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ABSTRACT  
For a long time society has been unequal in many aspects when it comes to men and women. 
In this study, it is not the inequality which is the problem, it is rather an aspect that constituted 
and constitute individuals to maintain the context that society creates. Our study centers on 
linguistic differences about how men and women portray themselves in personal letters, 
therefore it has become essential to raise the gender discussion. The element of gender has given 
us a platform to study, analyze and compare the empirical material. 
 
In order to encode and identify patterns in the personal letters, we have chosen to use a content 
analysis as a first step. This means we summarize our empirical examples into concepts, then 
sort them into themes and add them to create the more abstract aggregated dimensions. To 
complement this method, we have also chosen to apply a critical discourse analysis, which 
provided an additional dimension in our study. We have thus linked the patterns identified in 
the personal letters to social practice and also explained how gender aspects affect male and 
female portrayal. 
 
From the conducted analysis we have found that there are both similarities and differences 
between men and women in their textual presentation. In many cases the portrayal of how men 
and women chooses to present themselves, reflects the gender literature and associated 
inequalities that we have processed in this study. 
 

Keywords: Gender, textual presentation, male, female, critical discourse analysis, personal 
letter 
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“Vet du om någon mänsklig handling, som inte visar, att det manliga släktet i alla dessa 
avseenden är överlägset kvinnokönet” (Hirdman, 1998, s.4).  
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1. BAKGRUND     
___________________________________________________________________________ 
I detta inledande kapitel ges en introduktion till genusbegreppet, hur kvinnor och män historisk 
sett framställts samt hur detta fått konsekvenser på individnivå. Vidare kommer vi att ge en 
presentation över hur män och kvinnor porträtterar sig själva i arbetslivet, för att sedan landa 
i hur detta speglas lingvistiskt i processen för arbetssökande där de personliga breven får en 
central plats. 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Inledning 

Det har blivit allmänt accepterat bland lingvistiska1 forskare att det finns ett indirekt samband 
mellan genus och språkbruk (Holmes, 2006). Detta innebär att det bland annat finns 
företagsekonomiskforskning som stödjer att män och kvinnor använder språket på 
differentierande sätt i sin arbetsroll. Utifrån detta menar Holmes (2006) vidare att det finns 
typiska kvinnliga respektive manliga sätt att uttrycka sig. Exempel på typiska kvinnliga sätt att 
uttrycka sig är genom stödjande feedback, att de är samarbetsvilliga samt underlättande. 
Männen uttrycker sig däremot som tävlingsinriktade, direkta och resultatorienterade. De olika 
sätten att porträttera sig själva resulterar i att män och kvinnor medvetet eller omedvetet skapar 
den genusidentitet som de själva anammar och använder sig av vid textuell framställning. Av 
den anledningen menar Wilson (2008) att det är av vikt att belysa samt ifrågasätta de kontexter 
som dagligen påverkar män och kvinnor i deras yrkesroll. För att förstå eventuella skillnader i 
manlig respektive kvinnlig social framställning är det essentiellt att förstå det förtryck kvinnan 
utsatts för, som varit bidragande till de ojämlikheter som speglar samhället än idag.  

1.2 Genus genom historien  
Hirdman (1998) presenterar i sin genuslitteratur flertal utdrag, vilka belyser historiska 
uttalanden som tyder på en ojämlik uppfattning mellan män och kvinnor. Detta är något som är 
återkommande i författarinnans litterära verk, där tyngd läggs i bidragen genom att lyfta fram 
den segregation som historiskt funnits mellan män och kvinnor (Hirdman, 1998; Hirdman 
2001). Åsikterna kring dessa litterära utdrag är däremot delade. Å ena sidan finns det personer 
som menar att dessa är tagna ur kontext och det är lätt att förminska den innebörd som 
författaren påpekar. Å andra sidan är de utvalda utdragen utklipp från filosofers och 
vetenskapsmäns utsagor. Diskussionen har således framförts av människor som haft en röst och 
en inverkan i samhället. Hirdman (1998) lyfter också en anekdot där författarinnan bevittnar en 
ung man avbryta en föreläsares tal om könsroller och där den unge mannen medlidande undrar 
om det någonsin blir tröttsamt att föreläsa om ett sådant slitsamt ämne. Incidenten ägde rum år 
1965 och då hade begreppet könsroller enbart varit ett aktuellt diskussionsämne sedan 1962. 
Det finns därför en svårighet för genusdiskussionen som istället för att uppnå 
kunskapsackumulation förtrycks av förminskanden, förvränganden och förmärkvärdiganden. 
Kvinnor har genom historien ifrågasatt de påståenden som accepterats om den kvinnliga sociala 
framställningen, men med grund i den svåra kunskapsackumulation som Hirdman (1998) 
uttrycker är det kanske inte så svårt att inse varför någon revolutionerande förändring uteblivit.  
 

                                                           
1 Vetenskap inom språk (NE, 2018)   
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Det var på 1960-talet som Robert Stoller introducerade genusbegreppet för att tydliggöra hur 
kvinnor respektive män uppträder på olika sätt (Esseveld, 2004). Det har däremot historiskt 
sett varit svårt för forskare att skilja studier från det biologiska och det sociala könet (genus) 
(Esseveld, 2004). Detta innebär att forskare försökt och fortfarande försöker begränsa sin 
forskning till hur genus konstrueras i sociala sammanhang, men har svårt att inte lägga in 
subjektiva vinklingar om biologiska aspekter. Trots denna objektiva svårighet har 
genusforskningen fortsatt att utvecklas och präglas idag av ett flertal perspektiv. Tidigare 
studier har således begränsat begreppet genus till något som till största del påverkas av 
politiska beslut eller vetenskap, medan forskare på senare tid identifierar långt fler faktorer 
som exempelvis arbete, familj och personlig identitet för att nämna några (Scarborough & 
Risman, 2017). 

 
Scarborought och Risman (2017) uppmärksammar således att det skett en förändring inom 
genusdiskussionen på senare tid. Risman (2016) menar vidare att samhället borde 
konceptualisera genus som en social kontext. Begreppet innebär att vi behöver inse att synsättet 
gällande genus redan finns djupt inbäddat i samhällets konstitutioner, i varje normativ förväntan 
av andra och hos individer. Detta innebär att de sociala kontexter som redan existerar skapar 
individens handlingsmönster, men samtidigt kan individen också påverka och förändra dessa. 
Samhället har således på senare tid börjat förändra den sociala kontexten till något som idag är 
mer jämställt än vad den tidigare varit. Trots detta finns det fortfarande genusdiskussioner som 
står stilla, vilket resulterar i att jämställdhet inom vissa områden ännu inte är uppnådda. 
 
Det är med grund i denna ouppnådda jämställdhet som vår studie kommer att ta form, där vår 
ambition är att analysera hur män och kvinnor porträtterar sig själva i sina personliga brev när 
de söker utannonserade tjänster. Det blir därför essentiellt att uppmärksamma den 
genusdiskussion som utvecklats under historiens gång för att förstå hur denna sociala kontext 
återspeglas i människors handlingsmönster och framför allt språkbruk. Innan vi går djupare in 
på den lingvistiska diskussionen kommer vi att presentera hur den sociala kontexten inom 
arbetslivet tagit form och hur denna påverkat och påverkar män och kvinnors framställning i 
sociala sammanhang.   

1.3 Genus i arbetslivet  
Även om medvetandet kring könsroller under senare decennierna ökat, sätter de konservativa 
uppfattningarna fortfarande avtryck på män och kvinnor idag vad gäller utbildning, vilka jobb 
de söker och deras arbetsuppgifter. Det är den sociala konstruktionen av kvinnliga och manliga 
termer i utbildningar och arbeten som blir vital för hur kvinnor och män inackorderar sig i 
organisationer och i samhällssituationer (Alvesson, 2015; Alvesson & Due Billing, 2011). 
Skillnaden mellan hur män respektive kvinnor formas och framstår inom en social kontext är 
något som även Saujani (2016) upplevt inom sitt arbetsområde där hon utbildar programmerare. 
Hon förklarar att kvinnor som ansökt och blivit antagna ofta är tillbakadragna och uppträder 
blygsamt. Ett exempel som Saujani (2016) lyfter är att hon funnit kvinnor sittandes framför en 
blank skärm. Vid första anblick kan det tros att kvinnan inte gjort någonting, men om utbildaren 
backar systemet ett par gånger märker denne snart att kvinnan försökt, misslyckats och sedan 
raderat hela koden. Kvinnor som använder detta tillvägagångssätt anser att det är bättre att visa 
upp en blank sida, snarare än att visa upp ett misslyckande. Saujani (2016) förklarar vidare att 
många män som stöter på problem med sina outvecklade koder i större utsträckning skyller på 
att det är något fel med systemet, medan flertal kvinnor som stöter på problem istället frågar 
sin lärare vad det är för fel med dem som individer.  
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Segregationen som detta samhällsfenomen innebär leder till att kvinnor tenderar att söka sig 
mot karriärsval där de vet att de kommer att vara utmärkande (Mohr, 2014). Forskning tyder på 
att majoriteten av kvinnor enbart ansöker till en tjänst om de uppnår 100 % av de efterfrågade 
kvalifikationerna medan majoriteten av män kommer att ansöka om de enbart uppnår 60 % av 
kvalifikationerna.  
 
En av de främsta skillnader som återfinns mellan män och kvinnor förklarar Mohr (2014) är ett 
bristande självförtroende hos de kvinnliga arbetssökande och menar vidare att kvinnor behöver 
tro mer på sig själva. Wille och Derous (2018) utvecklar å ena sidan resonemanget vidare och 
slår fast att kvinnor tvekar vid jobbsökning om individerna inte uppnår de uttalade kraven. Å 
andra sidan menar de att detta beror på hur platsannonsen är utformad. Wille och Derous (2018) 
menar att det är skillnad beroende på om platsannonsen beskriver önskvärda personlighetsdrag 
(lugn, noggrann etc.) eller om den förklarar vilka beteenden som är mer fördelaktiga (att behålla 
lugnet vid stressade situationer). Om platsannonsen är skriven med grund i önskvärda drag 
tenderar kvinnor i fler fall att avstå ansökan. Det är således kanske inte helt omöjligt att det som 
Saujani (2016) upplever på sin arbetsplats också speglas bland individer i samhället, där pojkar 
i sin uppväxt lär sig att vara modiga medan kvinnor istället lär sig att vara perfekta.  
 
Vidare har vi i denna studie valt att beakta hur den textuella framställningen tar sig i uttryck 
med utgångspunkt i processen då personer söker arbete, eftersom forskning visat att det finns 
skillnader mellan hur män och kvinnor agerar vid ansökan (Mohr, 2017; Wille och Derous, 
2018). Denna studie kommer därför belysa det lingvistiska i hur män respektive kvinnor 
porträtterar sig själva i sina personliga brev då de söker utannonserade tjänster, för att sedan 
sätta detta i en större samhällsenlig kontext.  
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2. PROBLEM  
___________________________________________________________________________ 
Kapitel två inleds med att lyfta tidigare forskning kring såväl uttryck i tal som text. Med en 
problematisering kring män och kvinnors textuella framställning ämnar vi att skapa en bild av 
den kunskapslucka vi identifierat, vilket också är den vi baserat vår forskningsfråga på. 
Avslutningsvis lyfts studiens syfte tillsammans med den vision vi har för studien. 
___________________________________________________________________________ 
 
När det kommer till lingvistiska skillnader mellan män och kvinnor är detta något som 
intresserat och fortfarande intresserar forskare (Newman, Groom, Handelman och Pennebaker, 
2008; Holmes, 2006; Mulac, Bradac och Gibbons, 2001). Vid närmare efterforskning av 
tidigare genomförda lingvistiska studier har vi däremot inte lyckats hitta något underlag som 
identifierar liknande aspekter som vi i denna studie valt att beakta. Med aspekter menar vi 
personliga brev tillhandahållna från tillsatta enhets- och förvaltningschefer, där vår studie sker 
på individnivå med en större samhällsenlig kontext i åtanke. Det har således varit intressant att 
med utgångspunkt i ett övergripande urval av personliga brev, studera, analysera och jämföra 
hur personerna porträtterar sig själva när de söker utannonserade tjänster.  
 
Vidare blir det ytterligare en aspekt att analysera och beskriva de mönster vi kunnat identifiera 
inom de personliga breven i ljuset av vad tidigare lingvistisk forskning presenterar gällande 
manlig och kvinnlig textuell framställning. Relevansen av tidigare forskning grundar sig i att 
dessa uttrycker att det fortfarande existerar påtagliga skillnader mellan den kvinnliga och den 
manliga sociala framställningen (Hirdman 1998; Scarborought och Risman, 2017; Risman 
2016). Handlingsmönstret som individer anammar skapar ramar för hur denne väljer att 
uttrycka sig, vilket de senare också tar med sig ut i arbetslivet och den organisation de 
representerar. Detta innebär de grundläggande normerna som påverkar individerna i deras 
textuella framställning kan fortsätta påverka samt forma dessa i sin yrkesroll.  
 
Den genusforskning vi funnit gällande språkliga skillnader i tal har varit mer omfattande än den 
forskning som vi identifierat gällande lingvistiska skillnader i text. En av dessa talstudier 
genomförs av Mulac et al. (2001), som försöker identifiera hur dessa olikheter kommer till 
uttryck. Författarna menar att män och kvinnor talar samma språk men att de uttrycker sig olika, 
vilket innebär att de i stor utsträckning delar ett gemensamt vokabulär men att detta sedan 
används på olika sätt. Mulac et al. (2001) ser de skillnader som uppstår mellan män och kvinnor 
som en kulturell skapelse och menar att lingvistiska beteenden fastställs redan mellan 5 och 15 
års ålder. Det är sedan genom detta fastställda språk som den lingvistiska textuella kontexten 
tar sitt ursprung.   
 
Skillnaden mellan män och kvinnor i textuell framställning är något som bland annat Newman 
et al. (2008) studerat. Forskarna har genomfört en omfattande studie där de analyserat 14 000 
textexemplar skapade av universitetsstudenter. De mönster som Newman et al. (2008) 
identifierar påvisar att kvinnor har större tendens att använda ord som relaterar till psykologiska 
och sociala processer, samtidigt som män tenderar att använda ord som relaterar till egendom 
och opersonliga ämnen, som inte rör exempelvis familj och relationer. Alvesson och Due 
Billing (2011) menar att män och kvinnor i många avseenden fogar sig för samhällskontexten, 
vilket i likhet med det Newman et al. (2008) identifierar kan innebära att individer inom 
organisationer väljer att porträttera sig på differentierande sätt.  
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De mönster som Newman et al. (2008) ger upphov till skapar en inblick i den skillnad som män 
och kvinnor skapar vid textuell framställning. Vi vill däremot lyfta att den sociala 
konstitutionen är någon som är under ständig förändring, vilket innebär att det skrivna språket 
kommer att förändras över tid (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Det är således inte helt 
otänkbart att den språkliga kontext som studerades för 10-20 år sedan har förändrats till något 
som idag är någonting helt annat. Detta gör det intressant att analysera om tidigare identifierade 
mönster i genus- samt företagsekonomisklitteratur kan återfinnas vid genomförandet av denna 
studie.  
 
Utöver språkliga skillnader har vi även presenterat flertalet forskare och talespersoner som 
behandlar genusdiskussionen och således tar upp skillnader mellan män och kvinnor i en social 
kontext och hur detta i vissa avseenden speglas i processen vid arbetssökande (Wilson, 2008; 
Mohr, 2014; Saujani, 2016; Risman, 2016). Samhället ses i många fall som en central del i den 
sociala konstruktion som genus är en del av. Utifrån denna forskning har vi sedan identifierat 
en kunskapslucka. Vi har inte kunnat hitta lika omfattande forskning om hur det fastställda 
språket och den sociala kontexten kan bidra till textuella skillnader mellan män och kvinnor i 
processen då de söker arbete. Vi tror därför att vår studie gällande mäns och kvinnors 
porträttering av sig själva i text kommer att vara ett bidrag till redan existerande forskning.  
 
Vi vill vara tydliga med att även om vi uppmärksammar skillnaden mellan den manliga och 
kvinnliga textuella porträtteringen som ett problem i sig, vill vi också lyfta hur samhällets 
kontexter påverkar individer. Detta med fokus på specifika områden av dennes 
handlingsmönster, vilket för vår studie är processen då individen söker arbete. Väsentligt att 
påpeka är att denna studie behandlar personer som erhållit de utannonserade tjänsterna. Den 
större problematiken mynnar således ut i att individen redan från sitt första steg in i 
organisationen eventuellt är färgad av de rådande samhällsenliga normerna, vilket kan komma 
att påverka organisationen (Risman, 2016).     

2.1 Forskningsfråga 
Ovanstående problematisering kring genus, sociala konstruktioner samt textuell framställning 
har därmed mynnat ut i följande forskningsfråga: 
 
“Hur porträtterar sig män och kvinnor i personliga brev när de söker utannonserade tjänster?” 

2.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera, analysera och jämföra om de ojämlika förhållanden 
som konstitueras i samhället kan återspeglas på individnivå. För denna uppsats avgränsas detta 
till personliga brev skrivna av tillsatta enhets- och förvaltningschefer i en mellanstor svensk 
kommun. Med utgångspunkt i en diskursanalys vill vi således studera, analysera och jämföra 
hur män respektive kvinnor inom en specifik yrkesgrupp porträtterar sig själva textuellt då de 
sökt och erhållit en chefsposition. 

2.2.1 Vision 
Målsättningen är att presentera ett underlag som kan återspegla hur det sociala samspelet 
konstitueras i en specifik del av dagens samhälle. Tanken är således att belysa hur aktuella 
normativa beteenden återfinns i praktiken, i vårt fall, personliga brev. Med utgångspunkt i den 
dynamiska omvärlden är det högst aktuellt att studera i vilken grad den sociala kontexten 
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påverkar individen och hur detta beteende speglas redan inom det första stegen in i 
organisationen. Det blir därför intressant att studera de personliga breven både i jämförelse med 
varandra men också i jämförelse med vad tidigare forskning inom området påpekar.  
 
Förhoppningen är att bidra med en medvetenhet gällande genus och dess påverkan på män och 
kvinnors sociala framställning. Vi anser att genusdiskussionen inom fler områden behöver 
belysas för att genomsyra samhället i den kunskapsackumulation som Hirdman (1998) saknar. 
Detta för att sluta förminska dess innebörd och slutligen förstå att den faktiskt har en påverkan 
på organisationens funktionalitet.  
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3. TEORI OCH METOD 

________________________________________________________________ 
Detta kapitel inleds med definition av begreppet diskurs för att sedan etablera vetskap kring 
den diskursanalytiska metoden. Genom att använda oss av en kritisk diskursanalys integreras 
vårt teoriavsnitt även av metod, detta då diskursanalytiker menar att det inom ämnet inte går 
att särskilja teori och metod från varandra. Diskursanalysen innehåller därmed såväl 
teoretiska modeller som metodologiska riktlinjer, ett så kallat “helhetspaket”, där den kritiska 
diskursanalysen där delarna text, diskursiv praktik & social praktik står i fokus. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Diskurs 
Eftersom begreppet diskurs är omdiskuterat och mångtydigt kommer vi till en början göra en 
generell förklaring av diskursens innebörd och hur vi i vår uppsats valt att använda oss av 
begreppet. I vår mening är det svårt att behandla ämnet diskurs utan att nämna Michel Foucault, 
då han genom såväl empiriska undersökningar som teoribildning till stor del lagt den 
vetenskapliga grunden för diskurs samt diskursanalys. Foucault själv behandlar diskursen på 
följande vis: 
 

Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma 
diskursiva formation… den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man 
kan definiera en mängd av existensvillkor (Foucault 1972:133 ur Winther-
Jørgensen & Phillips, 2000, s.19 ) 

 
Winther-Jørgensen & Phillips (2000) ger en mer konkret definition av diskurs och menar att 
det är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther-
Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). Ett exempel på detta kan tänkas vara diskursen som 
universitetslärare använder sig av, där studenter kan tänkas ha svårt att förstå den rådande 
diskursen eftersom de står utanför den vetenskapliga professionen.  
 
Phillips och Hardy (2002) har en mer utvecklad definition där de även tar hänsyn till det sociala 
samspelet: 
 

Vi definierar diskurs som en uppsättning sammanhängande texter och den praxis 
som är kopplad till deras produktion, spridning och mottagande som något som 
skapar ett objekt [...]. Den sociala verkligheten är med andra ord producerad och 
blir verklig genom diskurser, och socialt samspel kan inte förstås till fullo utan 
att man refererar till de diskurser som ger det mening (Phillips och Hardy 2002, 
s.3). 
 

Fairclough (1992) menar att många ofta refererar diskurs som det talade eller skrivna språket, 
men att detta endast kan ses som en dimension av diskursen. Fairclough (1992) menar vidare 
att diskursen inte endast kan ses som en enhet som går att definieras självständigt, utan att 
diskursen måste sättas i relation till den sociala kontexten. Vi har valt att använda oss av 
begreppet diskurs i enlighet med Fairclough, då vi menar att diskursen inte endast är ett sätt att 
använda språket, utan att den även bidrar till att konstituera sociala kontexter. 
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3.2 Diskursanalys 
Diskursanalysen lägger tonvikt på “hur olika versioner av världen, samhället, händelser och 
inre psykologisk verklighet produceras i diskurser” (Potter, 1997:146 ur Bryman och Bell, 2011 
s. 531). Philips och Hardy (2002) menar således att en diskursanalytikers uppgift centrerar kring 
att reda ut relationen mellan verkligheten och diskurserna. Detta kan göras med hjälp av flera 
metodiska angreppssätt, men vi har i denna studie valt att använda oss av den kritiska 
diskursanalysen. Målet med denna kritiska diskursanalys är därmed att kartlägga relationer 
mellan språkbruk och social praktik, alltså att påvisa hur diskursiv praktik speglar samt aktivt 
bidrar till social förändring. Varje kommunikativ händelse är en form av social praktik eftersom 
den antingen ifrågasätter eller reproducerar diskurser (Winter-Jørgensen & Philips, 2000).  
 
Fairclough är den kritiska diskursanalysens fader och är återkommande citerad inom det kritiskt 
diskursanalytiska fältet. Inom Faircloughs teoribildning hävdar han att det måste finnas en 
anknytning mellan text och samhällskontexten. Därmed ses enbart analys av text som ett 
otillräckligt medel inom diskursanalysens ramar. Det krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt 
som förenar textanalysen med analys på ett större socialt plan (Fairclough, 1992). Avsikten med 
att använda en kritisk diskursanalys är att förklara den diskursiva praktikens funktion i 
bibehållandet av den sociala kontexten samt att kartlägga sociala relationer vilka kan innebära 
ojämlikheter. Intentionen är att bidra till en social förändring då dessa relationer ifrågasätts, och 
på så vis närma oss mer jämlika sociala maktförhållanden, delvis i kommunikationsprocesser 
samt i samhället som helhet (Winter-Jørgensen & Philips, 2000).  

3.3 Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysens utgångspunkt är att genom tre dimensioner; text, diskursiv 
praktik samt social praktik analysera hur diskursiva praktiker, i vårt fall personliga brev, 
förbinder sig till en större social kontext. Anledningen att just detta tillvägagångssätt ses som 
kritiskt är på grund av dess ambition att inte endast uppmärksamma eventuella 
ojämställda samhälleliga kontexter, utan också ifrågasätta dem i hopp om att påverka till en 
förändring (Winther-Jørgensen och Phillips, 2000). Analysen av de personliga breven kommer 
ske systematiskt genom användandet av de tre dimensionerna text, diskursiv praktik samt social 
praktik.  
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Modell 1. Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys (1992, s. 73) 
 

3.3.1 Text 
I dimensionen text kommer vi utifrån Faircloughs (1992) modell fokusera på fyra aspekter; 
ordval, personifiering, modaliteter och hedge. 
 
Att analysera ordval innebär att rikta fokus mot de ord individen använder samt hur dessa 
sammansätts i meningsuppbyggnader. Under aspekten ordval är det även möjligt att studera hur 
personlig texten framstås vara, detta skall däremot inte blandas ihop med den andra aspekten, 
personifiering. Personifieringen står för den grad individen personliggör såväl andra individer 
som institutioner. Exempelvis, vid annonsering av en tjänst skrivs “vi söker dig med 
redovisningserfarenhet” istället för “vi söker en redovisningsekonom” eller att det i en 
tidningsartikel skrivs “företagsledaren Helena” istället för “företagsledaren” (Winther-
Jørgensen och Phillips, 2000). 
 
De sista aspekterna, modalitet och hedge, utgör också delar av det som Fairclough (1992) 
kopplar samman med meningsuppbyggnad. Modaliteter fokuserar på talarens2 grad av 
instämmande i en sats. T.ex. “det är varmt”, “jag tycker det är varmt” eller “kanske är det lite 
varmt”. Ytterligare exempel på modaliteter är när media vill få tolkningar att framstå som 
absolut fakta, som att skriva “det är ett hot” istället för att skriva “vi anser att det är ett hot”. 
Hedge är när ett påstående i en sats modereras genom att använda ord som “lite” eller “liksom”. 
Exempelvis “om det där var fel, ja kanske lite”. 
  

                                                           
2 Trots att det i denna studie är fokus på text och “författaren” vore en lämpligare benämning. Väljer vi att i 
enlighet med Winther-Jørgensen och Phillips (2000) benämna producenten av texten som “talaren”. 
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3.3.2 Diskursiv praktik 
Winther-Jørgensen och Phillips (2000) beskriver dimensionen diskursiv praktik som en brygga 
mellan text och social praktik. I vår studie är den diskursiva praktiken de personliga breven. 
Den diskursiva praktiken kan analyseras genom intertextualitet, vilket betyder att text som 
produceras alltid bygger på tidigare producerade texter och bibehåller på så vis etablerade 
diskurser. Winther-Jørgensen och Phillips (2000) lyfter ett exempel där två platsannonser 
jämförts, där den ena ses som innovativ och idérik samtidigt som den andra sågs som 
konventionell, detta då den senare upprätthöll en traditionsenlig diskurs. I och med den 
traditionsenliga diskursen hade den senare annonsen en hög grad av intertextualitet. Den 
diskursiva praktiken kan även analyseras genom intertextuella kedjor, vilket innebär att 
“samma” text återfinns i flera utföranden. 
Intertextualitet kan återfinnas i utformningen av personliga brev eftersom det existerar 
etablerade mallar över vad ett personligt brev ska innehålla. Enligt Hågård (2003) skall ett 
personligt brev bland annat innehålla följande: 
 

• Varför du söker samt en övertygan om varför just du passar för tjänsten 
• Vilken erfarenhet du har som matchar med det som företaget letar efter 
• Vilken kunskap du har om företagets produkter/tjänster och marknad 
• Vilka personliga egenskaper som utmärker dig 
• Vilken typ av anställning du söker, t.ex. deltid, heltid eller praktik 

3.3.3 Social praktik 
Dimensionen social praktik sätter personers handlingar i flerfaldiga perspektiv. Å ena sidan är 
handlingar tydliga, kontextbundna och individuella. Å andra sidan är de också 
institutionaliserade och socialt förankrade och är därför till viss del återkommande (Winther-
Jørgensen och Phillips, 2000). 
 
Vid analyserande av dimensionen social praktik är det inte tillräckligt att enbart använda den 
diskursiva analysen, då detta område innefattar både diskursiva och icke diskursiva 
komponenter. Winther-Jørgensen och Phillips (2000) menar att det således är essentiellt att 
komplettera den diskursiva analysen med sociologiska teorier för att se om den diskursiva 
praktiken omstrukturerar eller reproducerar de rådande diskurserna, samt vilka konsekvenser 
det får för den större sociala praktiken. 
 
Det beskrivs däremot inga klara riktlinjer över vad som “sociologiska teorier” innefattar, vilket 
innebär att forskaren får ett utrymme att agera utefter vad denne anser mest fördelaktigt för sin 
studie. Trots att detta kan komplicera vissa delar av genomförandet, skapar tillvägagångssättet 
samtidigt förutsättningar för en analys som är optimalt utformad för att besvara rådande 
forskningsfråga.  
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4. METOD  
________________________________________________________________ 
I kapitel fyra delges hur vi gått tillväga i såväl val av litteratur som vid insamling av empiri, 
samt hur de båda avgränsats. Vidare introducerar vi och ger en närmare genomgång av 
studiens två metoder; innehållsanalys samt diskursanalys. Där innehållsanalysen hjälper oss 
att kategorisera och sortera materialet. Material som sedan genom den kritiska 
diskursanalysen och Faircloughs tredimensionella modell analyseras ytterligare. Kapitlet 
avslutas med de metodologiska överväganden vi identifierat för studien.  
________________________________________________________________ 
 
Tidigare studier och forskare har presenterat svårigheter vid studerandet av manliga och 
kvinnliga skillnader i språkanvändning. Newman et al. (2008) lyfter exempelvis att det är 
flertalet studier som har ett ytligt urval och av den anledningen blir studiernas validitet också 
sämre. För att försöka besvara vår forskningsfråga “hur porträtterar sig män och kvinnor i 
personliga brev vid ansökan av utannonserad tjänst” på ett utförligt sätt har vi därför valt att 
dela in studien i två olika sektioner.  
 
Den första sektionen utgörs av en innehållsanalys, som hjälper oss att kategorisera och kartlägga 
på vilket sätt män och kvinnor använder språket. Utifrån denna analys har vi sedan att fortsatt 
studien genom en kritisk diskursanalys där vi på en mer detaljerad nivå kunnat studera 
eventuella skillnader som uppstår i den textuella framställningen mellan könen. Vi har valt att 
analysera den insamlade empirin ur två metodansatser för att djupare kunna beskriva och 
studera kvinnlig och manlig språkanvändning. Eftersom vårt urval exempelvis inte är lika 
omfattande som det urval som Newman et al. (2008) presenterar har det därför blivit av vikt för 
oss att studera materialet på ett en mer detaljerad nivå.  
 
För att skapa grundläggande förutsättningar och en bild av den historiska och den mer aktuella 
genusdiskussionen har vårt arbete börjat med en bredare genomgång av skrifter, där såväl 
vetenskapliga artiklar som annan relevant litteratur bearbetats. Innehållet har sedan avgränsats 
till en problemdiskussion där vi adresserar de faktiska skillnaderna som uppstår mellan män 
och kvinnors användning av språket. Det underlag som behandlats har främst berört områden 
som genus, diskurs och språkanvändning. De vetenskapliga artiklarna som vi funnit relevanta 
för denna studie har hämtats från databaser, såsom Primo och Google Scholar, vilka vi fått 
tillgång till via Örebro Universitet. Sökorden för dessa har fokuserats till olika formuleringar 
av “gender inequality”,  “social norms”, “discourse”, “critical discourse analysis”, “social 
differences between men and women in society”, “difference in language use” och “gender 
structure theory” .  
 
Vid sökningarna i Primo och Google Scholar har vi i många fall också använt det avancerade 
sökfältet för att avgränsa sökningen ytterligare. Vi har mer specifikt använt oss av “peer-
reviewed journals” och “articles”. Detta för att veta att de artiklarna vi i slutändan valt varit 
vetenskapligt granskade. I vissa fall har vi specificerat sökningen ytterligare genom att använda 
urval såsom “gender”, ”sociology” och “samhällsvetenskap”.  Urvalsprocessen har sedan skett 
genom att vi selektivt läst artiklar och således valt de som vi funnit givande och relevanta för 
studien. Vi har i sökprocessen exempelvis använt sökorden “social differences between men 
and women in society”. Vid denna sökning fick vi 22 träffar i Primo varav en av dessa artiklar 
valdes ut till denna studie.  
 



12 
 

Insamlingen av empiri grundar sig i personliga brev, dessa kommer från personer som har sökt 
och erhållit tjänster som antingen enhets- eller förvaltningschefer i en mellanstor kommun i 
Sverige. Eftersom vi enbart mottagit personliga brev från män och kvinnor har vi i denna studie 
inte kunnat ta hänsyn till ickebinär textuell framställning.  
 
Då dessa personliga brev är en offentlig handling har kommunens kundtjänst (kommunsupport) 
i första hand kontaktats. Kommunsupport har sedan kopplat oss vidare till HR-avdelningen där 
vi kommit i kontakt med anställda som haft befogenhet att tillmötesgå vår förfrågan. Genom 
detta tillvägagångssätt kan vi säkerställa att det är personernas autentiska brev och således vara 
mer säkra på att korrigeringar ej genomförts i avseende att påverka studien, vilket även Bryman 
och Bell (2011) menar är av stor vikt för studiens trovärdighet. De handläggare som arbetat 
med detta underlag har enbart uteslutit namn, adress och personnummer. Detta eftersom de kan 
anses vara känsliga uppgifter, i övrigt har inga korrigeringar genomförts. I materialet har vi 
enbart fått markeringar huruvida det är en man eller kvinna som skrivit dokumentet.  
 
För att avgränsa studien valde vi att efterfråga ansökningar mellan åren 2012-2018. 
Anledningen till val av tidsperiod var att vi ville försäkra oss om att underlaget blev tillräckligt 
stort för att kunna genomföra de analysmetoder vi valt, vilket vi anser kräver ett större urval. 
Det större urvalet blir essentiellt för studiens validitet (Newman et al. 2008). Tidsperioden 
resulterade i 103 personliga brev. Eftersom vi har valt att avgränsa oss till personliga brev från 
tillsatta enhets- och förvaltningschefer mellan 2012-2018 resulterade detta i fördelningen, 35 
brev skrivna av män och 68 brev skrivna av kvinnor. 

4.1 Innehållsanalytisk metod 
Studien vi genomfört är av kvalitativ utformning. Den lägger ett stort fokus på det lingvistiska 
i personliga brev och är således språkbaserad. Den huvudsakliga metoden vi använt oss av för 
att bearbeta de personliga breven är en diskursanalys, vilket innebär att innehållsanalysen agerar 
som en förstudie och språngbräda till en mer djupgående analys. Innehållsanalysen har bidragit 
med en modell som underlättat vid kategoriserandet av de språkliga mönstren.   
 
Utformningen gör vår studie till en kvalitativ undersökning då det är text och inte siffror som 
är relevanta (Bryman & Bell, 2011). När vi utfört analysen har vi utgått från empirin och 
samtidigt funnit stöd i teori för att förklara och underbygga de mönster som vi har kunnat 
betrakta i de personliga breven. I den andra delen av uppsatsen genomför vi en diskursanalys 
där vi valt att använda de teman och mönster som vi uppmärksammat i innehållsanalysen för 
att sedan placera detta i en större samhällsenlig kontext. I diskursanalysen använder vi oss av 
tidigare forskning för att tolka och förstå de empiriska exempel som framkommit i 
innehållsanalysen.  
 
Innehållsanalys är en metod som innebär analys av dokument vilken kan göras av såväl 
kvantitativ som kvalitativ karaktär. Genom ett systematiskt tillvägagångssätt kodas och 
tematiseras det empiriska materialets innehåll (Bryman och Bell, 2011). Vi har i vårt arbete 
med denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys vilket betyder att 
tematiseringen av underlaget till fullo inte bestämts på förhand. Ett antal kategorier och teman 
styr inledningsvis studien men andra kategorier och teman tillåts tillkomma under det löpande 
arbetets gång vid bearbetning av det empiriska underlaget (Bryman och Bell, 2011).   
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För att strukturera och analysera det empiriska underlaget vi tillhandahållit har vi i ett första 
steg utvecklat två modeller, en för män och en för kvinnor. Det har blivit essentiellt för studiens 
jämförelse att koda de personliga breven med en uppdelning i kön för att således identifiera 
utmärkande kategorier i respektive modell (Hansson, 2012). Genom detta tillvägagångssätt har 
vi lättare kunnat strukturera, sortera och kategorisera de olika texterna, vilket underlättat vid 
vidare analys. 
Nedan i figur 1 ses ett exempel på det första steget av kategoriserande. Vid bearbetning av de 
personliga breven har vi valt att fokusera på ord, meningar eller teman vilka varit 
återkommande i de personliga breven. Utifrån de återkommande formuleringar och teman som 
identifieras har dessa sorterats till mer övergripande kategorier, vilket i figuren benämns som 
”koncept”. Exempelvis om kvinnor eller män i flertalet brev skriver om husdjur kan kategorier 
benämnas till 1. hund, 2. katt etc. I det “empiriska exemplet” finns det sedan ordagranna 
illustrationer på hur män respektive kvinnor uttryckt sig inom denna kategori. Vid 
kategoriserande av koncept är det därför viktigt att dessa inte överlappar varandra och att de 
empiriska exempel som används vid kategoriserande enbart kan kopplas till ett koncept 
(Hansson, 2012). Om ett empiriskt exempel kan identifieras med flertalet kategorier är det 
essentiellt att antingen sammanslå dessa kategorier till en, eller dela upp dem så att de är 
ömsesidigt oberoende och överlappning ej sker. Genom detta tillvägagångssätt är det möjligt 
att skapa en större tilltro till presenterad data, vilket således ökar studiens validitet.  
 
Då flertalet individer beskriver sig själva på liknande sätt har vi i de empiriska exemplen valt 
att inte ta med återupprepande meningar. Således innebär detta att det i vissa fall finns ett 
bredare urval men det har inte varit väsentligt i denna studie att lyfta dessa repetitiva 
formuleringar. Vidare har vi valt att anonymisera delar av de empiriska exemplen för att 
säkerställa att deltagarnas identitet inte går att urskilja. Vid viss känslig information som namn, 
ålder eller bostadsort har dessa ord utbytts mot X.  
 

 
Figur 1, Hansson, (2012). Egen översättning 
 
När första steget av kategorisering är genomfört har vi fortsatt bearbetningen med en vidare 
kategorisering av det vi identifierat som “koncept”. Vi har vidare utvecklat två ytterligare 
modeller, en för män och en för kvinnor, som använts i syftet att reducera antalet koncept, se 
figur 2 (Hansson, 2012). Genom att minimera antalet koncept ämnade vi underlätta för den 
analys som vi i slutändan genomfört. Likt ovanstående är det också här av vikt kategorierna 
inte överlappar varandra och således kan platsa i flera olika teman (Hansson, 2012). 
Kategorierna behöver då även här delas upp i mindre beståndsdelar för att enbart platsa i ett 
tema.  
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Om vi fortsätter i linje med ovanstående exempel har kategorierna som hund och katt flyttats 
över till denna modell och sorterats in under rubriken ”koncept”. Med utgångspunkt i de 
identifierade kategorierna vill vi nu skapa ett mer allmänt uttryck för dessa koncept och således 
utvecklas det som i modellen kallas för ”teman”. De olika sällskapsdjuren kan tänkas vara 
kategorier vilka utvecklas till ett sammanslaget tema som då exempelvis kan gå under rubriken 
“husdjur”. För att skapa en ytterligare abstrakt nivå och avgränsa den insamlade empiriska datan 
utvecklas det sista steget ”aggregerade dimensioner”, vilket i vårt fall skulle kunna tänkas vara 
“fritidsintressen”.  
 

 
Figur 2, Hansson, (2012). Egen översättning  

 
Vissa forskare menar att innehållsanalysen i sig inte kan ses som en metod, då den ej är ett 
verktyg för att generera data utan ett angreppssätt vid studerande av dokument. Andra menar 
att innehållsanalysen visst kan ses som en metod på grund av dess distinktion (Bryman och 
Bell, 2011). Vi väljer att se innehållsanalysen som en metod för att sortera, kategorisera och 
kommentera empirin. Innehållsanalysen blir därmed en dörröppnare till vidare analys. Av den 
anledningen har vi i vår studie valt att komplettera innehållsanalysen med en diskursanalys för 
att på djupet undersöka lingvistiken i de dokument som behandlas. Nedanstående avsnitt 
behandlar därmed såväl diskurs som diskursanalys närmare.   
 
En brist vi återfunnit i vår innehållsanalys är det faktum att vi inte vet vilken tjänst personen i 
fråga sökt, samt hur den tillhörande jobbannonsen sett ut. Anledningen till att vi anser att detta 
är av vikt beror på möjligheten att personerna beskriver sig med utgångspunkt att matcha de 
efterfrågade egenskaperna i annonsen. Det kan tänkas att ambitionen att bemöta annonsens 
efterfrågade egenskaper bidrar till uppmärksammade likheter i såväl teman som aggregerade 
dimensioner. Skillnaderna kan eventuellt bero på att det är differentierade tjänster som de 
personliga breven representerar vilka efterfrågar olika typer av egenskaper.   

4.2 Diskursiv metod 
Utifrån den diskursiva teori och metod som tidigare redogjorts för har vi med utgångspunkt i 
litteraturen sammanställt Tabell 1 (Winther-Jørgensen och Phillips, 2000; Fairclough, 1992). 
Vi har således bearbetat de begrepp och sammanhang som litteraturen presenterat för att sedan 
avgränsa studien till de begrepp vilka vi anser vara mest väsentliga.  
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Tabell 1 Sammanställning av analysverktyg 

 

TEXT 

Ordval 
Vilka ord använder individen för att beskriva sig själv? 
Hur personlig är texten? 
 
Personifiering 
Förekommer det personifieringar i texten?  
 
Modaliteter 
I hur stor grad instämmer individen om påståenden i det personliga brevet? 
 
Hedge 
Förekommer det uttryck som tyder på osäkerhet i individens beskrivning? 

DISKURSIV PRAKTIK 

Hur har individen producerat texten? 

SOCIAL PRAKTIK 

Hur kan vi sammankoppla det resultat vi fått från textanalysen genom genusteoretiska 
resonemang? 

 

4.2.1 Analys av Text 
Vid genomförandet av textanalysen har vi utgått ifrån den empiri vi sammanställt i 
innehållsanalysen. Vi har sedan analyserat insamlad data i enlighet med den kritiska 
diskursanalysen och ovanstående begrepp ordval, personifiering, modaliteter och hedge. 
Winther-Jørgensen & Phillips (2000) och Fairclough (1992) presenterar fler diskursiva begrepp 
än de fyra vi ovanstående redogjort för. Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till just dessa 
fyra begrepp, då vi anser att de var av högst relevans för vår studie. Till dessa begrepp har vi 
också skapat frågor som vi i samband med analysen har burit med oss för enklare kunna urskilja 
specifika mönster i de olika texterna. Det som således har blivit centralt för diskursanalysen i 
detta skede är det som benämns som empiriska exempel i innehållsanalysen, vilka vi identifierat 
från de personliga breven. Genom dessa har vi studerat, analyserat och jämfört hur män och 
kvinnor porträtterar sig själva i personliga brev vid sökande av utannonserad tjänst, utifrån den 
diskursiva analysens teoretiserande.  
 
Vid analyserandet av ordval har vi valt att inte fastna i lingvistiska detaljer som exempelvis 
ordföljd. Utan fokus läggs snarare på utmärkande ord som personerna valt att beskriva sig själva 
med samt hur personlig texten framstår att vara. I och med detta tillvägagångssätt har vi kunnat 
identifiera om det funnits specifika ordval som tenderar att uppstå oftare vid manlig textuell 
framställning än vid kvinnlig, och tvärtom. Beskrivande ordval kan exempelvis vara 
“målinriktad”, “ödmjuk” och “kommunikativ” och exempel på personlig text kan exempelvis 
vara meningsuppbyggnader som innehåller ord liknande “familj”, “löptur” och “yoga”.  
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Vi har i ett vidare skede också valt att analysera huruvida texten är personifierad eller inte. 
Begreppets innebörd syftar till om talaren skriver med hänsyn till mottagaren eller om talaren 
utelämnar denne i texten (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Fenomenet kan synliggöras 
genom att talaren exempelvis skriver “min fru Åsa, 42” eller “min fru”, där då det 
förstnämnda exemplet är vår tolkning av personifiering i samband med personliga brev.  

 
Vi har vidare även valt att analysera olika typer av meningsuppbyggnader i de personliga 
breven, detta med fokus på modaliteter och hedge. Med meningsuppbyggnader menar vi att 
studera en större textuell kontext och det skall inte förväxlas med lingvistiska detaljer som 
exempelvis ordföljd. Med utgångspunkt i modaliteter har det för oss varit essentiellt att studera 
hur instämmande talaren är när denne porträtterar sig själv. Med “graden av instämmande” 
menar vi huruvida talaren ställer sig bakom sitt påstående eller inte. ”Jag är sympatisk”, ”jag 
ser mig som sympatisk” eller ”mina kollegor ser mig som sympatisk” är tre olika grader av 
instämmande där ”jag är sympatisk” är mest instämmande. Författaren får genom det första 
exemplet läsaren att tro att det som står skrivet är en absolut sanning, medan de två senare 
exemplen är mer avståndstagande till ordvalet “sympatisk”. Vidare har också begreppet hedge 
varit av intresse för analysen, då detta begrepp tar sig i uttryck vid olika grader av osäkerhet 
och innefattar vanligtvis ord som “lite” och “liksom” (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Vi 
har här sett till exempel som tyder på att talaren till de personliga breven uppvisar någon form 
av osäkerhet då de använder uttryck liknande “lite” och “liksom”.  

4.2.2 Analys av Diskursiv praktik 
I analysen av den diskursiva praktiken har vi analyserat hur de personliga breven är skrivna. 
Eftersom samtliga personliga brev anonymiserats har vi inte haft möjlighet att fråga personerna 
som har skrivit breven hur de valt att gå till väga i den skrivande processen. Vi ser däremot inte 
detta som något hinder för varken analys eller studiens resultat, då vi har annan litteratur som 
benämner de normativa sätten att gå till väga då personliga brev produceras (Hågård, 2003). Vi 
har valt att analysera detta med anledning av att studera hur olika individer valt att utforma sitt 
personliga brev och om de valt att tillämpa de normer som finns inom genren ”personligt brev”.  

4.2.3 Analys av Social praktik 
Winther-Jørgensen och Phillips (2000) menar att det är nödvändigt att diskursanalysen 
kompletteras av annan relevant teori. Diskurserna som vi identifierar kommer därmed att 
analyseras i en större samhällelig kontext i förhållande till genusteori. Detta för att se huruvida 
den diskursiva praktiken, de personliga breven, reproducerar eller omstrukturerar de tidigare 
existerande diskurserna. Vi vill därmed se hur resultaten från textanalysen och går att teoretisera 
och diskutera utifrån genusteoretiska resonemang.  
 
Vi väljer att inte ge genusteorin ett avsnitt som står separerat från den sociala praktiken. Vår 
ambition är istället att diskutera resultaten från textanalysen genom olika genusteoretiska 
perspektiv. Detta anser vi till förmån för läsaren kan göras under analysens gång. 
Utgångspunkten för de genusteoretiska resonemang vi för återfinns i vår inledande 
problematisering, men för att stärka diskussionen har ytterligare genusteoretiska bidrag lyfts in. 
I denna del har vår strävan varit att genom ett kritiskt förhållningssätt och med stöd av 
genusteori ifrågasätta hur diskurser i de personliga breven antingen reproduceras eller 
omstruktureras. Vi har också ämnat lyfta diskussionen om varför det ser ut som det gör. 
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När diskursanalys används finns det en problematik som Winther-Jørgensen och Phillips (2000) 
belyser. Genom att använda diskursanalys är det lätt att fastna i de diskurser som forskarna vill 
analysera, detta leder till att diskursanalytikerna finner vad de vill finna. Faktumet att vi alltid 
befinner oss i en diskurs gör att det kan vara svårt att kliva utanför diskursen och vara objektiv, 
det kan således vara svårt att behålla distans till ämnet och inte dra paralleller eller tolka ting 
som egentligen inte existerar. Det är även av stor vikt att inte reflektera över vilka resultat som 
borde framkomma innan analysen genomförs för att hålla ett öppet sinne och en transparens. 
Faktumet att diskursanalytikern har en kännedom om olika diskurser kan göra att denne gör 
felaktiga tolkningar (Winther-Jørgensen och Phillips, 2000).  

4.3 Metodologiska överväganden 
Bryman och Bell (2011) skriver att det är viktigt att vara konsekvent i kodningen av materialet 
när innehållsanalys används som metod. Det krävs därför mycket uppmärksamhet och att noga 
läsa texterna som ska analyseras, detta för att inte bedöma texterna olika. När en innehållsanalys 
genomförs letar forskaren efter specifika mönster och risken finns då att slutsatser som inte är 
korrekta dras. Risken blir även att forskaren letar efter det underlag denne vill hitta och tolkar 
därmed underlaget på ett icke korrekt sätt (Bryman & Bell, 2011).  
 
Det faktum att vi är tre personer som analyserat materialet kan ha haft inverkan på hur materialet 
bearbetats och således kan detta vara en anledning till eventuella differenser i analyserandet. 
Även om vi har skapat en mall över hur texterna ska granskas så kan denna mall tolkas olika av 
oss tre. Fritidsintressen till exempel kan tolkas på många olika sätt och det finns många olika 
grader och nyanser av varje tema som väljs ut. För att försöka undvika denna problematik med 
eventuella olika bedömningar av texterna har materialet genomarbetats av samtliga 
gruppmedlemmar vid multipla tillfällen. Att vi är tre personer som har analyserat samma 
material har enligt oss även sina fördelar. Vi anser att vår validitet stärks då vi etablerat fler 
perspektiv på vad som är relevant att ta med i innehållsanalysen. Skulle det endast vara en 
person som analyserat materialet finns det risk att viss subjektiv vinkling uppstår, eftersom 
varje person har en egen referensram och åsikter som kan vara svåra distansera sig ifrån.  
 
Den tidsperiod som vi behövt avgränsa oss till innebär att vi inte kunnat studera ett mer 
omfattande underlag. Vid en längre granskningsperiod, exempelvis som den studie som 
Newman et al. (2008) genomfört, är det möjligt att skapa ett bredare urval. Det större urvalet 
kan anses ha en större validitet när det kommer till att representera samhället som helhet. 
Resonemangen innebär å ena sidan att vi skapar en hög validitet inom den bransch vi valt att 
studera, då vi nischat oss mot specifika positioner inom den offentliga sektorn. Den smala 
infallsvinkeln blir å andra sidan också en nackdel, då detta nödvändigtvis inte behöver spegla 
hela samhället.   
 
De personliga brev vilka skapat vårt underlag till denna studie är inte producerade för studiens 
skull, utan är befintliga ansökningsbrev från kommunens tillsatta enhets- och 
förvaltningschefer. Enligt Bryman och Bell (2011) beskrivs innehållsanalyser som icke-
reaktiva, det betyder att materialet som studeras inte påverkas av forskarens närvaro. Att 
använda oss av redan befintligt material var för oss en viktig del av studien, för att således öka 
validiteten. Bryman och Bell (2011) fortsätter med att förklara att innehållsanalyser kan ge 
information om grupper som kan vara svåra att komma åt. Genom att göra en innehållsanalys 
behöver vi inte heller ta tid från de personer som producerat materialet till studien, vilket vi 
hade behövt göra om vi exempelvis valt att tillämpa en intervjustudie. Detta medför att vi i 
denna studie således kunnat bearbeta en större mängd empiri. 
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5. EMPIRI 
________________________________________________________________ 
Nedan redovisas vårt empiriska underlag vilket systematisk delats upp i fyra modeller. Först 
ges en beskrivning över hur de empiriska exemplen delats in i koncept, som vidare tematiserats 
och till sist sammansatts tillsammans med andra teman i aggregerade dimensioner. Detta följs 
av ett avsnitt som ämnar förklara och analysera modellerna. Där återfinns underrubriker vilket 
representerar samtliga aggregerade dimensioner för såväl män som kvinnor. Därefter förs 
resonemang kring de teman och koncept vilka vi anser varit utmärkande. 
_______________________________________________________________ 
 
Kodningen och sammanställningen av de personliga breven resulterade i fyra modeller, två 
kvinnliga samt två manliga. Vi har avgränsat samtliga koncept till teman och slutligen nio 
aggregerade dimensioner i den kvinnliga modellen och åtta aggregerade dimensioner i den 
manliga modellen. De aggregerade dimensionerna skapar en mer abstrakt nivå som vidare 
visualiserar hur män respektive kvinnor porträtterar sig i deras personliga brev. Nedan 
presenteras dessa fyra modeller som kommer att utgöra det empiriska underlaget för denna 
studie. Figur 3 och 4 är sammanställda i enlighet med Figur 1 (se avsnitt 4.1 i metod). Figur 5 
och 6 är sedan en påbyggnad av dessa (se figur 2 i avsnitt 4.1, metod) där en mer abstrakt nivå 
av manlig och kvinnlig porträttering kan utläsas.  
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Figur 3. Empiriska exempel kvinnor
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Figur 3, Empiriska exempel för kvinnor. 
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Figur 4. Empiriska exempel män
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Figur 4, Empiriska exempel för män. 
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Figur 5. Aggregerade dimensioner kvinnor
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Figur 5, Aggregerade dimensioner kvinnor.  
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Figur 6. Aggregerade dimensioner män  
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Figur 6, Aggregerade dimensioner män. 

5.1 Innehållsanalys 
Nedan följer en förklaring av de koncept, teman och aggregerade dimensioner som presenterats 
i figurerna ovan. Ambitionen med att även föra ett resonemang gällande detta i text, är för att 
ge läsaren möjlighet till bättre förståelse för de mönster vi identifierat.  

5.1.1 Framgång 
För att förklara det visuella innehållet som de fyra empiriska modellerna presenterar vill vi 
belysa de delar som vi finner essentiella för hur män respektive kvinnor tenderar att porträttera 
sig i sina personliga brev. Utgångspunkterna för resonemangen kommer att återfinnas i de mer 
abstrakta nivåerna av aggregerade dimensioner. Men för att förklara dessa behöver vi också 
redogöra för bakomliggande teman och koncept. I figur 5, kvinnornas aggregerade modell, 
sammanställs koncepten relationsorienterad och nära ledarskap till temat individens mervärde, 
vidare sammanställs också koncepten inkluderande och meningsfullt till temat 
meningsskapande. Det som blir intressant att lyfta med dessa två teman är att begreppen skapar 
den aggregerade dimensionen framgång genom teamkänsla. Kvinnor har således genom sin 
textuella framställning bidragit till skapandet av en dimension som skiljer sig från den manliga 
aggregerade modellen i figur 6.  
 
Vidare innebär detta att kvinnor i större utsträckning presenterar sig genom en relationsinriktad 
sida där gruppen som helhet får ett stort fokus i deras önskade ledarskap. För den kvinnliga 
ledaren är det essentiellt att medarbetaren känner sig inkluderad i arbetsprocessen och 
beslutsfattandet samt att denne finner sitt arbete meningsfullt. För att uppnå denna relation på 
arbetsplatsen väljer flertalet kvinnliga enhets- och förvaltningschefer att anamma 
ett relationsorienterat och nära ledarskap. Den manliga modellen och dess aggregerade 
dimension framgång genom resultat, vilken är motsatsen till kvinnornas aggregerade dimension 
framgång genom teamkänsla, lyfter istället ett differentierat tillvägagångssätt. Den manliga 
textuella framställningen utgår från koncepten beslutsfattande, högt tempo och målfokuserad 
som sedan sammanställs i det resultatfokuserade temat. Koncepten är formuleringar som kan 
likställas med begreppet tävling, vilket enligt Holmes (2006) typiskt manliga egenskaper. 
Vidare har även männen ett lösningsorienterat koncept och ett kommunikationskoncept som 
sammanställs i temat problemlösningsförmåga.  
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Det är dessa underliggande kategorier som gör att männens sätt att framställa sig textuellt skiljer 
sig från det relationsinriktade chefskap som kvinnorna presenterar i sina personliga brev. 
Männen visar således en vilja att praktisera ett mer resultatorienterat ledarskap som präglas av 
ett högt tempo, där målbilden står i fokus och besluten fattas utefter vad som förväntas bli det 
mest fördelaktiga utfallet för organisationen snarare än vad som är mest fördelaktigt för 
individen. Vidare är det resultatinriktade synsättet enligt Holmes (2006) också ett manligt drag, 
samtidigt som relationsorienteringen vilket kvinnorna uttrycker kan sammankopplas med 
kvinnlig interaktionell stil. Däremot återfanns resultatorienterade koncept och teman även hos 
kvinnor men inte på ett lika utpräglat sätt i varken mängd eller lingvistisk framställning som 
det gjorde hos männen. 

5.1.2 Relationer 
Det finns också flertalet likheter mellan figur 5 och figur 6. Den aggregerade dimensionen 
relationer är exempelvis en variabel som finns med i båda sammanställningarna. Både männen 
och kvinnorna tenderar att skriva om sina familjeförhållanden vid skapandet av de personliga 
breven, konceptet vänner är även det något som återfinns hos båda könen. Däremot kan en 
storleksskillnad identifieras där kvinnornas aggregerade dimension relationer är dubbelt så stor 
som männens. Indikationerna som detta medför är att kvinnor i större utsträckning presenterar 
en bredd bland sina relationer, vilket männen således inte tenderar att göra. När männen å ena 
sidan presenterar sina relationer i de personliga breven har de beskrivit sin innersta krets, vilket 
innebär att de enbart har nämnt sin partner, barn eller vänner. Kvinnor å andra sidan nämner 
utöver den innersta kretsen även barnbarn, släkt och grannar. Bredden av interaktioner som 
kvinnor väljer att presentera i sina personliga brev bidrar således till den större aggregerade 
dimensionen. Med utgångspunkt i den litteratur som vi inledande bearbetat i denna uppsats, på 
såväl genusområdet som andra områden, var det däremot inte överraskande att kvinnor till 
större grad än män fokuserar på relationer. 

5.1.3 Fritid 
Den aggregerade dimensionen fritid återfinns i båda modellerna och den är storleksmässigt 
snarlik mellan könen. De tillämpade teman som återfinns i de båda modellerna, träning, husdjur 
och sysselsättning, är även de identiska i respektive modell. Detta gör att vi genom observation 
av innehållsanalysen samt de aggregerade dimensionerna kan konstatera att män och kvinnor 
porträtterar sin fritid på relativt lika sätt. Det som skiljer sig åt mellan de sammanställda 
figurerna är koncepten. Män och kvinnor beskriver således sin fritid snarlikt men de tenderar 
att lyfta fram olika aktiviteter som de sysselsätter sig med.  

5.1.4 Karriär 
På liknande sätt som de aggregerade dimensionerna relationer och fritid, återfinns också 
dimensionen karriär i både den kvinnliga- och manliga figuren. För denna dimension skiljer 
sig däremot vissa bakomliggande teman åt mellan könen. Kvinnor tenderar likt männen att 
lägga vikt vid en önskan om framgång i sitt chefskap. Däremot skriver kvinnor i större 
utsträckning om diverse åtaganden vid sidan av sitt arbete, vilket vi identifierar som antingen 
en personlig karriär eller ett tillägg till den yrkesmässiga karriären. Män har istället i större 
utsträckning en vision om hur sitt chefskap kommer att utvecklas men är samtidigt öppna med 
att rikta kritik mot de områden som de har bristande kunskap.  
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Slutligen finner vi temat utbildning i både den manliga och kvinnliga framställningen. Utifrån 
det vi sammanställt i såväl den kvinnliga som manliga modellen är att den aggregerade 
dimensionen karriär är en övervägande stor del i bådas textuella framställning. De har en 
gemensam strävan efter utveckling, vilket de hoppas uppnå genom den nya chefsposition som 
de eftersöker. Individerna presenterar också en bakgrund om tidigare utbildning och vad de 
hittills har gått igenom i sin karriär. Detta innebär att de enligt den innehållsanalys som 
presenterats enbart skiljer sig genom självreflektioner i männens porträttering och åtaganden i 
den kvinnliga porträtteringen.  

5.1.5 Solidaritet, Produktivitet & Värnar om en bra arbetsmiljö 
Ytterligare tre aggregerade dimensioner som identifierats i såväl den manliga som kvinnliga 
modellen är solidaritet, produktivitet samt värnar om en bra arbetsmiljö. Det gemensamma för 
dessa tre dimensioner är samtliga bygger på personliga egenskaper. Men på grund av att män 
och kvinnor i flertalet fall tenderar att uttrycka sig på olika sätt i sin textuella framställning kan 
det uppstå skillnader gällande vilka teman som skapas och vilka av dessa som sedan kopplas 
till aggregerade dimensioner. 
 
Koncepten service och nytänkande är sammansättningar som enbart återfinns i de personliga 
breven skrivna av kvinnor, vilket kanske visar på en mer produktiv inställning vid jämförelse 
av den manliga modellen och dess koncept, teman och aggregerade dimensioner. I den 
aggregerade dimensionen solidaritet återfinns två teman i respektive modell, den sympatiska- 
och den omtänksamma individen. Under dessa teman återfinns i den kvinnliga modellen 
koncept som exempelvis tålmodig, tillit, ödmjuk och lugn. I likhet med Holmes (2006) är detta 
egenskaper som vi skulle klassa som underlättande och dessa är i sin tur sedda som typiskt 
kvinnliga. Liknande koncept som vi identifierat inom den kvinnliga porträtteringen återfinns 
också i den manliga porträtteringen, vilket innebär att vi således presenterat manliga egenskaper 
i figur 6 som Holmes (2006) således sätter en kvinnlig etikett på.  
 
För både figur 5 och 6 har vi identifierat den aggregerade dimensionen produktivitet. I den 
kvinnliga modellen består denna dimension av flera teman; den ledande individen, den 
övergripande individen och handlingsmönster. Om vi riktar fokuset mot temat den ledande 
individen består denna av ett antal koncept, vissa av dessa identifierar vi i likhet med Holmes 
(2006) som stödjande feedback vilket också är ett typiskt kvinnligt handlingsmönster. Ett 
exempel på detta kan vara konceptet konstruktiv, vilket innebär att kvinnan är mer mån om att 
framföra sin konstruktiva feedback på ett sätt som inkluderar snarare än exkluderar individen. 
Begreppet stödjande feedback går således att zooma ut och ses ur ett bredare perspektiv. 
Anledningen till att kvinnan i större mån kopplas till detta begrepp kan bero på den 
relationsinriktning som individen tenderar att porträttera sig utifrån. Den teamkänsla som 
kvinnor tenderar att vilja uppnå i sin omgivning i samband med det helhetstänkande och den 
konstruktiva sida som framkommer gör att kvinnor i större utsträckning kommer att använda 
sig av stödjande feedback i jämförelse med sina manliga kollegor.  
 
I den aggregerade dimensionen värnar om en bra arbetsmiljö, vilken återfinns i såväl 
kvinnornas figur 5 som männens figur 6, belyses två teman; den inbjudande- och den påhittige 
individen. Skillnaden som anträffas finner vi bland koncepten, där männen framlyfter sig som 
lyhörda och inkluderande. De två koncepten som för männen återfinns under den aggregerade 
dimensionen “värnar som en bra arbetsmiljö” återfinns i den kvinnliga modellen i samband med 
“framgång genom teamkänsla”. Anledningen till dessa placeringsskillnader uppstår beror på 
det som vi tidigare identifierat som en fundamental del av kvinnors ledarskap. Detta innebär att 
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kvinnor i större utsträckning lyfter fram dessa två koncept i samband med sitt ledarskap, medan 
männen nyttjar begreppen i hopp om att förbättra arbetsmiljön inom organisationen.  

5.1.6 Arbetsam 
Som tidigare diskuterat har det uppstått vissa skillnader mellan den manliga och den kvinnliga 
porträtteringen. Med utgångspunkt i dessa skillnader valde vi att skapa den aggregerade 
dimensionen arbetsam enbart i den kvinnliga modellen. En av anledningarna till detta beror på 
det större urvalet av personliga egenskaper som kvinnorna presenterade. Dimensionen arbetsam 
bygger på två teman, den flitiga samt strukturerade individen, detta på grund av formuleringar 
hos kvinnorna som rör nytänk och effektivitet, ord vi inte uppmärksammat i männens personliga 
brev. Holmes (2006) menar att det finns uttryck vilka ses som mer kvinnliga, det kan således 
tänkas att koncept som nytänkande och effektiv kan kopplas till kvinnliga uttryck. 

5.1.7 Banalt yttrande 
Slutligen återfinns även den aggregerade dimensionen banalt yttrande i både den manliga och 
den kvinnliga modellen. Den aggregerade dimensionen bygger på två teman; metaforer och 
avslutnings- och introduktionsfras. Kvinnor har i större utsträckning i sina personliga brev 
formulerat sig genom olika former av metaforer, såsom “med på tåget”, “blod, svett och tårar” 
och “nyckeln till framgång”. Skillnaden är dock inte övervägande stor i jämförelse mot den 
manliga textuella framställningen. Männen har istället formulerat sig genom uttryck såsom 
“bollar i luften” och “under mitt paraply”. Gällande temat avslutningsfras avser denna hur män 
respektive kvinnor väljer att avsluta sitt personliga brev, detta kan antingen göras genom ett 
statuerande om att arbetsgivaren kommer att återkoppla eller uttryckas genom en förhoppning 
om återkopplande gällande den ansökande tjänsten.  
 
Vad vi kan konstatera utifrån ovanstående resonemang är att det återfinns såväl likheter som 
skillnader i hur män respektive kvinnor porträtterar sig själv i sina personliga brev. För att skapa 
en mer nyanserad beskrivning kommer empirin vidare också analyseras samt jämföras med 
utgångspunkt i en kritisk diskursanalys.  
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6. DISKURSANALYS OCH DISKUSSION  
________________________________________________________________ 
Kapitel sex presenterar den analys som genomförts genom Faircloughs tredimensionella 
modell. Kapitlet inleds med textanalysen, vilken genomförts utifrån fyra aspekter. Vidare 
analyseras den diskursiva praktiken, vilken ses som bryggan mellan texten och den sociala 
praktiken. Avslutningsvis delger vi den analys vi gjort av hur texten kan sättas i in i ett större 
socialt sammanhang. 
_______________________________________________________________ 
 
Då vi använt ovanstående innehållsanalys som ett verktyg för att strukturera och kategorisera 
vår empiri ser vi att det är av betydelse att göra en mer djupgående analys, då en innehållsanalys 
i våra ögon kan ses som något grund. Materialet kommer att analyseras på en lingvistisk nivå 
för att sedan sättas i en större samhällskontext. På så vis skiljer sig diskursanalysen från 
innehållsanalysen då den ger oss en bredare uppfattning eftersom den väver samman olika 
diskursers betydelse för samhället. 

6.1 Textanalys 
I detta avsnitt kommer vi att studera den lingvistiska dimensionen i de personliga breven 
ytterligare med huvudfokus på fyra aspekter; ordval, personifiering, modaliteter och hedge. 

6.1.1 Ordval 
Vid analyserande av de personliga breven har det funnits både likheter och skillnader mellan 
hur män respektive kvinnor porträtterar sig själva i sina personliga brev, och som redogjort för 
i avsnitt 4.2.1 kommer denna analys att grunda sig i specifika ordval som tenderar att uppstå 
oftare vid manlig textuell framställning än vid kvinnlig textuell framställning, och tvärtom. Med 
ett fokus på ordval utifrån denna studie har vi identifiera att en av de större skillnaderna mellan 
könen är att män presenterar sig själva som resultatinriktade, medan kvinnorna presenterar sig 
själva som både resultat- och relationsinriktade.  
 

“Jag tror att en viktig del i chefsrollen är att få alla att känna sig delaktiga” 
“Jag ger stöd till mina medarbetare för att hjälpa dem att göra sitt bästa” 
“Tror mig vara en målinriktad ledare” 

 
Ovanstående citat är utdrag från de kvinnliga empiriska exemplen där individer förklarar att de 
både är relationsinriktade genom att vara både delaktiga och inkluderande, samtidigt som de 
också tror sig behärska en resultatinriktning. Tyngdpunkten i många av de kvinnliga texterna 
har i flera fall varit den omhändertagande aspekten, där det blir essentiellt för personen som 
skriver brevet att få med samtliga medarbetare i processen. Kvinnorna lyfter in aspekter som 
att de behärskar ett nära ledarskap, samtidigt som de är konstruktiva men också lugna och 
inlyssnande. Männen saknar helt denna relationsinriktade porträttering. Utifrån den empiriska 
data som vi analyserat finns det ingen man som presenterat sig själv som relationsinriktad, de 
lyfter snarare det faktum att de är vana med personalansvar. Men med hänsyn till detta lägger 
männen istället sin tyngdpunkt i att framställa sin resultatinriktade sida och hur detta kan gynna 
organisationen.  
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“En av mina starka sidor är att jag är resultatmedveten” 
“Jag har framförallt ett stort lösningsfokus” 
“Detta i kombination med att jag som person är ambitiös” 

 
Ovanstående citat är istället ett utdrag från de manliga empiriska exemplen där det tydligt 
framgår hur männen porträtterar sin resultatinriktade sida och att fokus riktas mot vikten av 
produktivitet inom bolaget. Vi har genom denna studie upplevt att männen tar mer plats än 
kvinnorna, då männen i sina personliga brev förklarar hur deras främsta egenskaper som 
resultatorienterad, lösningsorienterad och ambitiös kommer att vara en fördel för 
organisationen. Medan kvinnor istället porträtterar sig själva som att de kan vara en fördel för 
organisationen. 
 
En intressant aspekt som vi enbart stött på vid den manliga porträtteringen är det faktum att 
männen tenderar att lyfta upp personlig kritik. De har exempelvis uttryckt sig genom följande 
formuleringar; “En svag sida som jag har är min engelska, jag pratar ogärna engelska, så är det 
bara”, “Jag har visserligen ingen formell ledarskapserfarenhet inom kommunen” eller “Jag har 
ingen direkt chefserfarenhet [...] men jag är redo för nya utmaningar”. Fenomenet blir intressant 
då männen i stor utsträckning påbörjar sina brev med att lyfta sina kvalifikationer. Men det är 
mot slutet av de personliga breven som de lyfter att de antingen har någon brist bland de 
personliga egenskaperna eller att de helt enkelt saknar väsentlig ledarskapsutbildning. Trots 
dessa kritiska ordval ser männen inget hinder i att avancera i karriären. Samtliga kvinnor vars 
personliga brev vi analyserat har tidigare erfarenheter och uppnår, utifrån vad vi kunnat 
analysera, ansökningskraven. Kvinnorna presenterar således ingen personlig kritik, utan lyfter 
enbart sina personliga tillgångar.  
 
När det kommer till den personliga porträtteringen inom de personliga breven har vi identifierat 
både likheter och skillnader i ordval. Både män och kvinnor tenderar att lyfta fram sin familj 
och sin bostadssituation, det är också flertalet ansökningar som lyfter renovering av bostaden 
som en central del i sin personliga framställning. Däremot upplever vi att kvinnor i större 
utsträckning skriver att de “fixar” eller “pysslar” med sitt hem, medan männen skriver om 
“renovering” och “bygga”. Exempel på en kvinnlig formulering kan vara “Bor i hus i X, så det 
finns alltid något att pyssla med”, medan en manlig formulering istället kan vara “Som det lätt 
blir när man är igång och bygger så blev det garage, uterum, bod [...]”. Detta innebär att båda 
könen porträtterar liknande personliga områden i sina personliga brev, men de väljer att 
formulera sig på olika sätt när de skriver om dessa. Resonemanget stärks av Mulac et al. (2001) 
som genom sin talstudie menar att män och kvinnor delar liknande vokabulär, men väljer att 
uttrycka sig på differentierande sätt.  
 
Föga förvånande finns det också rena skillnader i personlig porträttering mellan kvinnor och 
män. Kvinnor som enligt Newman et al. (2008) i större del fokuserar på psykologiska och 
sociala processer vid textuell framställning har även i denna studie färgats av dessa 
underliggande normer. Exempelvis väljer kvinnor att skriva om föräldraledigheter, sin släkt och 
även om sina grannar.  
 

“På fritiden brukar jag och grannen ta långpromenader” 
“Jag umgås också mycket med släkten” 
“Jag blev istället hemma som föräldraledig i åtta månader”  
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Kvinnor fokuserar således mer på sitt “umgänge” och de relationer som de vårdar utanför 
arbetsplatsen. Männen är i större utsträckning mer opersonliga och distanserande, vilket även 
det är i linje med vad Newman et al. (2008) presenterar i sin studie. Männen skriver istället i 
större utsträckning om olika former av hobbys. Ett urval av det som identifierats i männens fall 
har varit fågelskådning, jakt och fiske, klockor samt teknik och data. 
 

“Under min uppväxt har mitt största intresse varit teknik och data”  
“Ett av mina största intressen är klockor” 
“Ett av mina största fritidsintressen är fågelskådning” 

 
Männen porträtterar en bild av sin “fritid” och vilka aktiviteter denna fylls av. De tenderar 
således att utelämna de sociala processer som sker utanför arbetslivet och fokuserar istället 
enbart på vad de anser vara personlig information för dem själva som individ. Även om kvinnor 
inte alltid uttrycker sig om liknande hobbys som männen, så förekommer det att kvinnor också 
presenterar vad de tycker om att göra på fritiden. De skriver då om olika former av träning, 
såsom löpning, dans och yoga. Det händer också att kvinnor till skillnad från männen väljer att 
blanda in sina sociala processer i ordvalet fritid. Exempelvis finns det en kvinna som skriver; 
“större delen av min fritid ägnar jag åt min man”. Vi har genom denna studie inte kunnat 
observera liknande porträtteringar från män. Den bredare personliga framställningen som 
kvinnor väljer att presentera gör således att de får fler dimensioner i sin textuella framställning 
i förhållande till den som männen presenterar.  
 
I breven har vi även kunnat se att kvinnor generellt sett är mer ödmjuka inför den sökta tjänsten 
än vad män är. Bland kvinnorna återfinns exempel som ”jag är också ödmjuk inför uppdraget” 
och ”jag är ödmjuk inför uppgiften” samt andra citat om ödmjukhet. Under konceptet ödmjuk 
hos männen återfinns endast en man berättar att hans medarbetare ser honom som ödmjuk. 
Männen har dock framställt sig som mer humoristiska än kvinnor, det finns inte en enda kvinna 
som har beskrivit sig själv med ordet humor. Ett exempel på en mans formulering om sin humor 
är "som person blir jag ofta beskriven med ett stort tålamod kryddat med humor". Enligt Wilson 
(2008) ses kvinnor i allmänhet som bland annat mer omsorgsinriktade, förstående och 
empatiska än män. Detta skulle kunna vara förklaringen till att kvinnor är måna om att 
framställa sig själva med egenskapen ödmjuk. 

6.1.2 Personifiering 
Vi har genom bearbetning av det empiriska underlaget upptäckt att det förekommer olika grader 
av personifiering inom de personliga breven. Begreppets innebörd syftar till om den som skapat 
brevet skrivit detta med hänsyn till mottagaren eller om producenten utelämnar denne i texten 
(Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). Fenomenet kan synliggöras genom att talaren 
exempelvis skriver “min fru Åsa, 42” eller “min fru”, där då det förstnämnda exemplet är vår 
tolkning av personifiering i samband med personliga brev. Vid analyserande av individernas 
textuella framställande och beskrivandet av sin partner är det däremot förhållandevis liknande 
formuleringar mellan män och kvinnor. Männen tenderar likt kvinnor att avstå från att bli allt 
för personliga i sin text genom att skriva formuleringar liknande “jag heter X är X år gammal 
och bor i X tillsammans med min familj bestående av en fru”. Det är enbart någon enstaka 
formulering som offentliggör namnen, vilket tyder på att män vid beskrivandet av sin familj 
väljer att inte bli allt för personliga. På liknande sätt väljer också kvinnor att formulera sig då 
de exempelvis skriver “min familj består av maken”. Anledningen till denna minimala 
personifiering när det kommer till presentation av familjen tänker vi kan bero på att detta är ett 
sidospår i den fullständiga presentationen. Även om familjen är en del av individens vardag är 



39 
 

det inte huvudfokus vid den textuella framställningen i det personliga brevet, vilket kan 
resultera i en mindre personlig text från både män och kvinnor.  
 
Det uppstår en högre grad av personifiering när vi ser till introduktions och återkopplingsfraser. 
Både män och kvinnor öppnar sina personliga brev med fraser som innehåller “du”, “ni”, “vi” 
och “er”, vilket innebär att de skapar en personlig dimension där de skriver riktat mot 
mottagaren. Exempelvis har vi identifierat en man inleda med “du söker en projektchef till 
enheten projektledning”. En kvinna har på liknande sätt öppnat med “tack för ett trevligt samtal 
med dig på telefonen igår. Enligt överenskommelse kommer här min ansökan”. Således blir 
inledningen av det personliga brevet personifierat för både män och kvinnor.  
 
Det skapas en viss skillnad mellan män och kvinnor då hänsyn tas till brevens avslutningsfraser. 
Även om männen skriver och uttrycker en förhoppning om återkoppling från arbetsgivaren 
håller de fortfarande fast i personifieringen och riktar den avslutande meningen direkt mot 
mottagaren. Exempelvis genom utdrag som “skulle vara kul att träffa er”, “jag skulle se fram 
emot en personlig träff med er” och “hopp om att jag ska vara av intresse för er”. Kvinnor som 
likt männen påbörjade det personliga brevet genom att rikta detta mot mottagaren avslutar i 
flera fall sina brev genom att ta ett avstånd och således skapa en opersonlig avslutningsfras. 
Exempelvis genom utdrag som “till sist hoppas jag naturligtvis på att jag skall vara en intressant 
kandidat”, “ser fram emot och hoppas på ett personligt möte” och “detta var något kortfattat om 
mig men jag hoppas på ett personligt möte”. Genom detta tillvägagångssätt skapar kvinnorna 
en distans till mottagaren som männen inte tenderar att göra vid porträtterandet av de personliga 
breven.  

6.1.3 Modaliteter 
Graden av instämmande som personerna använder sig av när de producerar sitt personliga brev 
är varierande. Eftersom kvinnor och män använder sig av olika formuleringar när de vill lyfta 
fram sina personliga egenskaper har det varit svårt att lyfta fram några klara exempel på hur 
könen porträtterar sig själva. De tre olika exemplen av modaliteter som vi presenterade i avsnitt 
4.2.1 var “jag är sympatisk”, “jag ser mig som sympatisk” och mina kollegor ser mig som 
sympatisk”. Där det första exemplet består av högst grad av instämmande, det mittersta 
exemplet har lite mindre grad av instämmande och det sista exemplet har minst grad av 
instämmande.  
 
Kvinnor har en tendens att hålla sig till formuleringar som speglar det första och det andra 
exemplet, vilket innebär att de i större utsträckning än männen ställer sig bakom sina uttalanden. 
De tenderar att uttrycka sig på sätt som liknar “jag är lyssnande”, “jag är engagerad” och “jag 
som ledare är öppen”. Undertonen som utläses i brevet blir således att kvinnor i stor 
utsträckning tror på sin egen förmåga, vilket till viss del kanske motsäger den litteratur som vi 
inledande bearbetat i denna studie. Men vi har även stött på kvinnor som skriver exempel likt, 
“andra beskriver mig som lyhörd”, vilket tyder på att det också finns vissa individer som har en 
lägre grad av instämmande vid skapandet av det personliga brevet.   
 
Män har likt kvinnorna också flest formuleringar som speglar det första och det andra exemplet. 
Däremot har männen till skillnad från kvinnorna i en större utsträckning använt sig av 
formuleringar som även speglar det tredje exemplet, vilket enligt diskursteorin skulle innebära 
att männen i större utsträckning också har en låg grad av instämmande. I sina personliga brev 
blandar männen uttryck från “jag har en förmåga att fatta beslut” vilket innebär en hög grad av 
instämmande till “jag får ofta höra att jag är flexibel” vilket innebär en låg grad av instämmande. 
Även om den sistnämnda formuleringen ur en teoretisk synvinkel innebär att männen uppvisar 
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drag av lågt instämmande, tror vi att det lingvistiska uttrycket egentligen är menat att belysa en 
annan aspekt. Vår åsikt är att männen väljer att blanda in utomståendes åsikter för att lägga 
tyngd i att det inte enbart är de själva som anser att de bemästrar sina personliga egenskaper. 
Vissa män har även lyft chefsutvärderingar där medarbetarna får yttra sina åsikter om dennes 
personlighet, detta för att styrka att det de tidigare skrivit i sina brev faktiskt är den absoluta 
sanningen.  

6.1.4 Hedge 
Begreppet hedge har kommit att bli intressant för denna studie med anledning att vi bara 
identifierat uttryck som tyder på osäkerhet i de kvinnliga empiriska exemplen. Winter-
Jørgensen & Philips (2000) förklarar att hedge uppkommer när ett påstående i en sats 
modererats genom att använda ord som “lite” och “liksom”, vilket vi identifierat att kvinnor 
tenderar att använda när de inleder eller avslutar en personlig presentation om sig själva. Det 
kan exempelvis vara formuleringar likt “det här var ett litet försök att presentera mig själv” eller 
“lite personligt om mig”. Tillvägagångssättet blir ett ursäktande inslag av den kvinnliga 
porträtteringen i de personliga breven som således inte återfinns i den manliga porträtteringen.  
 
Anledningen till att det uppstår skillnader gällande osäkerhet mellan manlig och kvinnlig 
porträttering tror vi grundar sig i den diskursiva praktiken. Då menar vi således att det som 
anses vara den rätta diskursiva praktiken för att skriva ett personligt brev skiljer sig åt mellan 
könen, vilket även speglas av de skillnader som genomgående kunnat belysas i denna analys. I 
både kvinnornas och männens fall presenterar de tidigare arbetshistorik utan inslag av 
osäkerhet, vilket tyder på en gemensam diskursiv praktik. Men det är vid den personliga 
presentationen som skillnaderna kan identifieras. Det är inte omöjligt att det förtryck som 
Hirdman (1998) menar att kvinnan fått utstå genom historien fortfarande speglas på individnivå. 
Kvinnor väljer i vissa fall att vara ursäktande vid personlig presentation, medan männen 
presenterar sitt privatliv som mer allmängiltigt.  

6.2 Diskursiv praktik  
Samtliga av de personliga brev vi tagit del av har producerats i syftet att söka tjänster som 
enhets- eller förvaltningschefer, vilka de också erhållit, inom en mellanstor svensk kommun. 
Faktumet att alla brev producerats i liknande syfte gör att majoriteten av breven följer samma 
struktur. Det verkar finnas en allmän uppfattning kring vad personliga brev skall innehålla, likt 
den mall Hågård (2003) presenterar. Vi har däremot kunnat identifiera att det finns brev som 
skiljer sig från mängden. I de brev som frångick majoriteten noterade vi att det nästan 
uteslutande var männens textuella framställning som frångick normen för hur ett personligt brev 
normalt skrivs. Männen tenderade, i större grad än kvinnorna, att rada upp sina erfarenheter och 
vissa skrev även om sig själva i punktform. Det tillvägagångssätt som männen tillämpar blir 
således ett avvikande mönster där de inte återskapar den rådande diskurspraktiken utan snarare 
motsäger denna. Därmed återfinns det en låg grad av vad Winther-Jørgensen och Phillips (2000) 
kallar intertextualitet. Dessa brev bygger till låg grad på tidigare texter vilket ett brev med en 
hög grad av intertextualitet gör. Genom att ha en hög grad av intertextualitet bibehålls och 
reproduceras etablerad diskurs (Winther-Jørgensen och Phillips, 2000). De flesta personliga 
breven har en hög grad av intertextualitet eftersom de följer den mall kring vad ett personligt 
brev förväntas innehålla. Samtidigt återfinns intertextualitet eftersom innehållet i de personliga 
breven kan ses som homogent. Övergripande lyfter såväl män som kvinnor ungefär samma 
ämnen i sina textuella framställningar såsom fritidsintressen, familj, utbildning samt vad de 
arbetat med tidigare.  
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Att männen oftare har brev som går utanför ramen i jämförelse med kvinnor kan bero på att 
kvinnor generellt sett vill göra “rätt” i större utsträckning än män samt att män vågar ta större 
risker än kvinnor. Mohr (2014) menar att flickor redan i tidig ålder får lära sig att vara perfekta 
istället för modiga, vilket pojkar lär sig i större grad. Att skriva ett personligt brev som inte 
följer mallen för hur ett sådant ska se ut kan ses som modigt, att skriva ett personligt brev som 
följer mallen kan snarare ses som eftersträvan av perfektion. 
 
Vi har även kunnat se vad Winther-Jørgensen och Phillips (2000) beskriver som en intertextuell 
kedja, då “samma” text återfinns i flera utföranden. I vår innehållsanalys har vi identifierat att 
det finns flera brev som har identiska formuleringar. Ett exempel på detta är formuleringen 
”driven ledare med bred bakgrund” som återfinns i två brev skrivna av kvinnor. Den identiska 
formuleringen kan tänkas bero på att platsannonsen har med formuleringen ”driven ledare med 
bred bakgrund” i antingen rubriken eller i beskrivningen av tjänsten. Det finns även andra 
formuleringar som kan vara svar på vad platsannonsen efterfrågar. Eftersom vi inte vet hur 
annonserna har sett ut kan vi inte heller vara säkra på om det är den sökandes egna formuleringar 
eller om det är för att tillmötesgå de kriterier som efterfrågas av arbetsgivaren.  
 
De brev som vi har fått ta del av är endast från personer vilka har erhållit tjänsten de sökte. Vi 
vet alltså inte hur breven från de personer som inte fick tjänsten såg ut. Därmed vet vi inte heller 
om det finns kvinnor som har samma kvalifikationer och erfarenheter som män och inte fått 
jobbet, eller tvärtom. Vi kunde dock se att det återfanns män som lyfte fram sina svagheter i 
breven, detta var inte något vi kunde återfinna bland breven skrivna av kvinnor. Antingen har 
kvinnorna inte skrivit om sina svagheter eller så har de kvinnor som skrev om sina svagheter 
inte fått tjänsten. Om det skulle vara så att kvinnorna som skrev om sina brister inte fick tjänsten 
kan vi ändå inte dra slutsatsen att det var på grund av detta som tjänsten inte tilldelades dem.  

6.3 Social praktik  
Vi har tidigare berättat om Mohr (2014) som presenterar att män tenderar att söka arbete även 
om de endast uppnår 60 % av kvalifikationerna. Vi anser att det urval som vi i denna studie 
tagit del speglar detta resonemang, då män ansöker till tjänster trots att de inte har kompletta 
meriter. Detta konstaterats under textavsnittet där män i större omfattning väljer att lyfta sina 
svagheter. Inte en enda kvinna har i sitt personliga brev belyst individuella svagheter eller något 
som inte kan ses som fördelaktigt för tjänsten. Det finns flertalet exempel där män ansöker till 
chefspositioner, trots att de stått utan chefserfarenhet. Liknande fenomen har vi inte kunnat 
identifiera i de kvinnliga personliga breven. Vi ställer oss därför frågande till varför män tillåter 
sig att söka arbeten där de inte är kvalificerade nog, samt varför de till skillnad från kvinnor, 
vågar skriva ned sina brister. Allt detta i ett forum där Hågård (2003) menar att fokus ligger på 
att lyfta sina främsta kunskaper och egenskaper.  
 
Ovanstående resonemang blir uppseendeväckande då män som inte är kvalificerade, sökt 
tjänsterna som enhets- eller förvaltningschefer och faktiskt erhållit dessa. Med grund i det som 
Wilson (2008) uttrycker ses män i många avseenden som det mer framstående och dominanta 
könet inom organisationer. Med dessa underliggande normer kan det skapas ett utrymme för 
män där de får möjlighet att ta större plats i arbetslivet. Den empiri som bearbetats i denna 
studie visar att samtliga kvinnor utelämnar information om att de eventuellt inte besitter 
korrekta kvalifikationer, undviker personlig kritik eller övriga ting som kan ses som nackdelar 
för tjänsten. Vi menar att ljuset måste riktas mot varför inte en enda kvinna väljer att ge en mer 
nyanserad bild av sin kompetens, ingen är perfekt, ändå vill kvinnorna ge sken av det (Mohr, 
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2014). Detta bekräftar att kvinnor tenderar att söka sig mot karriärsval där de vet att de kommer 
att vara utmärkande, eftersom de i denna studie erhållit den utannonserade tjänsten.  
 
En aspekt vi funnit då individer ställt sig utanför den rådande diskursen var då flertalet kvinnor 
i sina brev agerade på ett opersonligt vis. Litteratur vi bearbetat lyfter fram kvinnor som 
relationsorienterade och känslostyrda (Wilson, 2008; Alvesson & Due Billing, 2011). Vi 
förväntade oss att dessa egenskaper skulle avspeglas i en personligare framtoning vid 
framställning av de personliga breven. Istället uppmärksammade vi att flertalet kvinnor 
tenderade att uppvisa en distans till mottagaren då de i större utsträckning undvek att benämna 
mottagaren som “du”, “er”, “ni” (Winther-Jørgensen och Phillips, 2000). Vad vi vill belysa med 
detta är att individer konstitueras av diskurser och bidrar till konstituerandet av dem. Samtidigt 
visar vår empiri återigen prov på att motsäga den genuslitteratur vi bearbetat.  
 
Genom innehållsanalysen och textanalysen har vi identifierat att kvinnor, som sökt och erhållit 
tjänster som enhets- eller förvaltningschefer, är mer relationsorienterade, eftersom de i flera fall 
än män beskriver relationer till vänner, släkt, grannar. Kvinnorna uttrycker i sina personliga 
brev även vikten av en god relation till de anställda genom ett nära och inkluderande ledarskap. 
De sociala och psykologiska processer som är återkommande för den kvinnliga textuella 
framställningen är något som också Newman et al. (2008) uppmärksammar i sin lingvistiska 
studie. Det är således inte förvånande att denna framställning även framkommer i denna studie. 
För att koppla porträtteringen till den sociala praktiken väljer vi att se fenomenet ur ljuset av 
det Risman (2016) förklarar genom “genus som en social kontext”. Anledningen till att kvinnor 
tenderar att porträttera sig genom sociala och psykologiska processer kan förklaras av den 
underliggande sociala kontext som redan existerar i samhället. Trots att individer har en egen 
fri vilja påverkas de med andra ord av underliggande normer och värderingar, vilka styr de 
handlingsmönster som individen kommer att förhålla sig till vid textuell framställning. Vi ser 
således att det finns en underliggande kontext som kan tänkas påverka de kvinnor som ingår i 
denna studie till att presentera sig som mer relationsinriktade, eftersom det är vad samhället 
förväntar sig. Likande resonemang kan föras för männen och deras resultatinriktade 
porträttering. Wilson (2008) uttrycker att samhället har haft och fortfarande har en förväntan 
om att män i större utsträckning ska axla en rationell och stabil roll inom organisationerna. Den 
reglering som samhället skapar påverkar därmed också männens textuella framställning. 
 
Wilson (2008) diskuterar vidare i sin litteratur att den manliga ledarstilen i många avseenden 
har ansetts fördelaktig på grund av sin rationalitet och resultatinriktade sida. Av den 
anledningen kan det tänkas att kvinnor som i detta fallet sökt och erhållit chefspositioner väljer 
att porträttera sig i likhet med männen snarare än tvärt om. Som tidigare presenterats tenderar 
kvinnorna att lyfta fram sin relationsinriktade sida och samtidigt också applicera tyngd i deras 
resultatinriktade orientering. Den relationsinriktade sidan anammas då denna är förväntad av 
samhället. Däremot tror vi att den resultatinriktade sidan porträtteras för att lyfta det som 
Wilson (2008) förklarar som den fördelaktiga ledarstilen. Genom att kvinnorna anammar en 
liknande infallsvinkel som männen i de personliga breven framstår de också i enlighet med det 
fördelaktiga ledandet.  
 
Vi har även kunnat identifiera vad Winther-Jørgensen och Phillips (2000) beskriver som en 
intertextuell kedja, då “samma” text återfinns i flera utföranden. I vår innehållsanalys har vi 
uppmärksammat att det finns flera personliga brev som har identiska formuleringar. Ett 
exempel på detta är formuleringen ”driven ledare med bred bakgrund” som återfinns i två brev 
skrivna av kvinnor. Den identiska formuleringen som kvinnorna presenterar kan tänkas bero på 
att platsannonsen uttrycker formuleringen ”driven ledare med bred bakgrund” i antingen 
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rubriken eller i beskrivningen av tjänsten. Ytterligare exempel vi tagit fasta på är formuleringen 
“tillit, transparens och teamtänk”, vilken återfinns i flertalet brev skrivna av kvinnor. Sett till 
den exakta formuleringen kan det tänkas att även detta är egenskaper som efterfrågats i 
annonsen. Fenomenet av återkoppling till platsannonserna och dess efterfrågade egenskaper är 
något vi inte lika tydligt och repetitivt kunnat urskilja i personliga breven skrivna av män. Vi 
menar att resonemanget kan kopplas till Mohrs (2014) argumentation kring att kvinnor söker 
att eftersträva perfektion, då det kan tänkas att platsannonsen uppfattas som ett facit för den 
sökande. 
 
Wille och Derous (2018) lyfter det faktum att platsannonser skrivna med grund i önskvärda 
personlighetsdrag såsom “lugn”, “noggrann” etc. tenderar resultera i att kvinnor i fler fall avstår 
ansökan då de har lättare att relatera till beteenden i en specifik kontext såsom “att behålla 
lugnet i stressade situationer”. Wille och Derous (2018) menar vidare att kvinnor vill ha 
konkreta exempel gällande vad som krävs av dem, vilket de då kan befästa sin kompetens mot. 
Vår empiri menar däremot något annat, i de personliga breven skrivna av kvinnor återfanns det 
övervägande exempel då kvinnor framställde sig själva genom önskvärda personlighetsdrag 
såsom “jag är stresstålig”, “jag är flexibel” etc. Vi menar att det motsätter Wille och Derous 
(2018) resonemang, då kvinnorna inte avskräcks från att söka tjänsten samt även framställt sig 
själva genom personlighetsdrag. Vi menar därmed att det återspeglas en självsäkerhet hos 
kvinnorna då de i stor grad beskriver sig själva genom personlighetsdrag som de också har en 
hög grad av instämmande i. Detta är i enighet med vårt tidigare resonemang kring modaliteter 
och huruvida individen instämmer med påståenden eller inte såsom “jag är stresstålig”, “jag 
anses vara stresstålig” eller “andra anser att jag är stresstålig”, där det första exemplet har högsta 
graden av instämmande (Winther-Jørgensen och Phillips, 2000).  
 
Männen återkopplar inte till önskvärda personlighetsdrag i samma utsträckning som kvinnorna 
tenderar att göra. Exempelvis genom att föra resonemang liknande “jag får ofta höra att jag är 
enkel att ha och göra med”, “de som känner mig vet att jag lyssnar mer än jag pratar” eller “jag 
ses som en kreativ person”. Dessa exempel kan i enighet med litteraturen spegla en låg grad av 
instämmande då männen väljer att uttrycka sig genom “jag ses som en kreativ person” istället 
för “jag är en kreativ person”. Vi har tidigare, under avsnitt 6.1.3, fört ett resonemang kring 
modaliteter och hur män i flera fall använder sig av andra personer för att lägga tyngd i sitt 
uttalande, genom att låna utomstående individers auktoritet. Eftersom vi identifierat detta som 
ett repetitivt beteende vid porträttering i de personliga breven kan det tänkas att detta speglar 
den underliggande normativa kontexten (Risman, 2016). Männen nyttjar således det faktum att 
andra uttryckt sig om dennes personlighet för att indikera att den skrivna texten är den absoluta 
sanningen.  
 
Vi vill även lyfta reflektionen över hur vi möjligen resonerat om fallet vore det motsatta, om 
kvinnorna var dem som i sina personliga brev använde sig av andra för att stärka deras 
påståenden. Med utgångspunkt i den litteratur vi bearbetat framställs kvinnorna i många fall 
som det mer underlägsna och svagare könet (Hirdman, 1998; Hirdman, 2001; Wilson, 2008; 
Alvesson & Due Billing, 2011; Alvesson, 2015). Vidare menar Winther-Jørgensen och Phillips 
(2000) att diskursanalytiker aldrig kan bli helt objektiva då de alltid är färgade av den rådande 
diskursen. På så vis är även vi färgade av den genusdiskurs vi tagit del av genom bearbetad 
litteratur. Eftersom tidigare litteratur diskuterar att kvinnor är av en svagare natur hade vi med 
största sannolikhet tolkat detta annorlunda. I de fall då kvinnor använder sig av uttryck med en 
låg grad av instämmande likt “andra ser mig som kommunikativ”, hade vi snarare kanske sett 
detta som en svaghet hos kvinnor då de behöver stärka sitt resonemang med hjälp av andras 
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auktoritet. Däremot, med utgångspunkt i den rådande genusdiskursen, uppmärksammar vi 
istället att männen snarare lägger en tyngd i påståendet när de nyttjar andra individers auktoritet. 
 
De olika framställningarna som män och kvinnor medvetet eller omedvetet väljer att använda, 
vid porträttering av sig själva i sina personliga brev, resulterar i ett skapande av en 
genusidentitet (Holmes, 2006). Genusidentiteten är något som individerna själva anammar och 
sedan i vissa fall reproducerar vid textuell framställning. Detta innebär att män och kvinnor inte 
nödvändigtvis behöver vara medvetna om att deras porträttering i många avseenden speglar den 
genusnormativa kontext samhället bidrar till. Detta kan bero på att individerna är fast i 
reproducerande diskurser (Winther-Jørgensen och Phillips, 2000). Det reproducerande som 
männen och kvinnorna använt sig av i sina personliga brev blir eventuellt också den sociala 
kontext om de tar med sig in i organisationen då de blivit tillsatta sin tjänst inom organisationen. 
Vi har även identifierat fall där såväl män som kvinnor bryter ny mark då det gäller den 
individuella framställningen, vilket i sin tur bidrar till konstituerande av den sociala 
genuskontexten. Med detta vill vi påpeka att i enlighet med Risman (2016) både konstitueras 
individerna av sociala kontexter samtidigt som de är med och konstituerar dem. 
 
De resonemang vi redogjort för i detta avsnitt indikerar att vissa textuella framställningar som 
män och kvinnor använder sig av kan förklaras med grund i den litteratur och genusteori som 
vi inledande behandlat. Winther-Jørgensen och Phillips (2000) menar att den diskursiva 
praktiken är i ständig förändring, vilket innebär att den samhällskontext som i nutid påverkar 
människors handlingsmönster över tid kommer att förändras. Det är således inte förvånande att 
vissa teorier inte överensstämmer med den studie vi genomfört, då dessa normativa 
handlingsmönster har konstituerats av samhällets individer till en ny rådande samhällskontext.  
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7. SLUTSATS 
___________________________________________________________________________ 
I detta avslutande kapitel delges de slutsatser vi kommit fram till efter analys av vår empiri. Vi 
ger även förslag till vad vi anser, baserat på vår uppsats, är relevanta och intressanta områden 
att fortsätta studera.  
___________________________________________________________________________ 
 
I denna studie har ambitionen varit att genom en innehålls- samt diskursanalys besvara 
forskningsfrågan “hur porträtterar sig män och kvinnor i personliga brev när de söker 
utannonserade tjänster?”. Resultaten visar att det i flera aspekter återfinns såväl skillnader som 
likheter i huruvida kvinnor och män porträtterar sig själva i de personliga breven. I vissa 
avseenden speglar resultatet genus- och företagsekonomisklitteratur med tillhörande 
ojämlikheter som vi i denna studie bearbetat. Vi har också stött på situationer där den kvinnliga 
och manliga porträtteringen frångår den teoretiska utgångspunkten, vilket tyder på att samhället 
både konstitueras av och konstituerar individers olika handlingsmönster. Ett exempel på detta 
är de fall då vi funnit att män tenderar, i en högre grad än kvinnor, att använda sig av 
personifiering som “du”, “er” och “ni”. 
 
På individnivå har vi kunnat urskilja att män ofta framställer sig själva som resultatinriktade, 
något som även överensstämmer med tidigare bearbetad litteratur (Holmes, 2006; Wilson, 
2008). Vi har även funnit att en del av kvinnorna porträtterar sig själva som resultatinriktade, 
vilket istället motsäger vad tidigare forskning identifierat (Newman et al., 2008). Detta 
tillvägagångssätt innebär att kvinnorna i högre grad tenderar att efterlikna den manliga textuella 
framställningen snarare än tvärtom. Hos kvinnorna har vi däremot hittat mönster som styrker 
att de också i flera fall framställer sig själva som relationsorienterade, vilket är i linje med det 
som Newman et al. (2008) fastställt som ett kvinnligt lingvistiskt sätt att uttrycka sig. Vidare, i 
enlighet med litteraturen, har vi inte funnit några tydliga tendenser till att männen framställer 
sig själva som relationsorienterade (Newman et al., 2008; Wilson, 2008).  
 
De skillnader och likheter som vi identifierat mellan män och kvinnors textuella framställning 
kan vidare förklaras genom den genusidentitet som individerna medvetet eller omedvetet väljer 
att använda sig av. Detta innebär att män och kvinnor inte nödvändigtvis behöver vara medvetna 
om att deras porträttering i många avseenden speglar den genusnormativa kontext som 
samhället bidrar till. Detta kan bero på att individerna är fast i reproducerande diskurser 
(Winther-Jørgensen och Phillips, 2000). 
 
Män går utanför ramen över hur strukturen för ett personligt brev bör se ut, specifikt då de tar 
upp kritik mot sig själva. Detta är ett fenomen vi inte identifierat i breven skrivna av kvinnor. 
Vi tror däremot inte att en generalisering skall göras för varken manlig eller kvinnlig 
framställning där kvinnorna målas som svaga och männen som de starkare. Emellertid återstår 
problematiken att män vågar lyfta fram sina brister till en potentiell arbetsgivare samtidigt som 
kvinnor undviker det. Vi menar att detta är ett tecken på att kvinnor inte har råd att lyfta brister 
i en värld där de konkurrerar om tjänster med män. Detta på grund av de kontexter som sedan 
länge byggts i samhället där mannen anses vara den styrande, starka individen och kvinnan den 
svagare av de två (Wilson, 2008).  
 
Denna studies syfte har varit att studera huruvida män och kvinnor porträtterar sig själva samt 
om det i denna porträttering återfinns spår av samhällets ojämlika förhållanden på 
individnivå.  Kontentan vi landar i är att män och kvinnor till viss del upprätthåller samhällets 
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förväntningar kring genus genom sina porträtteringar i de personliga breven, samtidigt som de 
i vissa avseenden går utanför dessa förväntningar och på vis vidareutvecklar diskurserna. Detta 
innebär att män och kvinnor som blivit tillsatta enhets- eller förvaltningschefer har porträtterat 
sig själva på differentierande sätt för att erhålla de utannonserade tjänsterna. Detta innebär 
också att männen och kvinnorna till viss del inträder i organisationen genom olika 
genusidentiteter, vilket kan färga deras vidare agerande i sin yrkesroll. 

7.1 Framtida forskning 
I denna studie har vi enbart fokuserat på hur tillsatta enhets- och förvaltningschefer porträtterar 
sig själva i personliga brev. Vi har utifrån detta inte haft tillgång till platsannonsen eller 
personliga brev från individer som inte erhållit tjänsten. Det skulle därför vara intressant för 
framtida forskning att studera om det finns skillnader mellan den porträttering som tillsatta 
individer uttrycker gentemot de individer som inte erhållit tjänsten. Detta eftersom icke tillsatta 
individer eventuellt har porträtterat sig på ett differentierat sätt. För framtida forskning skulle 
det även vara intressant att ha tillgång till platsannonsen för att studera hur stor del av de 
ansökande som porträtterar sig själva utifrån de kvalifikationer som platsannonsen efterfrågar. 
Det skulle även vara intressant att studera om det finns någon skillnad mellan könen av dem 
som erhåller tjänster kontra dem som inte gör det. 
 
Denna studie har endast behandlat brev från en mellanstor kommun i Sverige. I framtida studier 
skulle det därför också vara intressant att studera om det är någon skillnad mellan olika 
kommuner. Detta för att vidare studera huruvida fler faktorer påverkar män och kvinnors 
porträttering i personliga brev. Dessa faktorer kan exempelvis tänkas vara geografiskt läge, 
kommunens storlek eller den generella utbildningsnivån. 
 
Slutligen kan det också vara av intresse att studera hur ickebinära väljer att framställa sig själva 
textuellt. Detta eftersom vi i denna studie enbart tillhandahållit personliga brev som är skrivna 
av män och kvinnor, vilket innebär att vi inte kunnat ta hänsyn till de individer som således 
identifierar sig på annat sätt.  
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