från olika länder måste kunna 
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jämföras, och bedömas på samma kriterier för att få samma möjligheter. Detta hänger samman 

med ytterligare ett problemområde som vi diskuterat. Det gäller risken att bli förbisedd om man 

är en av de få som inte skickar med ett fotografi tillsammans med sitt CV. Kommer det i 

framtiden att ses som om man har något att dölja?  

 

Det är många faktorer som spelar in och påverkar framtida arbetsprestation, vilket gör det i 

princip omöjligt att förutsäga hur en arbetssökande kommer bete sig för några år framöver. De 

kriterier man har att gå på bör därför, i vår mening, inte vara sådana ovidkommande som hur 

personen i fråga är klädd och ser ut. Bedömningen bör snarare grundas på vilka kvalifikationer 

och erfarenheter personen i fråga har för den aktuella tjänsten.  

 

Vem kan en vecka innan midsommar säga om sillen kan ätas på verandan, och vem kan på två års 

förhand säga hur den nyanställde klarar av viktiga arbetsbeslut i framtiden?! 
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Appendix A 
 
Information om Ert deltagande i forskningsprojekt om 
rekryteringsprocessen.  
 
Forskningsledare; Elisabet Nisser och Linda Ryberg. 
Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet 
Vt 2003. 
 
Vi skickar här lite information om vårt forskningsprojekt och Ert deltagande i detsamma.  
 
I vår skriver vi vårt kandidatarbete i psykologi och denna C-uppsats kommer att beröra 
rekryteringsprocessen. Vi är intresserade av vilka kriterier som är avgörande vid 
bedömningen av olika personers CV:n. Undersökningen utförs genom att vi skickar ut ett 
antal, av oss konstruerade, CV:n till några utvalda företag. Försökspersonerna kommer att 
utgöras av personer med rekyteringsansvar. Vi hoppas att vi genom vår undersökning kommer 
kunna förbättra och effektivisera rekryteringsprocessen. Detta genom att medvetandegöra 
vilka kriterier som det läggs vikt vid, vid en anställning.  
 
Ert deltagande, vill vi betona, är frivilligt och uppgifterna behandlas konfidentiellt. Ingen 
information kommer att kunna härledas till Ert företag eller Er personligen. Vi är tacksamma 
för en hög svarsfrekvens. 
 
 Undersökningen kommer att gå ut på att Ni bedömer ett antal CV:n, och svarar på några 
frågor rörande dessa. Genomförandet beräknas ta cirka trettio minuter. Dessa läggs ut på en 
internetadress som vi inom kort kommer skicka till Er. I samband med detta medföljer 
information om hur Ni exakt ska gå tillväga vid genomförandet. Således genomförs 
underökningen direkt över internet, och vi hämtar Era svar direkt på sidan. Personerna på 
fotografierna har ingen anknytning till texten, då ansökningarna är helt konstruerade av oss.  
 
Vi kommer efter slutfört arbete följa upp kontakten med Er för att delge Er resultatet. Om Ni 
så önskar kan vi då även bistå med en närmare presentation.  
 
Vid frågor, hör gärna av Er; 
 
Elisabet Nisser: tel: 0708- 29 30 06,  

  e-mail: lisanisser@hotmail.com 
 
Linda Ryberg: tel: 0731- 51 00 11 
  e-mail: linda_ryberg@hotmail.com 
 
 
Vi är tacksamma för Ert deltagande, och hoppas att Ni finner undersökningen givande och 
relevant.  
 
MVH Elisabet Nisser och Linda Ryberg. 
 
 



Appendix B 
 
Hej, 
 
Här kommer nu undersökningen som berör rekryteringsprocessen. Vi hoppas att 
genomförandet per post inte ställer till några komplikationer för Dig. Genomförandet 
beräknar vi kommer att ta cirka 30 – 45 minuter. Vi ser gärna att Du utför undersökningen, 
och skickar den tillbaka till oss, så snart som möjligt, dock senast tisdagen den 15 April.  
 
Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss: 
 
Elisabet Nisser Linda Ryberg 
Friisgatan 13 Vildandsvägen 6S: 104 
214 21 Malmö 227 34 Lund 
Tel: 0708- 29 30 06 Tel: 0731- 51 00 11 
e-mail: lisanisser@hotmail.com e-mail: linda_ryberg@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruktioner för undersökningen 
 
Följande undersökning kommer att handla om rekryteringsprocessen och vilka kriterier man 
bedömer i ett CV. Målet med vår undersökning är att kunna förbättra och effektivisera 
rekryteringsprocessen. För att vårt arbete ska få den effekt vi hoppas på är Ditt deltagande av 
största vikt.   
 
Analysera de sex olika kandidaternas CV:n som följer.  
 
De olika ansökningarna avser en administrativ kontorstjänst, med arbetsuppgifter så som 
fakturering, kundkontakt, databehandling, och andra allmänna kontorsgöromål. 
 
Markera i rutorna för var och en av kandidaterna Din bedömning av hennes presentation av 
sig själv, utbildning, förmågor, och kandidatens lämplighet för anställningen i fråga.   
 
I slutet av undersökningen ombeds Du fritt berätta om hur Du uppfattade ansökningarna och 
undersökningen, och dina känslor i samband med dessa.  
 
Bedöm de olika CV:n som Du skulle ha gjort vid en verklig situation.  
 
Vi vill påminna om att Ditt deltagande är frivilligt och att Dina uppgifter och svar behandlas 
konfidentiellt och kommer ej att kunna härledas till Dig personligen, eller Ditt företag.  
 
 



 
 
Kandidat A 
 
Anna Lindén 
Tegelvägen 8 
345 00 LUND 
Tel: 023- 123 45 
 
Ålder: 24 
Civilstånd: Sambo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalifikationer 
Vana vid kontorsarbete i reception samt telefonkontakter med kunder. Ungdomsledare på 
kollo under somrarna 1996 – 1997. Erfarenheter  av datorarbete (Word, Excel) och Internet. 
Kassavana från anställning på IKEA.  
 
Utbildning 
aug. 1994 – juni 1997: Samhällsprogrammet, Rosengrens Gymnasium, Halmstad 
sep. 1997 – juni 1998: 2 terminer engelska, Oxford College, Oxford, England 
aug. 2001- juni 2003: 80 poäng inom Ekonomprogrammet, Lunds Universitet, Lund 
 
Övrigt 
Under ett år reste jag runt som backpacker i Asien. Kan flytande engelska i skrift och tal, samt 
tyska hjälpligt.  
Körkort: B och A. 
 
 
Bedöm kandidaten utifrån de följande kriterierna. 1 = dåligt, 5 = mycket bra.  
 
 
 1 2 3 4 5 
 
Presentation                           
  
Utbildning      
   
Förmågor               
  
Lämplighet för tjänsten      
 



 
 
Kandidat B 
 
 
Petra Andersson 
Fågelstigen 14 
346 00 LUND 
Tel: 023- 444 55 
 
Ålder: 26 
Civilstånd: Gift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalifikationer 
Inköps- och inventeringsvana från arbete i klädesbutik. Bra servicekänsla. Erfarenheter av 
telefonförsäljning inom försäkringsbranschen. Även arbetat som au pair i U.S.A. Viss 
datorvana. 
 
Utbildning 
aug. 1992 – juni 1995: Samhälls-ekonomiska programmet, Hjulas Gymnasium, Visby 
sep. 1999 – juni 2001: 80 poäng Statsvetenskap/ Pol Mag, Lunds Universitet, Lund. 
aug. 2001 – dec. 2001: En tremin Ledarskapskurs, Hjortbergets Folkhögskola, Nybro. 
 
Övrigt 
Goda engelskakunskaper. Körkort: B 
 
 
 
 
Bedöm kandidaten utifrån de följande kriterierna. 1 = dåligt, 5 = mycket bra.  
 
 
 1 2 3 4 5 
 
Presentation                           
  
Utbildning      
   
Förmågor               
  
Lämplighet för tjänsten      



Kandidat C 
 
 
Christina Widerberg 
Hällkistvägen 27 
348 00 LUND 
Tel: 023- 123 67 
 
Ålder: 24 
Civilstånd: Gift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalifikationer 
Sommarjobbat som dagligvaruförsäljare på ICA, satt i kassan. Vana av arbete rörande 
fakturering, reception och annat sekreterararbete. Jobbat med barngrupper. Datavana.  
 
Utbildning 
1995- 1998: Naturvetenskapligt program, Lindens Gymnasieskola, Bromölla 
feb. 2001 – juni 2003: 90 poäng Personal- och Arbetslivsutbildning, Lunds Universitet, Lund 
 
Övrigt 
Volontärarbetare under 6 månader i Israel på Kibbutz, där jag plockade apelsiner. Kunskaper i 
engelska.  
 
 
 
 
 
 
Bedöm kandidaten utifrån de följande kriterierna. 1 = dåligt, 5 = mycket bra.  
 
 
 1 2 3 4 5 
 
Presentation                           
  
Utbildning      
   
Förmågor               
  
Lämplighet för tjänsten      
 



Kandidat D 
 
 
Åsa Karlquist 
Lingongatan 5 B 
345 00 LUND 
Tel: 023- 123 56 
 
Ålder: 23 
Civilstånd: Singel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalifikationer 
Erfarenheter av att arbeta i kundtjänst, från mina sommarvikariat på Trygg Hansa.  
 
Bakgrund 
aug. 1996 - juni 1999: Samhällsprogrammet, Nordenberg Gymnasiet, Karlstad.  
aug. 1999 – jan. 2002: 100 poäng Statsvetenskap, Lunds Universitet, Lund 
feb. 2002 – jan. 2003: Två terminer Franskastudier, EF´s internationella språkskola i Cannes.  
 
Övrigt 
Kassör under 2 år i statsvetarnas programförening.  
B och BE körkort. Goda kunskaper i engelska och franska. 
 
 
 
 
 
 
 
Bedöm kandidaten utifrån de följande kriterierna. 1 = dåligt, 5 = mycket bra.  
 
 
 1 2 3 4 5 
 
Presentation                           
  
Utbildning      
   
Förmågor               
  
Lämplighet för tjänsten      



 
Kandidat E 
 
 
Maria Nilsson 
Drottninggatan 39 C 
340 00 LUND 
Tel: 023- 56 56 56 
 
Ålder: 23 
Civilstånd: Sambo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalifikationer 
Arbetar för tillfället som projektassistent, detta har gett mig vana i kontorsarbete och 
kundkontakt. Har även erfarenheter som servitris. Stor social kompetens.  
 
Bakgrund 
aug. 1996 – juni 1999: Naturvetenskapligt program, Ramlösa Gymnasium, Ramlösa. 
sep. 2000 – juni 2002: 80 poäng på Ekonomprogrammet, Lunds Universitet, Lund. 
 
Övrigt 
Ett år i tyskland som au pair. Därav goda tyskakunskaper, liksom bra engelska.   
Körkort: B 
 
 
 
 
 
 
Bedöm kandidaten utifrån de följande kriterierna. 1 = dåligt, 5 = mycket bra.  
 
 
 1 2 3 4 5 
 
Presentation                           
  
Utbildning      
   
Förmågor               
  
Lämplighet för tjänsten      



 
Kandidat F 
 
 
Maja Scholl 
Trallgatan 6 
340 66 LUND 
Tel: 023- 389 00 
 
Ålder: 26 
Civilstånd: Singel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalifikationer 
Erfarenheter av ledarskap, fakturering och telefonservice.  
 
Utbildning 
aug. 1993 - juni 1996: Estetiska programmet, Linnéskolan, Sundsvall. 
aug. 2001 – juni 2003: Personal- Arbetslivsutbildningen, Lunds Universitet, Lund. 
 
Övrigt 
Mycket goda engelskakunskaper från min jordenruntresa på två år.  
Har vanligt B-körkort.  
 
 
 
 
Bedöm kandidaten utifrån de följande kriterierna. 1 = dåligt, 5 = mycket bra.  
 
 
 1 2 3 4 5 
 
Presentation                           
  
Utbildning      
   
Förmågor               
  
Lämplighet för tjänsten      
 
 



Frågor rörande de olika Kandidaterna.  
  
 
1. Klassificera de tre bästa CV:n i ordning av vilket Du föredrar. ( 1= bäst, 2= näst bäst, 3= 
tredje bäst). De tre kandidaterna Du väljer kommer att presenteras för ledningen, som ska ta 
det slutgiltiga beslutet om anställning.   
 
Kandidat  A: _______ 
  
 B: _______ 
 
 C: _______ 
 
 D: _______ 
 
 E: _______ 
  
 F: _______ 
 
 
 
2. Vilka två kandidater verkar minst lämpade för jobbet? ( 1= sämst, 2= näst sämst) 
 
Kandidat  A: _______ 
  
 B: _______ 
 
 C: _______ 
 
 D: _______ 
 
 E: _______ 
  
 F: _______ 
 
 
3. Vilken kandidat tror Du företagets ledningen skulle anställa? (Markera med ett kryss) 
 
Kandidat  A: _______ 
  
 B: _______ 
 
 C: _______ 
 
 D: _______ 
 
 E: _______ 
  
 F: _______ 



4. Om Du fick välja en kandidat som Du själv skulle anställa, vilken skulle det vara? 
(Markera med ett kryss) 
 
Kandidat  A: _______ 
  
 B: _______ 
 
 C: _______ 
 
 D: _______ 
 
 E: _______ 
  
 F: _______ 
 
 
 
5. Beskriv fritt Dina känslor, tankar, idéer och associationer som Du hade under 
klassifikationen och det slutgiltiga beslutet. Skriv och uttryck Dig om precis vad Du vill, utan 
att bry Dig om stavfel eller presentation. Om Du så vill; skriv i ordbehandlare och bifoga 
detta. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 



___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 



Bakgrundsvariabler 
 
 
• Arbetar Du/ Har Du arbetat som professionell rekryterare? (Markera med ett kryss)     
 
 Ja:   Nej:  
 
 
 
• Har Du någon form av utbildning i rekrytering?      
 
 Ja:  Nej:  
 
 
 
• Antal anställda i den avdelning/ det företag Du rekryterar/ rekryterade till: ________  
 
 
 
• Är Du:  
 
      Kvinna:  Man:  
 
 
 
• Din ålder: _________ 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




