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Sammandrag    
I denna uppsats undersöks rekryterares attityder till språkliga avvikelser i skrift såväl allmänt som i 

skriven andraspråkssvenska och vilken betydelse dessa språkliga avvikelser har för rekryterares 

uppfattningar om arbetssökares allmänna kompetens, skriftspråkskompetens, förtroende samt 

trovärdighet. I en enkät inspirerad av matched-guise-tekniken får en informantgrupp ta ställning till 

ett personligt brev utan språkliga avvikelser medan en annan informantgrupp får ta ställning till 

samma personliga brev med inplanterade avvikelser av andraspråkssort.  

Resultaten visar en varierande syn på och attityder till språkliga avvikelser såväl allmänt som 

specifikt till andraspråkssvenska. Medan flertalet informanter uppvisar en tolerans och hävdar att 

språkliga avvikelser kan accepteras så länge texters innehåll framkommer och helheten förstås 

uttrycker flera andra informanter en mindre acceptans mot språkliga avvikelser.  

Resultaten kan diskuteras utifrån flera perspektiv. Dels består informanterna av en heterogen 

grupp rekryterare med skilda erfarenheter inom rekrytering och dels kan rekryterares personliga 

kunskaper, kompetenser och tyckanden speglas i yttrandena. Dessutom kan informanternas olika 

grad av sociolingvistisk medvetenhet påverka deras attityder.  

 

Nyckelord: skrift, språkliga avvikelser, andraspråkssvenska, språkattityder, sociolingvistisk 
medvetenhet.  
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1 Inledning  
För att kunna delta aktivt i dagens svenska samhälle ställs allt högre krav på en god behärskning av 

det skrivna språket. I takt med att samhället och arbetsmarknaden har blivit allt mer 

skriftspråksberoende och likaså dess olika arbetsuppgifter, ställs också krav på dagens arbetstagare 

som skriftspråkskompetenta (Forskning.se 2015).    

I samband med denna utveckling finns idag en arbetskraft som är allt mer mångspråkig än 

tidigare vilket i sin tur har skapat en växande grupp arbetstagare med svenska som andraspråk. I 

flera sammanhang (se bland andra Josephson 2004a, Melander 2013) påstås det att det idag talas 

cirka 200 olika språk i Sverige och för att kunna ta till vara på dessa språktillgångar behöver det 

svenska arbetslivet anpassa sig för att kunna vara en del av ett mångspråkigt land (Melander 

2013:329). Björn Melander hävdar att formuleringar av typen ”’[g]od behärskning av svenska i tal 

och skrift’” inte sällan är förekommande i platsannonser vilket ställer en rad viktiga frågor som 

belyser relationen mellan språk och samhälle: Vad menas med att ha en ”god behärskning av 

svenska i tal och skrift” och hur kan vi undvika en språklig diskriminering mot personer med ett 

eller flera andra förstaspråk än svenska (Melander 2013:334)?  

Samtidigt kan man se en förändring inom andraspråksforskningen som tidigare har haft ett större 

fokus på andraspråksbrukares grammatiska förmågor men numera framhåller vikten av en god 

kommunikativ kompetens. Denna förändring inom andraspråksforskningen är något som bland 

andra Maria Eklund Heinonen poängterar i en artikel som berör hennes avhandling om 

kommunikativa respektive grammatiska förmågor i språktest (Eklund Heinonen 2010:61). Frågan är 

om det går att se ett samband mellan å ena sidan dagens mer kommunikationsinriktade 

andraspråksforskning samt å andra sidan de språkliga attityder som finns till olika typer av skriven 

svenska och vilka språkliga kompetenser som premieras. Hur pass toleranta är vi till olika typer av 

språkliga avvikelser i skrift i de fall sändarens budskap ändå kommer fram?  

Uppsatsens teoretiska ram utgår således ifrån två olika ingångar: dels utvecklingen av ett allt mer 

skriftspråksberoende samhälle och arbetsliv, dels utvecklingen av en allt mer mångspråkig 

arbetskraft där allt fler arbetstagare har ett eller flera andra förstaspråk än svenska. Kombinationen 

av dessa gör det intressant och angeläget att ta reda på hur personer som arbetar med att rekrytera 

människor till olika arbeten ser på betydelsen av språkliga avvikelser i skriven andraspråkssvenska 

och vilka typer av skriftliga språkkompetenser som anses vara mer eller mindre viktiga i ett 

yrkessammanhang. Dessa frågor är inte enbart intressanta att studera för individer med 

språkintresse utan också aktuella för de människor som vill bli medvetna om hur relationen mellan 

språk och samhälle kan ta sig i uttryck.    
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1.1 Syfte och frågeställningar  
	  
I den här uppsatsen vill jag undersöka rekryterares attityder till språkliga avvikelser av typen 

andraspråkssvenska i skrift samt ta reda på vilken betydelse dessa språkliga avvikelser i skriven 

svenska har för rekryterares uppfattningar om personers skriftspråkskompetens, trovärdighet samt 

kompetens i allmänhet. I närmare beskrivning vill jag dels undersöka rekryterares attityder kring 

skriven svenska med typiska avvikelser av andraspråkssort, dels skriven svenska utan typiska 

andraspråksavvikelser. Slutligen vill jag också undersöka vilka skriftspråkskompetenser som av 

informanterna anses vara mer eller mindre betydelsefulla i en yrkeskontext. 

 

Följande frågeställningar ska jag försöka besvara: 

1. Vilka attityder har informanterna till de två personliga breven och till brevskrivaren?  

2. Vilken eller vilka skriftspråkskompetenser premieras av informanterna? 

3.  Inom vilket eller vilka yrken anser informanterna att det är viktigt att ha utvecklat en god 

skriftspråkskompetens? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. Det första kapitlet innehåller en presentation av uppsatsens 

ämne med dess syfte och frågeställningar. Därefter följer kapitel 2 som består av en bakgrund 

innehållande teoretisk ram och tidigare forskning. Kapitel 3 innehåller en redogörelse för 

uppsatsens metoder och material. Kapitel 4 presenterar uppsatsens resultat och det femte kapitlet 

innehåller en avslutande diskussionsdel där resultaten diskuteras och sammanfattas. I uppsatsens 

bilaga redovisas studiens två enkäter och platsannonsen som de två personliga breven utgick ifrån.  

2 Bakgrund  
Detta kapitel innehåller dels en teoretisk ram och dels en redogörelse för tidigare forskning. I 

närmare beskrivning består kapitlet av fyra avsnitt: skriftens plats i dagens samhälle, svenskan i ett 

flerspråkigt perspektiv, begreppen andraspråkssvenska och sociolingvistisk medvetenhet samt 

språkattityder.  

2.1 Skriften i dagens samhälle  
	  
Forskare inom sociolingvistik har till största del undersökt det talade språket och anledningarna till 

det är flera. Dels har forskningen om det muntliga språket fått en relativt liten plats inom 

språkvetenskapens historia och dels bestod beskrivningar av språket främst av material av skriven 
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form fram till 1960-talet. Många forskare inom sociolingvistiken hävdar vidare att det talade 

språket står för människans ursprungligare form av kommunikation vilket innebär en närmare 

koppling till den sociala aspekten i språkandet. Det ligger delvis en sanning i ett sådant påstående 

men likväl ingår dess skrivna form, skriften, också i en social kontext som vid sociolingvistiska 

studier kan komma att uttrycka sådant som inte nödvändigtvis går att finna inom det muntliga 

språket (Karlsson 2013:313). 

Historiskt sett har samhället blivit allt mer skriftberoende. Tidigare när enbart delar av 

befolkningen kunde läsa och en ytterst liten privilegierad skara kunde skriva, var skrivandet inte en 

naturlig del i var mans vardag. I dagens samhälle förväntas däremot alla vara skrivkunniga och 

dessutom faktiskt skriva. För att kunna kommunicera med myndigheter, studera och arbeta krävs 

det därför att vi som samhällsmedborgare kan uttrycka oss skriftligt (Karlsson 2013:315).  

Vid en djupare reflektion kan man tänka sig att kunskap och skrift hänger ihop. Om man inte 

besitter förmågan att forma kunskap till skrift och heller inte kan avkoda skrift, osynliggörs 

kunskapen. Kunskaper som förr i tiden i regel betraktats som praktiska, exempelvis inom 

vårdrelaterade och konstnärliga yrken, förmedlas i en allt högre grad som utbildningar inom det 

formella utbildningsväsendet. Som ett led i det har sådana praktiker fångats inom ramen för en 

skriftlig form. Å ena sidan finns det ett ifrågasättande av om det verkligen går att göra sådan 

kunskap både explicit och språklig, å andra sidan är dess utövare medvetna om skriftens möjlighet 

till ett större erkännande och en högre status. Att skrift och makt är intimt sammankopplade är 

således ett faktum (Karlsson 2013:317).  

Vidare framkommer det faktum att skrift är en social handling som säger en hel del om 

kopplingen mellan språk och samhälle. Visserligen är möjligheten att uttrycka social, regional och 

individuell variation i skriven form begränsad men å andra sidan finns det sammanhang som i allra 

högsta grad tillåter sådana variationer i exempelvis sociala medier eller i sms. Med en sådan 

språklig medvetenhet uppkommer exempelvis vetskapen om betydelsen av olika texttypers normer 

och att skrift har en förmåga att skapa gemenskap mellan människor. Dessutom är ett intertextuellt 

perspektiv, d.v.s. studerandet av skriftspråk och språkbruk som kommunikativa kedjor i en större 

social kontext, önskvärt för forskningen av skriftens roll i samhället då skriven kommunikation sker 

i samband med en rad andra handlingar såsom möten, intervjuer och samtal. Så när exempelvis en 

arbetssökande person ska ansöka om ett jobb ingår i regel att man skriver ett personligt brev och 

berättar om sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta är en handling som sker i en social 

kontext vars möjligheter och ramar utgör grunden för det sociala handlandet (Karlsson 2013:322 f.).   

Gällande den tidigare forskningen kring attityder till språkliga avvikelser i skrift av 

andraspråkssort kunde ingen liknande tidigare studie som denna hittas.  
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2.2 Flerspråkighet utifrån en svensk kontext  
Olle Josephson (2004) resonerar om standardnormen i ett mångspråkigt Sverige. Då artikeln skrevs 

hade varken ordet mångspråkighet eller den något mer vanligare termen flerspråkighet en plats i 

våra svenska ordböcker. Dock var fenomenet mångspråkighet något som fanns i Sverige eftersom 

en stor del av landets befolkning använde både svenska och engelska i sin språkanvändning samt 

svenskans nära förbindelse till främst andra nationalspråk i Norden och de språk som talas i EU-

sammanhang. Josephson menar också att svenska språkets variation utifrån det faktum att allt fler 

talar svenska som ett andraspråk avsågs som en typ av mångspråkighet (2004a:50 ff.).   

Man kan vidare fråga sig hur mångspråkigt Sverige egentligen är och hur öppna vi är för att 

utmana enspråkighetsnormen. 2004 var Josephson inte fullt övertygad om mångspråkighetens 

möjligheter i Sverige då han menade att mångspråkigheten inte tilläts ge avtryck i den svenska 

standardnormen (Josephson 2004a:63).  

I Ju - Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige (2004) 

resonerar Josephson om hur den svenska standardnormen ser ut i relation till det språkliga landskap 

som råder i Sverige. Den svenska språkliga standardnormen behöver inta ett andraspråksperspektiv, 

menar Josephson. Standardiseringen av svenska språket behöver därför förändras och ge en plats åt 

andraspråkssvenska (Josephson 2004b:171). Dessa frågor gäller inte enbart det talade språket utan 

även det skrivna. Han resonerar vidare:  

 
Man kunde tänka sig att vi i vissa former av skrivet språk finner det fullt korrekt med en del typiska 
andraspråkssvenska drag: avvikande genus (en problem), avvikande artikelbruk (jag började skola), avvikande 
ordföljd (I ett större sammanhang det är ett litet bekymmer) […]. Denna vidgade standardnorm skulle i så fall 
främst komma till synes i ett halvoffentligt skriftspråk: arbetspapper, minnesanteckningar, brev. Det vore i och 
för sig inte konstigare än att vi har lättare att godta satsradningar eller ofullständiga meningar i sådana texter 
(Josephson 2004b:172). 

 

Josephson redogör för den komplexa relation ett språks standard respektive variation kan ha till 

varandra. Då det behöver finnas en variation inom ett språk kan man fråga sig varför inte 

andraspråkstypiska drag skulle få ingå i en sådan variation. Utifrån det motsatta perspektivet hävdar 

skribenten att ett samhälle och allra helst dess andraspråksbrukare tjänar på en stabil 

skriftspråksnorm. Slutligen frågar sig Josephson: ”Vi kanske ska lära oss att laborera med ett skrivet 

standardspråk på olika nivåer: tryckta texter för långsiktigt bruk och mer tillfälliga texter. Eller blir 

det för komplicerat?” (Josephson 2004b:172). 

Inger Lindberg resonerar om det sociopolitiska klimat som präglar stora delar av västvärlden och 

även Sverige. Lindberg menar att nationella standardiserade språk, enspråkighet och 

monokulturalitet sätts som ideal samtidigt som språklig mångfald, flerspråkig utbildning och lokalt 
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knutna varieteter ses som riskfaktorer mot utveckling och integration. I närmare beskrivning 

avfärdas språkliga varieteter av multietnisk sort som mindre bra svenska i och med avvikandet från 

en enspråkig standardnorm istället för att man ser språklig variation utifrån ett tillgångsperspektiv 

och något som berikar språket (Lindberg 2009:17).  

Jarmo Lainio (2013) menar att den enspråkiga och monokulturella normen har varit rådande i 

Europa under en lång tid och det som på något vis skiljt sig från normen har betraktats som 

avvikande i negativ term. Som även har framgått av Lindberg (2009) bygger en sådan uppfattning 

på en värld där länder lever som enspråkiga öar utan kontakt med invånare från andra länder vilket 

är allt annat än en verklig beskrivning av världen. Tvärtom är majoriteten av världens befolkning 

flerspråkig och använder flera olika språk i sin vardag. I skolsammanhang har däremot en enhetlig, 

nationell och även nationalistisk skolgång varit vanlig även långt utanför Europas gränser där 

exempelvis tidigare koloniserade länder vars kolonialspråk enbart en liten skara använde, 

utvecklades till att bli länders undervisningsspråk såsom engelskan i Sydafrika (Lainio 2013:304).  

I en kandidatuppsats i arbetsrätt undersöker Sofie Leff-Hallstein (2013) arbetsgivares språkkrav i 

rekryteringsprocessen. Leff-Hallstein frågar sig om dessa språkliga begäranden skulle kunna leda 

till etnisk diskriminering av vissa arbetssökande (Leff-Hallstein 2013:7). Att som invandrad person 

besitta goda kunskaper i ett lands majoritetsspråk har visat sig vara av betydelse för personens 

möjligheter på arbetsmarknaden där personens kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift är 

avgörande för chansen till arbete (Leff-Hallstein 2013:25). Arbetsgivare har visserligen rätt att 

ställa krav på behärskning i landets majoritetsspråk men då enbart i de fall det är sakligt motiverat 

för arbetsuppgiftens innehåll. Vidare finns en omfattande diskrimineringslagstiftning som gäller för 

alla europeiska länder. I denna lagstiftnigning ingår delvis etnisk tillhörighet som en av 

diskrimineringsgrunderna. Trots detta fastslås att diskriminering av invandrade personer vid 

rekrytering sker på grund av dessa personers språkkunskaper. Vidare framkommer komplexiteten 

kring ställandet av ett sakligt motiverat språkkrav. Vad som anses som sakligt motiverat språkkrav 

är ingen enkel fråga att bedöma och i vissa fall kan ett sakligt motiverat språkkrav snarare handla 

om arbetsgivares försök att kringgå diskrimineringslagstiftningen när det faktiskt handlar om 

arbetsgivarens ovilja att anställa personer med viss etnisk bakgrund (Leff-Hallstein 2013:26).   

Kunskaper i svenska är det vanligaste kravet svenska arbetsgivare ställer på invandrade personer. 

Att kunna uttrycka sig väl i talad och skriven svenska ser arbetsgivare på såväl den offentliga som 

privata sektorn som en grundläggande förutsättning för anställning. Många arbetsgivare ställer 

mycket höga språkkrav. Detta är något som är juridiskt fel i de fall de språkliga krav som ställs inte 

är adekvata för de uppgifter som ingår i arbetet. Vid närmare undersökningar verkar det specifika 

arbetet spela en avgörande roll för hur goda kunskaper i svenska den arbetssökande bör ha, enligt de 
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flesta arbetsgivare. Om en person exempelvis söker jobb på en statlig myndighet i vars uppgifter 

ingår att förmedla information till allmänheten kan det vara rimligt att ställa höga språkkrav så att 

personen kan uttrycka sig enkelt och begripligt till allmänheten. Vidare skulle det för arbeten 

innehållande mycket skriftlig kommunikation och produktion, exempelvis sekreterare, vara adekvat 

med högt ställda språkliga krav. Däremot bör dessa språkliga krav vara lägre rörande arbeten som 

exempelvis vaktmästare (Leff-Hallstein 2013:28 ff.). 

Forskning gjord av Fredrik Hertzberg 2003 visade slutligen att arbetsgivare i flera fall ställde 

orimligt höga krav på behärskning inom svenska språket (Isaksson & Olsson 2011:29).  

2.3 Varieteten andraspråkssvenska och sociolingvistisk medvetenhet  
Andraspråkssvenska är en varietet som innebär inlärning av ett andraspråk. I närmare beskrivning 

är andraspråkssvenska ett stadium då en person med ett eller flera andra förstaspråk än svenska lärt 

sig svenska i en viss utsträckning. En person som talar andraspråkssvenska kan vanligen uppvisa 

grammatiska och uttalsmässiga fel, ofta relaterade till personens förstaspråk. I praktiken innebär det 

att en andraspråksbrukare inte kan växla mellan olika varieteter av svenska men att personen har 

möjlighet att göra framsteg i sin andraspråksutveckling (Gunnarsdotter Grönberg 2013:255).  

Att tala andraspråkssvenska är därför inget enhetligt sätt att bruka svenska på då personens unika 

språkkunskaper skapar variation; vilken eller vilka förstaspråk personen har, hur långt 

andraspråksutvecklingen har kommit samt möjligheten till olika språkliga förebilder påverkar 

(Bijvoet & Fraurud 2006:5).  

Man kan vidare fråga sig vad som ingår i att besitta en god språkförmåga. För att en individs 

språkliga behov ska kunna tillgodoses behöver individen ha en språklig repertoar innehållande en 

rad olika varieteter, stilar och genrer. Personen ska således kunna använda språket i olika 

sammanhang och kunna anpassa sin språkanvändning utifrån kontext. Om man däremot upplever en 

språklig begränsning då man exempelvis inte känner att man kan uttrycka sig i vissa kontexter är 

personens språkliga behov inte uppfyllda. Att vara språkligt begränsad handlar främst om språklig 

produktion, d.v.s. förmågan att kunna uttrycka sig, men språkförmågan består även av kunskapen 

att kunna urskilja och tolka olika former av skrivet och talat språk. Kunskapen att kunna identifiera 

språklig variation kan benämnas som sociolingvistisk medvetenhet. Det är en förmåga som spelar 

roll för individens förmåga att anpassa sitt språk i olika situationer och för individens förmåga att 

kunna tolka olika samtalspartners språkliga kompetens. Brist av sådan kompetens kan leda till att 

man inte anpassar sitt språkbruk på ett adekvat sätt för den specifika kontexten, felaktigt uppfattar 

någon som mindre kompetent eller inte betraktar flerspråkiga ur en sociolingvistisk synvinkel och 
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således missbedömer andraspråksbrukare till en följd av bristande medvetenhet om nya sorters 

svenska (Bijvoet & Fraurud 2006:8 f.).  

2.4 Språkattityder  
I ett sociolingvistiskt sammanhang är språkattityder ett centralt begrepp. Genom att en person yttrar 

något gör omgivningen värderingar utifrån personens utsaga. Termen språkattityder kan närmare 

beskrivas som ”värderande inslag i människors reaktioner gentemot språkliga varieteter eller deras 

talare” (Bijvoet 2013:128).  I konkret mening kan det röra sig om vilken inställning man har till ett 

visst språk eller vissa ord, exempelvis om man tycker språket är vackert, fult och så vidare. För det 

andra kan det även vara i fråga om beteende, till exempel om man skulle kunna undvika vissa 

språkljud eller ord. Språkattityder kan närmare ta sig i uttryck på olika språkliga nivåer: dels kan det 

handla om olika typer av språkliga varieteter såsom sexolekter, dialekter, sociolekter, fackspråk och 

dels frågor som rör språkpolitik, språkvård, språkljud eller vissa ordformer (Bijvoet 2013:128 f.).   

Det har gjorts ett flertal undersökningar om språkattityder i Sverige, exempelvis av attityder till 

svordomar, till dialekter och standard både som allmänt fenomen och kopplade till en viss region 

(till exempel attityder till dialekt och standard på Gotland), attityder till främmande språk och 

språklig mångfald i Sverige, importord samt attityder till brytning och multietniskt ungdomsspråk 

(Bijvoet 2013:140 f.).  

Maria Wingstedt (1998, refererad efter Bijvoet 2013) har undersökt språkideologier och 

minoritetsspråkspolitik i Sverige och beskriver en historisk utveckling indelad i tre olika perioder. 

Den första perioden präglades av en likgiltig tolerans när det kommer till språklig mångfald. Att en 

del av Sveriges befolkning talade meänkieli eller samiska var inget landets maktcentra lade särskilt 

mycket fokus på eller visade intresse för. Under period två, d.v.s. under 1800-talet, framkom en 

enspråkighetsideologi av nationalistisk anda och talarna av meänkieli och samiska fick utstå kraftig 

försvenskningspolitik. Från 1960-talet och framåt skapades dock en allt mer kritisk hållning till den 

tidigare assimileringstanken och så småningom utvecklades en minoritetsspråkspolitik av 

pluralistisk sort – en språkideologi som i stort sett kännetecknar dagens minoritetsspråkspolitik. I 

avhandlingen undersökte Wingstedt även om landets språkideologier hängde samman med 

majoritetsbefolkningens attityder. Studiens informanter uppvisade i flera fall en motsägelsefullhet 

då exempelvis flera informanter uttryckte en klart positiv inställning till flerspråkighet men å andra 

sidan, i de fall ens egna majoritetsspråk riskerade att komma i kläm, uppvisade ett avståndstagande 

till pluralism. En av slutsatserna Wingstedt kunde dra av studiens resultat var att den enspråkiga 

norm som under en lång tid varit allmänt rådande i Sverige i hög utsträckning styr de attityder 

majoritetsbefolkningen har (Bijvoet 2013:142 f.).  
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I mitten av 00-talet genomfördes tre undersökningar om attityder till importord, d.v.s. alla typer 

av lånord som har hämtats och börjat användas inom de nordiska språken sedan 1945. En av 

studierna syftade till att undersöka värderingarna till engelskt inflytande i språket. Resultatet visade 

att det material som inte bestod av några engelska importord mottogs mer positivt hos 

informanterna jämfört med materialet innehållande engelska importord. Enligt Bijvoet hävdar 

forskarna Micael Melander och Tore Kristiansen att de allmänt mer positiva attityderna till 

materialet utan engelska importord hör samman med de samhälleliga förändringar som har skett 

under de senaste 20 åren i Sverige. Detta eftersom svenskan som språk dels har använts allt mer 

som en viktig nationell symbol och dels att det i en högre utsträckning har riktats en större offentlig 

uppmärksamhet på vikten av en god behärskning av språk (Bijvoet 2013:147 f.).  

3 Metod och material  
I detta kapitel redogör jag för vilka metoder som är vanliga vid attitydstudier, vilka metoder som jag 

har använt mig av samt vilket material som den empiriska studien grundar sig på. Dessutom 

redogör jag för studiens informanter. Därefter följer en kritisk del där jag analyserar metodernas och 

materialets styrkor och svagheter i fråga om tillförlitlighet, generaliserbarhet samt validitet. 

Slutligen diskuteras etiska aspekter av undersökningen.   

3.1  Metoder inom attitydforskning     
Inom attitydforskningen brukar man tala om tre typer av metoder som är vanliga vid attitydstudier 

(Bijvoet 2013:132). Dessa är: analys av språkanvändning och språkbehandling på samhällsnivå, 

direkta mätningar samt indirekta mätningar. När man analyserar språkanvändning och 

språkbehandling på en samhällelig nivå genomför man direkta observationer, deltagande- 

observationer och/eller etnografiska undersökningar i syfte att beskriva en varietets sociala status, 

användning och behandling. I praktisk mening kan det exempelvis handla om att man analyserar 

dagspressens språkdebatt, olika språkvårdsåtgärder eller hur språkanvändningen ter sig inom olika 

ämnesområden. Den andra metodkategorin, direkta mätningar, omsätts i praktiken till skriftliga 

enkäter och intervjuer. I närmare beskrivning består en direkt mätning av en så kallad direkt 

eliciteringsmetod vilket är en metod som syftar till att i en studie få fram det man är intresserad av 

att undersöka som till exempel informanters utsagor kring en viss språklig varietet. En sådan metod 

möjliggör undersökandet av personers medvetna attityder (Bijvoet 2013:132 f.).  

Den tredje och sista kategorin, indirekta mätningar, syftar till att undersöka informanters 

undermedvetna attityder. Dessa typer av undersökningar har därför inte ett lika tydligt och uttalat 
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syfte. När man gör en indirekt mätning av informanters attityder måste man som forskare upplysa 

studiens deltagare om dess egentliga syfte så att de senare kan ta ställning till om de vill medverka i 

studien eller inte (Bijvoet 2013:135). I praktisk mening kan man exempelvis genomföra ett så kallat 

matched-guise-test som till exempel innebär att man spelar upp ett antal språkprov från ett antal 

olika personer och låter en grupp informanter bedöma det inspelade materialet utifrån vissa aspekter 

och graderade skalor. En utförligare redogörelse för testet följer under rubrik 3.1.2.    

3.1.1 Enkäter  

Insamlandet av data om och från människor kan göras på en rad olika sätt. En metod som utmärks 

av att man som informant själv noterar sina svar vid deltagandet är enkät. Ursprungligen kommer 

begreppet enkät från franskan och betyder rundfråga. Under årens lopp har betydelsen av metoden 

ändrats till viss del då begreppet kommit att betyda: ”[…] frågor som besvaras med den svarandes 

hand” (Trost 2001:9). Vidare framhålls vikten av att innan enkätgenomförandet ha utformat ett klart 

syfte med enkäten. I framtagandet av enkätens syfte framkommer nästa fråga som handlar om hur 

kvalitativ och/eller kvantitativ undersökningen ska vara. Vanligtvis är en enkätundersökning 

kvantitativ i sin natur då man exempelvis syftar till att studera hur många procent som till exempel 

är positivt inställda till flerspråkighet. Men en enkät kan även innehålla kvalitativa inslag och en 

blandning av båda brukar inte sällan rekommenderas (2001:15 ff.). Det är vidare enkätstudiens syfte 

som ska vara utgångspunkten för hur pass kvantitativ respektive kvalitativ metoden ska vara 

(2001:21).  

3.1.2 Matched-guise-test  

Initialt hämtades inspiration till den empiriska undersökningen från en tidigare studentuppsats 

skriven av Zandra Flygh (2012). Uppsatsskribenten hade valt att genomföra en empirisk studie om 

språkliga attityder till felaktig särskrivning genom att låta en informantgrupp möta en text utan 

felaktiga särskrivningar och en annan informantgrupp möta samma text men med felaktiga 

särskrivningar. Syftet med undersökningen uttalades inte tydligt då testdeltagarna enbart fick reda 

på att de skulle få läsa en text och därefter besvara ett antal frågor om hur de uppfattade texten 

(2012:20). En sådan undersökning baseras på vad man i ett vetenskapligt sammanhang brukar kalla 

för ett matched-guise-test. Faktum är att ett sådant test är den vanligaste indirekta 

eliciteringsmetoden som för cirka 50 år sedan utvecklades i Kanada av Wallace Lambert 

tillsammans med en rad andra forskarkollegor. Testets ursprungliga form innebär att informanter får 

lyssna på ljudinspelningar av talat språk från ett antal enspråkiga samt tvåspråkiga/bidialektala 

personer. Personerna med ett tvåspråkigt/bidialektalt språkande förekommer två gånger vid 

ljuduppspelandet fast i två olika skepnader och de enspråkiga personerna fungerar som 
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utfyllnadsröster. Testdeltagarna är vidare inte medvetna om att de tvåspråkiga/bidialektala 

personerna framkommer i två olika versioner. För att undersöka informanternas undermedvetna 

attityder får de bedöma ljudinspelningarna utifrån en graderad skala med motsatta adjektiv som 

ytterpunkter såsom exempelvis mjuk och hård. Om en och samma person bedöms olika utifrån de 

två olika språkproven, till exempel lojal och trygg när personen talar svenska och illojal och otrygg 

när personen talar danska kan man påstå att de olika uppfattningarna hör samman med de olika 

attityderna till dess varieteter och språkanvändare (Bijvoet 2013:135 f.). 

För att den empiriska studien skulle kunna undersöka informanternas undermedvetna attityder, 

ansågs det lämpligt att utgå från ett matched-guise-test. Uppsatsens enkät innebar visserligen både 

indirekta samt direkta mätningar. Genom att låta två informantgrupper möta samma personliga brev 

sett till innehåll och form men olikt sett till grammatiska avvikelser av typen andraspråkssvenska 

var förhoppningen att dels komma åt informanternas undermedvetna attityder till just språkliga 

avvikelser i skriven andraspråkssvenska (Bijvoet 2013:135) men även deras medvetna attityder till 

språkliga avvikelser såväl allmänt som specifikt till andraspråkssvenska (Bijvoet 2013:133) då en 

kombination av båda metoderna ofta rekommenderas (Bijvoet 2013:136).  

3.2 Denna undersöknings enkät  
För att ta reda på rekryterares attityder till språkliga avvikelser av typen andraspråkssvenska i skrift 

genomfördes en skriftlig enkätstudie i digital form. Dels fick en grupp informanter ta ställning till 

ett personligt brev skrivet av mig utan typiska andraspråksavvikelser, dels fick en annan grupp 

informanter ta ställning till samma personliga brev skrivet av mig innehållande just språkliga 

avvikelser av typen andraspråkssvenska. För att det personliga brevet med avvikelser av 

andraspråkssort skulle uppfattas så autentiskt som möjligt blev brevet före enkätgenomförandet 

bedömt av en forskare inom andraspråksutveckling vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet. Därefter gjordes en revidering utifrån forskarens kommentarer. Textens språkliga 

avvikelser av andraspråkssort utgick från processbarhetsteorin med anledning av att det är en teori 

som möjligen hittills står för den mest sammanhängande förklaringen av andraspråksinlärares 

grammatiska utveckling av ett andraspråk (Abrahamsson 2009:123). 

I närmare beskrivning bestod det personliga brevet som innehöll avvikelser av andraspråkssort 

av sex inplanterade avvikelser (för att se brevet i sin helhet, se bilaga, sida 46–47). Avvikelse 1 

bestod av ett brott mot V2-regeln i huvudsats av påståendesort, avvikelse 2 var likaså ett brott mot 

V2-regeln i huvudsats av påståendesort, avvikelse 3 bestod av ett kongruensfel vid efterställt 

adjektiv, avvikelse 4 var ett brott mot V2-regeln i huvudsats av påståendesort, avvikelse 5 bestod av 

fel genus och avvikelse 6 innebar ett brott mot bisatsordföljden mellan adverbial och finit verb. I 
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uppsatsens bilagedel (sida 46–47) understryks avvikelserna i det personliga brevet. Observera att de 

språkliga avvikelserna inte var understrukna vid enkätgenomförandet.   

Enkäterna bestod av en a-del samt en b-del (se sida 41 och framåt). Frågeformulär A, som främst 

syftade till att undersöka informanternas undermedvetna attityder, bestod av en inledande fråga där 

jag ville ta reda på vilka typer av arbeten som informanterna vanligtvis brukade rekrytera personal 

till. Sedan presenterades enkätens kärnuppgift som innebar att informanterna fick läsa en 

platsannons vilken skapade utgångspunkten för skrivandet av de personliga breven. Platsannonsen 

som valdes hämtades från Arbetsförmedlingens hemsida (se sida 50) och arbetet som arbetsgivaren 

utannonserade var ett lokalvårdarjobb. Anledningen till varför jag valde just den platsannonsen var 

dels att det tydligt fanns ett uttalat krav på god skriftspråksbehärskning i svenska och dels att kravet 

upplevdes som sakligt motiverat. Detta eftersom platsannonsens skribent hade framhållit att 

signeringsanvändning och skriftliga instruktioner användes i arbetet. Vidare var det av intresse att 

undersöka språkliga attityder i samband med ett arbete som i regel inte mestadels består av 

kommunikation eller produktion i skriftlig form och som även är ett relativt vanligt arbete som finns 

på de flesta arbetsplatser. Efter läsandet av det personliga brevet följde ett antal frågor som rörde 

brevet och brevskrivaren. Utifrån graderade skalor fick informanterna svara på hur välskrivet samt 

tillförlitligt de tyckte brevet var, hur stort förtroende man kände för den arbetssökande och hur väl 

man tyckte att den arbetssökande uppfyllde de kriterier som efterfrågades. A-delen bestod även av 

ett antal öppna frågor som syftade till att undersöka vilka styrkor respektive svagheter 

informanterna tyckte att brevskrivaren hade som skribent, hur väl man tyckte den arbetssökande 

uppfyllde de kompetenser som efterfrågades i platsannonsen samt vilket helhetsintryck 

informanterna fick av det personliga brevet.  

Frågeformulär B bestod av frågor som var mer direkta och ämnesspecifika och som således 

främst syftade till att undersöka informanternas medvetna attityder. Den första frågan handlade om 

huruvida man som rekryterare brukar ta hänsyn till språkliga avvikelser i skrift hos arbetssökande. 

Om man som informant hade svarat ja på denna fråga fick man senare uppge vilka typer av 

språkliga avvikelser i skrift man ansåg sänkte förtroendet för en arbetssökande som 

skriftspråkskompetent.  

Därefter fick informanterna svara på om de tyckte språkliga avvikelser av typen 

andraspråkssvenska påverkade uppfattningen till en arbetssökande. Om man som informant hade 

svarat ja på frågan fick man senare uppge på vilket sätt dessa avvikelser påverkade ens uppfattning 

till den arbetssökande personen.  

Nästa fråga handlade om vilket eller vilka språkliga ”fel” man tyckte var okej i ett arbete som 

kräver skriftkompetens. Därefter fick informanterna svara på inom vilket eller vilka yrken de tycker 
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det är viktigt att ha utvecklat en god skriftspråkskompetens samt vad de tycker utmärker en 

arbetstagare som har utvecklat en sådan kompetens. Slutligen undersöktes informanternas 

uppfattningar huruvida man tycker kraven för att kunna uttrycka sig i skrift generellt är adekvata till 

de arbeten som söks samt hur tolerant man upplever sig vara till språkliga avvikelser av 

andraspråkssort i de fall sändarens budskap ändå kommer fram. Frågeformulär B innehöll således, 

precis som del A, både öppna frågor och frågor som besvarades utifrån en graderad skala. 

Sammantaget var som ovan nämnt enkätens a-del tänkt att fånga informanternas undermedvetna 

attityder till språkliga avvikelser såväl allmänt som specifikt i andraspråkssvenska i skrift medan b-

delen syftade till att undersöka informanternas medvetna attityder till dessa avvikelser (Bijvoet 

2013:132 ff.).   

 

3.3 Undersökningens informanter 
Totalt deltog 14 informanter i enkätundersökningen. Närmare deltog 6 informanter i enkät 1 med 

det personliga brevet utan språkliga avvikelser av andraspråkssort och i enkät 2 med det personliga 

brevet med andraspråksavvikelser deltog 8 informanter. Då det var svårt att hitta informanter till 

den empiriska studien blev det vidare nödvändigt med att vidga definitionen av rekryterare. Det 

innebar att jag inte enbart kontaktade personer vars arbetsuppgift endast bestod i att rekrytera utan 

att rekrytering och anställning av personal ingick som en delsyssla i sidan av andra arbetsuppgifter. 

Dessutom kontaktades personer som hade arbetat med rekrytering i tidigare tjänster men som nu 

hade en annan arbetsroll. Huvudsaken var att de antingen i sin nuvarande eller dåvarande arbetsroll 

hade erfarenhet av rekrytering. Att vidga definitionen av rekryterare var nödvändigt av två skäl: 

dels är gruppen arbetstagare som renodlat arbetar med rekrytering på den svenska arbetsmarknaden 

idag relativt liten, dels var som ovan nämnt svårigheten stor att få tag på informanter till studien. 

Vid sökandet efter informanter lades en förfrågan ut på Facebook och bekanta som jag anade arbeta 

med rekrytering kontaktades. Flera försök gjordes även via telefon genom att ringa olika 

rekryteringsföretag och arbetsförmedlingar. En mängd statliga myndigheter och rekryteringsföretag 

kontaktades dessutom via mejl för att undersöka möjligheten till tänkbara informanter.  

I enkätens inledning fick informanterna som tidigare nämnt uppge vilka typer av arbeten som de 

brukade rekrytera arbetstagare till. För en del av de deltagande informanterna innebar det att man 

fick svara på vilka typer av arbeten som man tidigare hade rekryterat arbetstagare till om man inte i 

den nuvarande tjänsten arbetade med rekrytering. För de informanter som deltog i enkät 1 arbetade 

en informant med att rekrytera personal inom sjukvården, en annan inom byggbranschen och två 

informanter rekryterade inspektörer till en statlig myndighet. Vidare rekryterade en informant 

handläggare till olika former av arbeten inom ekonomi, vaktmästeri och reception och en informant 
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arbetade med anställning av personal till en ideell förening, inom byggbranschen samt inom 

handeln. Informanterna som deltog i enkät 2 hade liksom den andra informantgruppen, en varierad 

yrkesbakgrund. I närmare mening rörde det sig om en informant som arbetade med rekrytering 

inom IT-branschen, ingenjörssektorn samt inom sälj- och marknadsbranschen. En annan informant 

uppgav att hen inte i sin nuvarande tjänst arbetade med att rekrytera personal men att hen ”stöttar en 

kommuns chefer inom stöd- och omsorgsverksamheter […] samt administrativa verksamheter 

[…]”. Vidare uppgav en informant att hen rekryterade arbetstagare till chefer och specialister, en 

annan inom teknikbranschen, ytterligare en informant inom alla förekommande tjänster i ett 

fastighetsbolag, en annan rekryterade researcher, en annan lärare och slutligen uppgav en informant 

att personen rekryterade chefsposter inom fastighetsbranschen samt tjänster inom kommunen. 

Sammantaget bestod de två olika informantgrupperna av en heterogen skara rekryterare med 

varierade arbetserfarenheter inom en mängd olika verksamheter inom det svenska arbetslivet. I 

tablå 3.1 redovisas vilka arbetsområden de deltagande informanterna rekryterade arbetstagare till. 

   

Tablå 3.1 Arbetsområden informanterna rekryterade arbetstagare till 

Arbetsområde 
- Inom sjukvården 

- Byggnadsarbetare 

- Inspektörer till en statlig myndighet 

- Inspektörer till en statlig myndighet 

- Handläggare till olika former av arbeten, t.ex. ekonomi, vaktmästeri, reception med mera 

- Ideell förening, byggbranschen och handel 

- IT, ingenjörer samt sälj- och marknadstjänster 
- Jag rekryterar inte själv men stöttar en kommuns chefer inom stöd- och omsorgs-

verksamheter (myndighet, sjuksköterskor, boende och sysselsättning för äldre och 
funktionsnedsatta, hemtjänst, personlig assistans m.m.) samt administrativa verksamheter 
(ekonomi, HR, IT, juridik m.m.) 

- Researcher 

- Chefer och specialister 

- Inom teknikbranschen 

- Alla förekommande tjänster i ett fastighetsbolag 
- Främst chefsrekryteringar, t.ex. fastighetschef, enhetschef. Även tjänster inom kommunen 

såsom lärare, vårdbiträden, ekonomer, parkarbetare etcetera 
- Lärare 
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3.4 Validitet, generaliserbarhet, reliabilitet och tillförlitlighet    
För att uppnå en så stor validitet som möjligt var det viktigt att skapa en genomtänkt och välarbetad 

enkät för att den skulle mäta det den syftade till att göra. Som ovan nämnt skapades enkäten med 

inspiration från Flyghs enkät (2012) då frågorna i den var relevanta även för min studie. Eftersom 

den här undersökningens enkät både bestod av graderingsfrågor med givna svarsalternativ och 

öppna frågor var det viktigt att jag som tolkare av data var medveten om min subjektiva ställning. 

Därför försökte jag tolka informanternas utsagor på ett så sakligt sätt som möjligt. Öppna frågor har 

således en nackdel eftersom informanternas utsagor kan vara svåra att tolka och i vissa fall även 

komplexa att sammanställa statistiskt (Bijvoet 2013:134). Å andra sidan var antalet deltagande 

informanter inte särskilt stort (14 informanter). Vidare påpekade en informant att 

graderingsalternativen i flera fall inte var optimala: ”Punkt 1, 2 samt 3 är, i min mening, 

felformulerade. Det finns fler alternativ på ’negativa sidan’ än positiva. Det kommer ge en skevhet i 

svaren, då det finns färre ’nyanser’ på den positiva sidan”. Min tolkning av informantens svar är att 

hen avser svarsalternativen till fråga 1 och 2. Jag har därför varit uppmärksam på denna skevhet när 

jag har analyserat svaret på dessa två frågor. 

Vidare är det värt att påpeka att det var mycket svårt att hitta deltagande informanter. Detta har 

lett till att urvalet av informanter delvis vilar på personliga kontakter och att antalet informanter i de 

båda grupperna inte är jämnt. Det här är inte optimalt, men jag har ändå bedömt att antalet 

informanter är tillräckligt för en undersökning av det här omfånget. 

För att uppnå så stor tillförlitlighet som möjligt satte jag mig tidigt in i uppsatsens 

ämnesområden och läste en mängd litteratur som berör ämnesområdena. Jag var därför noggrann 

med att ha ett genomtänkt teoretiskt perspektiv och jag har genomgående strävat efter att vara så 

öppen och transparent som möjligt i presentationen av val av metoder och material och motiverat de 

val som har gjorts.  

Eftersom jag valde att utforma två personliga brev är det naturligt att min egen 

skrivspråkskompetens har påverkat dessa brev. Även mina personliga erfarenheter av och 

föreställningar om vad som anses relevant att nämna i ett personligt brev kan ha varit av betydelse 

för informanternas utsagor. Som ovan nämnt var enkätens frågeformulär A tänkt att studera 

informanternas undermedvetna attityder till språkliga avvikelser i skrift såväl allmänt som specifikt 

till andraspråkssvenska. Del B syftade till att undersöka deras medvetna attityder till dessa språkliga 

avvikelser men eftersom man som informant kunde gå tillbaka i enkätens frågeslinga och ändra 

något man hade uttryckt i del A fanns risken att de undermedvetna attityderna ändrades och blev 

medvetna.  
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3.5 Etiska aspekter  
I kontaktandet av informanter skrev jag att syftet med enkäten var att undersöka rekryterares 

språkliga attityder till skriven svenska. Jag nämnde därför inte att studien hade ett 

andraspråksperspektiv eller att enkäten fanns i två versioner. I syftesbeskrivningen av enkäten 

uppgav jag heller inte att det var ett brev skrivet av mig då syftet var att skapa en så autentisk och 

förutsättningslös uppfattning hos informanterna som möjligt. Dessutom uppgav jag inte att jag 

studerade till lärare i svenska som andraspråk och svenska utan enbart till lärare så att deras 

förväntningar och förutfattade meningar skulle vara så få som möjligt och för att deras attityder inte 

skulle vara färgade av ett medvetet andraspråksperspektiv redan från början. 

Vidare är det befogat att rikta kritik mot detta tillvägagångssätt eftersom jag inte i efterhand 

upplyste varje informant om studiens ena syfte som handlade om att undersöka informanternas 

undermedvetna attityder till språkliga avvikelser i skrift såväl allmänt som specifikt i skriven 

andraspråkssvenska. Att upplysa informanter oss studiens verkliga syfte när man genomför en 

attitydundersökning med inslag av indirekt mätning är något som Ellen Bijvoet poängterar i artikeln 

om språkattityder i Sociolingvistik (2013:135). Å andra sidan var presentationen av studiens syfte 

sann då studien i vag bemärkelse syftade till att studera rekryterares attityder till skriven svenska. 

Slutligen togs valet att inte uppge vilka personer, rekryteringsföretag eller statliga myndigheter 

som kontaktades. Detta för att ta hänsyn till informanternas personliga integritet och för att 

undersökningen skulle vila på forskningsetiska principer.   

4 Resultat  
I detta avsnitt redovisas och kommenteras resultaten av den empiriska studien. I samband med att 

resultaten för den empiriska undersökningen redogörs för kommer även uppsatsens syfte och 

frågeställningar att försöka besvaras. När jag redovisar svaren på de öppna frågorna har jag vidare 

normaliserat informanternas utsagor i de fall informanterna har uttryckt sig grammatiskt inkorrekt. I 

praktiken innebär det att ogrammatiska böjningar, stavfel och felaktiga särskrivningar har 

normaliserats till grammatiskt korrekta yttranden.  

4.1 Allmänna attityder till brevet och brevskrivaren   
Inledningsvis bestod enkäten av frågor som rörde allmänna attityder till det personliga brevet och 

den arbetssökande brevskrivaren. Informanterna får först ta ställning till hur välskrivet man anser 

brevet är (fråga A1). Två av de informanter som läste brevet utan språkliga andraspråksavvikelser 

tycker att brevet är varken väl eller illa skrivet. Två informanter tycker brevet är välskrivet medan 
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en tycker det är ganska illa skrivet. En av de deltagande informanterna väljer av en okänd anledning 

att inte svara på frågan. I tabell 4.1 redovisas resultaten för hur välskrivet informanterna i grupp 1 

tycker det personliga brevet är.  

 
Tabell 4.1 Hur välskrivet är brevet? Informantgrupp 1 

 Antal Andel 
Mycket illa skrivet 0 0 % 
Illa skrivet 0 0 % 
Ganska illa skrivet 1 20 % 
Varken väl eller illa skrivet 2 40 % 
Välskrivet 2 40 % 
Mycket välskrivet 0 0 % 
 

Majoriteten av personerna som deltog i enkät 2, som därmed fick ta ställning till det personliga 

brevet med språkliga avvikelser av andraspråkssort, anser att brevet är varken väl eller illa skrivet. 

Av resterande svarande informanter tycker en att det är illa skrivet samt en att det är ganska illa 

skrivet. Gällande brevets kvalitet som välskrivet eller inte framkommer en viss skillnad mellan de 

två informantgrupperna. Flera av informanterna i båda grupperna tycker att det varken är väl eller 

illa skrivet; skillnaden ligger i en viss mer negativ syn på brevet med andraspråksavvikelser då två 

personer i den informantgruppen tycker att det är illa eller ganska illa skrivet. I tabell 4.2 redovisas 

resultaten för hur välskrivet informanterna i grupp 2 anser det personliga brevet är.  

 
Tabell 4.2 Hur välskrivet är brevet? Informantgrupp 2 

 Antal Andel 
Mycket illa skrivet 0 0 % 
Illa skrivet 1 16.7 % 
Ganska illa skrivet 1 16.7 % 
Varken väl eller illa skrivet 4 66.7 % 
Välskrivet 0 0 % 
Mycket välskrivet 0 0 % 
 

Nästa fråga handlar om hur tillförlitligt man tycker att det personliga brevet är. Av okänd anledning 

väljer två av de deltagande informanterna i enkät 1 att inte svara på frågan. Två av informanterna i 

grupp 1 tycker att brevet är tillförlitligt medan två anser att det varken är tillförlitligt eller 

otillförlitligt. I tabell 4.3 redovisas informantgrupp 1:s svar om hur tillförlitligt de tycker det 

personliga brevet är.  
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Tabell 4.3 Hur tillförlitligt är brevet? Informantgrupp 1 

 Antal Andel 
Mycket otillförlitligt 0 0 % 
Otillförlitligt 0 0 % 
Ganska otillförlitligt 0 0 % 
Varken tillförlitligt eller otillförlitligt 2 50 % 
Tillförlitligt 2 50 % 
Mycket tillförlitligt 0 0 % 
 

De flesta informanterna som svarade på enkät 2 anser att brevet är tillförlitligt medan två 

informanter tycker att det varken är tillförlitligt eller otillförlitligt. Tre personer svarar av okänd 

anledning inte på frågan. Här visas därmed inget tydligt samband mellan hur välskrivet och hur 

tillförlitligt man upplever brevet. I tabell 4.4 visas hur tillförlitligt informanterna i grupp 2 tycker 

brevet är.  

 

Tabell 4.4 Hur tillförlitligt är brevet? Informantgrupp 2 

 Antal Andel 
Mycket otillförlitligt 0 0 % 
Otillförlitligt 0 0 % 
Ganska otillförlitligt 0 0 % 
Varken tillförlitligt eller otillförlitligt 2 40 % 
Tillförlitligt 3 60 % 
Mycket tillförlitligt 0 0 % 
 

Därefter får informanterna ta ställning till hur stort förtroende man känner för brevskrivaren. Här 

svarar fyra av de sex deltagande informanterna i enkät 1. Svaren är spridda då två informanter 

varken känner stort eller litet förtroende för skribenten. En informant känner ganska stort förtroende 

medan en annan informant känner mycket stort förtroende. I tabell 4.5 redovisas resultaten för hur 

stort förtroende informanterna i grupp 1 känner för brevskrivaren.  

 

Tabell 4.5 Förtroende till brevskrivaren. Informantgrupp 1 

 Antal Andel 
Mycket litet förtroende 0 0 % 
Litet förtroende 0 0 % 
Ganska litet förtroende 0 0 % 
Varken stort eller litet förtroende 2 50 % 
Ganska stort förtroende 1 25 % 
Stort förtroende 0 0 % 
Mycket stort förtroende 1 25 % 
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Av de åtta informanter som deltar i enkät 2 svarar sex av dessa. Majoriteten av de svarande känner 

ganska stort förtroende för brevskrivaren medan en informant varken känner stort eller litet 

förtroende samt en informant som känner stort förtroende. Precis som den andra gruppen är svaren 

relativt spridda. Jämfört med informantgrupp 1 som hade läst brevet utan andraspråksavvikelser 

uppvisas relativt lika svar; den väsentliga skillnaden ligger i de flesta i informantgrupp 2 känner 

ganska stort förtroende att en person i informantgrupp 1 känner mycket stort förtroende medan en 

informant i informantgrupp 2 känner stort förtroende för brevskrivaren. I tabell 4.6 redogörs 

resultaten för hur stort förtroende informanterna i grupp 2 känner för brevskrivaren.   

 

Tabell 4.6 Förtroende till brevskrivaren. Informantgrupp 2 

 Antal Andel 
Mycket litet förtroende 0 0 % 
Litet förtroende 0 0 % 
Ganska litet förtroende 0 0 % 
Varken stort eller litet förtroende 1 20 % 
Ganska stort förtroende 3 60 % 
Stort förtroende 1 20 % 
Mycket stort förtroende 1 0 % 
 

Sammanfattningsvis visar resultaten av dessa inledande frågor inga riktigt tydliga samband mellan 

hur välskrivet och tillförlitligt man upplever det personliga brevet. Gällande vilken grad av 

förtroende man känner till brevskrivaren varierar dessutom mellan informanterna och inga klara 

samband mellan de tidigare svaren kan urskiljas.  

4.2 Uppfattningar om brevskrivarens yrkeskompetens  
Hur väl man anser att den arbetssökande uppfyller de kompetenser som efterfrågas i platsannonsen 

svarar samtliga sex personer i informantgrupp 1. Svaren är som följer: ”Uppfyller väl de ställda 

önskemålen om kompetens”, ”Relativt bra”, ”Väl”, ”Mycket väl”, ”Stämmer bra överens med 

kompetenserna i annonsen” samt ”I det personliga brevet har hon tagit med de kompetenser och 

erfarenheter som efterfrågas; däremot känns det lite väl tillrättalagt utifrån just vad som efterfrågas. 

Det framgår inte var eller om hon har arbete idag, inte heller vilka företag hon varit anställd på”.  

Av informanternas utsagor att döma uppvisas en generellt positiv bild av den arbetssökande. De 

flesta tycker att brevskrivaren uppfyller de kompetenser som står i platsannonsen. Befogat att 

påpeka är det faktum att ingen av informanternas kommentarer syftar på brevskrivarens 

skriftspråkskompetens utan är mer allmänt uttryckta om brevskrivares allmänna kompetens. Den 

sista informantens utsaga vittnar även om intressanta aspekter. För det första nämns den 

arbetssökande med det feminina pronomenet hon. Att spekulera i om det handlar om personens 



	  
	  
	  

23	  

förutfattade meningar om lokalvårdare är en relativt omöjlig fråga för mig som forskare att gräva 

vidare i, men att enbart påpeka personens val av pronomen anser jag vara befogat i detta 

sammanhang. Att personen dessutom uppger att det är en brist att den arbetssökande inte nämner i 

brevet var eller om hen arbetar idag samt heller inte vilka företag personen har arbetat på är vidare 

en intressant aspekt. Att arbetsgivare vill ha reda på var den arbetssökande har för nuvarande 

arbetssituation kan måhända vara av betydelse för arbetsgivarare samt kännedomen om den 

arbetssökandes tidigare arbetsgivare. Man skulle således kunna resonera kring värdet av att ha 

yrkeserfarenheter av olika arbetsgivare och om det finns arbetsplatser som klingar mer eller mindre 

bra i rekryterares öron.  

Informantgrupp 2, som läste det personliga brevet med andraspråksavvikelser, svarar följande: 

”Ganska väl”, ”Bra. Personen har bra erfarenhet (beskriver med exempel), är inte pälsallergiker och 

personligheten stämmer överens med vad som står i annonsen”, ”Mkt bra”, ”Nära 100 procent”, 

”Väl,”, ”Mycket bra” samt ”Mer än väl”. Jämfört med informanterna i den andra gruppen uppvisar 

informanterna i grupp 2 nära på än mer positiva svar. Samtliga informanter, förutom en som tycker 

”Ganska väl”, anser att den arbetssökande uppfyller de kompetenser som annonsen efterfrågar och i 

ett fall till och med mer än väl. Ingen av dessa informanters utsagor har heller något uttalat 

skriftspråksperspektiv utan de pekar mer på uppfattningen av brevsökarens allmänna kompetens, 

erfarenheter och en personlighet som anses matcha det som efterfrågas i platsannonsen.  

Det är vidare intressant att jämföra de två olika informantgrupperna. I de tidigare frågorna är den 

allmänna uppfattningen om den arbetssökande gällande brevens kvalitet, tillförlitlighet samt hur 

stort förtroende man känner för brevskrivaren tämligen medelmåttig och i vissa fall vittnar 

utsagorna om ett bristperspektiv. Men när brevskrivaren ska bedömas i fråga om de kompetenser 

som efterfrågades är en slående majoritet hos grupperna mycket mer positiva i sina kommentarer.  

4.3 Uppfattningar om brevskrivarens skriftspråkskompetens 
Informanterna får sedan uppge vilka styrkor de tycker brevskrivaren har som skribent. Frågan har 

således en tydlig koppling till skriftspråkskompetens men samtidigt är frågan öppen i sin 

formulering och det finns inget i frågan som tydligt syftar på personens tilltänkta språkbakgrund. 

Informanterna i grupp 1, som läste brevet utan språkliga avvikelser av typen andraspråkssvenska, 

svarar följande: ”Bra formulerat”, ”En styrka är att NN försöker vara personlig och vill informera 

om tidigare arbetslivserfarenheter”, ”Tydlighet, det känns som om personen i fråga läst annonsen 

noga och får med väsentlig info!”, ”Beskriver bra, relativt kortfattat det jag upplever som relevant”, 

”Hon har på ett kortfattat sätt fått med de viktiga delarna som efterfrågas i ansökan” samt ”Som 

skribent är avsändaren konkret och faktabaserad i sitt sätt att skriva”.  



	  
	  
	  

24	  

Uppfattningarna är allmänt mycket positiva och samtliga informanter kan framhålla styrkor. 

Tydlighet, väsentlighet och relevans påpekas flera gånger som styrkor hos brevskrivaren och den 

generella uppfattningen är att skribenten har fått med det viktigaste på ett kortfattat sätt.  

Informanterna i grupp 2 svarar följande: ”Tycker personen verkar vilja framhålla både sin 

personlighet och sina erfarenheter”, ”Bra på att vända efterfrågan till egen nytta”, ”Beskriver hur 

han/hon skulle passa in för tjänsten, har uppenbarligen läst igenom annonsen och skrivit ett brev 

utifrån den och inte skickat ett standardbrev”, ”Kort och koncis, välskriven, enkelt språk med bra 

flyt, trevlig och lättsam ton, saklig”, ”Beskriver tydligt med exempel och har inga större stavfel”, 

”Den arbetssökande har jobbat som lokalvårdare/städare i många år och på olika arbetsplatser vilket 

har gett denne en god förståelse för arbetets olika delar och därav utvecklat de 

kompetenser/egenskaper som behövs för att klara arbetet på ett bra sätt. Vidare uppfyller personen 

samtliga krav i annonsen” och ”Rak och tydlig”.  

Även informanterna i grupp 2 uppger flera styrkor hos den arbetssökande som skribent. De 

framhåller att brevskrivaren är personlig och trevlig i sin framtoning, kortfattad, tydlig, saklig, har 

ett bra flyt och beskriver med tydliggörande exempel. Något som framkommer i dessa informanters 

yttranden, som inte någon i informantgrupp 1 påpekar, är brevsökarens lämplighet och att personens 

tidigare yrkeserfarenheter ses som en stor fördel. Intressant att poängtera är vidare informanternas 

utsagor i grupp 2 som i vissa fall frångår skriftkompetensperspektivet och vid sidan av skriftliga 

styrkor även betonar brevskrivarens erfarenheter och lämplighet. Att en informant uppger att texten 

inte har några ”[…] större stavfel” är också en intressant kommentar. Då brevet inte innehåller 

några stavfel utan enbart språkliga avvikelser som kan härledas till att skribenten har ett annat eller 

flera andra förstaspråk än svenska, kan man spekulera i hur dessa avvikelser har påverkat 

informantens uppfattning av brevskrivaren. Om man som läsare av en text inte är medveten om 

”fel” som är vanligt förekommande hos andraspråksinlärare av svenska finns möjligheten att 

avvikelser som snarare gäller syntax, böjning av adjektiv och val av genus ”missuppfattas” som 

stavfel. Att som rekryterare besitta en sociolingvistisk medvetenhet blir här en angelägen fråga. För 

att inte missuppfatta språkliga avvikelser och heller inte riskera att missbedöma andraspråksbrukare 

är det därför av största vikt att besitta förmågan att kunna urskilja olika skriven och talad svenska 

och således vara sociolingvistiskt medveten (Bijvoet & Fraurud 2006:9).  

Informanterna får även uppge vilka svagheter man tycker den arbetssökande har som skribent. 

Informantgrupp 1 svarar följande: ”Personligen skulle jag vilja ha brevet mer strukturerat så att det 

skulle bli mer lättläst”, ”Just att hon är lite väl kortfattad i sitt brev. Det säger inte så mycket mer än 

det som efterfrågas”, ”Meningsbyggnaden, stavningen och strukturen på brevet”, ”I förhållande till 
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den tjänst som söks tycker jag att brevet är tillräckligt bra”, ”Vet ej” och ”Lite för detaljerad 

beskrivning”.  

Sammantaget framhåller två informanter att skribentens svagheter är en bristande textstruktur. 

Att brevet är kortfattat nämns även som negativt vilket är en intressant kommentar då brevsökarens 

goda förmåga att på ett kortfattat vis få med relevanta saker nämns av flera informanter i grupp 1 

som en av brevskrivarens styrkor som skribent. Å andra sidan upplever en informant att det är en 

nackdel med en så pass detaljerad beskrivning, något som går tvärtemot uppfattningen om 

brevskrivarens brist i att fatta sig kort. Man kan dessutom spekulera i vad det är i 

meningsbyggnaden som uppfattas som en svaghet och att stavning kommenteras som en svaghet 

hos brevskrivaren är fascinerande med tanke på att brevet inte innehåller något stavfel.  

Informanterna i grupp 2 svarar följande: ”Grammatiska fel är distraherande”, ”Vissa problem 

med meningsuppbyggnaden”, ”Känns opersonligt”, ”Kan inte riktigt peka ut en specifik svaghet. 

Meningsuppbyggnaden kunde ha varit bättre men å andra sidan gör sig personen förstådd och jag 

ansåg att man kunde läsa brevet utan större problem”, ”Grammatiska fel samt ordföljdsfel. Har 

troligen inte svenska som förstaspråk, har svårt att skilja på ’en’ och ’ett’”, ”Ett par enstaka 

språkliga fel” och ”Meningsbyggnaden är lite tunn”.  

Dessa utsagor vittnar om att en klar majoritet av dessa informanter har lagt märke till de 

inplanterade andraspråksavvikelserna men att man i flera fall inte riktigt tydligt kan peka ut vad det 

är som språkligt avviker. Avvikelserna uppmärksammas följaktligen men kunskapen om vad det är 

för språkliga avvikelser är inte självklar. En informant uppvisar å andra sidan en tydligare 

sociolingvistisk medvetenhet genom att framhålla att det rör sig om grammatiska fel och 

ordföljdsfel samt att detta troligen kan bero på brevskrivarens förstaspråk. Även meningsbyggnaden 

upplevs som en brist hos den arbetssökande. En informant framhåller specifikt att 

meningsbyggnaden kunde ha varit bättre men att detta ändå inte hotar förståelsen av textens 

innehåll. Detta visar på en tolerant och förstående inställning till dessa språkliga avvikelser.  

Informanterna får sedan svara på vad de får för helhetsintryck av brevet. Informanterna i grupp 1 

svarar följande: ”Jag tror att NN kan göra ett bra jobb men NN måste arbeta igenom brevet och 

språket en till gång”, ”Bra intryck!”, ”Brevet är konkret och faktabaserat men det finns även inslag 

av personliga egenskaper”, ”Ganska OK”, ”Att det är ett brev skrivet för att skickas till flera 

arbetsgivare med liknande arbetsuppgifter. Det finns inget som talar om varför hon vill till just det 

företag hon söker till, inte heller var hon själv arbetat. I brevet får jag uppfattningen om att hon inte 

har någon anställning idag, då hon pratar i dåtid. NN säger inte heller något om sig själv mer än det 

som efterfrågas. Ett ganska intetsägande brev men där hon framhåller sina kompetenser utifrån det 

som efterfrågas” och ”Helheten är bra, saknar privat status samt namn på de olika arbetsgivarna”.  
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Sammantaget vittnar dessa utsagor om uppfattningar och tendenser som har framkommit under 

tidigare öppna frågor. Generellt är helhetsintrycket relativt okej, men att gå igenom brevet språkligt 

och att tillägga privat status och tidigare arbetsgivare efterfrågas. En informant tycker dessutom att 

brevet känns opersonligt då det upplevs som ett massutskick till flera arbetsgivare med liknande 

arbetsuppgifter. Att helhetsintrycket är relativt gott men att man gärna vill veta brevskrivarens 

nuvarande arbetssituation och efterfrågar ett än mer personligt brev kan därmed sammanfattas som 

huvuddragen i den första informantgruppens utsagor.  

Informantgrupp 2 svarar följande: ”Att personen har ansträngt sig för att skriva brevet, och gjort 

en insats. Att den skrivna svenskan inte är 100 % spelar troligen ingen roll för tjänsten då personen 

knappast kommer att skriva uppsatser, utan snarare signera listor (vilket ställer mycket låga 

språkliga krav)”, ”Väldigt bra!”, ”Jag får en positiv bild av den sökande och att denne har en bra 

personlighet och bakgrund. Visserligen är inte språket perfekt men i annonsen står det att det räcker 

att kunna göra sig förstådd”, ”Ett bra brev med mindre grammatiska fel som i sin helhet inte stör 

läsningen. Tycker personen får med det viktigaste i brevet och lyfter sina kompetenser och 

erfarenheter bra”, ”Som rekryterare läser jag alltid i första hand CV/meritförteckning för att matcha 

grundkraven i ansökan mot individens. Därför är det alltid önskvärt är att alltid ha ett personligt 

brev och ett CV/meritförteckning i en ansökan. Ett CV ger en bättre struktur och överblick över 

kompetenser och yrkeserfarenheter (tidsperiod, innehåll och företag). Antagligen skulle jag be den 

sökande komplettera sin ansökan med ett CV/meritförteckning”, ”Utstrålar ambition”, ”Räcker bra 

som svar på dålig annons. Verkar vara ett okomplicerat arbete” och ”Det är ett helt okej personligt 

brev men det är uppenbart att svenska inte är personens modersmål”.  

Dessa svar vittnar om en delvis allmänt spridd sociolingvistisk medvetenhet. Flera av 

informanterna poängterar att brevets språkliga kvalitet inte är hundraprocentig men att avvikelserna 

ändå inte stör läsningen. Dessutom kopplas denna sociolingvistiska medvetenhet till arbetets 

innehåll och uppgifter då man påpekar att användning av signeringslistor ställer mycket låga 

språkliga krav och att de språkkompetenser som efterfrågas räcker så länge man kan göra sig 

förstådd. En informant påpekar även att brevskrivarens förstaspråk inte är svenska men att det är ett 

helt okej brev; flera informanter uppger även att de får ett positivt helhetsintryck av brevet och att 

brevskrivaren har ansträngt sig och utstrålar en ambition. Det som saknas är ett CV alternativt en 

meritförteckning i syfte av att se om brevskrivarens kompetenser matchar annonsens grundkrav och 

för att få en helhetsbild av personens tidigare yrkeserfarenheter i fråga om tidsperiod, innehåll och 

företag. Detta är även något som poängteras av informantgrupp 1 då man gärna vill veta 

brevsökarens tidigare arbetsgivare. En informant tycker även att annonsen är dålig vilket tyder på 

en medvetenhet om att det inte enbart är den arbetssökande som bär på ansvaret i den här språkliga 
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kontexten utan faktiskt även personen som har skrivit platsannonsen.   

4.4 Attityder till språkliga avvikelser i skrift  
Informanterna får uppge om de brukar ta hänsyn till språkliga avvikelser i skrift hos arbetssökande 

(fråga B1). Av informanterna i grupp 1 anger sex att man brukar ta hänsyn till språkliga avvikelser i 

skrift hos arbetssökande medan två uppger det motsatta, d.v.s. att man inte brukar ta hänsyn till 

språkliga avvikelser i skrivet språk hos arbetssökande. I tabell 4.7 visas informantgrupp 1:s resultat 

av vilka – och vilka som inte – brukar ta hänsyn till språkliga avvikelser i skrift hos arbetssökande.  

 

Tabell 4.7 Hänsyn till språkliga avvikelser i skrift.  
 Informantgrupp 1 

 Antal Andel  
Ja 4 66.7 %  
Nej 2 33.3 %  
 

Hos informantgrupp 2 svarar samtliga åtta att de brukar ta hänsyn till språkliga avvikelser i skrift 

hos arbetssökande. Detta visar att majoriteten i båda grupper tar hänsyn till språkliga avvikelser i 

skrift hos arbetssökande. Intressant är de två informanters svar som anger att de inte brukar ta 

hänsyn till språkliga avvikelser i skrift och en fråga som skulle vara angelägen att ta reda men som 

inte är praktiskt möjlig för denna studie är vilka typer av arbeten de informanterna vanligtvis 

rekryterar arbetstagare till. I tabell 4.8 redovisas vilka – och vilka som inte – brukar ta hänsyn till 

språkliga avvikelser i skrift hos arbetssökande.  

 

Tabell 4.8 Hänsyn till språkliga avvikelser i skrift.  
 Informantgrupp 2 

 Antal Andel  
Ja 8 100 %  
Nej 0 0 %  
	  
Därefter får de informanter som svarade ja på frågan om de brukar ta hänsyn till språkliga 

avvikelser hos arbetssökande uppge vilka typer av språkliga avvikelser i skrift de tycker sänker 

förtroendet för en arbetssökande som skriftspråkskompetent (fråga B2). Informantgrupp 1 hävdar 

följande: ”Meningsbyggnader och stavning”, ”Beror på vad de är för tjänst och vad det är för typ av 

krav språkmässigt”, ”Till de tjänster jag har rekryterat är det mycket viktigt att kandidaterna har en 

mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift. Om kandidaten stavar fel för mycket, har svårt att få 

fram syften i en mening eller på annat sätt inte kan uttrycka sig klart och tydligt är det en 
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försvårande omständighet”, ”Först och främst felstavningar och särskrivningar. Men också ordval, 

meningsuppbyggnad m.m.” och ”Mitt svar utgår ifrån den arbetsplats jag rekryterar medarbetare 

till, en statlig myndighet, där man ställer krav på att personerna ska kunna utrycka sig väl i tal och 

skrift. Om den sökande har svårt för att stava rätt, inte behärskar språket eller skriver på ett otydligt 

sätt”.  

De avvikelser som nämns handlar dels om stavning och dels om meningsbyggnad. Även 

särskrivningar och ordval nämns som förtroendesänkande för en arbetssökande som 

skriftspråkskompetent. Något som också framkommer är ett förståelse- och klarspråksperspektiv då 

en informant understryker att det utifrån den arbetsplats informanten arbetar på är viktigt att 

personalen kan uttrycka sig på ett begripligt och förståeligt sätt. Något som även anses sänka 

förtroendet hos en arbetssökande som skriftspråkskompetent är sådant som hotar förståelsen av text 

eller när information uttrycks oförståeligt eller så att innebörden blir en annan.  

Informantgrupp 2 hävdar följande: ”Språklig nivå i förhållande till tjänsten. Ibland upplever jag 

att sökanden inte har läst igenom sitt personliga brev ordentligt. Det kan tyda på att personen inte är 

särskilt noggrann eller är slarvig, knappast något mina kunder uppskattar. Att inte kunna stava, eller 

särskriva, går helt bort i min värld. Å andra sidan rekryterar jag nästan uteslutande 

universitetsutbildade vilka, i min mening, ska kunna hantera skriven svenska på ett korrekt sätt”, 

”Om ansökan kommer på engelska ber jag personen inkomma med sin ansökan (brev och CV) på 

svenska då det är grundkrav att kunna formulera sig verbalt och skriftligt på svenska”, ”Eftersom 

jag endast rekryterar till roller där kommunikation i skrift är mycket viktigt så är jag noga med hur 

ansökan är utformad och hur språket använts. Stavfel och meningsbyggnad”, ”Alla typer av tydliga 

språkfel, eg. stavfel och grammatiska fel. Även avvikelser som troligtvis beror på slarv, eg. dubbla 

mellanslag påverkar förtroendet för den arbetssökande”, ”Större grammatiska fel som gör 

meningarna helt osammanhängande så att läsaren därav inte förstår innehållet eller kan 

missuppfatta vad som står”, ”Uppenbara slarvfel som hade kunnat undvikas vid noggrannare 

genomläsning, att man lade ner mer tid på brevet”, ”Om det är väldigt mycket stavfel, 

särskrivningar etc. Det kan då se slarvigt ut. Det beror dock på vad det är för tjänst, viktigare med 

bra svenska om jobbet kräver det” och ”Dåligt tempo i läsningen, opersonligt, upprepningar, skryt”.  

Dessa yttranden visar en varierande uppfattning till vad som anses förtroendesänkande hos en 

arbetssökande som skriftspråkskompetent. Medan en del informanter uttrycker en väldigt intolerant 

syn på språkliga avvikelser uppvisar å andra sidan en del informanter en mycket mjukare och mer 

förstående syn på språkliga avvikelser. Något som också framkommer i vissa utsagor är att det 

beror på vilket arbete det är tänkt att den personen ska söka till. Även ett förståelseperspektiv 
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framkommer då det påstås vara större grammatiska fel som hotar förståelsen eller som kan leda till 

missuppfattning som sänker förtroendet för en arbetssökande som skriftspråkskompetent.   

Senare får informanterna uppge vilka språkliga ”fel man tycker är okej i ett arbete som kräver 

skriftspråkskompetens (fråga B5). Informanterna i grupp 1 uppger följande: ”Om en kandidat 

exempelvis inte kan skilja på de och dem tycker jag inte spelar någon som helst roll. Språkliga 

detaljer på så att säga ’finlir’-nivå har liten betydelse. Huvudsaken är att personen kan bygga en 

mening med alla beståndsdelar, kan syfta rätt, stava rätt, använda stor bokstav när det förväntas med 

mera”, ”Får avgöras vid intervjun hur svenskan är”, ”Det är lite svårt att svara på, det beror helt och 

hållet på vilka arbetsuppgifter den sökande ska ha, hur mycket extern och intern kommunikation 

som ingår i arbetsuppgifterna” och ”Stavfel”.  

De huvudsakliga dragen i dessa yttranden visar på en relativt utbredd tolerant inställning då två 

informanter uppger att det beror på arbetets uppgifter och hur extern och intern kommunikationen 

är vilket i sin tur vittnar om ett klarspråksperspektiv. En informant uppger att det får avgöras vid 

intervjun vilket också är en intressant kommentar. Hur en sådan bedömning kan gå till är svårt att 

spekulera i men utsagan i sig är intressant och kan betyda att man som arbetsgivare även vill se hur 

den arbetssökandes språkanvändning ter sig i en verklig kontext.  

Informantgrupp 2 anser följande: ”Tycker att man får göra en helhetsbedömning, i exemplet 

ovan tycker jag det är okej eftersom meningsuppbyggnaden är fel på så få ställen men om det hade 

varit nästan hela tiden hade jag nog resonerat annorlunda”, ”?”, ”Det beror helt på vilken ’nivå’ som 

befattning kräver – allt sätts i relation till det. En befattning som kommunikatör/informatör kräver 

mycket mer i sin kompetens än jämförelsevis med en lokalvårdare som exemplet ovan”, ”I princip 

inga”, ”Beror på vad det är för typ av arbete. Ska man skriva en instruktionsbok eller anvisningar 

som andra ska ta del av i sitt jobb kan jag tycka att kraven bör ställas högre”, ”Det beror på 

omständigheterna och vilken typ av kompetens som efterfrågas. I en del fall är textens budskap det 

viktigaste, men om grammatiska fel riskerar att texten missförstås eller misstolkas kan det vara 

problematiskt” och ”Sådana i annonsen som ovan, minimala fel som antas bero på att man inte har 

svenska som modersmål och som dessutom är i en ansökan till ett jobb som städare”.  

Vilka språkliga ”fel” man tycker är okej i ett arbete som kräver skriftspråkskompetens är 

sammantaget beroende på vilket arbete personer söker. Acceptansen är vidare varierande då en 

informant uttrycker att i princip inga språkliga avvikelser är godtagbart i ett arbete som kräver 

skriftspråkskompetens medan å andra sidan en mycket mer tolerant syn hos ett flertal informanter 

framkommer där det istället anses vara helheten som är avgörande och att mindre språkliga fel är 

acceptabelt så länge personen kan uttrycka sig förståeligt. Att flera informanter uttrycker att det 
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beror på vad det är för typ av arbete och vilka arbetsuppgifter som ingår i arbetet kan tyda på en 

förståelse av att olika arbetsuppgifter ställer olika krav för skriftspråkskompetens.  

4.5 Attityder till språkliga avvikelser i andraspråkssvenska i skrift 
Informanterna får ta ställning till om de anser att personliga brev med språkliga avvikelser av typen 

andraspråkssvenska påverkar deras uppfattning till en arbetssökande (fråga B3). Av informanterna i 

grupp 1 anger fyra att de tycker att personliga brev med språkliga avvikelser av andraspråkssort 

påverkar deras uppfattning om en arbetssökande. Två av informanterna uppger att de inte tycker att 

sådana språkliga avvikelser påverkar deras uppfattning om en arbetssökande. Samma svarsresultat 

framkommer även vid frågan som gäller om man brukar ta hänsyn till språkliga avvikelser i skrift 

hos en arbetssökande. En intressant aspekt som framkommer är att det är samma två informanter, 

som tidigare uppgav att de inte brukar ta hänsyn till språkliga avvikelser i skrift, som anger att 

personliga brev med språkliga avvikelser av typen andraspråkssvenska inte påverkar deras 

uppfattning om en arbetssökande. Dessa informanter har således en liknande inställning till 

språkliga avvikelser i skrift oberoende av typ av avvikelser. I tabell 4.9 visas svaren för 

informantgrupp 1 om de upplever att andraspråksavvikelser påverkar deras uppfattning av en 

arbetssökande.  

 
Tabell 4.9	   Upplevelser av avvikelser av andraspråkssort.  
 Informantgrupp 1 

 Antal Andel  
Ja 4 66.7 %  
Nej 2 33.3 %  
 

Gällande informanterna i grupp 2 svarar hälften av dessa att sådana typer av språkliga avvikelser 

påverkar deras uppfattning om en arbetssökande medan hälften uppger tvärtom, d.v.s. att sådana 

avvikelser inte påverkar uppfattningen av en arbetssökande. Det är ett intressant resultat med tanke 

på att samtliga informanter i den här gruppen tidigare angav att man brukar ta hänsyn till språkliga 

avvikelser i skrift hos arbetssökande. I tabell 4.10 visas resultaten för informanterna i grupp 2 

huruvida de upplever att andraspråksavvikelser påverkar deras uppfattning av en arbetssökande. 

 

Tabell 4.10 Upplevelser av avvikelser av andraspråkssort.  
 Informantgrupp 2 

 Antal Andel  
Ja 4 50 %  
Nej 4 50 %  
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De informanter som svarade ja på frågan om man anser att språkliga avvikelser av andraspråkssort i 

personliga brev påverkar uppfattningen om arbetssökande får därefter redogöra för på vilket sätt 

dessa språkliga avvikelser påverkar deras uppfattning till en arbetssökande (fråga B4). 

Informanterna i grupp 1 hävdar följande: ”Beroende på hur stor betydelse det skriftliga har för 

arbetet personen söker. Som exempel kan jag nämna att jag anställt en vaktmästare med stora 

språkliga brister, både i tal och skrift. Men detta har varit mycket utvecklande för personen i fråga. 

Han har gjort stora framsteg vad avser språket, vilket han antagligen inte hade gjort om han inte fått 

jobbet. Sedan kanske detta inte hade varit OK, t.ex. för en person som ska jobba i en reception med 

mycket kundkontakter”, ”Till de tjänster jag rekryterar är det som jag beskrivit ovan viktigt att 

kandidaterna har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Oavsett orsaken till att personen inte 

kan uttrycka sig är det ett hinder för personen i rekryteringsprocessen”, ”Det påverkar min 

uppfattning om hur bra personen är på svenska” och ”Se ovan”.  
Informanternas utsagor vittnar om en varierande syn på hur dessa avvikelser påverkar deras 

uppfattning till en arbetssökande; en informant visar på en välvilja genom att ha anställt en 

vaktmästare med stora språkliga brister i både tal och skrift men att arbetet har gjort att personen 

har utvecklats i sin språkutveckling. Informanten hävdar senare att det kanske inte skulle varit 

lämpligt att anställa en person med sådana språkliga brister i ett arbete med mycket kundkontakter. 

En informant uttrycker en mycket hårdare syn då informanten hävdar att samtliga arbeten hen 

rekryterar personal till kräver en god språkförmåga i talat och skrivet språk och en informant uppger 

att det påverkar personens uppfattning om hur bra den arbetssökande är på svenska. En informant 

hänvisar till det svar hen gav i en tidigare fråga (”Se ovan”) vilket syftas på kommentaren: ”Mitt 

svar utgår ifrån den arbetsplats jag rekryterar medarbetare till, en statlig myndighet, där man ställer 

krav på att personerna ska kunna utrycka sig väl i tal och skrift […]”. Utan att närmare beskriva hur 

den egna uppfattningen påverkar informantens uppfattning till en arbetssökande pekar informantens 

utsaga på ett klarspråksperspektiv genom att informanten framhåller sin arbetsplats, en statlig 

myndighet, och vikten av att vid en sådan arbetsplats kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. 

Informantgrupp 2 uppger följande: ”Om personen kan skriva korrekt svenska trots kort tid i 

Sverige visar ju det på en god språkförmåga, vilket kan vara väldigt bra”, ”Om personen inte har 

svenska som modersmål tenderar jag att vara mer förstående och ha en högre tolerans för språkfel. 

Däremot gör det även att jag ifrågasätter om den arbetssökande har tillräckligt goda språkkunskaper 

för att kunna utföra arbetet. Det är väldigt svårt när man vill uppnå mångfald och vara inkluderande 

men samtidigt måste man säkerställa att personen kan leverera utifrån arbetsbeskrivningen”, ”Blir 

osäker om den klarar arbetssituationen”, ”Jag blir osäker om personen kan förstå instruktioner och 
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om den kan dokumentera efter ställda krav”, Som lärare måste du kunna lära ut på rätt sätt” och 

”Samma som ovan”.  

Flera intressanta aspekter finns i dessa informanters utsagor. Dels hävdar en informant att hen 

blir mer förstående och har en högre tolerans för språkfel när den arbetssökande har svenska som 

andraspråk men informanten uppger å andra sidan att det är en komplex situation då rekryteraren 

ifrågasätter om arbetssökanden bär på en tillräcklig språkförmåga för att kunna utföra arbetet, något 

som framkommer i en annan informants utsaga. En informant intar ett annat perspektiv genom att 

poängtera att en kort vistelsetid i Sverige kan visa att personen har en god språkförmåga vilket 

informanten ser som positivt utifrån ett språkutvecklingsperspektiv. En annan informant uttrycker 

”Samma som ovan” vilket syftar på informantens tidigare svar: ”Eftersom jag endast rekryterar till 

roller där kommunikation i skrift är mycket viktigt så är jag noga med hur ansökan är utformad och 

hur språket använts […]”. Yttrandet tyder på att informanten värdesätter god skriftspråkskompetens 

mycket högt och att toleransen för språkliga avvikelser är mycket liten. Dessutom framkommer en 

annan intressant aspekt då en informant är osäker om personen kan dokumentera. Detta kan 

relateras till det skriftliga kontrollsamhälle som utvecklas allt mer på svenska arbetsplatser där 

exempelvis avvikelser och specifika händelser ska dokumenteras i skriven form och arbetstider, 

raster och hur produktiva vi har varit ska rapporteras skriftligen (Karlsson 2013:317).  

4.6 Skriftspråkskompetens i yrkessammanhang  
Informanterna får dessutom uppge inom vilket eller vilka arbeten de anser det är viktigt att ha 

utvecklat en god skriftspråkskompetens (fråga B6). Informantgrupp 1 svarar följande: 

”Administrativa arbeten”, ”I alla yrken där man ska kommunicera med allmänheten i skrift tycker 

jag att det är otroligt viktigt att man har en hög kompetens. Saknas kompetensen sjunker förtroendet 

för informationen som ska förmedlas. Jag skulle själv inte ha förtroende för ett viktigt beslut om 

något som rör mig om det är felstavat, om jag inte förstår exakt vad som menas eller om det ser 

ostrukturerat ut”, ”Inom sjukvården är det otroligt viktigt, då det inte får bli missförstånd. Därför 

finns det många nivåskalor man måste följa enligt Europarådet”, ”I de yrken där det krävs mycket 

skriftlig kompetens”, ”Inom yrken som kräver skriftlig kontakt med myndigheter och medborgare. 

Både det skriftliga och muntliga språket ska vara lättförståeligt. Det finns alltför många 

’standardbrev’ som skickas ut från olika myndigheter och företag som är svåra att förstå. Man 

måste kunna anpassa ’språket’ till den det avser”, ”Tex kommunikatörsroller eller roller där 

utbildning av andra är en viktig del. Men självklart kollar man då på språket i kombination med 

pedagogisk förmåga” och ”I de yrken som kräver kontakt med utomstående och kunder”.  
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Majoriteten av svaren handlar främst om arbeten där skriftlig kommunikation med allmänheten 

ingår. Yrken som till stor del består av skriftlig produktion och förmedling av information och 

viktiga beslut framhålls som yrken där det är viktigt med en god skriftspråkskompetens. En 

informant hävdar även vikten av en sådan kompetens inom sjukvården för att undvika missförstånd. 

En informant intar ett pedagogiskt perspektiv genom att påvisa vikten av en god 

skriftspråkskompetens vid utbildning av andra. Sammantaget kan man se ett tydligt mönster i 

informanternas utsagor då majoriteten har ett klarspråksperspektiv och menar att det är viktigt med 

en god skriftspråkskompetens i kommunikation med främst samhällets medborgare.    

Informanterna i grupp 2 anser följande: ”Lärare/instruktör, informatör och guide”, ”Lärare, 

många administrativa yrken, t.ex. sekreterare och assistenter”, ”Eg. journalistik”, ”Alla yrken där 

man kommunicerar med andra i skrift”, ”Svensklärare, korrekturläsare, copywriter, författare och 

liknande” och ”Där skrivandet är sitt främsta verktyg och där texten ska delas med andra parter”.  

Precis som för informanterna i grupp 1, vittnar utsagorna i informantgrupp 2 om en allmänt 

spridd uppfattning om att det är viktigt med en god skriftspråkskompetens i de fall yrken till sin 

natur innehåller skriftlig kommunikation i stor utsträckning. En tendens som framkommer mycket 

tydligare hos grupp 2 är dels en pedagogisk aspekt och dels en informerande aspekt då flera hävdar 

vikten av en god skriftspråkskompetens hos s.k. auktoritativa språkbrukare, d.v.s. exempelvis 

lärare, författare, korrekturläsare och journalister.   

Informanterna får dessutom uppge vad de tycker utmärker en arbetstagare som har utvecklat en 

god skriftspråkskompetens. Informanterna i grupp 1 uppger följande: ”Jag tror att det är en 

kombination av vana att uttrycka sig i skrift, ett intresse för att skriva och utbildningsnivå”, 

”Meningsbyggnad, flyt i texten, variation. Förmågan att få med rätt saker. Man märker fort om 

kandidaten har läst annonsen noga och verkligen vill ha jobbet”, ”En sådan arbetstagare har lättare 

att uttrycka sig och göra sig förstådd”, ”Viljan att kunna uttrycka sig”, ”Ett anpassat språkbruk. Vi 

har idag många medborgare som kommer från andra länder och har problem med det svenska 

språket, att då använda sig av ett ’myndighetsspråk’ anser jag inte vara skriftspråkskompetens även 

om innehållet är korrekt”.  

Informanterna delger en mängd intressanta aspekter. Informanterna utgår från olika perspektiv 

och det finns ingen gemensamt delad syn på vad som utmärker en arbetstagare med god 

skriftspråkskompetens. Delvis uttrycks skrivvanan som ett utmärkande drag, d.v.s. förmågan att 

kunna formulera sig begripligt utan större ansträngningar, och delvis uttrycks förmågan att uttrycka 

sig varierat och relevant. Att behärska svenskans syntax, ha ett flyt i texten och uttrycka sig adekvat 

nämns också som utmärkande drag hos en skriftspråkskompetent arbetstagare. En informant anser 

att det är personens intressen och utbildningsnivå som utmärker en skriftspråkskompetent 
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arbetstagare. Det är en intressant kommentar då det enligt min egen uppfattning inte är självklart att 

andraspråksbrukare med hög utbildningsnivå bärandes på flera intressen nödvändigtvis har kommit 

långt i sin andraspråksutveckling. En informant hävdar dessutom att en sådan kompetens märks vid 

rekryterares egen läsning av personligt brev vilket tyder på en stor tilltro till den egna 

sociolingvistiska medvetenheten men kanske å andra sidan inte lika stor medvetenhet om vad som 

faktiskt utmärker en skriftspråkskompetent arbetssökande rent språkligt.  

Informantgrupp 2 anser följande: ”Det finns ett visst flyt i texten som är lätt att ta till sig och 

skribenten kan begränsa sina texter så att endast det väsentliga är med och inte exempelvis en massa 

ifyllnadsord”, ”Inget särskilt. Att kunna skriva korrekt ser jag som en självklarhet”, ”En person som 

kan uttrycka sig väl i skrift kan ofta använda språket som ett verktyg för att bygga tydliga och 

starka argument/resonemang i text”, ”Det ger ofta ett proffsigare intryck”, ”Osäker på frågans 

innebörd ...”, ”Det går fort och lätt att formulera sig. Inte tillkrånglat”.  

Precis som informanterna i grupp 1, visar dessa yttranden ingen riktigt allmän spridd syn på vad 

som utmärker en arbetstagare som har utvecklat en god skriftspråkskompetens. Olika förmågor 

nämns; delvis poängteras förmågan att ha ett s.k. gott flyt i texter, att få med det relevanta och att 

uttrycka sig på ett tydligt och klart vis utan tillkrånglade formuleringar samt utan större 

ansträngningar. En informant intar ett mycket snävt perspektiv genom att hävda självklarheten att 

uttrycka sig korrekt. En informant påstår att ett proffsigt intryck kännetecknar en 

skriftspråkskompetent arbetstagare utan att ge en närmare precision. Att besitta en skriftlig 

argumentationsförmåga framhålls av en annan informant som ett utmärkande drag hos en 

arbetstagare med en god skriftspråkskompetens.   

4.7 Skriftspråkskrav och tolerans till avvikelser av andraspråkssort     
Informanterna ombeds senare att ta ställning till om de anser att kraven i platsannonser för att 

uttrycka sig i skriven svenska generellt är adekvata till de arbeten som söks (fråga B8). Av 

informanterna i grupp 1 hävdar två att kraven generellt är adekvata medan en informant anser att 

kraven i de flesta fall är adekvata. En informant uppger att kraven i de flesta fall är för höga. Två 

informanter svarar av okänd anledning inte på frågan. I tabell 4.11 visas informantgrupp 1:s svar 

om hur pass adekvata eller inte de tycker skriftkraven i platsannonser är.  
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Tabell 4.11 Skriftkrav i platsannonser. Informantgrupp 1 

 Antal Andel 
Nej, kraven är generellt för höga 0 0 % 
I de flesta fall är kraven för höga 1 25 % 
I de flesta fall är kraven adekvata 1 25 % 
Ja, kraven är generellt adekvata 2 50 % 
I de flesta fall är kraven för låga 0 0 % 
Kraven är generellt för låga 0 0 % 
 

Av informanterna i grupp 2 tycker två att kraven i de flesta fall är för höga. En informant uppger att 

kraven i de flesta fall är adekvata medan de två resterande informanterna anser att kraven generellt 

är adekvata. Sammantaget visar detta att flera informanter tycker att skriftkraven allmänt är 

adekvata men en del anser att de i flera fall är för höga. Ingen informant anser att de språkliga 

skriftkraven generellt eller i de flesta fall är för låga. Man kan vidare fråga sig om detta innebär att 

skriftkraven som uttrycks i svenska platsannonser generellt sett ställer höga krav på 

skriftspråkskompetenta arbetstagare och om språket spelar en central roll i rekryteringen. I tabell 

4.12 visas den andra informantgruppens uppfattningar om hur pass adekvata eller inte skriftkraven i 

platsannonser är.   

 
Tabell 4.12 Skiftkrav i platsannonser. Informantgrupp 2 

 Antal Andel 
Nej, kraven är generellt för höga 0 0 % 
I de flesta fall är kraven för höga 2 40 % 
I de flesta fall är kraven adekvata 1 20 % 
Ja, kraven är generellt adekvata 2 40 % 
I de flesta fall är kraven för låga 0 0 % 
Kraven är generellt för låga 0 0 % 
 
Informanterna får slutligen uppge hur toleranta de är till språkliga avvikelser av typen 

andraspråkssvenska i de fall sändarens budskap kommer fram. Av informanterna i grupp 1 uppger 

två av dessa att de är toleranta, två informanter hävdar att de är ganska toleranta medan resterande 

två informanter påstår att de är delvis toleranta till språkliga avvikelser av andraspråkssort. I tabell 

4.13 redovisas informantgrupp 1:s svar om hur toleranta de är till andraspråksavvikelser. 
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Tabell 4.13 Tolerans till språkliga avvikelser av andraspråkssort.  
 Informantgrupp 1 
 Antal Andel  
Mycket tolerant 0 0 %  
Tolerant 2 33.3 %  
Ganska tolerant 2 33.3 %  
Delvis tolerant 2 33.3 %  
Inte tolerant 0 0 %  
Inte tolerant alls 0 0 %  
 

Av informanterna i grupp 2 framkommer en större majoritet av tolerans till språkliga avvikelser i 

andraspråkssvenska. Hela fem informanter uppger att de är toleranta, en informant hävdar att hen är 

ganska tolerant, en informant uppger att hen är delvis tolerant medan en informant anser att hen inte 

är tolerant. I tabell 4.14 redovisas svaren för informanterna i grupp 2 om hur toleranta de är till 

andraspråksavvikelser.  

 

Tabell 4.14 Tolerans till språkliga avvikelser av andraspråkssort.  
 Informantgrupp 2  
 Antal Andel  
Mycket tolerant 0 0 %  
Tolerant 5 62.5 %  
Ganska tolerant 1 12.5 %  
Delvis tolerant 1 12.5 %  
Inte tolerant 1 12.5 %  
Inte tolerant alls 0 0 %  
 

Sammantaget uppvisar båda informantgrupperna en varierad tolerans till språkliga avvikelser av 

andraspråkssort. Majoriteten av båda grupper anser vidare att de är antingen ganska toleranta eller 

toleranta. Informanterna i grupp 2, som läste det personliga brevet innehållande inplanterade 

andraspråksavvikelser, uppvisar en klart högre grad av tolerans. Man kan slutligen fråga sig om 

deras utsagor kan kopplats till att de fick läsa brevet med språkliga avvikelser av andraspråkssort.   

5 Diskussion och avslutning  
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras uppsatsens resultat med hänsyn till dess syfte och 

frågeställningar. Slutligen presenteras förslag till framtida forskningsstudier.    

5.1 Sammanfattning av studiens resultat  
Denna uppsats syftade till att undersöka rekryterares attityder till skriven svenska såväl allmänt som 

specifikt till andraspråksavvikelser. Närmare bestämt valdes tre frågeställningar som dels handlade 
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om att ta reda på vilka attityder informanterna hade till de två personliga breven och till deras 

tilltänka brevskrivare, dels om vilken eller vilka skriftspråkskompetenser som premierades av 

informanterna, dels inom vilket eller vilka yrken informanterna ansåg det var viktigt att ha utvecklat 

en god skriftspråkskompetens.  

Sammanfattningsvis pekar informanternas yttranden på en varierande syn på och attityder till 

språkliga avvikelser i skrift såväl allmänt som specifikt till andraspråkssvenska. Majoriteten av 

informanternas utsagor vittnade om en allmänt spridd positiv uppfattning om brevsökarens 

yrkeskompetens och att personen ansågs vara väl lämpad för tjänsten. Dessutom var den 

sammanfattande uppfattningen om breven som helhet relativt god och flera informanter i grupp 2 

hävdade att det personliga brevet var helt okej eftersom de språkliga avvikelserna inte hotade 

förståelsen av textens innehåll. Dessa yttranden visade således att det inte fanns något självklart 

samband mellan bedömningarna av brevskrivarens yrkeskompetens och skriftspråkskompetens.  

Majoriteten av båda informantgrupperna uppgav vidare att man brukade ta hänsyn till språkliga 

avvikelser i skrift hos arbetssökande. Gällande vilka typer av språkliga avvikelser som ansågs sänka 

förtroendet till en arbetstagare som skriftspråkskompetent nämndes en rad sådana. Dels underströks 

meningsbyggnad och stavfel som förtroendesänkande, dels framkom en mycket intolerant syn på 

språkliga avvikelser, dels visade flera informanter en större tolerans och hävdade att det är arbetets 

innehåll som avgör. Majoriteten av båda grupperna angav dessutom att språkliga avvikelser i 

skriven andraspråkssvenska påverkar deras uppfattning om en arbetssökande. På vilket sätt dessa 

språkliga avvikelser påverkar uppfattningen om en arbetssökande varierade, så att en del tenderade 

att bli mer toleranta till den arbetssökandes skriftspråkskompetens medan en del blev osäkra om 

personens yrkesförmåga skulle räcka till.  

I svaret på frågan inom vilket eller vilka yrken informanterna tyckte det var viktigt med 

skriftspråkskompetens nämndes främst arbeten som till stor del innebär skriftig kommunikation 

mellan människor och när man i en pedagogisk roll ska förmedla något. Beträffande vad som 

ansågs känneteckna en skriftspråkskompetent arbetstagare underströks flera gånger förmågan att 

kunna uttrycka sig utan större ansträngningar på ett anpassat, relevant och begripligt vis vilket 

vittnar om en gemensam uppfattning om att svenskan i offentliga sammanhang ska vara 

medborgartillvänd och lättbegriplig (Melander 2013:336). Majoriteten av båda informantgrupper 

ansåg att de skriftkrav som uttrycks i platsannonser generellt är adekvata till de arbeten som söks. 

Man kan fråga sig hur viktigt språket blir i förhållande till yrkeskompetens eller om det snarare inte 

går att skilja kompetenserna åt.  

Hur tolerant man ansåg sig vara till språkliga avvikelser i skrift av andraspråkssort skiljde sig åt 

mellan grupperna då informantgrupp 2 uppvisade en större tolerans. Man kan fråga sig om dessa 
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skillnader kan ha att göra med att informantgrupp 2 fick läsa det personliga brevet med inplanterade 

andraspråksavvikelser och om dessa avvikelser ”triggade” ett språkligt helhetsperspektiv som ledde 

till större tolerans.  

Varför attityderna till och synen på språkliga avvikelser i skrift såväl allmänt som specifikt i 

andraspråkssvenska var så varierande kan bero på dels den heterogena gruppen informanter med 

skilda erfarenheter inom rekrytering, dels att enkäten tog upp frågor som de måhända innan inte 

hade reflekterat så mycket över och dels att rekryterarnas personliga kunskaper, kompetenser och 

tyckanden speglas i yttrandena. Dessutom kan informanternas olika grad av sociolingvistisk 

medvetenhet ha påverkat deras attityder – en aspekt som kommer att diskuteras nedan.  

5.2 Sociolingvistisk medvetenhet hos rekryterare  
	  
Då studien visade varierande attityder till språkliga avvikelser i skrift såväl allmänt som specifikt 

till andraspråkssvenska framkommer behovet av en utbredd sociolingvistisk medvetenhet hos 

rekryterare. Detta är viktigt så att inte språkliga avvikelser av andraspråkssort enbart avfärdas som 

mindre bra svenska och leder till felaktiga uppfattningar av någon som mindre kompetent (Bijvoet 

& Fraurud 2006:9). Rekryterare verkar vidare inom en språklig arena där skriftanvändning ingår 

som en del i denna sociala och språkliga praktik (Karlsson 2013:322). Därför anser jag att det är av 

största vikt att rekryterare fortbildas i dessa frågor så att de kan bli medvetna om sin roll som 

bedömare av yrkeskompetens och öka sin förståelse av hur det kan vara att lära och lära på ett 

andraspråk. Studien visade som tidigare nämnt en varierad grad av uppvisad sociolingvistisk 

medvetenhet och en ytterligare fråga man kan ställa sig är om det finns rekryterargrupper som 

beroende på erfarenhet av språkliga avvikelser i skrift i andraspråkssvenska har blivit mer eller 

mindre tränade på att bygga upp en sådan sociolingvistisk medvetenhet. 2004 var Josephson 

tveksam till hur benägna vi var till att utmana enspråkighetsnormen och låta flerspråkigheten göra 

avtryck i den svenska standardnormen (Josephson 2004a:63). Nu har drygt 10 år gått sedan dess 

och Sverige och dagens svenska arbetsmarknad blir allt mer mångspråkig (Melander 2013:329). En 

naturlig följd av flerspråkighetens växande grad anser jag vara att rekryterare blir allt mer medvetna 

om svenska språkets variation och framväxandet av nya sorters svenska.   

Yrken är vidare komplexa och det finns arbeten som är mer eller mindre skriftberoende. Faktum 

kvarstår att vi med hjälp av det skrivna språket kan uttrycka kunskap (Karlsson 2013:317). Därför 

anser jag att det är av största vikt att Sverige kan erbjuda en god undervisning i svenska som 

andraspråk så att arbetstagare ges möjlighet att utveckla adekvata språkkunskaper i skriven svenska 

i de fall det är befogat för arbetets uppgifter. Lindberg framhåller även en demokratisk viktig poäng 

i detta: ”I dagens högteknologiska samhälle vilar demokratin i hög utsträckning på en språkligt 
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baserad delaktighet med informations- och kommunikationsmönster som också förutsätter 

avancerade läs- och skrivfärdigheter” (Lindberg 2009:24 f.). Att å ena sidan ge rekryterare 

utbildning som leder till en större sociolingvistisk medvetenhet och att å andra sidan ge 

andraspråksbrukare adekvat utbildning i svenska som andraspråk såväl allmänt som specifikt till ett 

yrke som kräver skriftspråkskompetens anser jag därför vara gynnande för alla.  
 

5.3 Kommunikativ förmåga framför grammatiskt perfekt svenska 
	  
Flera informanter i studien hävdade att språkliga avvikelser i skrift inte är bekymmersamt så länge 

texters innehåll framkommer och man förstår helheten. Att som rekryterare läsa personliga brev och 

i denna läsning då och då möta språkliga avvikelser behöver således inte hota förståelsen av texters 

innehåll. En del informanter i studien uttryckte närmare ett helhets- samt förståelseperspektiv 

genom att bortse från mindre språkliga avvikelser och fokusera på vad skribenten faktiskt vill få 

fram. Att besitta den insikten som rekryterare anser jag vara en nyckelkompetens för ett 

framgångsrikt rekryteringsarbete och för att undvika att värdefull yrkeskompetens går till spillo.   

5.4 Förslag till framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att genomföra en liknande studie där antalet informanter är 

större. Möjligheten att kunna ta del av fler attityder och se mönster i informanternas utsagor skulle 

troligtvis öka. Man skulle dessutom kunna undersöka vilken betydelse olika rekryterares roller har 

för deras attityder. Det skulle därför vara angeläget att undersöka om det finns rekryterare som är 

mer eller mindre toleranta till språkliga avvikelser i skrift av andraspråkssort samt om det finns 

branscher som är mer eller mindre öppna för språklig variation och ett andraspråksperspektiv i den 

skriftliga standardnormen. 

Sammantaget är det önskvärt att sociolingvistiken som vetenskaplig gren utforskar skriftspråket 

allt mer för precis som Karlsson poängterar i sin artikel om skrift och samhälle är skrift precis som 

talat språk en handling som ingår i en social kontext. Genom att studera skriften ur ett 

sociolingvistiskt perspektiv och undersöka sociala processer som konventionellt sker genom skrift 

kan vi som Karlsson så kärnfullt avslutar: ”lära oss mer om människan som social och språkande 

varelse” (2013:323). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät för informantgrupp 1 
 

Här redovisas enkäten och det personliga brevet utan andraspråksavvikelser som informanterna i 

grupp 1 deltog i. Observera att graderingsfrågorna i den digitala enkätversionen hade valbara svars-

”cirklar” som man kunde klicka i vid enkätdeltagandet.   

 

Enkätundersökning: Jag söker jobbet som …   
 
Följande enkät kommer att ligga till grund för en empirisk studie för en c-uppsats. Uppsatsen skrivs 
vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  
 
Frågeformulär A 
 
Vilket/vilka arbeten brukar du rekrytera arbetstagare till? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Uppgift: Läs platsannonsen. Läs sedan det personliga brevet här nedan som är skrivet 
för platsannonsen och svara slutligen på frågorna som följer. 
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Hej!  

 

Mitt namn är NN och jag skriver till er angående platsannonsen för ett lokalvårdarjobb i Lund. Jag 

tycker tjänsten låter mycket intressant och utvecklande och totalt har jag 11 års erfarenhet som 

lokalvårdare. De tre första åren arbetade jag som lokalvårdare på ett stort köpcentrum där städning 

av toaletter, ytor vid entréingångar, rulltrappor och samtliga golvytor ingick. Efter det har jag 

arbetat som lokalvårdare i 8 år på ett statligt sjukhus där jag fick utveckla min förmåga att städa 

lokaler där risken för spridning av smitta är hög. Arbetet på sjukhuset gav mig många viktiga 

kunskaper om god städning. Innan dess har jag också arbetat med sortering av olika 

återvinningsmaterial på ett stort miljöföretag vilket gav mig lärorika erfarenheter av att arbeta i en 

miljö som kräver effektivitet, hög koncentration och kroppslig kontroll.  

 

Som person är jag arbetsam, flitig och tidseffektiv. Jag är dessutom bra på att hålla tider och har 

inga problem med att gå upp på morgonen och arbeta tidiga morgonpass. Något som också 

utmärker mig personligen är att jag är en mycket social, öppen och serviceinriktad person. Jag är 

inte rädd för hundar och inte allergisk mot pälsdjur. Jag anser även att jag har en god behärskning 

av svenska i tal och skrift och jag har lång erfarenhet av att använda signeringslistor och 

instruktioner.  

 

Jag ser fram emot att få höra från er!  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

NN 

 

1) Hur välskrivet tycker du att det personliga brevet är?  

 
Mycket illa skrivet  
Illa skrivet  
Ganska illa skrivet  
Varken väl eller illa skrivet  
Välskrivet  
Mycket välskrivet 
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2) Hur tillförlitligt upplever du att det personliga brevet är?  
 
Mycket otillförlitligt  
Otillförlitligt 
Ganska otillförlitligt  
Varken tillförlitligt eller otillförlitligt  
Tillförlitligt  
Mycket tillförlitligt  
 
3) Hur stort förtroende känner du för den arbetssökande som har skrivit brevet?  
 
Mycket litet förtroende  
Litet förtroende 
Ganska litet förtroende  
Varken stort eller litet förtroende  
Ganska stort förtroende  
Stort förtroende 
Mycket stort förtroende  
 
4) I förhållande till de kompetenser som efterfrågas i platsannonsen, hur väl tycker du 
att personen uppfyller dessa? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5) Vilka styrkor har den arbetssökande som skribent?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
6) Vilka svagheter har den arbetssökande som skribent? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
7) Vilken är din sammanfattande upplevelse av det personliga brevet som helhet? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Frågeformulär B  
 
1) Brukar du ta hänsyn till språkliga avvikelser i skrift hos en arbetssökande?  
____________________________________________________________________ 
 
2) Om ja, vilka typer av språkliga avvikelser i skrift tycker du sänker förtroendet för 
en arbetssökande som skriftspråkskompetent? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3) Upplever du att personliga brev med språkliga avvikelser av typen 
andraspråkssvenska påverkar din uppfattning till den arbetssökande? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4) Om ja, på vilket sätt?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
5) Vilket/vilka språkliga ”fel” tycker du är okej i ett arbete som kräver 
skriftspråkskompetens? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
6) Inom vilket/vilka yrken tycker du det är viktigt att ha utvecklat en god 
skriftspråkskompetens? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
7) Vad utmärker en arbetstagare som har utvecklat en god skriftspråkskompetens? 
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
8) Anser du att kraven för att kunna uttrycka sig i svensk skrift generellt är adekvata 
till de arbeten som söks? 
 
Nej, kraven är generellt för höga 
I de flesta fall är kraven för höga 
I de flesta fall är kraven adekvata 
Ja, kraven är generellt adekvata 
I de flesta fall är kraven för låga  
Kraven är generellt för låga  
 
9) Hur tolerant är du till språkliga avvikelser av typen andraspråkssvenska i de fall 
sändarens budskap ändå kommer fram?  
 
Mycket tolerant 
Tolerant  
Ganska tolerant 
Delvis tolerant  
Inte tolerant 
Inte tolerant alls  
 
10) Övriga kommentarer: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Bilaga 2. Enkät för informantgrupp 2  
Här redovisas enkäten och det personliga brevet med andraspråksavvikelser som informanterna i 

grupp 2 deltog i. Observera att graderingsfrågorna i den digitala enkätversionen hade valbara svars-

”cirklar” som man kunde klicka i vid enkätdeltagandet.   

 

Enkätundersökning: Jag söker jobbet som …  
 
Följande enkät kommer att ligga till grund för en empirisk studie för en studentuppsats. Uppsatsen 
skrivs vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  
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Frågeformulär A 
 
Vilket/vilka arbeten brukar du rekrytera arbetstagare till? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Uppgift: Läs den bifogade platsannonsen här nedan. Läs sedan det personliga brevet 
som är skrivet för platsannonsen och svara slutligen på frågorna som följer.  
 

 
 

Hej!  

 

Mitt namn är NN och jag skriver till er angående platsannonsen för ett lokalvårdarjobb i Lund. Jag 

tycker tjänsten låter mycket intressant och utvecklande och totalt jag har 11 års erfarenhet som 

lokalvårdare. De tre första åren arbetade jag som lokalvårdare på ett stort köpcentrum där städning 

av toaletter, ytor vid alla entréingångar, rulltrappor och samtliga golvytor ingick. Efter det jag har 

arbetat som lokalvårdare i 8 år på ett sjukhus där fick jag utveckla min förmåga att städa lokaler där 

risken för spridning av smitta är höga. Arbetet på sjukhuset gav mig många viktiga kunskaper om 

god städning. Innan dess jag har också arbetat med sortering av olika återvinningsmaterial på en 

stor miljöföretag vilket gav mig lärorika erfarenheter av att arbeta i en miljö som kräver effektivitet, 

hög koncentration och kroppslig kontroll.  
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Som person är jag arbetsam, flitig och tidseffektiv. Jag är dessutom bra på att hålla tider och har 

inga problem med att gå upp på morgonen och arbeta tidiga morgonpass. Något som också 
utmärker mig personligen är att jag är en mycket social, öppen och serviceinriktad person. Jag är 

inte rädd för hundar och är inte allergisk mot pälsdjur. Jag anser att jag har även en god behärskning 

av svenska i tal och skrift och jag har lång erfarenhet av att använda signeringslistor och 

instruktioner.  

 

Jag ser fram emot att få höra från er!  

 

Med vänliga  hälsningar,  

 

NN 

 
1) Hur välskrivet tycker du att det personliga brevet är?  
 
Mycket illa skrivet  
Illa skrivet  
Ganska illa skrivet  
Varken väl eller illa skrivet  
Välskrivet  
Mycket välskrivet 
 
2) Hur tillförlitligt upplever du att det personliga brevet är?  
 
Mycket otillförlitligt  
Otillförlitligt 
Ganska otillförlitligt  
Varken tillförlitligt eller otillförlitligt  
Tillförlitligt  
Mycket tillförlitligt  
 
3) Hur stort förtroende känner du för den arbetssökande som har skrivit brevet?  
 
Mycket litet förtroende  
Litet förtroende 
Ganska litet förtroende  
Varken stort eller litet förtroende  
Ganska stort förtroende  
Stort förtroende 
Mycket stort förtroende 
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4) I förhållande till de kompetenser som efterfrågas i platsannonsen, hur väl tycker du 
att personen uppfyller dessa? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5) Vilka styrkor har den arbetssökande som skribent?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
6) Vilka svagheter har den arbetssökande som skribent? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
7) Vilken är din sammanfattande upplevelse av det personliga brevet som helhet? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Frågeformulär B  
 
1) Brukar du ta hänsyn till språkliga avvikelser i skrift hos en arbetssökande?  
____________________________________________________________________ 
 
2) Om ja, vilka typer av språkliga avvikelser i skrift tycker du sänker förtroendet för 
en arbetssökande som skriftspråkskompetent? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3) Upplever du att personliga brev med språkliga avvikelser av typen 
andraspråkssvenska påverkar din uppfattning till den arbetssökande? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4) Om ja, på vilket sätt?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
5) Vilket/vilka språkliga ”fel” tycker du är okej i ett arbete som kräver 
skriftspråkskompetens? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
6) Inom vilket/vilka yrken tycker du det är viktigt att ha utvecklat en god 
skriftspråkskompetens? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
7) Vad utmärker en arbetstagare som har utvecklat en god skriftspråkskompetens? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
8) Anser du att kraven för att kunna uttrycka sig i svensk skrift generellt är adekvata 
till de arbeten som söks? 
 
Nej, kraven är generellt för höga 
I de flesta fall är kraven för höga 
I de flesta fall är kraven adekvata 
Ja, kraven är generellt adekvata 
I de flesta fall är kraven för låga  
Kraven är generellt för låga  
 
 
9) Hur tolerant är du till språkliga avvikelser av typen andraspråkssvenska i de fall 
sändarens budskap ändå kommer fram?  
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Mycket tolerant 
Tolerant  
Ganska tolerant 
Delvis tolerant  
Inte tolerant 
Inte tolerant alls  
 
10) Övriga kommentarer: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Bilaga 3. Platsannonsen  
Här redovisas ett skärmklipp på den platsannonsen som låg till grund för de två personliga breven 

som informantgrupperna fick ta del av i enkätstudien. Platsannonsen hämtades från 

Arbetsförmedlingens platsbank 2015-03-19.  

 

 


