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Abstract [ENG] 

In previous linguistic research, it has been found that there is an indirect relationship between 

gender and language usage. It has also been found that men and women use language in a 

distinctive way in their work role.  

There is a lot of research, both in the gender sciences but also in the linguistics, which has 

examined the difference in how men and women express themselves in writing. How the 

difference between the sexes can also be seen from a writing perspective is something that 

interests me and so in my study I chose to look at how men and women express themselves 

and portray themselves in personal letters. It is an area that interests me and looking at 

personal letters to job ads is something that there is not so much previous science around and I 

believe that more science in this specific area may be supportive in recruitment in the labor 

market in the future.  

The aim of my study is to see if there are differences in how men and women portray their 

characteristics in personal letters. My study is based on the following questions: 

 Are person´s characteristics portrayed in personal letters by means of material or 

relational processes depending on gender? 

 How do men and women portray their characteristics in personal letters versus the job 

advert´s qualifications?  

With the help of SFG and Impression Management I got answers to my questions. My study 

links to theories around SFG where the focus is mainly on processes. The study also links to 

Impression Management and Hirdman´s (1998) theory of the gender system.   

The results of my study show that there are differences between how men and women express 

themselves in writing. Women often produce their characteristics through relational processes 

and thus identify themselves with their characteristics. Men have a tendency to express their 

characteristics through material processes, which means that they identify themselves through 

actions. In contrast, my results do not support previous research that says that women appear 

more sensitive and vague while men appear more powerful.  My results also show that 

women express more characteristics than men who are also linked to the job advertisement 

qualifications.  

 

Title [ENG]: Female and male language use in personal letters. A qualitative study of how 

women and men portray their characteristics in personal letters.  

Nyckelord: System funktionell grammatik, processanalys, Impression Management, 

personligt brev, kön, kvinnligt, manligt. 

Keywords: Systemic functional grammar, process analysis, Impression Management, 

personal letter, gender, female, male. 
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1. Inledning och bakgrund 
I tidigare lingvistisk forskning har det visat sig att det finns ett indirekt samband mellan genus 

och språkbruk. Det har även visat sig att män och kvinnor använder språket på särskiljande 

sätt i sin arbetsroll (Holmes 2006 i Johansson m.fl. 2018). Holmes menar vidare att det finns 

typiska manliga respektive kvinnliga sätt att uttrycka sig på och att kvinnor uttrycker sig 

genom stödjande feedback samt framställer sig själva som samarbetsvilliga och underlättande. 

Männen å andra sidan uttrycker sig mer som tävlingsinriktade, direkta och resultatorienterade 

(Holmes 2006 i Johansson m.fl. 2018).  

Det finns mycket forskning, både inom genusvetenskapen men också inom språkvetenskapen, 

som har undersökt skillnaden i hur män och kvinnor uttrycker sig i skrift. Hur skillnaden 

mellan könen även kan ses ur ett skriftperspektiv är något som intresserar mig och därför 

valde jag i min studie att titta på hur män och kvinnor uttrycker sig och framställer sig själva i 

personliga brev. Det är ett område som intresserar mig och att titta på personliga brev till 

jobbannonser är något som det inte finns så mycket tidigare forskning kring och jag tror att 

mer forskning på detta specifika område kan vara till stöd inom rekrytering på 

arbetsmarknaden i framtiden. Att få kunskap om eventuella skillnader i hur män och kvinnor 

uttrycker sig i skrift och få förmågan att antingen se de skillnaderna eller kunna bedöma att de 

ytliga skillnaderna betyder samma sak om man tittar djupare. Detta kan min studie bidra med 

och den kunskapen är även en tillgång i rekryteringssammanhang.  

I dagens samhälle är jämnställdhet något som det debatteras varmt om och med hjälp av den 

pågående debatten har vi kommit en bit på vägen mot ett mer jämnställt samhälle. En tanke 

som jag hade innan jag började arbeta med studien var att i ett personligt brev har man 

möjlighet, oavsett kön, att framställa sig själv på ett bra och lämpligt sätt gentemot den 

jobbannons som man utgår ifrån. Men efter att ha läst in mig en del på forskningsområdet 

insåg jag att föreställningarna om kvinnor och män fortfarande hänger kvar och har stor 

påverkan på vårt samhälle och hur vi ser på kvinnor och män. 

Syftet med min studie är att se på vilket sätt kvinnor och män framställer sina egenskaper i 

personliga brev och i vilken utsträckning skribenternas egenskaper matchar med 

jobbannonsens kvalifikationer. Jag vill ta reda på om vi undermedvetet följer normen om 

kvinnor och män där kvinnor anses vara vaga, mer familjära och personliga och att män är 

mer direkta och enbart uppvisar arbetserfarenhet, styrkor och sådan information som 

egentligen inte är speciellt personlig (Johansson m.fl. 2018).  
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2. Syfte och frågeställningar 
Denna studie har sin grund i två frågeställningar där den ena frågan utgår från en 

processanalys och den andra frågan utgår från en analys i Impression Management (IM). 

 Framställs en persons egenskaper i personliga brev med hjälp av materiella eller 

relationella processer beroende på kön? 

 

 Hur framställer män och kvinnor sina egenskaper i personliga brev gentemot 

jobbannonsens kvalifikationer? 

Syftet med min studie är att se om det finns skillnader i hur kvinnor och män framställer sina 

egenskaper i personliga brev. Med hjälp av SFG och en processanalys ska jag ta reda på om 

egenskaperna främst beskrivs med hjälp av relationella eller materiella processer och om det 

finns skillnader mellan könen. Med hjälp av Impression Management (IM) ska jag titta på 

huruvida män och kvinnor förhåller sina egenskaper till jobbannonsens kvalifikationer. Jag 

vill ta reda på vilken av IM strategierna (dessa beskrivs närmare i 4. Teorianknytning) som 

dominerar i de personliga breven och om man kan se en skillnad mellan kvinnor och män. 

Jag vill också ta reda på hur många av de personliga breven som innehåller personlig 

information om skribenterna, exempelvis var de bor, deras fritidsintresse och familj. Detta för 

att antingen stödja eller motbevisa tidigare forskning som säger att kvinnor har en tendens att 

vara mer personliga än män (Colley m.fl. 2004). 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tidigare forskning som jag anser är relevant för 

min studie. Jag kommer främst att fokusera på resultaten som framkommit av dessa studier 

men finns det något utöver resultaten som är relevant kommer även det att förklaras kort.  

3.1. Kvinnligt och manligt språkbruk i anställningsintervjuer 
I artikeln ”Kvinnligt och manligt i anställningsintervjuer” (1992) vill Viveka Adelswärd 

främst ta reda på om manliga och kvinnliga sökanden skiljer sig åt när de intervjuas av samma 

personer i samma syfte. I de data som Adelswärd (1992) undersökt kring frågan om de 

sökandes planer och förhoppningar inför framtiden fann hon en tendens hos både män och 

kvinnor där kvinnor oftare gjorde ”fel” genom att vara för vaga och männens ”fel” låg i att de 

skröt alldeles för tydligt. Kvinnornas vaga svar kan enligt Adelswärd (1992) tolkas som 

klädsamt ödmjuka, men också som obestämda och ängsliga. Männens distinkta svar kan ses 

som kraftfulla men också som skrytsamma.  

I artikeln refererar Adelswärd (1992) till Pamela Fishmans studie ”The work women do 

(1983). Kort visar Fishmans studie (1983) att kvinnor frågar mer i samtal med en närstående 

och detta har setts som att kvinnor är mer villiga att hålla en konversation igång och har då ett 

större ansvar för att samtalet ska fortskrida. Detta resultat anammade Adelswärd (1992) i sin 

artikel då hon kom fram till att i själva intervjusituationen mellan intervjuaren och den 

sökande, tenderade männen att ta mer kraftfulla initiativ och därmed kunde de styra intervjun 

i önskad riktning. Adelswärd (1992) presenterar att män ställer, i jämförelse med kvinnor, 148 

frågor till intervjuaren medan kvinnor endast ställer 97 frågor under intervjuerna.  

Viveka Adelswärds studie (1992) har jag tagit med som tidigare forskning för att hon har 

studerat skillnader mellan män och kvinnor och för att studien utspelar sig i en 

jobbansökningsprocess. I min studie kommer skillnader mellan män och kvinnor att studeras 

men i den skriftliga delen av en jobbansökningsprocess.  

3.2. Manligt och kvinnligt språkbruk i skriftligt material  
”Style and content in e-mails and letters to male and female friends” (2004) är en studie gjord 

av Ann Colley, Zazie Todd, Matthew Bland, Michael Holmes, Nuzibun Khanom och Hannah 

Pike. De undersöker könsskillnader mellan män och kvinnor i både stil och innehåll i 

mailkonversationer till deras vänner. Alla mailkonversationer utgår från ämnet ”Hur 

spenderades förra sommaren?”.  I studien kommer Colley m.fl. (2004) fram till att kvinnornas 

kommunikation är mer relationell och uttrycksfull än männens och kvinnorna fokuserar mer 

på personliga ämnen än vad männen gör. Av studiens resultat kan man även utläsa att 

kvinnorna nämnde familj, personliga och specifika incidenter samt positiva känslor som 

utspelat sig, något som inte männen gjorde i samma utsträckning. Männens övergripande 

ämnen handlade om sport och de nämnde inte så många personliga händelser. Colley m.fl. 

(2004) nämner också att männen använde ett mer offensivt språkbruk i sina 

mailkonversationer medan kvinnorna uttryckte sig mer känslosamt.  
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Anledningen till att jag valde att ha med denna studie som tidigare forskning är för att Colley 

m.fl. (2004) har tittat på skriftligt material, något som jag också kommer göra i min studie och 

de undersöker även skillnader mellan män och kvinnor.  

I artikeln ”Why Women Don´t Apply for Jobs Unless They´re 100 % Qualified (2014) 

undersöker Tara Sophia Mohr varför kvinnor inte söker ett jobb om de inte är 100% 

kvalificerade. Mohr (2014) skriver “You´ve probably heard the following statistic: Men apply 

for a job when they meet only 60% of the qualifications, but women apply only if they meet 

100% of them”. Mohr (2014) frågade totalt 1000 män och kvinnor, övervägande 

yrkesprofessionella amerikaner, om anledningen till varför de inte skulle söka ett jobb om de 

inte var helt kvalificerade. Mohr (2014) kom främst fram till att anledningen till att både män 

och kvinnor inte söker ett jobb på grund av kvalifikationer är för att de tänker att de inte 

kommer bli anställda och att de då inte vill slösa tid och energi på en ansökningsprocess. 

Mohrs (2014) teori från början var att kvinnor inte ansökte för att de tvivlade på sin egen 

förmåga, men detta motbevisades i hennes studie då det visade sig att både män och kvinnor 

tvivlade på anställningsprocessen i första hand och inte sig själva.  

Detta är en studie som Tara Sophia Mohr genomfört men den presenteras som en artikel i 

Harvard Business Review. Jag anser att denna studie kan klassas som tidigare forskning, trots 

att den presenteras som en artikel för att Mohr (2014) har fått fram ett intressant resultat som 

jag med stor sannolikhet kan basera min studie på. Jag antar att jag kommer se ett samband 

mellan hur män och kvinnor har svarat i denna studie kring varför de valt att inte söka ett jobb 

om de inte kan identifiera sig helt utifrån de rekommenderade kvalifikationerna i jobbansökan 

och hur män och kvinnor väljer att framställa sig själva när de väl söker ett jobb.     

3.3. Manligt och kvinnligt språkbruk i anställningsbrev 
“Mannen, kvinnan och porträtteringen. En diskursiv studie över hur män och kvinnor 

framställer sig själva i personliga brev” är en kandidatuppsats från 2018 där Caroline 

Johansson, Evelina Eriksson och Sara Nycander valt att titta på språkliga skillnader mellan 

kvinnor och män i personliga brev. För att få fram ett resultat och kunna besvara deras 

frågeställning om hur män och kvinnor porträtterar sig själva i personliga brev har de använt 

sig av två metoder. Först har de gjort en innehållsanalys där de kategoriserat och kartlagt på 

vilket sätt män och kvinnor använder språket och sedan fortsatt med en kritisk diskursanalys 

för att på en mer detaljerad nivå kunna studera kvinnlig och manlig språkanvändning.  

Johansson m.fl. (2018) har tillslut landat i slutresultatet att kvinnor och män till viss del 

upprätthåller samhällets förväntningar kring genus genom hur de väljer att porträttera sig 

själva i de personliga breven. Däremot i vissa avseenden går deltagarna utanför dessa 

förväntningar och på så vis vidareutvecklas diskurserna. Män har en tendens att framställa sig 

själva som resultatinriktade, något som stämmer överens med den tidigare forskning som 

studien ligger till grund för. Kvinnorna framställer ofta sig själva som relationsorienterade, 

vilket också går i linje med tidigare forskning. Däremot fann analysen att en del av kvinnorna 

porträtterade sig själva som resultatinriktade likt männen, ett resultat som motsäger studiens 

tidigare forskning (2018).  
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Anledningen till att jag valde att ta med en kandidatuppsats som tidigare forskning är för att 

denna studie har tittat på exakt samma material som jag kommer göra. Som Johansson m.fl. 

(2018) nämner så har även de vid närmare efterforskning av tidigare lingvistiska studier 

kommit fram till att det saknas underlag som identifierar liknande aspekter som både 

Johansson m.fl. (2018) och jag valt att analysera. Med aspekter syftar jag på autentiska 

personliga brev där man valt att analysera hur män och kvinnor framställer sig själva och hur 

texten identifieras av mottagaren. Därför anser jag att denna studie har en plats som tidigare 

forskning. 

3.4. Bedömning av kvinnors och mäns jobbansökningar 
”Meritvärdering ur jämnställdhetsperspektiv: Språket i sakkunnigutlåtanden” är en kvalitativ 

språkvetenskaplig undersökning gjord av Anna Gunnarsdotter Grönberg (2003). Frågorna 

som ställdes och lades som grund för denna undersökning var bland annat om kvinnliga och 

manliga ansökningar till lärare/forskare på svenska universitet behandlades på samma sätt. 

Även frågor kring om de båda könen har möjlighet till samma framgång i 

rekryteringsprocessen och om deras meriter värderas enligt samma kriterier. Grönberg (2003) 

hävdar att man inom högskole- och universitetsvärlden har arbetat aktivt för att bereda plats 

för fler kvinnor. Grönberg har i sitt meritvärderingsprojekt undersökt vilken framgång 

kvinnor och män har i rekryteringen till högre läraranställning vid Göteborgs universitet samt 

vad det kan finnas för förklaring till deras olika framgång (Grönberg 2003). 

Huvudsyftet i meritvärderingsprojektet (Grönberg 2003) är att utföra en kvalitativ textanalys 

av sakkunnigutlåtanden ur ett genus- och jämnställdhetsperspektiv, för att fastställa om 

kvinnliga och manliga sökanden behandlas olika i bedömningen och värderingen av deras 

meriter.  

Grönberg (2003) redovisar att det finns stora skillnader i de kvinnliga och manliga sökandes 

framgång när de söker anställning som lektor och även att kvinnor inte har någon framgång 

när de konkurrerar med män. 

Anledningen till att jag valde att ta med denna studie som tidigare forskning är för att den 

främst har ett genusperspektiv som jämför skillnader mellan män och kvinnor, vilket är något 

som jag också kommer göra i min studie. Grönbergs (2003) studie undersöker skillnader i 

rekryteringsprocessen vilket jag på ett sätt också kommer göra då personliga brev är en del av 

en rekryteringsprocess.  

3.5. Sammanfattning 
Jag valde att ta med dessa studier som tidigare forskning då alla studiers resultat pekar på 

skillnader mellan män och kvinnor, antingen i skrift eller i muntlig interaktion. Alla studier 

har kommit fram till väldigt intressanta resultat som jag har inspirerats av i min studie. 

Däremot anser jag att dessa studier saknar en aspekt och det är där min studie har sitt värde. 

Jag vill titta på skillnader mellan hur män och kvinnor framställer sina egenskaper i 

personliga brev. De tidigare studierna har främst tittat på muntlig interaktion men jag vill 

istället se om det finns överensstämmande skillnader i de skriftliga interaktionerna som i de 

muntliga interaktionerna. Som nämndes ovan har jag även tagit med en kandidatuppsats 
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(Johansson m.fl. 2018) som tidigare forskning främst för att de i sin studie har tittat på 

personliga brev. Däremot har de använt sig av andra metoder än vad jag har gjort och jag 

anser att min studie är av värde då jag tittar på skillnader mellan könen genom processanalys 

och Impression Management (IM), något som de tidigare studierna inte har använt sig av. När 

de gäller Johansson m.fl. (2018) använder jag mig av ett nyare material än vad de har gjort 

och bara där finns det troligtvis skillnader då skillnaden mellan män och kvinnor är i ständig 

utveckling.  

4. Teorianknytning 

4.1. SFG 

Grunden till denna studie hämtas från den system-funktionella grammatiken (SFG). Den 

funktionella grammatiken är en språkmodell där utgångspunkten ligger i betydelse och 

funktion. Kontext och språkbruk ses som grunden för hela grammatiken och ger inte bara 

uttryck för utan skapar också betydelse (Holmberg & Karlsson 2006).  

Grammatiken är funktionell vilket innebär att den utgår från språkets förmåga att skapa 

betydelse i kommunikation mellan människor. Den funktionella grammatiken utgår ifrån att 

vi människor använder språket till att söka kontakt med andra och sedan förhålla oss till dem. 

Med hjälp av språket beskriver vi våra erfarenheter av världen runt omkring oss och skapar 

samband mellan olika bitar av information. Detta är övergripande funktioner som språket 

fyller och det kallas för metafunktioner. De mest grundläggande metafunktionerna kallas 

interpersonell och ideationell. Den textuella funktionen ses här som en hjälpfunktion 

(Holmberg & Karlsson 2006). Detta leder oss in på en av delarna som denna studie kommer 

att utgå från, nämligen en analys av processtyper, som utgår från den ideationella 

grammatiken.  

Erfarenhetsmässiga betydelser som går ut på att något görs, känns, sägs eller finns ses som 

centralt inom den funktionella grammatiken och dessa kallas för processer. Processerna 

binder ihop deltagare där processen utgår från en deltagare och påverkar en annan. Dessa 

realiseras oftast av verbgrupper (Holmberg & Karlsson 2006).  

Det finns olika typer av processer inom SFG som har olika betydelser för en texts helhet. 

Detta är något som Holmberg & Karlsson beskriver tydligt och pedagogiskt i sin bok 

”Grammatik med betydelse” (2006). En grundläggande skillnad som finns när vi uttrycker oss 

i skrift är att vi kan beskriva det vi gör, som sker utanför oss själva i en fysisk värld och det 

som sker inom oss i en mental medvetandevärld. På detta sett ger språket oss möjlighet att tala 

om abstrakta relationer mellan företeelser och skapa en tredje betydelsevärld. Enligt 

Holmberg & Karlsson (2006) kan vi benämna de olika processtyperna enligt följande: 

materiella, mentala, relationella och verbala. Hur de tre betydelsevärldarna går ihop med de 

fyra processtyperna porträtteras nedan i figur 1.  
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Figur 1: Tre betydelsevärldar och fyra processtyper tagen från Holmberg & Karlsson (2006).  

Processtyper är även något som Anna-Malin Karlsson förklarar i boken ”Funktionell 

textanalys” (2011). Här refereras det till Halliday & Matthiessen (1999) som beskriver den 

ideationella metafunktionen med hjälp av två begrepp: paradigmatisk och syntagmatisk. I 

detta fall har den paradigmatiska aspekten med sort att göra som går att gruppera med hjälp av 

processer. Man kan då gruppera fenomen som typiskt innebär en yttre förändring eller sådana 

som typiskt innebär inre upplevelser. Som motsats till detta handlar den syntagmatiska 

aspekten om kombinationer. Processer som innebär yttre förändring innefattar aktörer och 

mål. Processer som innebär inre upplevelser konstrueras tillsammans med upplevare och 

fenomen. Det är på detta sätt som paradigmatiska och syntagmatiska aspekter hänger ihop 

(Halliday & Matthiessen 1999 i Karlsson 2011).  

För att förstå de olika processtyperna, hur de fungerar och deras påverkan på hur en färdig 

text framställs krävs lite fördjupning i något som kallas transitivitetssystemet. Detta system är 

det som används mest frekvent i samband med textanalyser. Det är processerna och de olika 

typerna som definierar detta system och används för att förstå hur processerna kopplas till 

olika deltagare och omständigheter. Karlsson (2011) förklarar vidare att transitiviteten binder 

ihop deltagare med hjälp av processer där utgångspunkten ligger i en deltagare med riktning 

mot en annan (2011).  

Karlsson (2011) uttrycker att i de mest utvecklade versionerna av SFG räknar man med att 

språket skiljer mellan sex huvudtyper av processer: materiell, mental, beteendemässiga, 

verbal, relationell och existentiella. Det finns däremot fyra stycken av dessa huvudtyper som 

tydligast framträder med utgångspunkt i betydelse och det är: materiella, mentala, relationella 

och verbala processer. Något som även Holmberg & Karlsson (2006) nämnde ovan. Dessa 

fyra processtyper räcker enligt Karlsson (2011) för att få till en bra textanalys.  

Karlsson (2011) fortsätter genom att benämna att det går en så kallad huvudaxel mellan de 

materiella och de relationella processerna. De materiella processerna beskriver 

händelseförlopp som dynamiska, yttre förändringar och med en tydlig riktning som oftast är 

fysisk. Aktören är oftast konkret. På andra sidan huvudaxeln finner vi de relationella 

processerna som ger uttryck för tillstånd och relationer, med mer abstrakta och oklara 

riktningar. Karlsson (2011) menar avslutningsvis att genom att studera den kvantitativa 
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fördelningen mellan materiella och relationella processer i en text kan man karaktärisera 

textens register som antingen konkret och fysisk, dynamisk eller abstrakt och statisk.  

4.2. Impression management 
Den andra teoretiska utgångspunkten för denna studie är Impression management (IM) och 

fungerar här som ett komplement till SFG. IM kommer användas som grund för att kunna 

analysera på vilket sätt män och kvinnor framställer sig själva i sina personliga brev gentemot 

kvalifikationerna i jobbannonsen.  

Enligt Schlenker (1980 i Blomberg & Karlsson 2014) är IM en central aspekt av 

interpersonella relationer. Människor försöker, medvetet och omedvetet att styra bilden av sig 

själv gentemot andra. Även Schlenker och Weigold (1992) påpekar i sin studie ”Interpersonal 

processes involving impression regulation and management” att information regleras, då det 

alltid finns en strävan att uppfattas på olika sätt utifrån en given kontext. I detta fall blir den 

givna kontexten en arbetsansökan. Per Holmberg förklarar i boken ”Funktionell textanalys” 

(2011) att texters interpersonella grammatik handlar just om hur språket möjliggör interaktion 

mellan människor i text och samtal.  

Steven & Kristof (1995) redogör i sin studie”Making the Right Impression: A Field Study of 

Applicant Impression Management During Job Interviews” för två olika IM strategier. Den 

första strategin kallar de för självförbättrande som syftar till att människan vill reparera bilden 

av sig själv som antingen har blivit skadad av det egna beteendet eller av information som 

florerar under tillexempel en arbetsintervju. Detta kan ge uttryck i form av att belysa specifika 

karaktärsdrag hos sig själv, tillexempel att man är kompetent. Detta kan även ge uttryck i 

positiva uttalanden i syfte att beskriva sig själv, framtidsplaner eller tidigare prestationer 

(Steven & Kristof 1995).  

Den andra IM strategin kallar Steven & Kristof (1995) för fokus på den andre och detta är en 

strategi som de inte beskriver särskilt djupt. De menar kort att denna IM strategi syftar till att 

väcka ömsesidig attraktion eller gillande mellan två parter. För vidare tolkning och 

applicering till denna studie kan man tänka sig att det innebär att personen som söker ett jobb 

uttrycker sig och framställer sig själv på ett sätt som arbetsgivaren ska tycka om. Detta kan ge 

uttryck i att man tillexempel skriver i sitt personliga brev att man besitter alla de egenskaper 

och kunskaper som det i jobbannonsen står krävs för tjänsten.  

4.3. Hirdmans syn på genus 
I artikeln ”Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning” (1998) 

diskuterar Yvonne Hirdman kring genus och genussystem, två användbara begrepp inom 

kvinnoforskningen. Nedan presenteras en historisk syn på genus för att vi ska få en kort 

bakgrund till hur synen på män och kvinnor har sett ut genom historien. 

Hirdman (1998) menar att genussystemet är en ordningsstruktur av kön och en förutsättning 

för andra sociala ordningar. Att man ordnar människor utifrån genus har bidragit till grunden 

för de sociala, ekonomiska och politiska ordningarna i samhället. Hirdman (1998) menar att 

det finns två bärande bjälkar inom genussystemet, alltså en mönsterstruktur. Ena logiken 

handlar om dikotomin vilket innebär att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Den andra 
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logiken handlar om hierarkin som innebär att mannen är norm. Det är männen som är 

människor och därmed de som utgör normen för vad som är normalt och allmängiltigt 

(Hirdman 1998).  

Hirdman (1998) nämner även genuskontraktet. Detta kontrakt innehåller konkreta 

föreställningar som är uppspaltade på olika nivåer om huruvida män och kvinnor ska vara mot 

varandra. Hirdman förklarar de olika nivåerna på följande sätt: 

 Arbetet – Vilka redskap som hör till vem 

 Kärleken – Vem som ska förföra vem 

 Språket – Hur de ska prata, vilka ord de får använda 

 Gestalten – Den yttre formen, vilka kläder som är tillåtna, hur långt håret ska vara etc.  

(Hirdman 1998). 

Hirdman (1998) menar slutligen att dessa genuskontrakt ärvs mellan generationerna. 

Mamman introducerar sin dotter och pappan introducerar sin son. De genuslogikerna som 

tidigare nämndes kort finns följaktligen i genuskontrakten. Hirdman (1998) menar då att 

genuskontraktet blir en slags operationalisering av begreppet genussystem. Genuskontraktet 

kan alltså tolkas från olika tider, olika samhällen och för olika klasser. Kontraktet visar de 

ömsesidiga föreställningarna av män och kvinnor och med tiden då genuskontraktet ändras så 

skapas också ny segregering och hierarkisering (Hirdman 1998).   

Anledningen till att jag valde att ha med denna korta sammanfattning av genus, genussystem 

och genuskontrakt från Hirdmans synvinkel är för att jag anser att det är viktigt att ha med sig 

som en grund inför denna studie. Att ha färskt i minnet att det fortfarande är skillnad på män 

och kvinnor och även om inte genuskontrakt är något som det pratas mycket om idag så finns 

hierarkin och en del normer kvar. Med detta som grund ska jag i min studie försöka ta reda på 

om man kan se tydliga normer kring hur män och kvinnor uttrycker sig skriftligt i sina 

personliga brev.  

4.4. Sammanfattning 
Till grund för min studie ligger dessa tre teorier – SFG, Impression Management (IM) samt 

genussystemet. Genom SFG får jag reda på hur män och kvinnor uttrycker sina egenskaper i 

personliga brev med hjälp av antingen materiella eller relationella processer. Beroende på 

vilken typ av process som dominerar där skribenterna presenterar sina egenskaper kan man få 

fram ett intressant resultat och förhoppningsvis en skillnad mellan könen. Impression 

Management (IM) har jag valt att använda för att jag vill ta reda på i vilken utsträckning 

deltagarna anpassar sina personliga brev utifrån jobbannonsens kvalifikationer. Att även ha 

grunden i genussystemet gör min studie ännu mer intressant då jag vill jämföra hur dessa 

skillnader ter sig mellan män och kvinnor. När jag utgår från dessa teorier får jag fram en 

intressant aspekt jämfört med tidigare forskning och jag kan med hjälp av dessa tre teorier 

antingen komma fram till samma resultat som tidigare forskning har gjort eller så kommer jag 

fram till något helt annat då jag har valt en annan synvinkel jämfört med tidigare forskning.  
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5. Material och metod 

5.1. Material 
Som grund till denna studie ligger totalt tio autentiska personliga brev som har skickats in i 

samband med en jobbannons till en administratörstjänst på Södertörns högskola. Det är fem 

personliga brev som har skrivits av kvinnor och fem stycken som har skrivits av män.  

För att få studien så äkta och relevant som möjligt var det viktigt att de personliga breven var 

autentiska och att de helst skulle ha skrivits i samband med samma jobbannons. Det var inte 

helt lätt att få tag på ett autentiskt material då personliga brev ofta innehåller personlig 

information om skribenten. Många företag hade inte möjlighet att ge ut det material som jag 

behövde på grund av etiska riktlinjer. Jag fick tillslut tag på mitt material via en kontakt på 

Södertörns högskola som gav ut personliga brev som kommit in i samband med en 

jobbannons till en administratörstjänst. När jag fick materialet var allting anonymiserat och 

filerna var döpta till antingen ”man” eller ”kvinna”. I min analys är det bara kön som är 

relevant att veta för resultatets skull och därför kunde all information om ålder, etnicitet, 

bakgrund etc. uteslutas. Nedan presenteras Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

alla forskare måste utgå från. 

5.1.1. Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (1990) har tagit fram forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Den självklara utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden kallas för individskyddskravet och innebär att inom vetenskaplig forskning har 

samhällets medlemmar ett berättigat krav på skydd mot olämplig insyn, tillexempel i sina 

livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 

eller kränkning. Detta krav måste alltid vägas mot forskningskravet som innebär att samhället 

och dess medlemmar har ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den håller hög kvalitet 

och inriktas på väsentliga frågor. I och med detta utvecklas och fördjupas tillgängliga 

kunskaper och metoder förbättras.  

Enligt Vetenskapsrådet (1990) ska ansvarig forskare inför varje vetenskaplig undersökning 

göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet. Detta ska vägas mot möjliga 

risker som exempelvis negativa konsekvenser för de berörda undersökningsdeltagarna, 

uppgiftslämnare samt en eventuell tredje part. Både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser 

ska tas i beaktning.  

Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna grundkrav. Dessa grundkrav kommer 

nedan att presenteras kort. 

5.1.1.1. Informationskravet 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Deltagarna ska informeras om att det är frivilligt att delta och att de har rätt till att 

avbryta sin medverkan när de vill. I det fall då undersökningsdeltagarna inte medverkar aktivt 

och de uppgifter om deltagarna som är intressanta för studien hämtas från ett redan 

existerande myndighetsregister så bedöms huruvida informationen ska lämnas ut från fall till 
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fall. Dock ska det tas hänsyn till hur utebliven eller indirekt information kan medföra 

olägenheter för de berörda. Även faktorer som studiens storlek, typ av variabler och andra 

praktiska omständigheter ska vägas in. Viktigt att poängtera är också att fall som dessa 

förutsätter respektive myndighets tillstånd (Vetenskapsrådet 1990).  I min studie medverkar 

inte deltagarna aktivt och materialet är hämtat från en existerande myndighet som har gett mig 

tillstånd att använda det material som min studie utgår från. 

5.1.1.2. Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska införskaffa samtycke från uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagarna. Om undersökningsdeltagarna är under 15 år och studien är av etiskt 

känslig karaktär så ska även samtycke inhämtas från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 1990). 

I studier där aktivt deltagande krävs ska samtycke alltid inhämtas men om uppgifter om 

deltagarna hämtas från existerande myndighetsregister behöver forskaren inte fråga om 

samtycke (Vetenskapsrådet 1990). Deltagarna i min studie deltar inte aktiv och uppgifter 

kring dem har hämtats från existerande myndighetsregister vilket gör att jag inte behöver be 

om samtycke. Dessutom är allt mitt material anonymiserat så information går därför inte att 

applicera på en specifik person.  

5.1.1.3. Konfidentialitetskravet 

Detta innebär att alla personer som är med i forskningsprojektet som inkluderar användning 

av etiskt känsliga uppgifter om enskilda och identifierbara personer, bör skriva under en 

förbindelse om tystnadsplikt gällande sådana uppgifter. Det ska även vara praktiskt omöjligt 

för utomstående att komma åt de känsliga uppgifterna (Vetenskapsrådet 1990). Mitt material 

var anonymiserat när jag fick tillgång till det vilket gör att jag inte kan applicera 

informationen på en specifik person. Jag kan heller inte identifiera en person utifrån den 

information jag har.  

5.1.1.4. Nyttjandekravet 

Det innebär att de uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Dessa uppgifter får alltså inte användas eller lånas ut för kommersiellt 

bruk och andra icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får inte heller användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar den enskilde deltagaren så som exempelvis vård, 

tvångsintagning etc. om det inte råder medgivande av den berörda (Vetenskapsrådet 1990). 

Mitt material kommer endast att användas för denna studie och som nämnt ovan är materialet 

anonymiserat vilket gör att det inte går att identifiera en person och därför kan heller inte 

åtgärder tas som gäller en specifik person.  

5.1.2. Fortsatt beskrivning av studiens material 

Jag valde personliga brev som material till studien för att jag vill koppla typiska manliga och 

kvinnliga drag till arbetsmarknaden. Om man tittar på tidigare forskning inom 

genusvetenskap och även en del språkvetenskap kan man se att kvinnor ofta uppfattas som 

vaga och känsliga medan männen gärna skryter om sin kompetens och håller en distans till det 

privata och känsliga. Detta är resultat som både Adelswärd (1992) och Colley m.fl. (2004) har 

kommit fram till i sina studier. Som jag nämnde under 3. Tidigare forskning saknar jag 

tidigare forskning där man tittat på manliga och kvinnliga drag just i personliga brev. Jag ville 
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med min studie se om jag kunde komma fram till liknande resultat i personliga brev som 

tidigare forskare har gjort fast kring ett annat material.  

Alla personliga brev är max en A4-sida långa. De har olika typsnitt och teckenstorlek så 

längden varierar mellan 1/5-1 A4-sida. I slutet av uppsatsen finns ett manligt och ett kvinnligt 

personligt brev som bilaga om man vill se exempel.  

Hälften av breven börjar med ett ”Hej” och efterföljs sedan av antingen presentation av namn 

eller ett förtydligande att man anmäler sig som sökande till tjänsten. Se exempel nedan: 

Här är jag, X (= anonymiserat namn) och jag söker med stort 

intresse arbete hos er som administratör. 

Med anledning av er annons anmäler jag mig som sökande till 

tjänsten […].  

 (Exempel tagna från de personliga breven). 

 

Andra hälften av breven innehåller inget ”Hej” utan startar direkt med antingen presentation 

av namn och ålder och/eller tidigare erfarenhet. Se exempel nedan: 

”Nu har jag arbetat inom högskolevärlden under många år”. 

”Serviceinriktad sociolog söker tjänst”. 

(Exempel tagna från de personliga breven). 

 

När jag analyserat de personliga breven har jag valt att ta bort vissa delar som jag bedömer 

inte är relevanta för studiens resultat. Däremot skiljer det sig mellan de två olika analyserna 

(processtypsanalysen och IM). Under analysen av processtyper har jag valt att inte analysera 

hälsningsfraser, datum och ort, kontaktuppgifter och avskedsfraser. Avskedsfraserna ter sig 

vanligen i uttryck som ”Med vänlig hälsning”, ”Bästa hälsningar” eller den klassiska 

förkortningen ”MVH”. Information som datum, ort och kontaktuppgifter är anonymiserade av 

den person som gav mig materialet, vilket gör att det inte går att analysera den informationen 

överhuvudtaget. Det är dock information som oavsett hade uteslutits från analysen då det inte 

är relevant information om just skribenten.  

I andra delen av analysarbetet har jag tagit hjälp av IM och har då uteslutit information i de 

personliga breven som hälsningsfraser, datum och ort, kontaktuppgifter och avskedsfraser. 

Det är en mening som jag tolkar har byts ut från en hälsningsfras och istället blivit en rubrik. 

Denna rubrik har tagits med i analysen då den innehåller en egenskap som jobbannonsen 

söker: ”Serviceinriktad sociolog söker tjänst”. Jag har även uteslutit det vanligt 

förekommande stycket innan avskedsfrasen som ofta ter sig i följande exempel: 
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”Jag bifogar mitt CV”. 

”Ser fram emot att mötas vid en intervju”.  

(Exempel tagna från de personliga breven). 

 

5.2. Metod 

5.2.1. Processanalys 

Från början var tanken att jag endast skulle undersöka hur män och kvinnor framställer sig 

själva i personliga brev. Efter att ha gjort en pilotanalys där jag tittade på alla processtyper 

fick jag fram huruvida en text innehåller antingen flest materiella, mentala, relationella eller 

verbala processer. Utifrån det kan man sedan se om en texts register är exempelvis konkret, 

fysisk och dynamisk eller abstrakt och statiskt. Jag märkte under arbetet med pilotanalysen att 

av alla tio personliga brev återfanns endast en verbal process. Jag ansåg då att den meningen 

inte spelade någon större roll för resultatet i sin helhet och jag valde att ta bort den meningen 

från analysen. Jag valde också att stryka de mentala processerna från analysen då det resultat 

jag fick fram var väldigt abstrakt och resultatet svarade heller inte på mina frågeställningar. 

Därför valde jag istället att skära ner på mitt material och med hjälp av processanalysen 

jämföra de materiella och relationella processerna i de personliga breven. Jag valde att grunda 

min processanalys på de fria satserna där huvudverben antingen är materiella eller relationella 

processer, dels för att jag behövde begränsa mitt material men också för att jag finner det 

intressant att analysera hur skribenterna framställer sina egenskaper på ett konkret sätt. 

Exempelvis genom påståenden som man finner genom de fria satserna, istället för att kolla på 

vad som är inbäddat i de bundna satserna. Jag har tagit med de fria satserna där 

förstadeltagaren, explicit eller implicit, är skribenten själv. Jag har sedan räknat hur många 

fria satser som finns där skribenternas egenskaper beskrivs med hjälp av relationella eller 

materiella processer. 

I min studie har jag valt att definiera betydelsen av fria satser i enlighet med Holmberg & 

Karlsson (2006) i boken ”Grammatik med betydelse”. De förklarar att en fri sats är en sats 

som uttrycker en egen språkhandling, exempelvis ett påstående, en fråga eller en uppmaning. 

En fri sats kan därmed stå för sig själv eller ingå i ett satskomplex tillsammans med andra 

satser. I varje satskomplex återfinns minst en fri sats. Det finns även bundna satser som inte 

uttrycker någon egen språkhandling och därför står en bunden sats alltid i ett satskomplex där 

det även återfinns en fri sats. Fria satser kan till skillnad från bundna satser fungera som 

språkhandlingar i det interpersonella spelet. Bundna satser å andra sidan är så beroende av en 

annan sats i satskomplexet att den saknar egen frihet att fungera i det interpersonella spelet 

(Holmberg & Karlsson 2006).  

Första delen av analysen är alltså en processtypsanalys där jag valt att analysera utifrån ett 

ovanståendeperspektiv och de processtyperna som analyserats är de materiella och 

relationella.   
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Inom SFG finns det många metoder och analysverktyg som man kan använda men 

anledningen till att jag valde att analysera processtyper utifrån ett ovanståendeperspektiv var 

för att med hjälp av processtyperna kan jag få fram ett relevant resultat som besvarar mitt 

syfte och en av mina frågeställningar. Genom att analysera de materiella och relationella 

processerna kan jag få fram ett resultat över hur kvinnor och män beskriver sina egenskaper. 

När man analyserar processtyper är det vanligt att man även analyserar första- och 

andradeltagare i texten. Det är något som jag tog i beaktning under analysarbetet då det 

underlättar för att få fram rätt processtyp utifrån sammanhanget. Dock kommer det inte läggas 

någon större vikt vid första- och andradeltagare när jag presenterar analysen då det inte är 

relevant för det slutgiltiga resultatet, utan har bara varit ett hjälpverktyg under själva 

analysarbetet.  

De materiella och relationella processerna definieras i enlighet med Holmberg & Karlsson 

(2006) som menar att normalbetydelsen för materiella processer är att någon eller något gör 

något som i typfallet kräver någon form av energi. En materiell process kan även uttrycka att 

något händer. Den relationella processen är den som beskriver hur saker och ting förhåller sig 

och här krävs normalt ingen energi och ingen synbar förändring sker (Holmberg & Karlsson 

2006). Med hjälp av relationella processer beskrivs en relation mellan två deltagare eller en 

enda deltagares existens. Det finns tre olika typer av relationella processer som Holmberg & 

Karlsson (2006) förklarar på följande sätt: de attributiva processerna beskriver någons 

egenskaper eller vad någon eller något har eller består av. De identifierande processerna 

pekar ut något och ger det antingen en etikett eller en identitet. Dessa två processtyper liknar 

varandra men skiljer sig åt i att de har olika första – och andradeltagare. Den sista typen av 

relationell process kallas för den existentiella processen och kännetecknas främst av att den 

endast har en deltagare och beskriver bland annat var något finns eller om någon står, sitter 

etc. (Holmberg & Karlsson 2006).  

I min analys har de relationella processerna koncentrerats vid den attributiva samt 

identifierande typen då dessa typer av relationell process beskriver någons egenskaper och 

identifiering något som har dominerat i de personliga breven.  

Nedan följer exempel från materialet på materiella och relationella processer där processerna i 

varje mening är understrukna. I alla exempel som finns i uppsatsen kommer de exemplen som 

är från manliga personliga brev att markeras med (M) och de kvinnliga exemplen kommer 

markeras med (K). 

 

Materiell: 

(M): ”Jag arbetar målinriktat”.  

(K): ”Jag arbetar noggrant”. 

Relationell: 

(M): ”Jag är lösningsfokuserad […]”.  
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(K): ”Jag är en serviceinriktad sociolog […]”. 

(Exempel tagna från de personliga breven). 

 

Nedan följer två exempel på fria satser som i princip betyder samma sak men de uttrycks på 

olika sätt. Antingen genom en materiell process eller genom en relationell process.  

Materiell process:  

(M): ”Jag arbetar flitigt”. 

Relationell process: 

(K): ”Jag är ambitiös”. 

(Exempel tagna från de personliga breven). 

Jag valde att analysera mitt material med hjälp av SFG och processanalys för att det är den 

metod som jag funnit som en av de mest intressanta under utbildningens gång. Jag tycker att 

det är intressant att man kan se hur en text är uppbyggd och vad den ger för intryck med hjälp 

av processertyper. Jag anser också att detta är en lämplig metod för att få fram ett resultat som 

besvarar min första frågeställning kring hur en persons egenskaper i personliga brev 

framställs med hjälp av materiella eller relationella processer, om det finns skillnader mellan 

män och kvinnor. 

Enligt Holmberg & Karlsson (2006) kan man analysera en texts uppbyggnad genom att titta 

på vad de olika processtyperna har för innebörd av textens betydelse. Materiella processer kan 

göra en text mer konkret och texten hänger ofta ihop med en berättande struktur. Om en text 

innehåller många relationella processer framstår texten ofta som opersonlig med ett abstrakt 

språkbruk (Holmberg & Karlsson 2006). Genom att titta på dessa innebörder av 

processtyperna hoppas jag kunna finna ett resultat där det går att utlysa ett mönster i vad som 

är vanligast hos män respektive kvinnor när de skriver personliga brev.  

I ”Funktionell textanalys” (2011) förklarar Anna-Malin Karlsson att det är viktigt att påpeka 

att processer inte är verb trots att det är genom verben som processerna ofta realiseras. Detta 

innebär att en processtypsanalys inte är en kategorisering av verb och dess betydelser utan det 

är en kategorisering av de processbetydelser som kommer till uttryck i en text. Med detta sagt 

menar Karlsson (2011) att när man gör en analys där man vill titta på processtyper måste man 

som analytiker välja hur långt man vill gå för att spåra dessa processbetydelser i en text. 

Antingen väljer man att stanna vid verbfrasens huvudverb som är den starkaste realiseringen. 

Eller så väljer man att ta det ett steg längre till infinita fraser samt nominaliseringar av verb. I 

de infinita fraserna och i nominaliseringar återfinns processbetydelser men de är betydligt 

svagare och dessutom blandade med andra betydelser, vilket gör att analysen blir mer 
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invecklad (Karlsson 2011). I min analys har jag valt att stanna vid verbfrasens huvudverb och 

endast analysera de fria satserna där förstadeltagaren explicit eller implicit är skribenten själv.  

I en analys av processtyper rekommenderar Karlsson (2011) att man växlar mellan tre 

perspektiv: ovanifrån (utifrån betydelsen), underifrån (utifrån formen) och från sidan (utifrån 

lexikogrammatiken i den aktuella satsen). Beroende på från vilket perspektiv man tittar så kan 

resultatet peka åt olika håll. Därmed råder Karlsson (2011) att man som analytiker bestämmer 

sig för ett perspektiv som man sedan tillämpar genom hela analysen. Ett exempel på detta är 

att antingen välja att låta betydelse väga tyngst eller att luta sig mer mot form, vid kvantitativa 

studier.  

Med all den kunskap i bagaget som Karlsson (2011) ger valde jag i min analys av 

processtyper att låta betydelsen väga tyngst, alltså att se materialet från ett ovanifrån-

perspektiv. Att titta på första- och andradeltagare och sedan se vilken slags betydelse det 

handlar om, vad verbet har för betydelse i det stora sammanhanget. Materiella processer 

handlar om att göra saker och de relationella processerna syftar på att vara eller att ha 

(Karlsson 2011).  

Som nämndes ovan kan resultatet av en processtypsanalys bli olika beroende på vilken aspekt 

analytikern väljer att ha. Jag har i min analys av processtyper valt att stanna vid fria satser och 

ett ovanifrån-perspektivet och titta på verbets betydelse utifrån kontexten. Anledningen till att 

jag valde att göra det är för att jag anser att det perspektivet på analysen räcker för att kunna 

besvara min första frågeställning om hur skribentens egenskaper framställs beroende på om 

det är en kvinna eller man. 

5.2.2. Impression Management (IM) 

Jag har även valt att ta in en annan aspekt när jag analyserat mitt material och det är 

Impression Management (IM). Detta för att kunna besvara min andra frågeställning om hur 

väl kvinnor och män utgår från jobbannonsens kvalifikationer när de beskriver sina 

egenskaper. Enligt Schlenker (1980 i Blomberg & Karlsson 2014) är IM en central aspekt av 

interpersonella relationer. Människor försöker, medvetet och omedvetet att styra bilden av sig 

själv gentemot andra. Inom IM finns det två olika strategier som Steven & Kristof (1995) 

redogör för. Den första strategin kallas för självförbättrande och ter sig ofta genom att 

skribenten belyser specifika karaktärsdrag hos sig själv i syfte att beskriva sig själv, 

framtidsplaner eller tidigare prestationer. Den andra strategin kallas fokus på den andre och 

syftar på att väcka ömsesidig attraktion eller gillande mellan två parter. I detta fall handlar det 

om att den arbetssökande anpassar sina egenskaper till de kvalifikationer som arbetsgivaren 

söker.  

När jag analyserat materialet utifrån IM har jag räknat hur många egenskaper som både män 

och kvinnor totalt har skrivit ner i sina personliga brev. Jag har sedan räknat hur många av 

dessa egenskaper som matchar de kvalificerade egenskaperna som står i jobbannonsen. I 

denna del av analysen har jag inte bara tittat på de fria satserna utan också de bundna satserna. 

Detta valde jag att göra för att här är de faktiska egenskaperna det viktigaste för att se hur 

många av de som matchar kvalifikationerna. Egenskaperna nämndes både i fria satser men 
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också i bundna satser och för att få med så många egenskaper som möjligt valde jag därför att 

titta på alla egenskaper oavsett om de befann sig i fria satser eller i bundna satser.  

Jag har även valt att titta på hur vanligt det är att skribenterna nämner information om deras 

privatliv. Exempel på sådan information kan vara vad de gör på fritiden, var de bor, 

information om deras barn etc. Detta har jag tittat på för att jag finner det intressant att ta reda 

på om det finns skillnader mellan i vilken utsträckning män och kvinnor nämner sitt privatliv i 

personliga brev. I detta fall har jag tittat på i vilka brev som det återfinns information om 

privatlivet och jämfört det med tidigare forskning som säger att det oftast är kvinnor som 

beskriver sitt privatliv medan männen oftast väljer att inte nämna det alls (Colley m.fl. 2004). 

Jag vill se om mitt material stämmer överens med tidigare forskning eller om jag kan få fram 

ett annat resultat.  

6. Analys – och resultatredovisning 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för min analys där jag analyserat mitt material i två 

delar utifrån SFG och transitivitetsystemet där processtyper varit i fokus samt Impression 

Management (IM). Jag har även tittat på hur vanligt förekommande det är att män och 

kvinnor nämner personlig information så som familj, fritidsintressen etc. i sina personliga 

brev. För att strukturera upp detta avsnitt på bästa möjliga sätt kommer jag först att redogöra 

för processanalysen av de personliga breven och diskutera kring det resultatet. Jag kommer att 

välja ut relevanta exempel från de personliga breven och vill man ta del av materialet kommer 

det att finnas två personliga brev bifogade som bilagor i slutet av uppsatsen.  

Efter redovisningen av processanalysen kommer jag att redogöra för samt diskutera 

analysresultatet från IM. Även här kommer jag att välja ut relevanta exempel från de 

personliga breven. Till sist kommer en kort redovisning över hur frekvent personlig 

information nämns i de personliga brev som ingår i mitt material.  

6.1. SFG – processtyper 
Jag valde att använda mig av transitivitetsystemet och analysera processtyper. Hela arbetet 

med denna studie ledde tillslut fram till att jag valde att fokusera på de materiella och 

relationella processtyperna i materialets fria satser i sammanhanget där skribenterna beskriver 

sina egenskaper. Detta för att få fram hur kvinnor och mäns egenskaper skildras. Skildras 

könen utifrån relationella processer som identifierar en person, exempelvis ”Jag är flitig” eller 

beskrivs egenskaper utifrån en handling, det vill säga materiella processer som exempelvis 

”Jag arbetar flitigt”. 

Nedan kommer jag att med hjälp av figurer presentera i vilken utsträckning processtyperna 

förekom i de manliga respektive kvinnliga personliga breven. Jag har valt att slå ihop varje 

enskilt brev till en större kontext och med det menar jag att jag har analyserat varje brev var 

för sig men sedan valt att slå ihop exempelvis alla materiella processer som återfanns i de 

manliga respektive kvinnliga breven. På så sätt får vi ett övergripande resultat från könen 

vilket är strukturerat och tydligt att utgå ifrån.  
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6.1.1. Materiella processer 

Nedan i Figur 2 redovisas att det återfanns totalt 19 materiella processer i de manliga 

personliga breven som beskrev männens egenskaper och i de kvinnliga breven återfanns det 

endast 2 materiella processer som beskrev deras egenskaper. Holmberg & Karlsson (2006) 

beskriver kort att vanligen innebär materiella processer att någon eller något gör något men 

processen kan också uttrycka att något händer. I detta fall betyder det att männen har en större 

tendens än kvinnorna att beskriva sina egenskaper utifrån någonting som de gör. 

 

Figur 2: Visar det totala antalet materiella processer som beskriver egenskaper i de manliga 

respektive kvinnliga personliga breven.  

Nedan följer utvalda exempel från både manliga och kvinnliga brev där beskrivning av 

egenskaper återfanns i materiella processer.  

 

(M): ”Jag arbetar flitigt”. 

(K): ”Jag arbetar i högt tempo”. 

(Exempel tagna från de personliga breven). 

 

6.1.2. Relationella processer 

Relationella processer beskriver hur saker och ting förhåller sig. Antingen beskrivs en relation 

mellan två deltagare eller en enda deltagares existens. Inom de relationella processerna finns 

det, som nämnt tidigare, tre olika typer av processer: attributiva, identifierande och 

existentiella. Attributiva processer beskriver någons egenskaper och de identifierande 

processerna pekar ut någon/något och ger den en etikett eller en identitet. Existentiella 
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processer urskiljs genom verb som beskriver var någon/något existerar. Exempelvis sitter, står 

och lever (Holmberg & Karlsson 2006).  

 

Figur 3: Visar det totala antalet relationella processer som beskriver egenskaper i de 

manliga respektive kvinnliga personliga breven. 

Ovan i figur 3 ser vi att det återfanns 15 relationella processer i de manliga personliga breven 

som beskriver männens egenskaper. Vi ser också att det återfanns totalt 27 relationella 

processer i de kvinnliga breven som beskriver kvinnornas egenskaper. Detta innebär att 

kvinnorna i större utsträckning än männen identifierar sig med sina egenskaper. Nedan visas 

två exempel på meningar där egenskaper beskrivits med hjälp av relationella processer. 

 

(M): ”Jag är noggrann”. 

(K): ”Jag är stresstålig”. 

 (Exempel tagna från de personliga breven). 

 

6.2. Kort slutsats kring analysen av processtyper 
Utifrån analysen av de materiella och relationella processtyperna kan vi konstatera att 

männens personliga brev innehöll flest egenskapsbeskrivningar som återfanns i materiella 

processer. Kvinnorna har en benägenhet att beskriva sina egenskaper genom relationella 

processer. I resultatet av denna del av min studie skulle Anna-Malin Karlsson i ”Funktionell 

textanalys” (2011) beskriva männens sätt att uttrycka sig på som konkret, fysisk och 

dynamisk. Detta på grund av att det oftast är så en text tolkas när den innehåller övervägande 

materiella processer. Kvinnornas personliga brev domineras av relationella processer där 
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Karlsson (2011) då menar att kvinnorna framstår som abstrakta och statiska i skriftligt 

material. Denna tendens hos män och kvinnor finner Adelswärd (1992) också som ett primärt 

resultat i hennes studie. Däremot vill jag påstå att mitt resultat från processanalysen säger 

emot både Karlssons (2011) beskrivning av hur processerna tolkas samt Adelswärds (1992) 

tidigare forskning. I mitt resultat anser jag att oavsett om skribenterna uttrycker sina 

egenskaper i relationella eller materiella processer så finns det ingenting som tyder på att den 

ena processen är mer konkret eller abstrakt än den andra. I båda fallen lyfter skribenterna fram 

sig själva, de använder bara olika processtyper för att uttrycka sig. Männen har en tendens att 

beskriva sina egenskaper utifrån något de gör, exempelvis ”Jag arbetar flitigt” medan 

kvinnorna istället identifierar sig med en egenskap, exempelvis ”Jag är flitig”. Däremot finns 

det ingenting som tyder på att det ena sättet är mer abstrakt än det andra då skribenterna i 

båda fallen lyfter fram sig själva på ett positivt sätt.  

6.3. Impression Management (IM) 
Andra delen av analysarbetet har ägnats åt IM som är en central aspekt av interpersonella 

relationer där människor försöker, medvetet och omedvetet att styra bilden av sig själv 

gentemot andra (Schlenker 1980 i Blomberg & Karlsson 2014).  

Inom IM finns det två olika strategier som Steven & Kristof (1995) redogör för. Den första 

strategin kallas för självförbättrande och ter sig ofta genom att skribenten belyser specifika 

karaktärsdrag hos sig själv i syfte att beskriva sig själv, framtidsplaner eller tidigare 

prestationer. Den andra strategin kallas för fokus på den andre och syftar på att väcka 

ömsesidig attraktion eller gillande mellan två parter. I detta fall handlar det om att den 

arbetssökande anpassar sina egenskaper till de kvalifikationer som arbetsgivaren söker.  

Nedan kommer jag att redogöra för mitt resultat samt visa några exempel från de personliga 

breven. För att få en överblick över hur vanliga dessa strategier är och om man kan se 

skillnader mellan kvinnor och män har jag valt att räkna hur många egenskaper som 

skribenterna nämner som matchar med jobbannonsens kvalifikationer och hur många som inte 

gör det.  

Nedan visas de kvalificerade egenskaperna som arbetsgivaren har skrivit ut i jobbannonsen: 

För att nå framgång i denna tjänst tror vi att du som person: 

 Trivs med att arbete i olika digitala verktyg och tycker om att lära 

andra att använda digitala system (retendo, primula, agresso etc) 

 Är noggrann och har öga för detaljer 

 Har ett strukturerat arbetssätt där du kan hantera att arbeta med 

flera ärenden parallellt 

 Är serviceinriktad med god samarbetsförmåga och tycker inte att 

någon arbetsuppgift är för liten 

 Är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad 
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Södertörns högskola arbetar med att utveckla digitala 

arbetssätt och som medarbetare förväntas du bidra till denna 

utveckling. 

(Taget från jobbannonsen för Administratörstjänsten på Södertörns högskola). 

 

Nedan visas exempel från de personliga breven där något/några av dessa egenskaper har 

nämnts: 

(M): ”Jag är noggrann, strukturerad, pålitlig, serviceinriktad, håller 

deadline […]”. 

(K): ”Utmaningar tar jag mig an på ett lösningsorienterat, 

engagerat, strukturerat och noggrant sätt”. 

(Exempel tagna från de personliga breven). 

 

Figur 4: Visar antalet egenskaper som matchar jobbannonsens kvalifikationer (fokus på den 

andre) och antalet egenskaper som inte matchar kvalifikationerna (självförbättrande). 

Som figur 4 visar ser vi att de nämnda egenskaperna i de manliga personliga breven med 

strategin självförbättrande är totalt 24 stycken. De egenskaper som matchar kvalifikationerna, 

alltså fokus på den andre, är totalt 27 stycken.  

I kvinnornas fall ser vi att egenskaper med fokus på självförbättrande är totalt 28 stycken. De 

egenskaper som matchar jobbannonsens kvalifikationer, fokus på den andre, uppkom till totalt 

46 nämnda egenskaper.  
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Det vi också kan utläsa med hjälp av detta resultat är att kvinnorna nämnde egenskaper mer 

frekvent i sina personliga brev med totalt 74 nämnda egenskaper. Männen nämnde egenskaper 

betydligt färre gånger än kvinnorna, totalt 51 gånger. Poängtera att dessa siffror som sagt 

grundar sig på en uträkning där jag enbart har räknat med de egenskaper som nämnts en gång 

per brev. I de flesta brev upprepar sig samma egenskaper på olika ställen i brevet och dessa 

har jag då bara räknat med en gång. Står det exempelvis ”Jag arbetar noggrant” och senare i 

brevet står det ”Som person är jag noggrann” så har jag bara räknat med egenskapen noggrann 

en gång.  

I Mohrs studie (2014) kom hon fram till att både män och kvinnor har jobbannonsens 

kvalifikationer i bakhuvudet när de söker ett jobb och om de inte matchar med 

kvalifikationerna väljer de att inte söka jobbet alls. Mina resultat utifrån IM visar att 

kvinnorna är mer benägna än männen att nämna de egenskaper som matchar med 

jobbannonsens kvalifikationer. Nästan dubbelt så hög frekvens jämfört med männen. Tittar vi 

på egenskaper som fokuserar på IM strategin självförbättring ser vi att kvinnorna har högre 

frekvens än männen även där. Kvinnor generellt är mer benägna att trycka på sina egenskaper 

än vad män är. I resultatet ser vi som sagt att kvinnorna hade totalt 74 nämnda egenskaper 

medan männen endast hade 51 stycken i jämförelse. Min studie visar att kvinnor är mer 

frestade till att matcha jobbannonsens kvalifikationer än vad männen är.  

6.4. Kort slutsats kring analysen av Impression Management (IM) 
Det vi kort kan utläsa av denna analys är att kvinnor är bättre på att nämna egenskaper i sina 

personliga brev jämfört med män. Vi ser också att av de egenskaper som kvinnor och män 

nämner så matchar kvinnornas egenskaper i större utsträckning med jobbannonsens 

kvalifikationer, än vad männens gör. Här finns det möjlighet att dra kopplingar till Mohrs 

studie (2014) och diskutera kring om kvinnorna i min studie har sökt denna tjänst för att de 

matchar med övervägande kvalifikationer eller om det endast är för att de vill uppnå en 

ömsesidig attraktion mellan dem själva och arbetsgivaren.  

7. Slutsatser och sammanfattning 
De slutsatser vi kan dra från analysen i denna studie är först och främst att kvinnor i större 

utsträckning beskriver sina egenskaper med hjälp av relationella processer. På så sätt 

identifierar sig kvinnorna med sina egenskaper. Männen beskriver ofta sig själva utifrån 

materiella processer där en handling alltid är kopplad till egenskapen. Redan här får vi svar på 

den första frågeställningen kring huruvida egenskaper framställs med hjälp av materiella eller 

relationella processer beroende på kön. Däremot finns det ingenting som tyder på att det finns 

en skillnad i hur män och kvinnors självbeskrivningar uppfattas. Exempelvis nämner 

Adelswärd (1992) i sin studie att kvinnor är mer benägna att uppfattas som vaga och osäkra i 

anställningsintervjuer medan männen ofta går för hårt åt och uppfattas som kraftfulla och 

skrytsamma. Mina resultat visar att män och kvinnor uttrycker sig olika men att inget sätt är 

mer eller mindre kraftfullt eller vagt. Detta på grund av att skribenterna framställer sig själva 

ur en positiv synvinkel där inget är mer vagt än det andra. Kvinnor och män använder endast 

olika formuleringar och det är i de formuleringarna som vi kan se en skillnad mellan könen. 
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Kvinnorna identifierar sig med sina egenskaper genom relationella processer och männen 

adderar en handling till sina egenskaper med hjälp av materiella processer.  

I analysen gällande IM ser vi att kvinnor nämner egenskaper i sina personliga brev i större 

utsträckning än män. Kvinnorna i min studie använder främst fokus på den andre i sina 

personliga brev då övervägande nämnda egenskaper matchar jobbannonsens kvalifikationer. I 

de fall där männens egenskaper framkommer ser vi att det finns flest egenskaper som faktiskt 

matchar jobbannonsens kvalifikationer. Däremot inte alls i samma utsträckning som 

kvinnorna vilket tyder på ett liknande resultat som Colley m.fl. (2004) kom fram till i sin 

studie. De menar att kvinnor har en tendens att uttrycka sig mer personligt, vilket i detta fall 

kan kopplas till det höga antalet egenskaper som nämns i kvinnornas personliga brev. Colley 

m.fl. (2004) redovisar också att männen i större utsträckning nämner saker som görs via 

handlingar vilket vi också kan se här. Det finns ingenting som tyder på att kvinnor och män 

hävdar sig mer eller mindre i sina personliga brev men vi ser som sagt att kvinnorna nämner 

egenskaper mer frekvent, att egenskaperna oftast matchar jobbannonsens kvalifikationer och 

att de uttrycks med hjälp av relationella processer som uppfattas som antingen attributiva eller 

identifierande. Detta ger oss svar på den andra frågeställningen i vilken utsträckning män och 

kvinnor framställer sina egenskaper gentemot jobbannonsens kvalifikationer. Vi ser som sagt 

att kvinnor gör detta i större utsträckning än män och även att kvinnor generellt nämner 

egenskaper mer frekvent än män.  

Här vill jag också kort spinna vidare på min tidigare koppling under 6.4. Kort slutsats kring 

analysen av Impression Management (IM) till Mohrs studie (2014) vars teori var att kvinnor 

inte sökte en tjänst om de inte helt matchade med jobbannonsens kvalifikationer. Med tanke 

på det höga antalet egenskaper i de personliga breven skrivna av kvinnor, där övervägande del 

matchade jobbannonsens kvalifikationer kan man diskutera kring om dessa kvinnor sökte 

tjänsten just för att de matchade så bra med kvalifikationerna eller om de bara ville uppnå 

ömsesidig attraktion med arbetsgivaren. Detta är en fråga som inte går att besvara med hjälp 

av mina metoder som jag valt till denna studie och det är heller ingen frågeställning som jag 

har, däremot tycker jag att det är ett intressant diskussionsämne som skulle kunna användas 

till framtida forskning.  

Vad det gäller hur mycket av skribenternas privatliv som nämns i de personliga breven har vi 

tidigare forskning som stödjer att kvinnor är mer personliga, nämner oftare sin familj medan 

männen ofta håller en distans till sitt privatliv utåt (Colley m.fl. 2004, Johansson m.fl. 2018). I 

mina totalt tio personliga brev varav fem är skrivna av kvinnor och fem är skrivna av män ser 

vi att 4/5 män har med personlig information i sina brev så som var de bor, familj, 

fritidsintressen etc. Hos kvinnorna är det 3/5 brev som innehåller personlig information. Det 

är alltså två kvinnliga brev som inte innehåller någon personlig information alls utan endast 

fokuserar på tidigare erfarenheter och egenskaper som matchar jobbannonsens kvalifikationer. 

Här går min studie emot tidigare forskning som säger att kvinnor nämner sitt privatliv mer än 

män. Övervägande personliga brev som är skrivna av män innehåller personlig information, 

vilket är mer än vad tidigare forskning pekar på. 
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Som nämnt tidigare förklarar Yvonne Hirdman (1998) genussystemet och nämner två bärande 

bjälkar inom systemet. Den ena logiken, som är mest relevant utifrån min studies resultat, 

handlar om hierarkin mellan män och kvinnor där mannen är norm. Det är männen som anses 

vara människor och därmed utgör normen för vad som är normalt och allmängiltigt. Utifrån 

mitt resultat skulle jag inte säga att man kan utläsa att männens sätt att uttrycka sig i skrift är 

en norm. Det är inte heller någonting som vi ser att kvinnorna eftersträvar i sina personliga 

brev. Däremot ser vi en skillnad i hur könen uttrycker sig något som kan anses vara typiskt för 

könen. Exempelvis att män ofta förknippas med fysiska sammanhang och i de personliga 

breven identifierar sig männen med sina egenskaper genom en fysisk handling. Tvärtom ser vi 

att kvinnorna endast identifierar sig med sina egenskaper utifrån sin person och på så sätt kan 

kvinnorna uppfattas som mer personliga och att de är närmare sina känslor än vad männen är. 

(Colley m.fl. 2004). Eftersom båda könen framställer sig själva och sina egenskaper i god 

dager finns det ingenting som tyder på att något av könen är mer vaga eller kraftfulla i sin 

framställning utan kvinnor och män väljer att uttrycka sina egenskaper på olika sätt och det är 

där vi ser en skillnad mellan könen.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1: Personligt brev skrivet av en kvinna. 
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Bilaga 2: Personligt brev skrivet av en man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


