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Abstract 
Title: Choose me! A study of successful and not successful impression management in the 

cover letter 

Author: Carina Idenfors Norrbacka  

The purpose of the study is to analyse cover letters and how job seekers portray themselves. 

Potential differences between successful candidates who qualify for interviews and those who 

do not is analysed through a qualitative study of cover letters using a thematic analytical 

method and a qualitative comparative analysis. In total, 32 cover letters are analysed were half 

of the applicants qualified for an interview and the second half did not. All candidates had 

relevant experience for the job in question. The cover letters are analysed based on Goffmans 

dramaturgical theory of framework and the theoretical concept of impression management, 

self-representation and the role-performance. 

The study shows that successful candidates tend to use descriptions of a generic nature, it 

could be in technical terms or descriptions being general and slightly clichéd. Unsuccessful 

candidates who were not selected to be interviewed, had descriptions that were too private in 

relation to the anonymity between candidate and reader. Many of those unsuccessful 

described some parts in the letter in a strange way and did not explain what they ment with 

the descpriction.   

The conclusion of this study is that a successful written cover letter should be generic and not 

includ strong statements or detailed descriptions, further private interests should be brief and 

common. 
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1. Inledning 
Studien undersöker hur arbetssökande framställer sig själva i det personliga brevet i förhål-

lande till Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Jag var tidigt intresserad av att under-

söka presentationen av jaget i den typ av personliga brev som utgör en del av ansöknings-

handlingarna till lediga tjänster. Det personliga brevet utgör ett komplement till CV (Curricu-

lum Vitae) som är en sammanställning av personens kvalifikationer, såsom utbildningar och 

tidigare yrkeserfarenheter eller andra typer av relevanta uppdrag för att beskriva en persons 

formella kvalifikationer.  

 

Malin Lindelöw, som skrivit flera böcker om rekrytering, menar att urvalet för de som går till 

intervju baseras på meriterna i personens CV och ställs i förhållande till de krav som ställs på 

tjänsten (Lindelöw, 2008:28). Hon menar också att validiteten i det som redovisas i CV, ut-

bildningsår och år av yrkeserfarenhet, är låg (Lindelöw, 2008:23). Studier visar att utbildning 

inte säger någonting om en persons insats eller engagemang som lagts ner för att uppnå resul-

tat och inte heller vilken inlärningsförmåga personen haft. Det kan också ha stor betydelse för 

hur länge sedan personen gick utbildningen, nya rön kan till exempel ha kommit som kan vara 

relevanta för yrket. När det gäller yrkeserfarenhet är det svårt att anta att personen har uppnått 

en god prestation i de erfarenheter som redovisas, antal år av erfarenhet som personen redovi-

sar säger ingenting om hur personen utfört arbetet (Lindelöw, 2008:48). Lindelöw menar att 

det är först i intervjun som personens kompetens för yrket kan värderas, genom att använda 

sig av kompetensbaserad intervjuteknik (Lindelöw, 2003:86). En rekrytering är ett företags 

största investering, det kan vara avgörande att få rätt person på rätt plats för ett företags över-

levnad (Lindelöw, 2008:18-19). Enligt en artikel i Dagens industri kostar en felrekrytering i 

genomsnitt 700 000 kronor. Orsaken är oftast en kombination av olika delar där bland annat 

tidsbrist för rekrytering är en del (Dagens Industri, 2007-05-24). Det är ofta många sökanden 

till lediga tjänster och urvalet av de som går vidare baseras på de krav som ställs i tjänsten. 

Om det är många sökanden som uppfyller grundkraven borde det personliga brevet få en 

större betydelse vid urvalet och om personen går vidare till intervju eller ej. CV är en sam-

manställning av personens formella kvalifikationer men det personliga brevet kan formuleras 

helt fritt av den sökande. Jag vill undersöka det personliga brevet och se om det finns skillna-

der i framställningen som kan påverka om personen går vidare till intervju eller ej. Jag har 

inte lyckats hitta några studier som undersöker det personliga brevets utformning i en rekryte-

ringsprocess. 
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1.1 Problemformulering 

Jag är intresserad av att undersöka hur arbetssökande presenterar och framställer sig själva i 

det personliga brevet ur ett dramaturgiskt perspektiv. Jag kommer att undersöka om det finns 

likheter och skillnader i intrycksstyrning och framställning mellan arbetssökande som går 

vidare till intervju jämfört med de som inte går vidare till intervju. Finns det ett recept för 

framgångsrika personliga brev? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om det personliga brevets utformning i en rekry-

teringsprocess och se om det finns likheter och skillnader mellan sökanden som gått vidare till 

intervju jämfört med de som inte gjort det.  

 

1.3 Frågeställning 

Studien söker svar på följande frågeställningar: 

1. Hur framställer arbetssökande sig själva till tjänster i en kommun i det person

 liga brevet? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det i de personliga breven mellan de som gått 

 vidare till intervju jämfört med de som inte gjort det? 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa studien till att omfatta arbetssökanden till tjänster i en kommun. Jag 

har valt att endast studera en del av ansökningshandlingarna i form av det personliga brevet 

och hur kandidaten framställer sig själv. Studien är avgränsad till det personliga brevet och 

omfattar inte kandidaternas meritförteckning i form av CV. 

  



 3 

2. Forskningsöversikt 
Trots ett gediget sökande på bred front, har jag inte lyckats hitta någon undersökning av per-

sonliga brev utifrån samma ansats som jag tänker använda. En mängd olika sökord har an-

vänts i flera olika artikeldatabaser men jag kan konstatera att antalet studier som gjorts tidi-

gare inom detta område är begränsat till ett fåtal. Majoriteten av de studier som presenteras 

nedan omfattar i huvudsak analyser av personliga brev ut ett lingvistiskt och kulturellt per-

spektiv. 

 

Haines (2013) genomförde en studie där han undersökt rekryteringsprocessen ur ett arbetsgi-

var- och kandidatperspektiv. Haines studerade rekryteringsprocessens delar och analyserade 

hur den borde sett ut för att processen skulle varit kvalitetssäkrad. Studien baserades på Hai-

nes egna erfarenheter som rekryterande chef och som arbetssökande. Resultatet visade bland 

annat att utformningen av ansökningshandlingarna såsom CV (curriculum vitae) och det per-

sonliga brevet var viktiga faktorer i processen. CV bör innehålla personlig bakgrund, viktiga 

kvalifikationer, arbetslivserfarenhet och relevanta detaljer för den sökta tjänsten. Det person-

liga brevet ska informera rekryteraren om varför kandidaten är lämplig för tjänsten samt ge 

svar på det som arbetsgivaren specifikt efterfrågar. Det ska vara ett kort brev som inte ute-

lämnar viktiga detaljer. Haines studie visade att en fjärdedel av de som erhöll tjänsten fick den 

baserat på utformningen av ansökningshandlingarna. 

 

Soroko (2011) analyserade 182 personliga brev, vilka skickades som en del av ansöknings-

handlingarna till en kontorstjänst i ett mindre privat företag. Brevskrivarna utgjordes till 68 % 

av kvinnor. Antalet ord i respektive brev låg mellan 59 och 467. Analysen gjordes med hjälp 

av både kvantitativ och kvalitativa metoder. Den kvantitativa delen bestod av en klusteranalys 

av ordfrekvensen i de olika breven i syfte att hitta likheter och olikheter med avseende på vo-

kabulär. I den kvalitativa delen använde författaren både en induktiv och en deduktiv ansats 

för att göra en innehållsanalys. Den induktiva metoden bestod i att kategorisera de olika bre-

ven i strukturella och taktiska kategorier. De strukturella kategorierna avsåg det språkliga in-

nehållet medan de taktiska kategorierna handlade om textens budskap. Dessa induktiva fast-

ställda kategorier, vilka utarbetats efter en analys av 16 slumpmässigt valda brev, testades 

sedan deduktivt på 27 brev vilka kunde ses som representanter för de kluster som var ett re-

sultat av klusteranalysen. Resultatet visade att brevskrivarna försökt förmedla sina personliga 
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egenskaper i breven, och att den kvantitativa metoden i form av klusteranalys baserat på ord-

frekvens fungerade otillfredsställande. 

  

I en studie om självvalidering (eng. self-validation) fann Rafaeli och Harness (2002) en tydlig 

korrelation mellan mängden självvalidering i det personliga brevet och sannolikheten att bli 

kallad till en intervju. Sammantaget gjordes tre delstudier. I den första delstudien undersökte 

man 418 personliga brev explorativt. Genom att använda grounded theory hittade man sex 

olika strategier för självvalidering. Dessa strategier användes sedan i en kvantitativ analys av 

samma mängd personliga brev, för att beräkna antalet gånger som dessa strategier hade an-

vänts. Man såg ingen signifikant skillnad mellan kön, men däremot mellan åldersgrupperna 

22-35 och 36-62, där den senare var mer generös med självvalidering i breven. I den tredje 

studien undersökte man en annan mängd om 85 personliga brev, vilka skickats som ansök-

ningshandling för en tjänst som sedermera blivit tillsatt. Av de 86 brevskrivarna hade 27 blivit 

kallade till intervju, och det fanns en tydlig korrelation mellan mängden använda självvalide-

ringsstrategier och sannolikheten att bli kallad till en första intervju. 

 

Nkemleke (2004) undersökte 99 personliga brev, skrivna på engelska, från sex olika städer i 

Kamerun. Fokus låg på brevens inledande och avslutande delar, samt på brevens allmänna 

struktur och om brevskrivaren kan antas ha använt någon form av strategi. Metodbeskrivning-

en ger inga ledtrådar till tillvägagångssättet, men av analysen och resultatet att döma bestod 

metoden sannolikt av genomläsning och granskning av tidigare nämnda delar. Vad gäller de 

inledande och avslutande delarna fanns tydliga spår av påverkan från det franska språket, det 

officiella språket i landet, i form av mångordiga artighetsfraser. Brevens struktur uppvisade 

stor variation vilket författaren tolkar som brist på konsensus vad gäller utformningen av per-

sonliga brev. Generellt var brevens innehåll av emotionell snarare än av rationell karaktär. I 

studien kunde man även urskilja ett antal strategier som brevskrivarna, medvetet eller omed-

vetet, använt sig av, t.ex. att försöka imponera med hjälp av språket, eller att verka ödmjuk. 

 

Ytterligare en studie från Kamerun är gjord av Mboudjeke (2010), i vilken författaren analy-

serar 60 personliga brev med fokus på artighetsfraser. Breven var skrivna till en fabrikschef 

utan att det föreligger någon formell annons. Alla som skriver är fransktalande, dock semilit-

terata, lågutbildade män. Efter genomläsning av breven sorteras de olika artighetsfraserna in i 

tre olika kategorier: (1) face flattering acts, (2) face threatening acts, och (3) implicit face 

threatening acts. I den sistnämnda kategorin finns hälsningsfraser som, utan att brevskrivaren 
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är medveten om det, kan bidra till att skapa en negativ bild av personen i fråga. Resultatet 

visar att implicit face threatening acts är vanligt och sannolikt kommer av oförmågan att be-

härska språket. Tidigare studier har undersökt liknande fenomen, på litterata personer, och 

man har inte hittat liknande kategorier av artighetsfraser i de fallen. 

 

Khan och Tin (2012) analyserade 26 personliga brev i Pakistan. Breven avsåg tjänster på en 

bank och på en stor statlig industri. Samtliga brevskrivare hade erfarenhet av business admi-

nistration eller management. Analysen gjordes i fyra olika steg: (1) återkommande mönster 

samt makro- och mikrointentioner identifierades, (2) antal och procent av steg och delsteg 

sammanställdes, (3) lingvistiska mönster klassificerades enligt intension, och (4) de olika steg 

och delstegen utvärderades. Resultatet visade att brevskrivarna lade mest vikt vid att framföra 

sina meriter, och i motsats till vad tidigare studier visat så nedvärderade brevskrivarna inte sig 

själva i texten; dock är det fortfarande vanligt att glorifiera arbetsgivaren. 

 

Al-Ali (2004) genomförde en studie av personliga brev för att undersöka kulturella skillnader 

mellan engelsk- och arabisktalande människor. 60 försökspersoner, varav den ena hälften 

hade engelska som modersmål och den andra hälften arabiska som modersmål, bads skriva ett 

varsitt personligt brev till en av två fejkade arbetsplatsannonser. Breven analyserades sedan 

med hjälp av move structure analysis. Varje steg (eng. move) motsvarar en funktionell enhet i 

texten med ett särskilt syfte. Frekvensen av de olika stegen som återfanns bland de två brev-

grupperna låg till grund för jämförelsen av breven. Resultatet visar att det finns kulturella 

skillnader vilket påverkar det personliga brevet. De engelsktalande la större vikt vid deras 

respektive kvalifikationer och föreslog explicit en intervju, och de arabisktalande nöja sig med 

att hänvisa till den bilagda resumén och frågade sällan efter någon intervju. 

 

Al-Ali (2008) analyserade 90 personliga brev som var skrivna av studenter i engelska, som 

svar på en fiktiv arbetsplatsannons. Studenterna hade arabiska som modersmål. Analysen fo-

kuserades på två huvudsakliga områden. Dels vilken typ av komponenter som breven bestod 

av, och dels användningen av artighetsfraser, i synnerhet sådana som kan verka sociopragma-

ticly inappropriate. De olika komponenterna i breven beskrivs som "text segment made up of 

a bundle of linguistic features which give the segment a uniform orientation and signal the 

content of discourse in it". Sammanfattningsvis visade studien att försökspersonerna var gene-

rösa med användningen av positiva artighetsfraser, och dessutom använde artighetsfraser som 

för en person med engelska som modersmål skulle anses malplacerade. Dessutom förekom 
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ovanliga komponenter, som t.ex. förhärligande av institutionen. Avsaknaden av vanligt före-

kommande formaliteter som normalt hör personliga brev till saknades i flera fall. En av slut-

satserna var att ett alltför annorlunda sätt att skriva på kan göra att brevskrivaren inte anses 

tillhöra mottagarens grupp. 

 

Henry och Roseberry (2001) gjorde en analys av 40 personliga brev som var skrivna av indi-

vider med engelska som modersmål. De ansökningar som breven var en del av var till arbeten 

inom administration, management och akademi. Inledningsvis delades brevtexterna upp i 

olika steg, där vart och ett av stegen hade ett särskilt syfte. För att öka säkerheten i analysen 

diskuterades denna del i grupp under ett antal föreläsningar. Sedan delades respektive steg 

upp i olika strategier, vilka motsvarade olika sätt att i skrift försöka förmedla syftet med det 

aktuella steget. Dessa strategier var fristående från varandra i den mening att en viss strategi 

inte var en förutsättning för en annan. Resultaten visade bland annat att de vanligaste orden, i 

ordningsföljd, var "jag" och "min". Vidare fann man ett antal utmärkande lexikala fraser för 

ett av stegen som man analyserat i mer detalj med hjälp av ett datorprogram. Slutsatsen av 

studien var att nedbrytningen av de olika stegen, i fristående strategier, har stor betydelse, i 

positiv mening, för analysen. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att i samtliga ovan nämnda studier har effekten av en-

skilda variabler, t.ex. mängden av självvaliderande uttryck, specifika strategier och specifikt 

innehåll, eller den rent språkliga strukturen analyserats i personliga brev. Studierna har under-

sökt utformning av ansökningshandlingar och hur detta påverkat urvalet att gå vidare i rekry-

teringsprocessen, budskap som brevskrivarna vill förmedla, användning av artighetsfraser, 

kulturella skillnader i sätt att beskriva kvalifikationer, strategier vid utformning såsom själv-

validering samt vad som betonats och val av ord och fraser. De presenterade studierna ger en 

god bild över det aktuella forskningsläget när det gäller personliga brev. Ingen av studierna 

har dock analyserat personliga brev i förhållande till hur personerna väljer att presentera sig 

själva, vad som är framgångsrika framställningar och vad som inte är det. 

 

Eftersom jag inte lyckades hitta några studier av samma karaktär som denna, valde jag en 

bred presentation av forskningsfältet delvis också för att betona behovet av fler sociologiska 

studier av det personliga brevet. Hade jag enbart valt att titta på studier som relaterar till den 

egna forskningsöversikten hade den blivit alltför tunn. Det jag kan konstatera är att det inte 



 7 

finns någon studie som ur ett dramaturgiskt perspektiv undersöker utformningen av de per-

sonliga breven. Därav är denna studie högst relevant eftersom dess syfte är att bidra med kun-

skap om hur arbetssökande framställer sig själva i det personliga brevet samt vilka faktorer 

som gör att en framställning är framgångsrik eller inte.  
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3. Teori 
Jag kommer att använda Goffmans (2009) teori i tolkningen av presentationen och framstäl-

landet av jaget i de personliga breven. Detta för att försöka förstå hur kandidaterna presenterar 

sig själva utifrån ett dramaturgiskt perspektiv, i rollen som kandidat till en tjänst i en kom-

mun. Vilken fasad beskriver kandidaterna i sina ansökningar? Skriver de något som kan upp-

fattas som oavsiktliga gester eller felsteg? Är det ens möjligt att applicera Goffmans teorier på 

det fiktiva rollspel som presenteras i texterna? 

 

3.1 Rollgestaltning och framträdande 
Goffman var intresserad av hur människor interagerar med varandra och gjorde därför en stu-

die där han undersökte samspelet mellan individer. Han beskrev samspel med att varje individ 

vill visa upp en speciell version av sig själv inför andra, en typ av roll. För att den roll som 

personen vill visa upp ska vara trovärdig, måste den tolkas av andra på det sätt som personen 

vill att andra ska tolka den och bli accepterad. Det kan vara att andra ska uppfatta personen i 

en viss status eller position (Persson, 2012:86). Rollen skapas utifrån de förväntningar som 

andra ställer på rollen och de förväntningar som ställs på den som gestaltar rollen. Det innebär 

att personen måste uppvisa vid framträdandet att den har de egenskaper som förknippas med 

rollen för att vara trovärdig (Goffman, 2009:25). Goffman beskrev rollbegreppet som ett 

”skal” utanför personens identitet vilket utformas i samband med varje framträdande. Sam-

hällets normer och förväntningar på rollen påverkar också framträdandet och hur personen bör 

agera (Persson, 2012:87). Att framträda i en roll innebär att personen intar en viss fasad, en 

form av uttrycksfull utrustning.  

 

Rollen och jaget anses vara tämligen identiska i vårt samhälle, vilket inte alltid stämmer ef-

tersom rollen är den image som personen vill uppvisa. Trovärdigheten i rollens framträdande 

bestäms av de som observerar. Om framträdandet är trovärdigt tillerkänns det personens egen 

identitet, jaget, från de som observerar. Även om det i verkligheten endast är en produkt av en 

bra framställning av en roll och inte personens eget jag. Jaget är inget som kan fastställas och 

som är givet utan det är helt beroende på trovärdigheten i det som uppvisas för de som obser-

verar (Goffman, 2009:218).  
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Goffman beskriver olika typer av fasader, en av dem är den personliga fasaden. Den känne-

tecknar personens individuella karaktäristiska kännetecken, såsom kön, ålder, talmönster, ges-

ter och liknande. Den personliga fasaden kan även indelas i två kategorier, uppträdande och 

manér. Dessa förväntas överensstämma med varandra. Uppträdandet är det som ger indikation 

på individens sociala status. Manér indikerar det sätt som personen antas agera utifrån. Manér 

innebär att agera som det förväntas i rollen beroende på situation. En person med en aggressiv 

framtoning förväntas vara den som tar initiativ till muntlig interaktion och även styra händel-

seförloppet (Goffman, 2009:30).  

 

Ett framträdande innebär att iscensätta och förverkliga den roll som personen vill uppvisa, 

rollgestaltning. Det innebär att påverka andra genom att styra deras intryck utifrån de aktivite-

ter som individen utför. Ett idealiskt framträdande uppfyller observatörernas förväntningar på 

rollen. Det sker genom att framträdandet anpassas, omformas och förbättras så att det passar 

bättre in i kontexten (Goffman, 2009:44). 

 

En roll som framställs är inte alltid sann. En falsk roll kan framställas med trovärdighet ge-

nom att personen använder sig av samma tekniker som vid en sann rollgestaltning (Goffman 

2009:58). En framgångsrik framställning av en falsk roll uppstår när personen lyckas lura 

observatörerna att definiera rollen som sann (Goffman, 2009:220). 

 

3.2 Intrycksstyrning 
Intrycksstyrning sker när en individ i ett framträdande inför andra, medvetet eller omedvetet, 

projicerar en definierad situation där jaguppfattningen styr budskapet. Goffman menar att roll 

och identitet relaterar till varandra och att det är viktigt för individen att bevara jaguppfatt-

ningen vid presentationen av sig själv eller vid intrycksstyrning. Det är ett sätt att behålla den 

egna integriteten och oberoendet i relation till samhällets uppfattningar (Persson, 2012:88). 

Intrycksstyrning är en individs sätt att uttrycka sig på ur ett expressions- och impressionsper-

spektiv. Uttryck genom expression är förhållandet mellan den inre personligheten och utsända 

uttryck. Det impressionistiska sättet att uttrycka sig på är det symboliska förhållandet mellan 

omgivningens subjektiva uppfattning och det yttre uttrycket. Det yttre uttrycket, expressions-

perspektivet, har individen mer kontroll över till skillnad mot de utsända uttrycken, impress-

ionsperspektivet, där betydelsen definieras genom omgivningens uppfattningar. Det innebär 

att individer ska agera i överenstämmelse med gällande normer som anger hur samspel ska 
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ske. Det innebär också att få andra att definiera situationen på samma sätt. Det är en form av 

maktutövning, att få andra och sig själv att agera på ett visst sätt (Persson, 2012:104-105). 

 

Den bild som individer vill uppvisa av sig själva är ofta idealiserad och döljer förhållanden 

som personen inte vill delge. Det kan finnas ett egenintresse att dölja vissa uppgifter om sig 

själv, till exempel att undanhålla ett alkoholmissbruk eller dölja ett tidigare levnadssätt som 

kan vara misskrediterande för personen. Det kan finnas flera orsaker till att personen vill dölja 

vissa uppgifter om sig själv, viljan att få framträda i en viss roll, position eller status som inte 

kan förverkligas med de förhållanden som faktiskt råder. Ett sätt att idealisera är att ge intryck 

av att vara närmare åskådarna än vad personen faktiskt är. Detta innebär att personen måste 

säkerställa att de falska delarna i framträdandet inte blir avslöjade så att bilden av personen 

blir trovärdig. Ett exempel på intrycksstyrning är att idealisera framträdandet genom att skapa 

en känsla av att det finns något unikt med personens framträdande. Om detta blir lyckosamt 

eller ej beror på åskådarnas uppfattning, det gäller att säkerställa att alla delar i framträdandet 

hänger ihop (Ritzer, 2013:307-308). Intrycksstyrning kan även ske genom att mystifiera rollen 

genom att skapa en social distans mellan personen och dess åskådare för att uppnå respekt. 

Detta kräver dock att åskådarna samspelar för att upprätthålla trovärdigheten i framträdandet 

genom att också hålla distans till personen (Ritzer, 2013:308). 

 

Framträdandet kan liknas vid ett scenuppträdande och utspelar sig i den främre och bakre reg-

ionen. Främre regionen är offentligt och innefattar det som individen väljer att dela med sig 

av. Den bakre regionen är av mer privat karaktär. Individen väljer själv vem denne vill dela 

med sig information om sig själv till eller hålla det hemligt. Normer är det som styr hur vi 

agerar i respektive region men det grundar sig också i det förväntade agerandet i närvaro av 

andra. Skillnader i agerande i främre eller bakre regionen beror på respekt för andra och vilket 

agerande som anses lämpligt i andras närvaro (Persson, 2012:107). Det går aldrig med säker-

het att säga hur en person väljer att agera med andra i förhållande till hur denne agerar när den 

är ensam. Indelningen av främre och bakre regionen är strukturell och anger endast relation-

erna dem emellan och inte vad individen gör i respektive region. Framställningar i den främre 

regionen baseras på sedvänjor och uppfattningar om vad som är rätt uppförande och beteende 

i andras närvaro. Individens tillhörighet i samhället påverkar också framställningarna såsom 

klasskillnad, kön, kultur och skillnader i samhället över tid (Persson, 2012:108). Olika aktivi-

teter avgör var och med vem olika beteenden och ageranden är tillåtna. Intimitet, kropp och 
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personliga åsikter kan vara exempel på sådant som sker i den bakre regionen. Vad som be-

stämmer gränsen för vad som sker i den främre eller bakre regionen beror på respekt för andra 

kombinerat med skam om vad som anses tillåtet (Persson, 2012:110). 

 

3.3 Vanliga problem  
Vanliga problem i intrycksstyrning är förvrängningar, falska fasader och mystifiering. Det 

handlar till viss del om konstruerade framställningar (Goffman, 2009:58). I sammanhanget 

finns dels de som förvränger framställningen och de som blir lurade att tro att framställningen 

är äkta. Förvrängning har således en stark koppling till begreppet intrycksstyrning (se ovan), 

även om intrycksstyrning inte alltid behöver handla om förvrängning. Ett par av de saker som 

Goffman (2009:57-59) tar upp som vanliga problem är tvetydighet, vaghet och osäkerhet. 

Denna typ av misstag i ett personligt brev kan orsaka misstänksamhet och störa framställning-

en och inte ge avsedd effekt eller intrycksstyrning. Dessutom kan det finnas omedvetna fel 

som leder till misstolkningar. Ett tydligt exempel återfinns i en vetenskaplig artikel i forsk-

ningsöversikten om kommunikation mellan individer från vissa f.d. franska kolonier och väs-

terlänningar, där ovanligt invecklade artighetsfraser från den förra gruppen kan uppfattas som 

allt annat än artigt av den senare (Nkemleke 2004). 

 

Ett problem i intrycksstyrningen kan vara felsteg, det vill säga att personen gör ett misstag 

som äventyrar den bild personen vill ge av sig själv. Det kan vara exempelvis att uttrycka sar-

kasm eller skämta på ett sätt som mottagaren inte förstår. Sarkasm och skämt kräver ofta att 

personerna känner varandra väl (Goffman 2009:183).  

 

Sammanfattningsvis tar teoridelen upp delar av Goffmans dramaturgiska teori som används 

för att analysera de personliga breven. Teorierna om rollgestaltning och framträdande är cen-

trala i analysen av kandidatens presentation av sig själv i det personliga brevet. Brevskriva-

rens syfte är att skapa en trovärdig rollgestaltning hos läsaren. En framgångsrik framställning 

sker genom att kandidatens uttryck, i form av ord och fraser, analyseras i förhållande till de 

förväntningar som läsaren ställer på rollen.  Analysen av brevskrivarens val av ord och fraser 

sker med hjälp av teorin om intrycksstyrning, som grundar sig i den bild personen vill uppvisa 

av sig själv. Begreppen främre och bakre region används för att analysera vad som anses 

lämpligt att dela med sig av till okända läsare och vad som är att anse vara av privat karaktär 
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och som därför inte bör delas med okända. Även om Goffmans teorier främst bygger på inter-

aktion mellan individer som möts i realiteten har de varit tillämpliga för att analysera samspe-

let som sker mellan brevskrivaren och läsaren av breven.   
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4. Metod 
I det här avsnittet beskriver jag val av metod och urvalsprocess följd av en mer detaljerad be-

skrivning av analysarbetet. Avslutningsvis presenteras en etisk reflektion samt en diskussion 

om metoden. 

 

4.1 Val av metod 
I korthet skulle jag försöka ta reda på:  

1. Hur framställer arbetssökande sig själva till tjänster i en kommun i det person

 liga brevet? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det i de personliga breven mellan de som gått 

 vidare till intervju jämfört med de som inte gjort det? 

 

Jag avsåg att undersöka om det fanns mönster i kandidaters sätt att framställa sig själva i de 

personliga brev som utgör en del av ansökningarna till lediga tjänster i en kommun, samt om 

det fanns skillnader och likheter i framställningen mellan de som går vidare till intervju jäm-

fört med de som inte gjort det. För att kunna söka svar på frågeställningen samlade jag in ett 

antal av de personliga brev som kandidater skickat in till en kommun i samband med ansök-

ning till en tjänst. Jag har inte funnit en enda studie som forskat på ansökningshandlingar till 

lediga tjänster tidigare, vilket talar för en viss originalitet (Bryman, 2008:92). 

 

För att få svar på frågorna valde jag att genomföra en kvalitativ studie, först utifrån en tema-

tisk analys och därefter en jämförelseanalys. (Bryman , 2008:528-529). Jag är medveten om 

att valet av metod gör att det är svårt att generalisera resultatet utöver urvalet och att resultatet 

inte nödvändigtvis är representativt för alla de kandidater som söker en tjänst inom den kom-

munala sektorn (Bryman, 2008:369). 

 

Det kan vara svårt att säkerställa autenticiteten av de personliga breven. Kandidaten kan för-

stås ha fått hjälp med utformandet med dock borde jag på goda grunder kunna anta att kandi-

daten åtminstone är beredd att stå för innehållet oavsett vem som har skrivit brevet. Jag hade 

inte möjlighet att kvalitetssäkra materialet utan utgick från att dokumenten var trovärdig som 

undersökningsobjekt. Jag var även medveten om att ansökningshandlingar utformas med syf-

tet att marknadsföra sig i en rekryteringsprocess, vilket innebär att det kan vara andra omstän-
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digheter som råder i verkligheten än det som sökanden beskriver. Samtidigt är det just en så-

dan sak som skulle kunna påverka den rollgestaltning som undersökts. 

 

4.2 Urval 
Jag fick tillgång till material i form av ansökningshandlingar från en svensk kommun via per-

sonliga kontakter. Allt material, bestående av 32 personliga brev, skickades till mig via e-post 

i pdf-format. Urvalet baseras på personliga brev som skickades in till en kommun under tids-

perioden januari 2015 till och med maj 2016. Tjänsterna som sökts är av varierande karaktär 

utifrån såväl utbildningsområde till yrkesområde. Tjänster som är svårrekryterade på arbets-

marknaden såsom lärare, socionomer och ingenjörer har undantagits från urvalet eftersom att 

det ställs krav på utbildning som få sökanden uppfyller. De personliga brev som valts ut är 

från tjänster där det finns fler än femton sökande och där minst femton ansökningar uppfyller 

de krav som ställts på tjänsten. Detta för att de personliga breven ska ha samma grundförut-

sättningar att bli uttagna till intervju. Hälften av de personliga breven i urvalet har gått vidare 

till intervju och hälften har inte gått vidare till intervju. De personliga breven avidentifierades 

genom att personnamn, företagsnamn, stadsnamn o.s.v. ersatts med andra generiska uttryck, 

exempelvis [namn] eller [företaget]. När samtliga personliga brev avidentifierats gavs ett 

unikt nummer till varje brev som sorterades in i två grupper, en grupp för de som gått vidare 

till intervju 1-16 och en grupp för de som inte gått vidare till intervju, 17-32. De unika num-

rens syfte var främst för att kunna hålla ordning på dem.  

 

4.3 Tematisk analys 
Tillvägagångssättet vid den tematiska analysen utgick från beskrivningen i Bryman 

(2008:528-529). Inledningsvis lästes alla personliga brev igenom för att få en samlad bild av 

materialet. Detta förfarande upprepades ett flertal gånger samtidigt som anteckningar och 

markeringar gjordes i breven. Sedan sammanställdes anteckningarna och en matris skapades 

som innehöll olika områden som kandidaterna beskrev i sina brev. Den tematiska analysen 

skedde genom att klassificera olika områden som fanns i breven. Dessa områden identifiera-

des i breven:  

1. Personlig information; familjesituation, bostadsort, uppväxt, intressen och lik

 nande. 

2. Tidigare erfarenheter; yrkeserfarenhet och olika uppdrag. 
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3. Resultatbeskrivning; vad som åstadkommits i tidigare arbeten. 

4. Personliga egenskaper; styrkor och drivkrafter. 

5. Sättet att uttrycka sig på. 

6. Avslutsfras; avslut med önskan om vidare kontakt. 

7. Utbildningsnivå; låg eller hög utbildningsnivå hos personen (i de fall där det 

 framkom, ett fåtal brev är svåra att fastställa utbildningsnivå). 

 

Tematiseringen syftade till att skapa en överblick och ett index som identifierade de olika 

områdena som fanns i samtliga brev.  

 

4.4 Kvalitativ jämförelseanalys - egenskapsrumsanalys 
När den tematiska analysen var klar gjordes en kvalitativ jämförelseanalys med stöd av Beck-

ers (1998) egenskapsrumsanalys. Analysen genomfördes med hjälp av en matris som delades 

in i de två grupperna, framgångsrika brev och icke framgångsrika brev. Därefter valdes citat 

ut och delades sedan in i följande subtema-grupper (Bryman, 2008:529): 

1. Kompetens. 

2. Privat. 

3. Inledning. 

 

Syftet med matrisen var åskådliggöra vilka egenskaper i citaten som gjorde att vissa var mer 

framgångsrika än andra. Genom att använda metoden vid analys av citaten i matrisen urskil-

des ett mönster mellan de som gått vidare till intervju jämfört med de som inte gått vidare till 

intervju (Becker, 1998:185-187).  

 

4.5 Etiska överväganden 
Jag har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer avseende informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag informerade den person 

som gav tillträde till undersökningsfältet om syftet med studien, men jag kontaktade inte nå-

gon av dem vars personliga brev ingår i undersökningen för att be om samtycke; dels därför 

att ansökningshandlingar är offentliga handlingar och dels på grund av den omfattande avi-

dentifieringen som gjordes av all data. Ingenting i rapporten gör det möjligt att identifiera 

någon enskild person, såvida man inte redan har tillgång till ansökningshandlingarna. Den 
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person som gav mig tillträde till undersökningsområdet har samtyckt till undersökningens 

syfte. Samtliga ansökningshandlingar har behandlats konfidentiellt och har avidentifierats. Jag 

avser endast att använda det insamlade material till denna studie. 

 

4.6 Metoddiskussion 
Med hänsyn till frågornas och underlagets karaktär har jag inga anledningar att tro att en al-

ternativ metod hade lett till ett annorlunda resultat. Likartade metoder såsom grundad teori 

(Bryman 2008:513) eller narrativ analys (Bryman, 2008:530) hade varit svåra att applicera på 

breven som är förhållandevis korta samt att det hade varit omöjligt att ställa kontrollfrågor i 

de fall det hade varit nödvändigt.  

 

Att analysera resultatet i förhållande till Goffmans dramaturgiska teori (1990), har dock inte 

varit helt enkel. Flera försök att analysera materialet på olika sätt gjordes men först när citaten 

delades in i matrisen i de två grupperingarna, framgångsrika brev och icke framgångsrika 

brev, och i de olika subteman, kompetens, privat och inledning, urskildes ett mönster i resulta-

tet. Innan dess provades dock ett antal olika teman i matrisform men som inte var lycko-

samma. Den stora skillnaden mellan de olika matriserna var att de första inte innehöll exem-

pel på citat utan endast klassificerade områden och känslan som breven förmedlade.  
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5. Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras resultat och analys av studien av de 32 personliga breven för att 

försöka förstå vad det är som gör att hälften av dessa har gått vidare till intervju och hälften av 

dem inte gjort det. Det har varit en utmaning att tolka Goffmans teorier på ett sätt som gör 

dem applicerbara på analysen av ansökningsbrev, särskilt då teorierna nästan uteslutande be-

skrivs i ljuset av verkliga händelser, exempelvis teater, möten och andra typer av framträdan-

den, snarare än det skådespel som kan tänkas utspela sig i huvudet hos läsaren av en text.  

5.1 Goffmans koppling till personliga breven 
I det följande redogörs för ett antal av de teoretiska begrepp som beskrivs av Goffman (1990), 

i syfte att förklara och tydliggöra användningen av dessa vid analysen av personliga brev. En 

utgångspunkt är antagandet att breven utgör ett slags manus med tillhörande rollbeskrivning-

ar. Det är en pjäs som spelas upp i läsarens huvud, åtminstone under tiden som brevet läses 

och genom detta skapas en rollgestaltning. Brevskrivarens framgång i rollgestaltningen beror 

på hur pass väl formuleringarna är gjorda med grund i existerande normer och förväntat bete-

ende för den sökta rollen.  

 

5.1.1 Roll 

Den roll som brevskrivaren tillskriver sig själv i det personliga brevet kommer även att sättas i 

relation till den roll som läsaren själv anser sig ha. Det innebär att ju mer insatt läsaren är av 

rollen som söks kan det komma att kräva mer av brevskrivaren och de val av formuleringar 

och uttryck som väljs. Särskilt om det är en högre akademisk nivå på tjänsten där brevet bör 

innehålla facktermer i förhållande till tjänstens karaktär. Här kan det finnas en möjlig sårbar-

het hos läsaren, om inte yrkesrollen är bekant, att facktermer som används antingen kan hjälpa 

eller stjälpa brevskrivaren. Dock bör det kunna förutsättas att läsaren är insatt i yrkesrollen 

som arbetsgivarens representant i ansökningsförfarandet. I studien används begreppet roll som 

synonymt till den sökta tjänsten.  

 

5.1.2 Felsteg  

Vid tolkningen av breven finns det tre typer av felsteg, oavsiktliga gester (Goffman, 2009:53), 

som skulle kunna förekomma i ett personligt brev. För det första, brevskrivarens språkbruk i 

form av språkliga misstag som bland annat stavfel, en föråldrad användning av vissa ord och 

uttryck samt en felaktig meningsuppbyggnad. För det andra, att beskriva sådant som läsaren 
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kan uppfatta som opassande, exempelvis att personen ägnar sig åt tvivelaktiga och märkliga 

aktiviteter under sin fritid. För det tredje, att framhäva starka åsikter i en kontroversiell fråga, 

där brevskrivaren kanske tror att läsaren uppskattar en tydlig inställning. Stämmer åsikten in i 

rollen kan den förstärka ett positivt intryck men om den inte gör det riskerar rollgestaltningen 

att inte bli framgångsrik.  

 

5.1.3 Förvrängningar/falsk fasad 

I samband med personliga brev finns det risk för konstruerade framställningar och förvräng-

ningar. En arbetssökande kan välja att överdriva sina erfarenheter för att öka sina chanser att 

komma på en intervju (Goffman, 2009:57).  

 

Läsaren riskerar att bli lurad av en falsk framställning om den arbetssökanden uttrycker sig på 

ett likartat sätt som personer i den sociala position som rollen innebär. Läsaren kan bli vilse-

ledd genom att framställningen upplevs verklig trots att personen som skrivit brevet inte tidi-

gare har haft en liknande roll. Det skulle kunna finnas starka positiva påståenden i ett brev 

som gör att delar som inte är så imponerande, tolkas som något bra i ljuset av dessa positiva 

påståenden (Goffman, 2009:58). Arbetsgivaren har förstås möjlighet att testa om framställ-

ningen i det personliga brevet verkligen stämmer med verkligheten, genom intervju eller refe-

renstagning. Därför bör den arbetssökande vara noggrann med att inte överdriva alltför myck-

et. Skulle alla egenskaper och erfarenheter överdrivas, får läsaren intrycket av en helt annan 

person än den som i själva verket författade brevet, vilket avslöjas om personen går vidare till 

intervju.  

 

5.1.4 Främre och bakre region/rum 

Goffman (2009:97) beskriver en persons främre och bakre region som “ett visuellt centrum 

för den agerande och för publikens del”. Jag valt att översätta region med rum för att lättare 

visualisera scenen och framträdandet.  I den här studien definieras det främre rummet som den 

scen som brevskrivaren har valt att framträda på vid läsningen av brevet. En sorts ”pjäs” ut-

spelas hos läsaren när brevet läses. Finns det en tydlig beskrivning av en person eller ett tidi-

gare arbete, så skapas ett framträdande hos läsaren om personen eller arbetet i det främre 

rummet. Samtidigt kan ”pjäsen”, eller framträdandet, påverkas av läsarens egna sociala ram-

verk, beroende på brevets utformning, innehåll och vad som kan anses vara av för privat ka-

raktär för att delas i det främre rummet.  
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Det bakre rummets innehåll existerar egentligen inte i breven men i de fall brevskrivaren be-

skriver sådant som är av för privat karaktär kan läsaren bedöma att detta är något som inte bör 

nämnas i brevet för en okänd utan som hör hemma i det bakre rummet. Det bakre rummet ska 

inte finnas i brevet, alltså ska det som hör hemma i det bakre rummet inte nämnas. Det kan 

dock uppfattas som att brevskrivaren undviker vissa delar och vill dölja dem medvetet när 

läsaren inte får svar på de frågor som kan framkomma vid läsningen av brevet. Ju fler frågor 

som uppstår vid läsningen, desto mer påträngande blir existensen av det bakre rummet och 

osäkerhet i framställningen skapas. Rollgestaltningen riskerar då att misslyckas. Läsaren kan 

också anse att brevskrivaren avslöjar för mycket av sådant som borde tillhöra det bakre rum-

met, det vill säga inte nämnas alls.  

 

5.2 Tematisering 
En del av analysen har varit att tematisera brevens innehåll för att se vad kandidaterna valt att 

ta med i framställningen av sig själva. Det finns inga formella krav på hur ett personligt brev 

ska utformas utan det är helt fritt för individen att bestämma. Utformning av personens CV, 

som utgör ett komplement till det personliga brevet, är dock mer styrande i vilka delar som 

ska ingå. Det går däremot att hitta en hel del tips om utformning av personliga brev på olika 

hemsidor.  

 

Jag ville studera om det fanns likheter och skillnader mellan de som gått vidare till intervju 

respektive de som inte gjort det. Tematiseringen visar att de allra flesta brev, både de som gått 

vidare till intervju och de som inte gjort det, har med någon form av personlig information, 

såsom namn, ålder, bostadsort, familjeliv och fritidsintressen i olika omfattning. Tidigare erfa-

renheter är något som de flesta också valt att ta med men som skiljer sig åt både när det gäller 

omfattning och val av formuleringar som beskriver erfarenheten. De flesta har även valt att ta 

med en beskrivning om sina personliga egenskaper i form av sina styrkor. Samtliga brev, för-

utom tre, har ett artigt formulerat avslut i brevet med en fras som signalerar till läsaren att 

personen önskar/uppmanar till vidare kontakt. Merparten av breven innehåller samma katego-

rier av information, skillnaderna ligger i kandidatens val av formuleringar vid framställningen 

av sig själv. Det har inte varit möjligt att se vilka variabler, utifrån tematiseringen, som har 

varit framgångsrikt eller ej då innehållet utifrån endast kategorierna finns med i de flesta bre-

ven.    
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5.3 Intrycksstyrning genom rollgestaltning 
Förutom att ta hänsyn till traditionellt beteende för den sökta rollen, så ska brevskrivaren för-

medla ett intryck om hur väl den bedöms gestalta rollen som söks utifrån de formuleringar 

och uttryck som används i framställningen. Det innebär att brevskrivaren måste agera inom 

vissa ramar för att inte avvika från vad som är förväntat beteende i rollen. Om rollgestaltning-

en inte är framgångsrik misslyckas intrycksstyrningen. Personens berättelse i brevet avgör om 

läsaren kan gestalta och föreställa sig personen i rollen. Goffman menar att varje individ vill 

visa upp en speciell och unik version av sig själv inför andra för att uppfattas på ett visst sätt. 

De personliga brevens syfte är att kandidaten ska få tillfälle att presentera sig själv vid en per-

sonlig intervju och (troligtvis) även erhålla den sökta tjänsten. Kandidaten vill därför uppvisa 

sig själv från sin bästa sida och formulerar sig utifrån detta. Det innebär att skapa ett samspel 

mellan kandidat och läsare som överensstämmer med normalt beteende för rollen som kandi-

daten beskriver i brevet. Kandidaten måste övertyga läsaren om att framställningen i den roll 

som söks är korrekt. En korrekt framställning av sig själv är ett idealiskt framträdande där 

läsaren av brevet kan bedöma att kandidaten kan klara av yrkesrollen. Det gäller därför att 

kandidaten presenterar sig själv i skrift på ett sätt som övertygar läsaren att personen är unik i 

sitt framträdande och är rätt person för rollen. Läsaren avgör om framträdandet är korrekt i 

förhållande till yrkesrollen eller ej. I sin vilja att övertyga läsaren kan brevskrivaren antingen 

undertrycka sin ärliga åsikt i brevet eller överdriva sina kompetenser för att framställa sig som 

acceptabel i yrkesrollen för läsaren (Goffman 2009:25).  

 

Framträdandet i brevet syftar till att läsaren ska kunna gestalta brevskrivaren i en (skriftlig) 

iscensättning och därigenom förverkliga personen i rollen, att skapa en rollgestaltning. Fram-

trädandet måste passa in i kontexten vilket innebär att brevskrivaren måste anpassa framträ-

dandet till den tjänst som söks. Framställningen ska vara i förhållande till de sedvänjor och 

traditioner om vad som är korrekt beteende för den specifika rollen.  

 

5.4 Beskrivning av kompetenser i breven 
Här följer några exempel på citat som beskriver kandidaternas kompetenser i framgångsrika 

och icke framgångsrika brev, det vill säga de som gått vidare till intervju och de som inte gjort 

det. 
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Olika perspektiv i beskrivning av kompetenser 

Citat som beskriver kompetens i ett framgångsrikt brev: 

"Jag har en bred erfarenhet av att samordna och driva utvecklingsarbete inom olika roller." 

och "Jag har ett lösningsorienterat förhållningssätt och får energi i samverkan med andra."  

 

Citat som beskriver kompetens i ett icke framgångsrikt brev: 

"Har lätt för att samarbete, med god social kompetens." och "Jag hanterar att jobba under 

stress och jag antar gärna nya utmaningar och min ambition är att lära mig nya saker."  

 

Båda citaten beskriver samma typ av kompetens, samarbetsförmåga, inlärningsförmåga och 

förmågan att klara av uppgiften men de beskrivs på olika sätt. Skillnaden mellan citaten är att 

det framgångsrika beskriver kompetens i förhållande till yrkesrollen på ett sätt som är kli-

chéartat och som inte sticker ut utan representerar ett beteende som krävs i rollen. Det icke 

framgångsrika citatet beskriver kompetens på ett egocentriskt sätt och inte med koppling till 

yrkesrollen. Det är ett alltför personligt fokus i det icke framgångsrika citatet, en arbetsgivare 

är endast intresserad av att fastställa om personen kan utföra ett gott arbete i den yrkesroll 

som söks. Det innebär att inte sticka ut från det vanliga sättet att bete sig i förhållande till en 

yrkesroll. Hur personen fungerar privat är inte relevant och den sökanden har i detta fall inte 

gått vidare till intervju.  

 

Kompetensbeskrivning i förhållande till yrkesroll 

Citat från ett framgångsrikt brev: 

"Under mina år som analytiker inom [företag] har jag tagit fram system för och genomfört 

löpande uppföljningar - liksom fördjupade analyser och utvärderingar av vårdkonsumtion, 

folkhälsa, befolkning, vårdbehov, verksamhetskvalitet mm." 

  

Citat från ett icke framgångsrikt brev: 

"Jag har erfarenhet av att arbeta inom LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade, 

författarens anmärkning) och med människor i olika åldrar, allt från små till stora personer."  

 

Skillnaderna i beskrivningen av kompetensen är att det framgångsrika brevet använder sig av 

formella facktermer med koppling till den sökta rollen. Det är en beskrivning som är utformad 

i förhållande till yrkesrollen, som har ett krav på högre akademisk utbildning. Det är ett van-

ligt citat som kan beskrivas klichéartat därför att det inte avviker genom att sticka ut från trad-
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itionellt uttryckssätt. Citatet i det icke framgångsrika brevet beskriver kompetensen informellt 

i form av talspråk. Brevet är skrivet med ett sämre språkbruk och istället borde mer formella 

termer för yrkesrollen använts. Personen som skrivit brevet sticker ut på ett negativt sätt i sin 

rollgestaltning som innebär att arbeta med funktionshindrade människor. Citatets utformning 

är dessutom felaktigt utformad ”från små till stora personer.”. Från barn till vuxna hade varit 

en korrekt formell beskrivning, både språkmässigt men också med respekt för gruppen funkt-

ionshindrade. Detta citat kan ge intryck av ett nedvärderande synsätt mot den gruppen.  

 

Ett annat exempel på ett framgångsrikt citat är: 

"Jag hänvisar besök, svarar i telefon, tar emot fax och post och ser till att det även kommer 

rätt."  

 

Personen ger konkreta exempel på erfarenhet av arbetsuppgifter som har relevans för den 

sökta rollen. Beskrivningen är enkel och tydlig i sin utformning och inga obesvarade frågor 

uppstår för läsaren. 

 

Ett citat från ett icke framgångsrikt brev: 

"Min nuvarande tjänst har gett mig goda erfarenheter inom kundtjänst via telefon."  

 

Denna beskrivning av personens erfarenhet är otydligt formulerad och ger en oklar innebörd 

om vad som avses. Konsekvensen blir att det uppstår obesvarade frågor för läsaren av brevet.    

 

Skillnaderna mellan citaten, som beskriver kompetens i förhållande till yrkesroll, är att de 

framgångsrika är traditionella i den bemärkelsen att de är typiskt utformade i förhållande till 

yrkesrollen och de övriga framgångsrika breven. Det innebär att de inte avviker därför att 

kompetenserna beskrivs formellt och med en tydlighet i vad de innebär utan att de blir alltför 

personliga eller har ett felaktigt språkbruk som de icke framgångsrika citaten är exempel på. 

De icke framgångsrika citaten skapar också oklarheter med vad som avses och dessa oklarhet-

er lämnas obesvarade. 

 

Kompetensbeskrivning av skicklighet i yrkesrollen 

Nedan följer två citat från samma typ av yrkesroll, som innebär arbete med flyktingars integ-

ration i samhället. 
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"Jag har mycket kunskap och ett stort engagemang om nyanländas situation och möjlighet till 

integration och etablering på arbetsmarknaden." 

Citatet ovan är taget från ett framgångsrikt brev där brevskrivaren gått vidare till intervju.  

 

"Jag är även van att kommunicera med olika individer och aktörer på ett språk som de själva 

förstår."  

Citat ovan är från ett brev där kandidaten inte gått vidare till intervju. Citaten i de båda brev-

ansökningarna till samma typ av tjänst skiljer sig åt. Det första citatet, i det framgångsrika 

brevet, är skrivet på ett formellt sätt i förhållande till yrkesrollen. Det är formulerat tradition-

ellt utifrån yrkesrollen och vad som är att anse som korrekt beskrivning. Det andra citatet är 

däremot beskrivet på ett underligt sätt om vad kommunicering i yrkesrollen innebär. Det upp-

står en del frågor vid läsningen av brevet. Är personen flerspråkig eller har den förmågan att 

göra sig förstådd oavsett språk? Vilka individer och aktörer avses? Dessa frågor förblir obe-

svarade i brevet. Beskrivningen medför att brevet sticker ut genom val av citat som gör att 

innebörden blir oförståelig.  

 

Ett annat exempel på ett framgångsrikt brev: 

"Jag är även bra på att få effektivitet och lönsamhet i ekonomiska sammanhang." 

 

Citatet beskriver brevskrivarens kompetens i förhållande till den sökta rollen samt vad perso-

nen kan åstadkomma. Det är en formell beskrivning som är tydlig med vad som avses.  

 

Ett icke framgångsrikt exempel: 

"Jag är van att möta allt från statsöverhuvuden till "mannen på gatan"." 

 

 Ovan citat är utformat på ett sätt som gör att det är svårt att förstå vad personen menar. Det 

uppstår frågor såsom i vilka sammanhang träffar personen statsöverhuvuden, vilka är dessa, 

vem eller vilka avses med ”mannen på gatan”? Det är inte ett framgångsrikt sätt att beskriva 

en kompetens eller en händelse som kan vara relevant för den sökta tjänsten. Personen lyckas 

inte i sin framställning.  

 

Ett framgångsrikt skrivet brev medför att läsaren kan gestalta brevskrivaren i rollen utifrån de 

beskrivningar som ges i brevet, dessa beskrivningar ska då inte sticka ut från normalt bete-
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ende i beskrivningen av yrkesrollen utan vara sedvanliga. När frågor uppstår, som inte besva-

ras vid läsningen av brevet på ett förståeligt sätt, blir brevet inte framgångsrikt.  

 

Att skapa intryck 

Kompetenser som beskrivs allmänt utan koppling till individen själv får inte samma genom-

slag vid läsningen. Här är två exempel på citat, det första från ett framgångsrikt brev och det 

andra från ett icke framgångsrikt brev. 

 

"Jag är en ansvarsfull och flitig person som kommer bra överens med såväl arbetskollegor 

och kunder."  

 

"Är utåtriktad och har lätt att få kontakt med nya människor."  

 

I det första citatet beskriver brevskrivaren sina kompetenser, med orden, jag är. I det andra 

citatet är visserligen brevskrivaren avsändare av brevet men det finns inget ställningstagande 

eller personlighet i form av, jag är. Ett lyckat framträdande enligt Goffman, handlar om att 

personen måste uppvisa egenskaper som förknippas med rollen för att lyckas med en rollge-

staltning. Personen ska inta en viss fasad genom sina uttryck. I det andra citatet sker inget 

uttryck av personen i rollen, det uppstår heller ingen rollgestaltning då uttrycket är en allmän 

beskrivning som är avidentifierad. Om personen istället uttryckt ”jag är utåtriktad…” hade 

rollen framträtt tydligare och gett uttryck för en person som står för sina kompetenser. Det 

framgångsrika brevet är mer ”normalt” genom att det inte sticker ut utan är traditionellt ut-

format, även i förhållande till övriga framgångsrika brev. Det sticker inte ut på något sätt som 

är märkligt. Ett lyckat framträdande kräver en rollgestaltning som inte sticker ut från vad som 

är att anse som normalt beteende utan beskrivs sedvanligt och traditionellt. Att inte använda 

sig av ordet jag i början av kompetensbeskrivningen ger intrycket av en person som har ett 

sämre språkbruk när det gäller att uttrycka sig och genom att inte personifiera uttrycket inte 

heller stå för sina kompetenser, det är inte framgångsrikt.  

 

Beskrivning av erfarenhet 

De flesta arbetsgivare söker personer som både har erfarenhet av det sökta arbetet och som 

kan bidra till att utveckla arbetet.  
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"Jag tog dessutom initiativet att försöka kartlägga vilka primärproducenter som låg under 

regionens kontroll istället för under [myndighet]." 

 

 I citatet ovan beskriver kandidaten att han både har erfarenhet och att han tar egna initiativ, 

det vill säga bidrar till utveckling genom att ta initiativ. Citatet är även i detta brev tradition-

ellt formulerat som i övriga framgångsrika brev genom att det inte sticker ut vid läsningen, 

beskrivningen är ”normal” eller vanlig.  

 

"Som person beskrivs jag som glad, tålmodig och ordningsam. Det har gynnat mig i mitt ar-

bete på förskola." 

 

I citatet beskriver kandidaten hur vissa egenskaper gynnar henne i arbetet på en förskola. Ur 

arbetsgivarens synvinkel är det inte arbetet som ska gynna personen utan tvärtom. Kandidaten 

borde istället ha beskrivit hur egenskaperna har använts i arbetet och hur det kan gynna bar-

nen på förskolan. Beskrivningen som sådan har ett egocentriskt fokus istället för att sätta bar-

nen i fokus som ett arbete på en förskola innebär. Det är inte till gagn för kandidaten utan blir 

för personligt vilket innebär att det avviker på ett negativt sätt i förhållande till rollen.   

 

5.5 Beskrivning av privata intressen i breven 
Det personliga brevet innehåller ofta en beskrivning av personens privata situation, det kan 

vara familj, ålder, bostadsort eller liknande. Det kan också vara en beskrivning av fritidsin-

tressen. En persons framträdande påverkas om det privata, det bakre rummet, beskrivs alltför 

utförligt i brevet eller om det som beskrivs uppfattas märkligt. I jämförelsen mellan fram-

gångsrika brev och icke framgångsrika brev finns ett antal exempel som visar på skillnader 

dem emellan.  

 

Främre och bakre rum 

Nedan är ett citat där kandidaten beskriver sin uppväxt med en mor som har varit beroende av 

droger.  

 

"Då min ryggsäck är full utav livserfarenhet som medberoende är jag övertygad att den skulle 

komma väl till användning, kan även tillägga att jag gladeligen delar med mig av min erfa-

renhet och upplevelser." 
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Informationen som kandidaten ger läsaren i detta citat, som är ett av flera i brevet med lik-

nande information, hör hemma i det bakre rummet. Personen som skriver brevet är okänd för 

läsaren och denna typ av information ska delas med de som står personen närmre än vad läsa-

ren gör. Även fast personen gärna delar med sig av sina erfarenheter är detta något som blir 

märkligt. Det som gör att det blir märkligt är att det avslöjas för mycket av privat karaktär om 

personen än vad som är formellt korrekt i förhållande till okända läsare. Brevet sticker ut från 

den ”normala” ramen av information som delas med okända och det är inte framgångsrikt. En 

viss distans mellan läsare och brevskrivare måste finnas när det gäller det privata. 

 

"Mina intresseområden som privatperson innefattar främst samhällsfrågor, natur och skär-

gård, båtliv och musik." 

 

Här är ett citat som innehåller relativt vanliga intressen som, till motsats mot det tidigare ex-

emplet, inte är märkligt eller av för privat karaktär. Intressena är korrekta och håller sig inom 

ramen för vad som kan visas i det främre rummet i relation till en okänd person. De är också 

ytliga i sin utformning genom att de endast är uppradade och inte värdeladdade. Information 

om personliga intressen, som inte är att anse som märkliga, bidrar till ett större främre rum för 

personen som söker arbete. 

 

Korrekt eller märkligt 

Ett exempel på ett icke framgångsrikt brev och en kandidats beskrivning av fritidsintresse: 

"På min fritid gillar jag att sitta vid datorn, lyssna musik och träna. Jag tycker mycket om 

djur och är gärna med djur så mycket som möjligt."  

 

Citatet visar först på motstridiga uppgifter, sitta vid dator och träna blir konstigt och osanno-

likt när det sätts i sammanhang med varandra. Därefter beskriver personen sitt intresse för 

djur på ett märkligt sätt som avviker från ett normalt intresse som dessutom understryks ge-

nom att använda orden ”Jag tycker mycket om”. Citatet hade med fördel kunnat beskriva ett 

djurintresse med en ytligare beskrivning, exempelvis ”Intresserad av hästridning” eller ”In-

tresserad av hundsport” för att tydliggöra vad som avses. Beskrivningen som den är formule-

rad blir konstig dels genom uttrycket i sig och dels genom att personen inte beskriver vad han 

menar med detta. Ett citat som är märkligt och som inte ges någon förklaring bidrar till att 

läsaren riskerar att associera till något som är helt felaktigt. Det är också helt irrelevant in-
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formation för rollen. Personen lyckas inte göra ett framgångsrikt framträdande eftersom han 

inte håller sig inom ramarna för vad som är att anse som normal information att dela med sig 

av till okända. 

 

Ett exempel på en beskrivning av fritidsintresse från ett framgångsrikt brev: 

"Jag tränar regelbundet, både med fotboll, löpning och fysträning hemma." 

 

Ett liknande exempel på fritidsintresse i ett framgångsrikt brev: 

”Jag gillar även att vara i skogen med min hund och gå långa promenader.” 

 

Fritidsintressen i framgångsrika brev är kortfattade och generella i den bemärkelsen att de 

utgör sådant som inte kräver vidare förklaring om vad de innebär och de är också tradition-

ella. Det finns flera exempel på träning och liknande intressen som i citaten ovan i de fram-

gångsrika breven. De har också gemensamt att det finns en distans i beskrivningarna i de 

framgångsrika breven. När distansen inte upprätthålls blir det märkligt, detta sker när brev-

skrivaren inte håller sig inom ramen för vad som är normalt att dela med sig till andra, det blir 

för personligt.  

 

Ett exempel på ett märkligt utformat citat i ett icke framgångsrikt brev som  

beskriver fritidsintressen är: 

"Har alltid varit djur- och naturintresserad vilket har påverkat min livsstil på ett positivt 

sätt."  

 

Det uppstår en obesvarad fråga när citatet läses och det är hur djur- och naturintresset påver-

kat personens livsstil. Svaret på detta återfinns inte i brevet, vilket blir till nackdel för perso-

nen i dess rollgestaltning och uppfattas som märkligt av läsaren.  

 

5.6 Brevens inledning  
I några av de icke framgångsrika breven är inledningen annorlunda genom att de går utanför 

ramen av vad som är formellt korrekt i jämförelse med de framgångsrika breven. Ett av de 

icke framgångsrika breven är ställt till fel arbetsgivare i inledningen. Att inleda sitt framträ-

dande med att ange fel arbetsgivare framställer kandidaten som icke påläst vilket blir märkligt 

när en person söker ett arbete hos en viss arbetsgivare. 
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I ett annat brev anges: 

"Kultur är kittet som håller ihop samhället, det är kulturen som förenar oss och gör oss till 

samhällsmedborgare. Kultur är av största vikt för att samhället ska fungera. Detta innebär 

inte en stängd kultur – tvärtom!”  

 

Brevets inledning kopplas inte till yrkesrollen och framträdandet inleds ologiskt och egen-

domligt, det säger ingenting om vare sig personen eller rollen. Det är ett märkligt sätt att ut-

trycka sitt intresse för tjänsten genom att använda fraser som inte har ett förståeligt och vä-

sentligt innehåll.  

 

Ett annat exempel är: 

"Måste bara börja med att skriva att jag blev så glad när jag såg denna lediga tjänst och 

hjärtat slog en extra gång. Har haft en dröm i många år nu att få arbeta inom detta område." 

 

Detta skulle kunna uppfattas som en positiv syn på rollen men i förhållande till den situation 

som kandidaten befinner sig i som okänd sökande blir detta märkligt. Informationen hör 

hemma i det bakre rummet för den som läser, därför att läsaren inte befinner sig i kandidatens 

bekantskapskrets utan är en okänd person. Ett traditionellt förhållningssätt hade varit mer 

framgångsrikt, exempelvis genom att skriva ”Jag är intresserad av tjänsten som X”. Det gäl-

ler att inte avvika från normalt beteende i förhållande till okända genom att hålla sig inom 

ramarna för det främre rummet. Kandidaten har inte gått vidare till intervju. 

 

Ett framgångsrikt exempel på inledning i ett brev är: 

"Med referens till inspirerande samtal med [namn] för ett par dagar sedan söker jag denna 

tjänst." 

 

Kandidaten visar med detta citat ett intresse för tjänsten eftersom han har tagit kontakt med en 

person som arbetar på arbetsplatsen för att samtala om tjänstens innehåll. Det gör framträdan-

det unikt och mer personligt när han hänvisar till en namngiven person. Uttrycken som an-

vänds är formella och korrekta såtillvida att de inte avviker från det normala sättet att uttrycka 

sig. Det finns ingen värdeladdning i orden eller något som är märkligt i citatet.  

 

Ett annat exempel på ett citat från ett framgångsrikt brev är: 
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"Ett varierande yrke där man kan kombinera att vara både ute och inne och där man får möj-

lighet att träffa många människor samtidigt som man jobbar självständigt lockar mig."  

 

Kandidaten ger en beskrivning om hur han uppfattar arbetet samtidigt som han beskriver sina 

kompetenser i yrkesrollen. Citatet är välformulerat och sticker inte ut från normalt beteende. 

Det är traditionellt i förhållande till framgångsrika brevs val av beskrivna kompetenser, de är 

generella och vanliga.  

 

5.7 Sammanfattning – skillnad mellan framgångsrika och icke framgångs-

rika brev 
De framgångsrika breven har gemensamt att deras beskrivningar är generella och traditionella 

i sin utformning. De skulle även kunna beskrivas som klichéartade därför att de inte sticker ut 

från vad som är att anse som normalt utan de är sedvanliga i sin beskrivning. Det som är ge-

mensamt för de framgångsrika breven är vikten av att uttrycka sig på rätt sätt och att inte 

sticka ut från mängden, sättet att formulera sig ska vara formellt och korrekt. Beskrivningar 

som avser privat information ska endast omfatta ytliga påståenden, det får inte bli för person-

ligt utan en viss distans måste upprätthållas mellan läsare och brevskrivare. De framgångsrika 

breven håller sig inom ramen för vad som är normalt, det vill säga de sticker inte ut genom att 

de blir för personliga utan deras beskrivningar av både kompetenser och det privata är av ge-

nerell karaktär. De innehåller en viss tomhet i sitt sätt att uttrycka sig på men det är det som är 

avgörande för att hålla sig inom ramen. Framgångsrika brev är inte värdeladdade på så vis att 

de uttrycker känslor, de är inte heller beskrivna på detaljerad nivå.  

 

De icke framgångsrika breven har i de flesta fall beskrivningar som blir av för personlig ka-

raktär, som är felaktiga i språkbruket eller i vad som uttrycks, de är märkliga i påståenden 

eller formuleringar som beskrivs. De avviker därför att de antingen beskriver för mycket i 

detalj eller för att de inte är sakliga i sin beskrivning utan formulerar sig på ett ologiskt sätt. 

Det privata får inte bli för personligt för då blir det konstigt och obekvämt vid läsningen ef-

tersom läsare och kandidat är okända för varandra. Det finns flera exempel på de som går ut-

anför ramen om vad som är generellt och vanligt, vad som borde höra hemma i personens 

bakre rum men som denne valt att dela med sig av i det främre rummet. Gemensamma fak-

torer för de icke framgångsrika breven brev är ett sämre språkbruk samt att det finns påståen-
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den som är antingen av alltför personlig karaktär eller som är obegripliga, oväsentliga eller 

märkliga och som inte heller förklaras.   

 

Läsaren ska kunna göra en bedömning om kandidatens rollgestaltning i den sökta yrkesrollen 

utifrån dennes sätt att uttrycka sig i brevet. De som använder generella och icke värdeladdade 

termer i sina beskrivningar är de som är framgångsrika. Dessa följer ett traditionellt sätt att 

uttrycka sig och går inte utanför ramarna. Kandidaten ska uttrycka sig så vanligt, eller for-

mellt korrekt, som möjligt. När personen inte håller sig inom de givna ramarna så blir det inte 

till personens fördel.   
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om det personliga brevets utformning i en re-

kryteringsprocess och se om det fanns likheter eller skillnader mellan sökanden som gått vi-

dare till intervju jämfört med de som inte gjort det.  

 

Studien sökte svar på följande frågeställningar: 

1. Hur framställer arbetssökande sig själva till tjänster i en kommun i det person

 liga brevet? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det i de personliga breven mellan de som gått 

 vidare till intervju jämfört med de som inte gjort det? 

 

Syftet att bidra med kunskap om det personliga brevets utformning och vad som är fram-

gångsrikt eller inte när det gäller framställningen av sig själv, har åskådliggjorts i denna stu-

die. Den tidigare forskningen har inte studerat personliga brevs utformning ur ett sociologiskt 

och dramaturgiskt perspektiv. De studier som finns inom området har studerat enskilda vari-

abler men inte hur utformning av brev kan påverka om brevskrivaren är framgångsrik eller ej i 

sin framställning. Denna studie har analyserat utformningen av framgångsrika brev som har 

gått vidare i rekryteringsprocessen och blivit uttagna till intervju samt vad det är som gör att 

vissa brev inte är framgångsrika i sin utformning.  

6.1 Skillnaderna mellan de som gått vidare och de som inte gått vidare 
Det finns skillnader i utformningen av framgångsrika och icke framgångsrika brev. Genom att 

ställa utvalda citat från båda grupperingarna av brev framgick ett mönster i de olika grupper-

na.   

 

De framgångsrika breven är mer klichéartade i sin utformning genom användandet av gene-

rella begrepp vid beskrivning av kompetenser, till högre akademiska tjänster bör det vara 

facktermer. Breven var även mer korrekt formulerade genom att de använde sig av ett bättre 

språkbruk men även genom att inte använda värde- och känsloladdade ord och uttryck.  

 

De icke framgångsrika breven var utformade på ett sätt som inte var klichéartat utan antingen 

för detaljerade i sina beskrivningar eller med märkliga påståenden och uttryck. Vissa beskrev 
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det privata i alltför stor utsträckning som borde hört hemma i den bakre regionen. Det var 

också ett sämre språkbruk i dessa brev.  

 

 Det är viktigt att skapa ett framträdande som är förenligt med ett traditionellt uttryckssätt och 

som kan sättas i relation till rollen. Läsaren ska kunna gestalta personen i yrkesrollen som 

söks. Som teoretiskt stöd i analysen av de personliga breven har Goffmans teorier om fram-

trädande, rollgestaltning, främre och bakre regioner samt intrycksstyrning använts. Det idea-

liska framträdandet innehåller en beskrivning av personen som är övertygande och trovärdig i 

den bemärkelsen att den är tydlig, formell och där klichéartade uttryck används. Goffman 

beskriver att ”samhällets normer och förväntningar påverkar framträdandet och hur personen 

bör agera”, det gäller alltså för personen att passa in i kontexten och uppfattas som ”normal” 

för att vara framgångsrik i sin framställning. De som gör felsteg, genom att använda ett dåligt 

språkbruk eller som avslöjar för mycket av privat karaktär i brevet, uppfattas inte av läsaren 

som ”normal” och intrycksstyrningen som personen vill åstadkomma blir misslyckad.   

 

6.2 Det idealiska framträdandet i brevet 
Ett framgångsrikt utformande av det personliga brevets bör innehålla: 

1. Kort inledning med presentation av kandidaten, ej för detaljerat. 

2. Redogörelse för de kompetenser som kandidaten har och som är relevant för den yr-

kesroll som söks. Facktermer bör användas men det får inte bli för detaljerat och inte 

innehålla känslomässiga yttranden. Det ska vara formellt korrekta uttryck. 

3. En kort beskrivning av fritidsintressen, det ska vara allmänna intressen och dessa ska 

inte beskrivas i detalj. 

4. En avslutningsfras med önskan om vidare kontakt, kort och formellt. 

  

  



 33 

7. Diskussion 
Trots att jag utgick från en teori som huvudsakligen beskriver fysiska sociala interaktioner har 

det varit värdefullt att använda Goffman i analysen av personliga brev. Den dramaturgiska 

interaktionen som Goffman beskriver i mötet mellan människor har översatts till interaktionen 

mellan läsare och brevskrivare i de personliga breven. När detta väl var gjort blev det lättare 

att analysera breven i förhållande till de teoretiska begrepp jag valde att använda mig av. 

 

Det har inte varit helt enkelt att analysera personliga brev med hjälp av Goffmans teori, det 

har varit många tankar och funderingar samt diskussion med handledare om hur teorierna kan 

användas och sättas i relation till de personliga brev. En viktig del i analysen har varit att helt 

åsidosätta egna erfarenheter och intryck av breven, att studera dessa neutralt och utan förutfat-

tade meningar.  

 

Sociala normer om vad som är korrekt och vad som inte är korrekt beteende i ett personligt 

brev var svårt att fastställa och analysera men efter att ha genomfört en jämförelseanalys mel-

lan framgångsrika och icke framgångsrika brev utkristalliserades ett mönster. Jag upptäckte 

en röd tråd mellan de framgångsrika och de icke framgångsrika breven. En trovärdig rollge-

staltning och framträdande är avgörande för om intrycket av ett uppträdande ska uppfattas 

övertygande enligt Goffman. För att kunna avgöra om de framgångsrika breven hade ett tro-

värdigt framträdande i Goffmans bemärkelse gällde det att hitta de sociala beteendenormer 

som kandidaterna använde sig av när de valde att formulera sina uttryck och påståenden. 

 

Jag tror inte att en analys av fler antal personliga brev av samma urvalstyp hade gett ett annat 

resultat, när citat ställdes mot varandra upptäcktes ett mönster mellan de brev som gått vidare 

till intervju jämfört med de som inte gjort det.  

 

Jag har inte lyckats hitta någon studie som genomfört en kvalitativ analys på de personliga 

breven utifrån ett dramaturgiskt perspektiv såsom denna studie. De studier som undersöks i 

forskningsöversikten är i huvudsak analyserade ur ett lingvistiskt och kulturellt perspektiv, 

detta är ett forskningsområde som är relativt outforskat och det finns stora möjligheter till 

fortsatta studier inom området. Det finns många delar som skulle vara intressanta att forska 

vidare kring när det gäller personliga brev, exempelvis att studera, både kvantitativt och kvali-

tativt, om det finns skillnader i sättet att framställa sig själv ur ett genusperspektiv och ur ett 
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generationsperspektiv. Att undersöka institutionella dimensioner i brev till liknande tjänster är 

också ett område som skulle vara intressant att forska vidare inom.  
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