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Skryter bäst som skryter tyst! 
Impression managements förlust, meriters vinst i CV 

 
Helena Blomberg och Sara Karlsson 

 

 
Impression management (IM) handlar om en medveten eller 
omedveten process att styra intrycken av sig själv som ges till 
omgivningen i syfte att imponera och söka erkännande. Tidigare 
forskning har i stor utsträckning berört anställningsrekommendation 
utifrån intervjuer och de mest framgångsrika resultaten har visat sig 
vara självförbättrande IM taktik. Studiens syfte vara att undersöka hur 
självförbättrande IM taktik i personligt brev, två kvalitéer av meriter, 
påverkar ett beslut om anställningsrekommendation, samt undersöka 
hur en uppsättning personliga egenskaper relaterar till 
självförbättrande IM taktik. Deltagarna var studenter, 57 kvinnor och 
32 män. Studien var experimentell 2 x 2 x 2 mellangruppsdesign. De 
viktigaste fynden var att, högre kvalité av meriter innebar högre 
skattning av anställningsrekommendation samt att högre skattning av 
egenskaper vid självförbättrande IM taktik skattats. Meriters kvalité 
visades viktig, egenskaper visade samband med IM dock satte IM 
trovärdighet på spel. Könsskillnader påträffades även och vidare 
forskning förslås göras mellan könen. 

Keywords: impression management, self enhancement, self 
presentation, job application, cover letter 

 

Inledning 

Facebook startades 2004 med uppdraget att ge människor möjligheten att presentera sig själva 

och uttrycka det som är av betydelse för dem (Facebook, 2015). Med 500 företag som 

medlemmar är LinkedIn det störst nätverket för yrkespersoner (LinkedIn, 2015). Det råder ett 

samarbete mellan Facebook och LinkedIn där medlemmar ges möjlighet att presentera sig 

själva för de företag som är kopplade till LinkedIn via den egna Facebook sidan (Facebook 

2015; LinkedIn 2015). I en studie av Levy, Collins och Nail (1998) menades att sociala 

intryck används för självpresentation med förekomst i alla sociala relationer. Sociala intryck 

anses vara av växelverkande slag där människor påverkas av och påverkar varandra. 

Självpresentation är ständigt pågående och sker enligt Schlenker och Weigold (1992) utifrån 

givna mål. Innehållet har en viss grad av falsk information, medvetet eller omedvetet syftad 

till att imponera på och söka erkännande från den utvalda publiken. Det finns också en 

föreställning om publikens krav, värderingar och förväntningar vilket påverkar vilken 

information som anges. Vid en självpresentation ansåg Goffman (1959) att aktören behöver 

vara rörlig i skildringen för att framställandet ska bli signifikant för den andre och för att 
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uttrycka vad denne vill åstadkomma i interaktionen. När det upplevs att en självpresentation 

endast är en falsk yta upplevs en dissonans mellan aktören och verkligheten vilket kan 

förstöra vederbörandes rykte. Goffman menade att uppfattningar av andra kan ses som en 
social kontakt och om uppfattningen går att styra går även den sociala kontakten att styra.  

 

Impression management (IM) 

IM är en central aspekt av interpersonella relationer. Medvetet eller omedvetet görs försök att 

styra bilder av sig själv (Schlenker, 1980). Av Schlenker och Weigold (1992) beskrevs att 

information regleras, då det finns en strävan att uppfattas på olika sätt utifrån en given 

kontext. IM handlar om hur informationen styrs utifrån att självet framställs i den bästa 

dagern inför given publik. Av Schlenker (1980) föreslogs att uppfattningar får sin mening 

genom individens konstruering av kognitiva scheman. Hur information tolkas och hämtas 

varierar mellan individer och även vad som uppfattas vara det bäst lämpade beteendet i 

situationen. Montagliani och Giacalone (1998) har funnit indikationer på att IM taktiker kan 

ämnas användas till anpassning till olika kulturer.   Leary och Kowalski (1990) redogjorde för 

en process hos IM utövaren vilken innebar impressions-konstruerande, innehållande fem 

komponenter vilka tycks avgöra de typer av intryck människor försöker skapa. Dessa är 

självkoncept, önskade och oönskade identitetsbilder, rollbegränsningar, målets värden och 

den nuvarande sociala bilden. Det innebär alla beteendemässiga försök att skapa intryck i 

andras sinne. Försök görs att skapa intryck dels för personliga attribut men också attityder 

kring självet. Schlenker och Weigold (1992) menade att IM aktiviteter syftar till att deltagarna 

i interaktionen får tillstånd att villkora interaktionen vilket ämnas göra interaktionen 

friktionsfri. Stevens och Kristof (1995) redogör för olika påstridiga IM taktiker, vilket kan 

delas in i två kategorier. Den ena IM taktiken, självförbättrande, syftar till att reparera bilden 

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

florerar under exempelvis en intervjusituation. Det tar sig i form av positiva uttalanden i syfte 

att beskriva sig själv, framtida planer eller tidigare prestationer. Den andra IM taktiken, fokus 

på den andre, syftar till att väcka ömsesidig attraktion eller gillande. De två representerar de 

mest studerade IM taktikerna. I motsats till fokus på den andre vilket används för att skapa 

ömsesidig attraktion, används självförbättring för att belysa specifika karaktärsdrag hos sig 

själv. Exempelvis kompetens eller respektfullhet.  

 

Utkomsten av IM utövning 

Av Stevens och Kristof (1995) undersöktes vilka IM taktiker som användes av arbetssökande 

i en intervjusituation och om det råder ett förhållande mellan arbetssökandes IM taktiker och 

utkomsten av intervjuerna. Undersökningen visade att de sökande använde mer 

självförbättrande taktiker än fokus på den andre i intervjuerna och att IM taktikerna visades 

vara positivt relaterade till intervjuarnas värderingar av de arbetssökande och utfallen av 

intervjuerna. Brown och Kobayashi (2003) menade att det var mer sannolikt att individer från 
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individualistiska samhällen ägnade sig åt självförbättring än att individer från kollektivistiska 

samhällen gjorde det. Vidare menar de att individer från kollektivistiska samhällen uppfattas 

mer ödmjuka än individer från individualistiska samhällen, som uppfattas mer självsäkra. Av 

Kacmar, Delerey och Ferris (1992) belystes i en inomgruppsdesign med självförbättrande IM 

taktik och IM taktik med fokus på den andre, att självförbättrande IM taktik gav högre 

skattningar på egenskaper och resulterade i fler jobberbjudanden. Dessutom skattades den 

ansökande med självförbättrande IM taktik som mer självsäker och dominant. Vidare 

menades vikten av vilken IM taktik som är den mest effektiva beskrivs bero på situationens 

inverkan. Det finns olika särdrag i situationen eller omgivningen och det beteende som av 

situationen definieras som lämpligt kommer bidra till framgång eller misslyckande på grund 

av olika IM taktiker. Där av förklaras att ett övervägande bör göras att inte alla IM taktiker 

uppfattas lika eller är effektiva överallt. Situationens lämplighet bör tas i beaktande.  Ham och 

Vonk (2010) fann att misstänksamhet kan väckas kring bakomliggande motiv vid läsning av 

texter med olika IM taktiker, exempelvis fokus på den andre eller självförbättring. Knouse, 

Giacalone och Pollard (1988) ansåg att det fanns en subtil balans mellan att använda IM 

taktiker och att överdriva så mycket att trovärdighet kan ifrågasättas. Där av finnes ett behov 

av att vara försiktig i framställandet av ett personligt brev. Sandal et al. (2014) har funnit 

samband mellan olika IM taktiker och nationell härkomst vid fiktiva anställningsintervjuer. 

Däribland testades påstridiga taktiker som visade samband med kulturella värderingar. För att 

belysa eventuella kulturella skillnader på sätt som individer framställer sig själva från den 

ljusa sidan, har jämförelser gjorts av olika föredragna självpresentationstaktiker mellan tio 

länder satt i relation till kulturella värderingar och socioekonomiska olikheter. Slutsatsen 

kunde dras att påstridiga tekniker och fokus på den andres taktiker var de mest tillåtande 

mellan länderna. Västeuropéer visades använda få självpresentationstekniker medan 

Amerikaner visade höga värden på samtliga självpresentationstekniker. 

I en undersökning av Proost, De Witte, Schreurs och Derous (2010) utreddes effektiviteten 

av användandet av de två IM taktikerna fokus på den andre och självförbättring i relation till 

intervjuarens värderingar av de arbetssökande. Likaså här antogs att självförbättring skulle 

vara mer framgångsrik än fokus på den andre när de båda utövades var och en för sig. 

Dessutom antogs också att kombinationen av de båda IM taktikerna skulle leda till de bästa 

värderingarna hos intervjuarna. Resultatet bekräftade antagandena, det ansågs bättre att 

använda någon typ av IM taktik än att inte använda någon alls. Självförbättring eller en 

kombination av fokus på den andre och självförbättring resulterade i högre betyg på den 

arbetssökande från intervjuaren. Användandet av endast självförbättring resulterade i fler 

erbjudanden om en andra intervju. Kombinationen fokus på den andre och självförbättring 

resulterade i fler jobberbjudanden. I ett experiment av Varma, Toh och Pichler (2006) gjordes 

en inomgruppdesign fokuserat på jobbansökningsbrev där inverkan av IM taktiker studerades 

och hur dessa påverkade uppfattningen av kvalificering och anställningsrekommendationer. 

Resultaten visade att taktiker i form av fokus på den andre så väl som tidigare forskning med 

intervjusituationer påverkar utvärderingen av de ansökande, där självförbättring gavs flest 

rekommendationer. Enligt Gilmore och Ferris (1989) uppfattas aktörer som använder IM 

taktiker ha ett bättre uppträdande, och enligt Kacmar et al. (1992) uppfattas aktörer som 

utövar självförbättrande IM taktik jämfört med IM taktik med fokus på den andre, vara mer 

dominanta och ha högre grad av självkänsla. Enligt Kristof-Brown, Barrick och Franke (2002) 
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ansågs av rekryterare att de som utövade självförbättrande IM taktik vara något mer passande 

för det givna arbetet. Gilmore och Ferris (1989) kom i sin fältstudie av 62 anställda 

rekryterare, fram till att IM utövaren påverkade rekryterarens bedömningar. IM utövaren 

uppfattades prestera bättre i intervjun än vad de som inte använde sig utav några IM taktiker 

gjorde. Det spelade heller ingen roll om den ansökande var väl kvalificerad för yrket eller 

inte, IM taktikerna influerade rekryteraren i den positiva bemärkelsen oavsett. Tilläggas bör 

att Cole, DePaul, Field och William (2007) menar att vid jobbansökningar i skriftlig form är 

det som spelar den mest avgörande rollen för rekryterares upplevelser av anställningsbarhet, 

de ansökandes akademiska kvalifikationer, arbetslivserfarenheten samt utbildningsaktiviteter 

utanför skola.  

 

Syfte 

I processen av IM utövandet handlar det om att kontrollera bilden av sig själv (Schlenker, 

1980) och att framställa sig själv förmånligt (Stevens & Kristof, 1995), vilket avsågs att utgå 

ifrån i den här studien. Då det tidigare inte gjorts mycket undersökningar i skriftlig form av 

IM utövning avsåg denna studie att kunna bidra med huruvida IM utövning av den ansökande 

i personliga brev kan ha betydelse för eventuell anställning. Fortsatt forskning föreslås göras i 

en mellangruppdesign för att studera påverkan av självförbättrande IM taktik i personliga brev 

på anställningsrekommendation (Varma et al., 2006). Enligt Kacmar et al. (1992) bör 

undersökas huruvida IM taktiker inverkar på rekryterarens intryck, personlighetsegenskaper i 

fler arbetssituationer. Där av valdes för den här studien att använda en mellangruppsdesign 

med självförbättrande IM taktik i en ny arbetsbeskrivning. Cole et al. (2007) med uppvisade 

resultat om att skriftlig arbetslivserfarenhet spelar stor roll samt Gilmore och Ferris (1989) 

med uppslag om hur egenskaper och självförbättrande IM taktik relaterar. Den samlade bilden 

av tidigare forskning visar att i rätt forum och med rätt balans lönar sig IM utövning och 

vikten av att uppnå detta verkar kunna förbättra chanserna att rekommenderas till en 

anställning. Således blev den här studiens syfte att undersöka hur självförbättrande IM taktik i 

personligt brev och kvalité av meriter påverkade ett beslut om anställningsrekommendation, 

samt undersöka hur en uppsättning egenskaper relaterade till självförbättrande IM taktik. Vid 

litteraturgenomsökning av författarna påträffades ej några könsskillnader. Därav ämnades i 

denna studie att ta med könsskillnader i undersökningen. Undersökningens hypoteser: 

Hypotes 1: Det personliga brevet med självförbättrande IM taktik kommer skattas högre till 

anställningsrekommendation än vad det personliga brevet utan IM taktik kommer att göra.  

Hypotes 2: Anställningsrekommendationen kommer skattas högst på bra meriter och lägst på 

dåliga meriter.  

Hypotes 3: En interaktionseffekt kommer påträffas där bra meriter och personligt brev med 

IM, kommer skattas högre än dåliga meriter och personligt brev utan IM, med avseende på 

anställningsrekommendation. 

 Hypotes 4: Versionen av personligt brev med självförbättrande IM taktik kommer att skattas 

högre på ett antal personliga egenskaper. 
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Metod 

 

Deltagare 

Deltagarna var 89 studenter på en högskola i mellersta Sverige (32 män och 57 kvinnor) vilka 

valdes utifrån tillgänglighet. En togs bort då könstillhörighet inte uppgavs vilket skapade 

problem i analysförfarandet. Föreläsare kontaktades via mejl om huruvida det fanns möjlighet 

att göra datainsamling från individerna på det givna föreläsningstillfället. Sex föreläsare 

kontaktades varav en avböjde. Deltagarna var utspridda över fem olika tillfällen.  Ingen 

kompensation utgavs.  

 

Material 

Arbetsbeskrivning. Arbetet (butiksbiträde) valdes baserat på igenkänning då det är ett 

troligt extrajobb för studenter och därmed kan relateras till yrket och således göra en adekvat 

bedömning av den ansökande. Detta krävde att arbetskraven inte kunde vara alltför 

avancerade. Följande text angavs i enkäterna. Butiksbiträde till PICA, matvarubutikskedja 

sökes: PICA är en matvarubutikskedja med 200 butiker runt om i Sverige med över 2000 

anställda. Vi expanderar just nu med ytterligare en butik och söker därför medarbetare till vår 

nya butik PICA östra. Vi söker någon med erfarenhet av att arbeta i PICA-butik, helst med 

erfarenhet av både kassa och varuplock. Som person har du kundfokus och visar prov på 

effektivitet. Du kan hålla ett högt tempo och samtidigt ge god service. Tidigare anställning på 

PICA-butik eller annan matvarubutik är ett krav.  

Manipulation av personligt brev och meriter. De personliga breven konstruerades i två 

olika versioner, en med IM manipulation och en utan IM manipulation. Följande text är det 

personliga brevet från enkäterna där orden vilka fick representera IM utövning är satta inom 

parantes. Med intresse som butiksbiträde! Jag såg er annons och tänkte att jobbet (verkligen) 

passar mig, det känns spännande med en ny butik och jag behöver miljöombyte. Jag har som 

ni ser av meriterna (väldigt) mycket erfarenhet och kunskap inom PICA. Jag har fått höra av 

kollegor att jag är (mycket) effektiv, något som är (väldigt) viktigt för att lyckas som 

butiksbiträde. Kunderna har varit (väldigt) nöjda med mig. Av erfarenhet och (stort) intresse 

har jag lärt mig (mycket) i såväl kassa som varuplock vilket gjort mig (väldigt) snabblärd 

inom detta. Då jag arbetat (mycket) på PICA kan jag ert sortiment och er konkurrenskraft 

vilket gör det (enkelt) för mig att komma in i era rutiner. Jag behärskar (många) olika typer av 

datasystem därför kan jag hoppa in på post och spelavdelningen (utan några som helst 

problem). Jag anmäler här med intresse som butiksbiträde. Med vänlig hälsning/ Kim.  

De olika versionerna av meriter var (dåliga, bra och mycket bra). I analysförfarandet slogs 

mycket bra och bra meriter ihop. Alla hade 5 månaders praktik på PICA men de skilde sig i 

kvalité av övrig erfarenhet dock var all erfarenhet av samma titel, butiksbiträde. 

Manipulationen av meriternas kvalité var typ av anställning (praktik, extraarbete, vikariat och 

fast anställning) och antal anställningar (2-4) samt tid på gällande anställningar. En 



6 

 

övergripande kommentar om relevant utbildning gavs lika i alla versioner och 

arbetslivserfarenheten började samma årtal i samtliga versioner. Variation av arbetsgivare var 

PICA matvarubutikskedja bestod av fyra olika PICA (södra, mellersta, östra och norra) samt 

tre andra arbetsgivare (djurfoder AB, GOOP och PAXI).  

Kontrollvariabler. Index vilket avsågs kontrollera huruvida IM i det personliga brevet 

fungerat översattes från (Knouse et al, 1988; Schlenker, 1980) och innehöll följande (”Kim 

har beskrivit sina förmågor förmånligt”, ”Kim har beskrivit sina tidigare erfarenheter 

förmånligt” samt ” Kim har beskrivit sig själv förmånligt”) med (Cronbachs α = .76). 

Påståendet (”Kims personliga brev är trovärdigt”) plockades bort för att höja cronbachs alpha 

och analyserades separat. Besvarades gjordes påståendena utifrån skala 1(stämmer inte alls) 

till 5(stämmer helt). Index vilket avsågs kontrollera manipulationen av meriternas kvalité var 

egenkonstruerad och innehöll följande: ”Kims meriter passar till jobbet”, ”Kim har mycket 

erfarenhet av branschen”, ”Kims meriter stämmer överens med vad PICA efterfrågar”, ”Kim 

har tillräckligt bra meriter för jobbet” 1(stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). Indexet hade 

(Cronbachs α = .92).  

Beroende variabler. Anställningsrekommendation tagen och översatt från Stevens och 

Kristof (1995) där tre items valdes och översattes till svenska (”Kim är överlag kvalificerad 

som butiksbiträde”, ”Kim passar som medarbetare i organisationen PICA” och ”Kim bör 

rekommenderas till anställningen som butiksbiträde på PICA”). Påståendena besvarades 

utifrån en 5 gradig skala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt) och sedan 

sammanfördes dem till ett medelvärdesindex (Cronbachs α = .88). Medelvärdesindex avsedd 

att mäta de personliga egenskaperna, gällande den ansökande översattes från Kacmar et al. 

(1992) där 10 påståenden hämtades och där 4 av dessa anpassades utefter det givna arbetet, 

butiksbiträde. Egenskaperna blev flexibilitet, motivation, entusiasm, initiativförmåga, 

självsäkerhet, tekniska kunskaper, effektivitet, serviceinriktning, snabblärdhet, kundfokus. De 

utbytta påståendena blev, effektivitet, serviceinriktning, snabblärdhet samt kundfokus. Dessa 

besvarades på en skala 1 (mycket låg) till 5 (mycket hög) vilka sammanfördes till ett 

medelvärdesindex med (Cronbachs α = .86).  

 

Procedur 

Undersökningen gjordes i en mellangruppsdesign med 2 (personligt brev med IM/utan IM) x 

2 (man/kvinna) x 2 (dåliga, bra meriter) som faktorer. Enkäterna skapades i sex olika 

versioner och slumpades sedan med hjälp av Block randomisering för att undvika 

systematiska felkällor. Om deltagarna hade funderingar, frågor eller ville ta del av resultatet 

uppgavs också undersökningsledarnas mejladresser på enkäten. Vid insamlingstillfällena 

underrättades deltagarna först om nyttjandekravet, där det muntligt presenterades att 

undersökningen gjordes i forskningssyfte samt att denna undersökning inte var sponsrad.  Det 

verkliga syftet doldes och uppgavs istället både muntligt och skriftligt vara att göra en 

anställningsrekommendation på givna bedömningsgrunder av en fiktiv arbetsansökan för att 

undersöka anställningsbarhet. Informerat samtycke presenterades muntligt och skriftligt, att 
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deltagandet var frivilligt och att om så önskades kunde deltagandet avbrytas när helst de ville. 

Konfidentiell datahantering, och att ingen sponsring skett presenterades inledande i enkäten. 

Konfidentiell garanti gjordes genom direkt utdelning av obesvarade enkäter och direkt 

insamling av ifyllda enkäter samt genom kodning av datamaterial. Efter informationen fick 

deltagarna fylla i en version av enkät. 

 

Resultat 

Samtliga tester utfördes med 2 x 2 x 2 ANOVA variansanalys med personligt brev (med IM, 

utan IM) och kön (man, kvinna) samt meriternas kvalité (dåliga, bra) som 

mellangruppsfaktorer, på 5 % signifikanskvalité. Signifikanta interaktioner utreddes med 

enkeleffektsanalyser.  

Typ av personligt brev gav statistisk signifikans F(1, 88) = 6.11, p =.016 η²=.06 med 

avseende på kontrollvariabeln bedömning av personligt brev där medelvärdena visade med 

IM (M=3.55, SD=0.13) och utan IM (M=3.10, SD=0.13). Det visades en tendens att det 

personliga brevet med IM ansågs mer förmånligt beskrivet. Version av meriter gav statistisk 

signifikans F(1, 87) = 29.00, p < =.001 η²=.29 med avseende på kontrollvariabeln meriternas 

kvalité där medelvärdena visade dåliga meriter (M=3.45, SD=0.11) och bra meriter (M=4.20, 

SD=0.08). 

 

Tabell 1. 

    Män     Kvinnor           Total 
 

Variabel      M     SD     M      SD      M    SD 

P-brev 

   Med IM      3.63    0.22    4.10     0.15     3.87    0.13 

   Utan IM      3.53    0.22    3.89     0.15     3.70    0.13 

Meriter 

   Dåliga      3.04             0.27    3.63     0.17     3.33      0.16  

   Bra       4.11    0.16               4.35     0.13     4.23    0.10 

Not.  N = 89, Beroende variabel, Anställningsrekommendation 

 

Resultat visade ingen huvudeffekten av hypotes 1, F(1, 88) = 2,49, p = .119., det personliga 

brevet med IM föredrogs inte framför det personliga brevet utan IM gällande 

anställningsrekommendation. Däremot fanns det en huvudeffekt av meriternas kvalité, F(1, 

88) = 22.30, p < .001, η² = .20. Medelvärdesjämförelser visade att dåliga meriter uppfattades 

som signifikant sämre än bra meriter, (se tabell 1.). Med detta gavs hypotes 2 stöd. Vidare 

visades en signifikant huvudeffekt av typ av personligt brev F(1, 88)= 7.09, p=.009 η²=.08 

med avseende på skattning av egenskaper med medelvärden för med IM (M=3.74, SD=0.58) 
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och utan IM (M=3.41, SD=0.59), därmed gavs hypotes 4 stöd. En huvudeffekt av kön visade 

att kvinnors anställningsrekommendation var signifikant högre än mäns (se tabell 1) F (1, 88) 

= 4.26, p =.042, η² = .04.  Ingen interaktion mellan personligt brev och meriter uppnåddes 

med avseende på anställningsrekommendation därav gavs inte hypotes 3 något stöd.  

Påståendet som togs bort från indexet bedömning av personligt brev gällandes trovärdighet 

analyserades separat och signifikans visades på typ av personligt brev F(1, 88) = 4.11, p 

=.046 η²=.04 med medelvärden för med IM (M=3.16, SD=0.17) och utan IM (M=3.65, 

SD=0.17). Innebörden av ovan skrivna var att personligt brev med IM sågs som mindre 

trovärdigt än personligt brev utan IM. En interaktionseffekt kunde påvisas mellan kön och 

meriter med avseende på påståendet om trovärdighet, F(1, 88) = 7.26, p =.009 η²=.07. 

Gällandes medelvärden för trovärdighet gav kvinnorna för dåliga meriter (M=3.83, SD=0.23) 

och männen (M=2.50, SD=0.37). För bra meriter gav kvinnorna (M=3.49, SD=0.17) och 

männen (M=3.55, SD=0.21). Dåliga meriter ansågs mer trovärdiga av kvinnorna än av 

männen medan män fann bra meriter mer trovärdiga än vad kvinnorna gjorde. 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur självförbättrande IM taktik i personligt brev och kvalité 

av meriter påverkade ett beslut om anställningsrekommendation, samt undersöka hur en 

uppsättning egenskaper relaterade till självförbättrande IM taktik. Dessutom undersöktes om 

det förelåg några eventuella könsskillnader. I Hypotes 1 gällande högre skattning av 

anställningsrekommendation i personligt brev med IM, fanns ingen skillnad mellan de olika 

versionerna av personligt brev. Fynden i resultatet gav däremot visst stöd för hypotes 2 vilken 

berörde meriternas kvalité, där resultaten visar att mycket bra meriter gav högre skattning av 

anställningsrekommendation än dåliga meriter som gav sämst skattning av 

anställningsrekommendation. Hypotes 4 med antagandet att personligt brev med IM skulle 

skattas högre på en uppsättning egenskaper (flexibilitet, motivation, entusiasm, självsäkerhet) 

gavs stöd då det hittades en åtskillnad mellan versionerna av personligt brev och upplevelsen 

av en uppsättning egenskaper. Resultat visar att typ av personligt brev med IM skattades 

högre på uppsättningen egenskaper än version utan IM. Det kunde inte hittas stöd för 

interaktion mellan meriternas kvalité och typ av personligt brev därmed gavs ej hypotes 3 

stöd.  

Manipulation av personligt brev visade sig signifikant med avseende på kontrollvariabeln 

bedömning av personligt brev där högre skattning på kontrollvariabeln gavs i versionen med 

IM taktik. Vilket torde styrkas av vad IM angår enligt Schlenker (1980), att framställa sig 

själv förmånligt. Detta styrks även utifrån Stevens och Kristof (1995) där även kompetens 

beskrivs förmånligt i mätningen som gällde förmånlig beskrivning av sig själv, sina förmågor 

och erfarenheter. Meriternas kvalité visades signifikant med avseende på kontrollvariabeln 

bedömning av meriter, vilket gav indikation om att manipulationen fungerat. Det personliga 

brevet med IM prefererades inte när det kom till anställningsrekommendation som tänkt i 

hypotes 1. Detta kan tros bero på misstänksamhet av bakomliggande motiv kring 

självförbättrande aktivitet som uppges av Ham och Vonk (2010).  Försiktighet i 

framställandet av IM taktik i personligt brev belystes av Knouse et al. (1992) en försiktighet 



9 

 

som kanske överstegs i den här studien. Det går inte att säga om det berodde på brist av 

försiktighet i framställandet och/eller om orsaken kunde vara misstänksamhet från deltagarnas 

sida. Med avseende på kulturella jämförelser (Sandal et., al, 2014) där västvärlden visats sig 

använda färre IM taktiker, kan detta tolkas vara tecken på att det i Sverige även används färre 

IM taktiker. Då högre trovärdighet gavs i versionen utan självförbättrande IM taktik kan detta 

tolkas som att misstänksamhet rådde kring versionen med självförbättrande IM taktik. 

Ytterligare en förklaring kan ligga i att Proost et al. (2010) vilka fick signifikanta resultat 

mellan anställningsrekommendation och IM taktik självförbättring där experimentet utfördes 

med intervjuer, till skillnad från denna studie som baseras på skriftliga jobbansökningsbrev, 

vilket ger annan möjlighet för utspel av självpresentation. Medan Kacmar et al. (1992) 

föreslog att IM taktikerna bör situationsanpassas, kanske kan även en förklaring ligga i 

situationen att den här studiens arbetssituation inte passade. I enlighet med hypotes 2 där 

anställningsrekommendation förväntades ges högst skattning på bra meriter och lägst på 

dåliga meriter. Resultatet visade att huvudeffekt av meriter gav signifikans då bra meriter 

skattades högre än dåliga. Detta kan förklaras utifrån Cole et. al. (2007) där stöd ges för att 

meriter i form av arbetslivserfarenheter spelar stor roll i bedömningar. Vidare påträffades en 

huvudeffekt på skattning av anställningsrekommendation där kvinnorna visade tendens att 

skatta högre än männen, vilket inte innehas möjlighet att förklara utifrån den här studiens 

litteratursökning. Version med IM taktik uppfattades ha högre grad av de flertalet givna 

egenskaperna, detta tidigare förutspått i hypotes 4. Vilket tidigare i litteraturen av Kacmar et 

al. (1992) givits stöd med avseende på hög självkänsla. Vidare har Leary och Kowalski 

(1990) belyst att förbättring av personliga attribut och attityder till gällande sig själv kan vara 

målet med IM taktiker. Den här studien kan tolkas ge stöd för personliga attribut med 

signifikansen gällande egenskaper men mindre för attityder till den som utfört IM kan tros, då 

denne inte skattades högre för anställningsrekommendation samt skattades lägre med 

avseende på trovärdighet. Utifrån Gilmore och Ferris (1989) får detta även stöd då aktörer 

som använder IM taktiker uppfattas ha ett bättre uppträdande. Dessutom kan detta anses 

stödjas utifrån kulturella jämförelser som visat att västeuropéer uppfattas mer självsäkra 

(Brown & Kobayashi, 2003). Teoribildning kring IM (Leary & Kowalski, 1990; Schlenker & 

Weigold, 1992; Stevens & Kristof, 1995) visar att del av syftet med IM taktiker är att 

framställas i god dager så kallad av Stevens och Kristof självförbättring. Vilket i den här 

studien påträffats där det personliga brevet med IM tenderades anses mer förmånligt 

beskrivet. Samt med den högre skattningen av egenskaper för brevet där IM taktik 

självförbättring utövades. Ingen interaktion påträffades mellan kvalité av meriter och typ av 

personligt brev med avseende på högre skattning av anställningsrekommendation vilket 

således leder till att hypotes 3 inte ges stöd. Detta kan bero på att meriter överlag verkade ha 

mer inverkan än personligt brev då fler signifikanta resultat uppvisades av meriter vilket 

styrker Cole et al. (2007) ytterligare.  Version med IM taktik skattades högre på personliga 

egenskaper men mindre trovärdig kan tolkas utifrån Goffman (1959) att dissonans uppstått i 

interaktionen och självpresentationen kunde tros upplevas smärre falsk. Vilket även styrks av 

Schlenker och Weigold (1992) att varje IM budskap ges med en viss grad av falskhet, detta 

var även del av den här studien att samma egenskaper skulle upplevas som något bättre i 

versionen med IM. Sclenker och Weigold (1992) ansåg att den sociala interaktionen kan 

styras med hjälp av IM taktiker. En interaktionseffekt mellan könen och meriter hittades med 
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avseende på trovärdighet. Kvinnor skattade högre trovärdighet i dåliga meriter än männen och 

männen skattade trovärdighet högre på mycket bra meriter än kvinnorna. I litteratursökningen 

av författarna har det ej hittats någon tidigare forskning angående könsskillnader kring IM. 

Detta skapade en svårighet att diskutera kring detta och slutsatser skulle bli rena spekulationer 

därav lämnas könsskillnader för vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Vid skapande av IM i personligt brev togs stöd i teori (Schlenker, 1980) om att IM handlar 

om kontrollerandet av framställandet i bilden av sig själv och att framställa sig själv 

förmånligt (Stevens & Kristof, 1995). Detta avsågs att ligga till grund i skapandet av både IM 

i personligt brev och i kontrollerandet i mätningen av IM, då det inte hittades skalor avsatta 

för att mäta upplevelsen av IM utövaren. Egenkonstruktion och översättningen från engelska 

till svenska av det personliga brevet kan ifrågasätta studiens interna validitet, dock togs 

inspiration från liknande studier. Ytterligare stärkande är att faktiska ord fraser i det 

personliga brevet hämtades direkt från Varma, et al. (2006) dock översattes dessa vilket kan 

utgöra en risk för att studien undersökt det som avsetts i det här fallet IM. Kontrollvariabeln 

för bedömning av personligt brev och dess översättning kan väcka frågor av betvivlad intern 

validitet. Intern validitet kan vidare betvivlas då meriterna gjordes helt av författarna eftersom 

att instrument inte kunde hittas. Specifikt tvivel kan ges åt att olika namn på arbetsplatser 

gavs vilket var tänkt för att kunna skilja meriterna. De dåliga meriterna skulle vara betydligt 

sämre utan anställning på PICA. Trots att arbetsbeskrivningen innehöll krav på tidigare 

anställning inom PICA. Det är en tydlig brist i studien då det inte mättes vilken inverkan de 

olika namnen kunde haft för studiens resultat utan stod utöver det som tänktes mätas av 

meriternas kvalité. Frågan om vem som ska bestämma vad som är objektivt bra och dåligt kan 

väckas, i den här studien valdes att skapa meriter på egen hand då inget instrument kunde 

hittas. Detta försöktes även bekämpas med att samma titel erhölls i alla meriter samt att 

arbetslivserfarenheten började samma år i samtliga meriter och samma kommentar om 

utbildning gavs. Vidare kan även kontrollvariabeln meriternas kvalité väcka tvivel då de 

gjordes av författarna, detta för att meriter inte mätts i tidigare studier inom området IM.  

Kontrollvariabeln för meriternas kvalité kan ställa den interna validiteten i tvivel, en rubrik 

som sattes att det var meriterna som skulle bedömas. Det togs en risk att mäta meriterna i 

sammanhanget då det inte gjort tidigare dock önskades i den här studien verklighetsförankring 

till vad en ansökan innehåller i text samt vad Cole et al. (2007) belyst som viktigt i 

jobbansökningssammanhang. Den beroende variabeln, egenskaper, kan på samma sätt 

ifrågasättas när det kommer till intern validitet huruvida det var samma egenskaper som 

mättes efter översättningen dock gjordes delvis en anpassning av  det instrument som 

användes av Kacmar et al. (1992) för att passa arbetsbeskrivningen bättre. Detta kan 

ifrågasätta huruvida det vara samma sak som mättes i den här studien som också mättes i det 

engelska originalet. Den interna validiteten kan också ifrågasättas gällandes beroende variabel 

för anställningsrekommendation, då även denna översattes, dock valdes de bäst passande 

påståendena ut och påståenden anpassade till intervjusituationer uteslöts. Även här är frågan 

om samma sak mättes som i originalversionen. Sammantaget kan sägas att samtliga 
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medelvärdesindex hade acceptabla cronbahcs alpha vilket kan tyda på godtagbar reliabilitet. 

Undantagsvis medelvärdesindex för anställningsrekommendation där cronbachs alpha låg på 

.92 vilket kan visa tecken på alltför snarlika påståenden. Den ekologiska validiteten kan 

ifrågasättas då undersökningen gjordes på studenter och inte rekryterare. Dock valdes ett 

arbete som troligt kan vara extraarbete för studenter vilket torde bidra till viss grad av 

igenkänning. Det genomfördes efter att den svenska översättningen var gjord, en tillbaka 

översättning av de delar av instrumentet som översatts av en amerikansk medborgare, till 

original version vilket visade sig överensstämma tillfredsställande. Designen ändrades i 

analysförfarandet då antalet deltagare var för lågt för den ursprungliga. Från 2 x 2 x 3 till 2 x 

2 x 2 antalet deltagare var därmed tillräckligt, detta då effektstorlekarna önskades ökas. Det 

uppnåddes ej vilket torde tala för att fler deltagare hade gynnat studien. Vidare bör 

slutsatserna i studien tolkas med försiktighet då sambanden var svaga. 

 

Den här studiens bidrag och förslag för fortsatt forskning 

Den här studiens nya bidrag berör designen som var en mellangruppsdesign till skillnad från 

tidigare liknande studier som utförts med inomgruppsdesign. Även meriter och dess kvalitéer 

i sammanhanget med IM kan ses som ett nytt bidrag då de tidigare bara gjorts i 

sammanhanget med personligt brev. Ytterligare nya bidrag från den här studien var de 

könsskillnader som framkom vilket inte påträffats tidigare i litteratursökningen inom området 

IM. Det fanns en tendens bland kvinnor att skatta högre på anställningsrekommendation vilket 

torde öppna upp för vidare forskning bland könsskillnader beträffande 

anställningsrekommendation. Detta torde likaså kunna öppna upp för vidare forskning mellan 

könen med avseende på upplevelse av trovärdighet och kvalifikationer, därav kan vidare 

forskning tänkas satsas på vilka IM taktiker som fungerar i vilka situationer. Alltså utökad 

forskning kring olika situationer, då åtminstone inte självförbättrande gavs stöd att fungera i 

en fiktiv anställningsrekommendation såsom i den här studien. Slutligen kan den här 

undersökningen vara ett bidrag till verkliga rekryteringsprocesser så till vida att rekryterare 

kan vinna på att reflektera över trovärdigheten i personliga brev och noga se över huruvida 

meriterna överrensstämmer med den personliga framställningen. Samt inte ha fördomar om 

vilka egenskaper en individ kan tänkas ha utifrån det skrivna ordet. Ur ett perspektiv av 

arbetssökande kan det även här vara relevant att tänka på att inte överdriva exempelvis sin 

kompetens utan vara mer sanningsenligt i framställningen av arbetsansökan. Dock finns det 

vinster att göra med att belysa vilka som är de egna starka egenskaperna för att framstå som 

något bättre än konkurrenterna. Det kan även tros vara viktigt att förstå vikten av meriter och 

att belysa den egna arbetslivserfarenheten så som den ser ut. 
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