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Sammanfattning 

En anställningsintervju är en situation där språkkunskapen sätts på prov, särskilt om intervjun ska 
genomföras på den arbetssökandes andraspråk. Med detta arbete har jag velat undersöka hur 
arbetssökande akademiker med ett andraspråk respektive presumtiva arbetsgivare såg på 
språkkunskapen hos de arbetssökande. Jag ville också veta vilka språkliga aspekter och vilka andra 
dialogsituationer som gav upphov till oklarheter i kommunikationen samt vilka strategier som 
användes för att underlätta kommunikationen. Detta ville jag undersöka för att få en indikation vad sfi-
undervisningen bör fokusera på för att gynna elevernas möjligheter att genomföra en 
anställningsintervju på ett bra sätt.  

Materialet som användes är två enkäter en för skattning av de arbetssökandes anställningsbarhet ur ett 
språkligt perspektiv, och en för rangordning av språkliga aspekter hos de arbetssökande. Dessutom 
analyserades två inspelade och transkriberade fingerade anställningsintervjuer samt 
monologinspelningar där de arbetssökande reflekterade över anställningsintervjuer. 

Resultaten visar undervisningen bör ha ett brett perspektiv på språket. Ordkunskap och uttal är två 
viktiga aspekter där undervisningen noggrant måste prioriteras. Mycket muntlig träning bör erbjudas, 
gärna i samarbete med modersmålstalare i rekryterande positioner och gärna om temat 
anställningsintervjuer för att medvetandegöra eleverna om vilka språkkunskaper som behöver tränas. 

Fingerade anställningsintervjuer liknande dem som denna studie bygger på kan vara en utmärkt 
utgångspunkt för temaarbete kring anställningsintervjuer. 

Nyckelord 

Anställningsintervju, transfer, brytning, ordförråd, asymmetri 

 

Ett särskilt tack till de personer som har ställt upp vid intervjuerna i denna studie, till min handledare 
Elisabeth Zetterholm för god återkoppling samt till min man för stöd i praktiska bestyr. 
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1. Inledning 

Ökande flyktingströmmar och större global rörlighet är ett faktum i vår värld. En snabb integration är 
av vikt för alla inblandade, både på individnivå och samhällsnivå. Att vägen till integration går genom 
arbete är de flesta överens om. Svenska Dagbladet skriver den 8 mars 2015 om mångfald på 
arbetsplatsen. (Hedström, K. 2015) Forskaren Andrej Kokkonen citeras om sin pågående forskning 
som tyder på att det är vanligare att vänskapsband knyts på arbetsplatsen än i bostadsområden vilket 
antyder att det är minst lika viktigt att åtgärda arbetsmarknadssegregation som bostadssegregation.   

Verkligheten visar att inträdet på arbetsmarknaden för arbetssökande med utländsk bakgrund tar lång 
tid. Detta trots att diskrimineringslagen kapitel 3, § 7 säger att ”arbetsgivaren ska verka för att 
personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka 
lediga anställningar”. (Diskrimineringsombudsmannen 2015)  

Gunlög Sundberg (2009) skriver: 

Om ett av syftena med en anställning är att stärka mångfalden i ett företag hur lyfter man fram 
och bedömer olika och unika egenskaper hos individer med olika bakgrund och 
referensramar? Finns det risk att man kanske redan har en färdig kravprofil för arbetet som 
man styrs av i sin rekryteringsprocess utan att ta reda på vad de arbetssökande skulle kunna 
bidra med. (s.104) 

Att arbetsgivaren redan har en färdig kravprofil kan förhindra upptäckt av den arbetssökandes unika 
förmågor. Språket är en viktig faktor, inte bara på arbetsplatsen utan även vid inträdet på 
arbetsmarknaden.  Anställningsintervjun är en utmaning för andraspråkstalare då förmågan att 
förmedla sin kompetens på ett nytt språk i en kulturellt ny kontext sätts på prov.  

God kommunikation mellan deltagarna i ett samtal kan uppnås genom förståelse baserad på 
medvetenhet om de svårigheter som finns. (Roberts, 1992).  Vuxna inlärare av ett andraspråk har en 
berättigad förväntan på professionell undervisning med hög kvalitet. För att bli medveten om vilka 
svårigheter som kan finnas ville jag studera anställningsintervjuer för att se vilka språkliga hinder som 
kan uppstå i kommunikationen och som skulle kunna förebyggas genom en god språkundervisning på 
sfi.  

 Eftersom språk och kultur är två företeelser som är intimt sammanlänkade (Roberts, 1992) tangerar 
denna studie också kulturella aspekter.  

Under den period när arbetet med uppsatsen pågick slumpade det sig så att jag själv blev 
arbetssökande och deltog i ett antal intervjuer. Intervjuerna genomfördes på mitt modersmål och jag 
kände att den kunskap och medvetenhet jag erhållit genom detta arbete hjälpte mig att hantera 
intervjuerna med större säkerhet.   
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att studera den muntliga kommunikationen i anställningsintervjuer ur ett 
språkligt perspektiv där arbetsgivarna är svensktalande och de arbetssökande är andraspråkstalande 
akademiker samt att undersöka hur presumtiva arbetsgivare respektive arbetssökande ser på 
språkkunskapen hos den som intervjuas. Detta ville jag göra för att se vilka implikationer resultaten 
kan få på undervisningen i svenska för invandrare. Frågeställningarna är följande: 

 

1. Hur skattas anställningsbarheten ur ett muntligt, språkligt perspektiv av intervjuaren och den 
arbetssökande i förhållande till varandra och vilka är de kritiska aspekterna i språket enligt 
parterna i intervjun? 

2. I vilka aspekter av språkkunskap hos den arbetssökande samt i vilka dialogsituationer uppstår 
oklarheter i anställningsintervjun och vilka strategier används för att underlätta 
kommunikationen? 

2. Bakgrund 

2.1. Viktiga begrepp för studien 

2.1.1. Anställningsbarhet 

Cerna & Dalin (2012) belyser begreppet anställningsbarhet i sin forskningsöversikt. 
Anställningsbarhet delas in i tre generationer. Den första generationen från början av 1900-talet 
innebar en dikotomi, antingen var man anställningsredo eller ej. I den andra generationen 
introducerades frågebatterier och skalor. Den tredje generationen fokuserar mer på individens eget 
ansvar och kopplar ihop begreppet med livslångt lärande och flexibilitet på arbetsmarknaden. Det som 
avgör en individs anställningsbarhet är en kombination av det livslånga lärandet, arbetsmarknadens 
flexibilitet samt resurserna och hindren på arbetsmarknaden vid en given tid och plats. 
Anställningsbarhet kan också ses ur tre olika perspektiv, individ-, organisations- och 
samhällsperspektiv.  

I denna studie används begreppet anställningsbarhet ur ett språkligt perspektiv och är ett subjektivt 
mått där den arbetssökande och rekryterarens skattningar ställs i relation till varandra. 

2.1.2. Kommunikativa aspekter i dialogen 

Språkbehärskningen är sammansatt av flera olika kompetenser som hela tiden samverkar. Bachman 
och Palmer (1996) talar om kommunikativ språkförmåga där organisatorisk språklig kompetens och 
pragmatisk kompetens är två delar. I den organisatoriska kompetensen ingår dels formell kompetens 
som innefattar exempelvis fonologisk, morfologisk och grammatisk kunskap och dels textuell 
kompetens som innefattar hur man organiserar innehållet i olika typer av texter och samtal.  Den 
pragmatiska kompetensen kan delas in i dels funktionell kompetens som innefattar kunskap om hur vi 
uttrycker olika kommunikativa funktioner, såsom exempelvis att vädja och argumentera och dels i 
sociolingvistisk kompetens som innefattar kunskapen om att anpassa språket till olika sociala syften 
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och olika situationer. Alla dessa kompetenser är delar i den strategiska kompetensen som man behöver 
för att planera och välja effektiva sätt att uttrycka det man vill i en bestämd situation.  

De aspekter av språkkunskap som används i denna studies enkätundersökning är grammatik, 
ordkunskap, hörförståelse, språklig anpassning till intervjusituationen, uttal, flyt och ”annat” (Se 
bilaga 2). Ett sätt att definiera att någon har flyt i talet är att man talar snabbt med självförtroende och 
livlig intonation och inte monotont och tvekande (Erickson, B., Johnson, B.C., Lind, E.A.& O´Barr, 
W.M. 1978). Bristfälligt flyt kallas också för disfluenser. Disfluenser är ett mångfasetterat fenomen 
som kan studeras ur ett stort antal perspektiv som t. ex lingvistiska och psykologiska (Eklund, 2004). 
Disfluenser kan t.ex. vara pauser av olika typer, reparationer, avkortningar och förlängningar. Man har 
funnit att olika språkdrag i olika språk kan påverka vilka disfluenser som uppkommer i 
andraspråkstalet (Ratner & Benidez, 1985 refererat i Eklund, 2004) och att studenter som talade bäst 
på lingvistisk och grammatisk nivå också talade bäst på konversations- och diskursnivå. (Rieger, 2003, 
refererat i Eklund, 2004) Forskningen visar också att även om disfluenser inte påverkar förståelsen i 
någon högre grad så påverkar de lyssnarens attityder gentemot talaren vad gäller personliga kvalitéer 
(Eklund, 2004). 

Vissa oklarheter i kommunikationen i denna studie emanerar inte från de språkliga aspekterna ovan, 
utan uppkommer i interaktionen mellan personer och kulturer. Dessa, mera ickespråkliga aspekter som 
bidrar till kommunikationsavbrott, lyfts fram i avsnittet 2.5.3. Kommunikativa dilemman. 

2.2. Skolans styrdokument 
Sfi är en kvalificerad språkutbildning i svenska för invandrare som syftar till att ge vuxna personer 
med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi delas upp i tre 
studievägar, ett, två och tre. Studieväg tre vänder sig till personer med högre utbildningsbakgrund och 
delas i två kurser där kurs C är nybörjarkurs och kurs D är fortsättningskurs och också den kurs som 
avslutar sfi-utbildningen. Efter sfi kan man studera svenska som andraspråk på grundläggande 
vuxenutbildningen och senare även på gymnasienivå. (Skolverket, 2012).  

Redan i första raden i Läroplan för vuxenutbildningen betonas vikten av att sfi-undervisningen siktar 
mot arbete och sysselsättning. ”Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att 
de kan arbeta och verka i samhället” (Skolverket, 2012).  

Målet för sfi-utbildningen är att eleven ska utveckla förmågorna läsa, skriva, tala med ett gott uttal, 
samtala, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang. Alla dessa förmågor är relevanta i en 
anställningsintervju. Språket i en anställningsintervju är till sin karaktär mer formellt än vardagligt. I 
kunskapskraven för D-kursen återfinner man skrivningar om att kunna förstå talat språk, tala och 
skriva svenska i formella situationer. Vad gäller förmågan att läsa nämns inte ordet formellt språk  i 
kunskapskraven för sfi, utan man skriver att eleven ska kunna ”läsa, förstå och använda enkla texter 
med viss komplexitet i /…./i arbetsliv” (Skolverket, 2012). 

I kursplanen för grundläggande vuxenutbildning, kursen efter sfi, sammanfattas kraven på elevernas 
språkkunskaper enligt följande: ”den studerande formulerar sig begripligt och sammanhängande i tal 
och skrift i både formella och informella situationer samt med hänsyn till mottagaren (Skolverket, 
2012).  

Kursplanen på grundläggande nivå betonar också, liksom kursplanen på sfi, vikten av en korrekt 
intonation och satsmelodi.  
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2.3. Anställningsintervjuer i undervisningen 
Den kurs som deltagarna i denna studie gick i bestod av praktik på cirka 40 % av kurstiden på en 
arbetsplats som matchade deltagarens kompetens. I den teoretiska delen ingick förutom svenska, där 
perspektivet till stor del var arbets- och jobbsökarrelaterat, ett brett spektra av ämnen såsom 
samhällskunskap, kultur, historia och geografi. Man använde en kursbok som heter Jobbsökarboken 
(Hågård, 2013). Boken tar mycket grundligt upp allt en arbetssökande behöver veta; från att inventera 
sina egenskaper, att skriva snygga ansökningar till checklistor inför anställningsintervju innehållande 
alltifrån konkreta råd som klädsel till hur man framför sitt budskap. 

2.4. Teoretiska utgångspunkter 

2.4.1. Transfer 

Transfer är när drag från tidigare kunskaper överförs till det nya kunskapsstoffet som håller på att läras 
in. När det gäller språk kan det till exempel röra sig om uttalsfenomen, fonologisk transfer. Munro 
(2008, s.193) menar att förekomsten av främmande accent, brytning, är ett tydligt bevis på att kunskap 
i det första språket influerar tillägnandet av det andra språket. Det har också visats att transfer 
interagerar med andra faktorer som t.ex. universella egenskaper hos språk och utvecklingsmässiga 
faktorer vilket Selinker (1972) visade. Det finns ett starkt samband mellan ålder vid immigration och 
brytning. Generellt sett innebär det att ju äldre man är vid ankomsten till det nya språkområdet desto 
starkare brytning (Munro, 2008). Andra faktorer som påverkar graden av brytning är vistelsetidens 
längd och i vilken omfattning man använder det nya språket (Flege, Munro, MacKay 1995). Även om 
ankomståldern är viktig finns det studier som har visat att undantagsvis kan även vuxna inlärare 
komma att tala med nära infött uttal (Bongaerts, Mennen & van der Slik. 2000). Detta 
sammankopplades med inlärarnas höga motivation för att lära sig uttal, intensiv uttalsundervisning och 
exponering för målspråket. 

Det är minst två parter i en kommunikation, varav lyssnaren är en. Lyssnaren kan vara en person med 
lingvistisk kompetens som har vana att lyssna på brytning men också en person som sällan möter 
främmande accent och som kanske dessutom har förutfattade meningar om densamma. Munro & 
Derwing (1995) gjorde en undersökning där lyssnare verifierade enkla infödda och icke infödda 
yttranden genom att trycka på knappar som markerats med sant och falskt. De yttranden som gjordes 
med brytning tog längre tid för lyssnarna att bedöma, ett resultat som kan antyda att lyssnarna måste 
avsätta extra processresurser för att förstå yttranden med brytning. En stark brytning tog inte längre tid 
att verifiera än en svag, vilket understryker observationen att påverkan av en brytning kan vara stark 
utan att den har samband med förståelsen av yttrandet. Pennington (1996) menar att det inte finns 
någon definition på brytning, och att med ökad migration kommer gränserna mellan brytning och 
infött uttal att suddas ut. Hellre än att se en brytning som en inneboende problematik i 
andraspråkstalarens muntliga produktion bör vi acceptera den som en normal variation i mänskligt tal. 
Ansvaret för begripligheten kanske inte bara ligger på den som talar ett andraspråk utan lyssnaren bör 
också erkännas som en aktiv deltagare i interaktionen som har möjlighet att förbättra förmågan att 
förstå andraspråkstal.  
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Att tala med brytning kan ha flera tänkbara konsekvenser för talaren, till exempel minskad acceptans, 
förminskad begriplighet och förståelse samt negativ bedömning (Flege, 1988). Även Bannert (1990) 
menar att andraspråkstalare hamnar i situationer när deras sätt att tala bedöms utifrån subjektiva 
grunder.  

Den tid som lärare och elev kan ägna åt uttalsundervisning är begränsad, varför det är viktigt att utröna 
vilka undervisningsmetoder som är framgångsrika och prioritera och fokusera på uttalsaspekter som 
har påvisbar effekt på kommunikativ framgång, tydlighet och förståbarhet. Derwing, Munro & Wibe 
(1998) kom också fram till att undervisning som fokuserar på globala aspekter av uttal, inklusive 
allmänna talvanor och prosodi hade större allmän nytta för inlärarens begriplighet än undervisning 
som fokuserade på enbart segment. Vad som får andraspråkstalet att låta främmande och vad som 
reducerar dess tydlighet behöver nödvändigtvis inte vara samma sak. Forskare har oftast inte skilt 
emellan dessa två aspekter och det finns ingen anledning att tro att det automatiskt kommer att leda till 
förbättrad kommunikation om man minskar talarens brytning (Munro, 2008). 

Major (2008) avslutar sin forskningsöversikt om transfer med orden ” Det är vida känt att dåtiden 
påverkar hur man uppträder nu och i framtiden” (Min översättning) Han refererar också till Ausbels 
studie från 1963 som hävdar att all inlärning involverar någon slags transfer.  

2.4.2. Ordförrådets betydelse 

För att på ett rättvisande sätt ge uttryck för sina erfarenheter och kunskaper är ordförrådets omfång av 
stor betydelse. Ett stort ordförråd rustar talaren för språkligt krävande situationer (Enström, 2004). 
Enström menar att även när inläraren har uppnått en avancerad språkfärdighetsnivå är ordförrådet ofta 
en begränsande faktor. Tre olika typer av ord spelar en viktig roll på avancerad språkfärdighetsnivå; 
ämnesrelaterade ord, mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa vardagliga ord. 
Inlärare med kort vistelsetid i Sverige känner inte till så många ord av de två senare typerna av ord då 
de har inhämtat större delen av sitt ordförråd genom direkt undervisning eller läsning och 
tidsutrymmet i undervisningen är begränsat eftersom det måste delas med andra moment. Ordförrådet 
delas ibland in i receptivt och produktivt ordförråd men det kan vara vanskliga att definiera skillnaden. 
Dock konstaterar Enström att det ställer skilda krav på ordkunskapen beroende på om den ska 
användas i receptiva eller produktiva situationer. 

2.4.3. Kodväxling, lån eller interferens 

Kodväxling är ett fenomen hos flerspråkiga som använder två olika språk på ett regelbundet sätt i 
samma samtalskontext. Tidigare sågs det som ett tecken på otillräcklig kunskap i andraspråket men på 
70-talet förändrades synen (Park 2004). Numera anses det vara ett tecken på stark språklig kompetens 
(Håkansson, 2003). Kodväxling finner man hos personer som behärskar båda språken enligt Poplack 
(1980).  Blom & Gumperz (1972) har gjort en distinktion mellan situationell och metaforisk 
kodväxling. Situationell kodväxling sker med anledning av förändring i talsituationen, en ny 
samtalsdeltagare eller ett nytt samtalsämne införs. Metaforisk växling sker i en kontext där deltagare 
och ämne är desamma men handlar om att deltagarna vill uppnå kommunikativa effekter. Myers–Scott 
(1993) menar att andraspråkstalarna vet att kodväxling kan användas för att balansera förluster och 
vinster i samtalet till sin egen fördel. Poplack (1980) formulerade villkor för, och indelningar av 
kodväxling. Ett av villkoren är ekvivalensvillkoret, som innebär att ordföljd i de båda språken måste 
överensstämma i närheten av kodväxlingsstället, det andra är morfemvillkoret som fastslår att 
morfemen från de båda språken måste båda två vara antingen bundna eller fria i samma växling. 
Kodväxling kan vara av tre typer; intersentiell, växlingen som sker vid en menings gräns, intrasentiell 
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vilket innebär att växlingen sker inuti en mening och det kan vara en tag-kodväxling. En tag-
kodväxling kan ske varsomhelst i samtalet och kan vara ett utrop, ett påhäng eller en 
meningsutfyllnad. Substantiv förefaller vara den ordklass som oftast växlas in, sedan följer verb, 
adverb och pronomen (Håkansson, 2003). 

Distinktionen mellan kodväxling och lån är svår att precisera. Ett försök till distinktion är att lånord 
används av enspråkiga talare och medan kodväxling används av tvåspråkiga (Håkansson, 2003). En 
uppfattning hos forskare har varit att enstaka ord är lån och att längre sekvenser och satser är äkta 
kodväxling (Park 2004). Lån kan delas in i tillfälliga och etablerade lån där de etablerade är spridda 
och allmänt accepterade i samhället (Poplack, 1980). 

Interferens är när talaren oavsiktligt överför det ena språkets regler om grammatik, uttal eller ordval 
till det andra språket(Hyltenstam & Stroud 1991). 

2.5. Tidigare forskning 

2.5.1. Lyssnarens attityder till brytning 

Niklas Torstenssons avhandling ”Judging the immigrant” undersöker attityder till brytning 
(Torstensson 2010). Språket är ett redskap som används i kontakten människor emellan. Talat språk 
innehåller mer information än enbart det lingvistiska budskapet. När någon talar gör sig lyssnaren en 
bild av talaren som person utifrån hur språket hanteras. Avhandlingen delas i fem delar. Den första 
visar att de svenska studenterna i undersökningen ställer sig huvudsakligen positiva till immigration 
om man jämför med Simon & Sikich studie (2007) rörande attityder till invandring i sju länder som 
Torstensson replikerar. Den andra delen undersöker om man kan påvisa en medvetenhet om skillnader 
mellan varieteter av språk med och utan brytning. Genom att låta tre personer imitera brittisk engelska 
och spela in detta före och efter träning kunde man se att det fanns gemensamma drag i deras 
utförande av imitationen. Detta visar, enligt Torstensson, att informanterna hade stereotypa modeller 
av olika brytningar. I den tredje delen fick studenter lyssna på olika brytningar av svenska, försöka 
fastställa vilket förstaspråk talaren hade samt gissa vilket land talaren kom ifrån. Därefter bedömde 
studenterna talarna utifrån olika egenskaper såsom pålitlighet, kompetens, vänlighet och intelligens.  
Torstensson sammanställer alla dessa delar och resultaten visar, ”att trots den tidigare positiva 
inställningen till invandrare, så bedöms talare i väsentlig grad utifrån stereotyper kring den nationalitet 
han eller hon anses ha”. Avhandlingens två sista delar behandlar tolksituationen under en förhandling i 
tingsrätten och en av slutsatserna där är att missförstånd och kommunikationsavbrott emanerar från 
samtliga inblandade diskursdeltagare, alltså inte enbart från den som talar svenska som andraspråk. 

Torstensson refererar också till tidigare forskning, (Dixon & Mahoney, 2004, Giles & Coupland, 1991, 
Giles & Powesland, 1975) som visar att om man ser det generellt, så bedöms talaren mer positivt ju 
mindre hon/han avviker från det som uppfattas som normalt svenskt uttal. Erickson et al. (1978) kom 
fram till att andra faktorer som bidrar till en positiv bedömning är att man talar snabbt med 
självförtroende och livlig intonation och inte monotont och tvekande, det vill säga att man talar med 
flyt.  

Forskning har belyst hur attityder till brytning påverkar bedömningar av språkfärdighet och 
yrkeskompetens i skolans värld. (Bredänge et al. 1998 refererat i Boyd, S & Bredänge, G, 2013) 
Attityder till brytning studerades genom att olika lyssnargrupper bedömde språkanvändning hos 
inspelade talare med olika språk och varieteter. Hur korrekt var bedömningen av personers färdighet i 
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uttal, grammatik och ordförråd och vilken relation fanns mellan uppfattningen om talarens 
brytningsgrad och uppfattningen om dess yrkeskompetens? Studierna visade att uttalet var den 
språkliga aspekt som spelade störst roll i helhetsbedömningen och att bedömningen av uttalet 
generaliserades till andra aspekter av språket och också till bedömningen av yrkeskompetensen. 
Forskarna menar att det borde läggas mer tid på uttalsundervisning i sfi. Man kom också fram till att 
segmentella och fonotaktiska aspekter var lika viktiga som prosodiska. Bredänge et al (1998) menar 
att barns brister i grammatik och ordföljd ofta döljs av ett gott uttal, medan vuxnas uttalsbrister döljer 
en ganska avancerad språkfärdighet i andra språkliga aspekter. 

De som ska bedöma personers yrkeskompetenser bör bli medvetna om vilken stor roll den utländska 
brytningen spelar när en yrkeskompetens ska bedömas. Boyd och Bredänge (2013) har belyst hur 
attityder till brytning påverkar bedömningar av språkfärdighet och yrkeskompetens i skolans värld.  

Det är inte bara andraspråkstalarna som har ansvar för att förbättra kommunikationen mellan första- 
och andraspråkstalare, utan också modersmålstalarna. De som ska bedöma personers 
yrkeskompetenser, rekryterare med flera, bör bli medvetna om vilken roll den utländska brytningen 
kan spela när en yrkeskompetens ska bedömas.  

2.5.2. Ordförråd och ordförståelse 

Ordil (Lindberg, Johannesson Kokkinakis, Järborg & Holmegaard 2007) är en kartläggning av 
ordförrådet i vanliga läroböcker för grundskolans senare år i syfte att underlätta utvecklingen av ett 
skolrelaterat språk för elever med svenska som andraspråk. Författarna till den kartläggningen 
fastställer att kvalitativa brister i ordförrådet kan ha stor betydelse för andraspråkselevers möjligheter 
att visa sina kunskaper. Lindberg et al. (2007) sammanställer forskning i sin artikel och hänvisar till 
Golden & Hvenekilde (1983) som menar att ”icke fackliga ord” vållar de största problemen för 
andraspråkseleverna eftersom det finns stor risk att många lärare uppfattar dessa som kända för 
eleverna och därför inte förklarar dem närmare. Detta sammanfaller med Enströms (2004) tankar om 
att mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa vardagliga ord ofta ger problem för 
inlärarna. Abstrakta ord vållar större problem än konkreta, men det är ingen lösning att förenkla 
texterna genom att göra dem mer konkreta (Edling 2004, 2006 refererat i Lindberg et al. 2007) Man 
bör ge eleverna möjlighet att bekanta sig med texter av olika typer. Det är viktigt att eleverna 
successivt tillägnar sig ett alltmer abstrakt och vetenskapligt språk. Läsning anses ha stor betydelse för 
ordförrådets utveckling eftersom det skrivna språket har högre lexikal täthet än talat språk i vardagliga 
situationer. När man talar om ordförråd kan man skilja på kvantitativt och kvalitativt ordförråd. Den 
kvalitativa aspekten innefattar bland annat synonymer och kollokationer.  Lindberg et al., (2007) 
refererar också till Naemi (2002) som har använt associationstest för att studera ordförrådets 
organisation och utveckling hos tvåspråkiga elever. Naemi har bland annat visat att ytlig kunskap om 
orden oftare ger associationer till andra ljudlika ord medan en djupare kunskap om ordens betydelse 
leder till associationer på semantisk grund vilket vittnar om en högre grad av integrering av ordet i det 
mentala lexikonet. 

2.5.3. Kommunikativa dilemman 

Sundberg (2009) undersökte i sin studie kommunikativa dilemman i rekryteringssamtal med 
andraspråkstalare. Tre dilemman synliggörs; rekryterarens, den arbetssökandes och det gemensamma 
dilemmat. Inget av dessa dilemman är unika för andraspråkssamtal och deltagarna i samtalet använder 
gängse interaktionella metoder för att uppnå sitt mål med samtalet. Sådana metoder kan exempelvis 
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vara att fokusera på det man förstår och utveckla det eller använda strategier som att säga att man är 
bra på att lära sig nya saker.  

Den arbetssökandes dilemma är den kulturella asymmetrin. Ramarna i det institutionella samtalet som 
en anställningsintervju är, kan vara okända för en andraspråkstalande arbetssökande. Många har aldrig 
varit på en anställningsintervju, och har de det, så skiljer sig ofta frågorna åt. Enligt Sundberg (2009) 
ställs inga frågor om personliga egenskaper i en del länder. Frågorna där handlar mer om examina, 
betyg eller personliga kontakter när man söker arbete.   

Det gemensamma dilemmat är att skapa gemensam förståelse när deltagarna har olika tillgång till 
språkliga resurser.  Det blir en balansgång att å ena sidan förstå tillräckligt för att samtalet ska kunna 
fortgå och å andra sidan visa respekt för att undvika att i onödan fokusera den språkliga ojämlikheten. 
Sundbergs (2009) studie undersöker frågorna om starka och svaga sidor som ofta förekommer i 
anställningsintervjuer. I efterintervjuer beskriver de arbetssökande dessa frågor som svårast att 
besvara. Att värdera sina egna karaktärsdrag, starka eller svaga, ställer krav på att formulera ett svar 
som inte verkar skrytigt men heller inte gör att man tappar i förtroende som kompetent arbetssökande. 

När intervjuaren ställer en fråga och får ett svar är det intervjuaren som har makten att välja hur 
samtalet ska gå vidare. En minimal respons kan ges eller så kan svaret omformuleras. En 
omformulering kan fungera som en välkommen feedback för den arbetssökande om huruvida 
informationen gått fram korrekt men det kan också vara problematiskt för den arbetssökande att 
protestera mot en eventuellt felaktig tolkning på grund av maktasymmetrin och den språkliga 
asymmetrin.  

Sundberg (2009)menar att alla tre kommunikativa dilemmana förekommer i alla rekryteringssamtal 
och inte är unika för andraspråkssamtal. Vanliga interaktionella resurser används av deltagare i alla 
rekryteringssamtal för att uppnå sina mål med samtalet.   

3. Metod 

För att få svar på mina frågeställningar har i huvudsak en kvalitativ metod använts, men även 
kvantitativa metoder. Jag har använt två olika enkätblanketter (se bilaga 1 och 2), inspelning och 
transkription av fingerade anställningsintervjuer som har analyserats samt innehållet i inspelade 
monologer som har nedtecknats.  

Mitt arbetssätt har varit induktivt vilket innebär att jag utifrån det insamlade materialet har bestämt hur 
jag vidare ska analysera det och därefter förankrat det i olika befintliga teorier (Patel, & Davidsson, 
2011).  

Transkriptionen av de två intervjuerna som analyseras i denna studie är en modifierad CA-variant.  Jag 
utgick ifrån materialet och letade efter mönster, i det här fallet missförstånd i dialogen. Detta är 
karaktäristiskt för CA. (Norrby 2011) Men jag kategoriserade också det transkriberade materialet 
utifrån de språkliga aspekterna i enkätblankett två. Att koda ett material på ett sådant sätt var vanligt 
före CA:s framväxt och är alltså inte ren CA. (ibid.). Norrby (2011) citerar Linell (2011) som skiljer 
mellan tre sorters transkription vilka är detaljerade i olika grad; bastranskription, 
standardstranskription och förenklad transkription. Transkriptionen i de två analyserade intervjuerna är 
en blandning av standardtranskription och bastranskription. Det induktiva arbetssättet präglade också 
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transkriptionen och analysen av densamma på så sätt att jag utgick från en bastranskription som sedan 
modifierades när det fortsatta analysarbetet visade sig kräva detta. Jag ville få med omtagningar och 
felstarter, längre pauser men inte strikt följa stavningskonventionerna.  

Innehållet i monologerna nedtecknades med en enkel variant av transkription, eftersom syftet med 
monologerna var att redovisa enbart innehållet. 

3.1. Urval 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval vilket innebär att man väljer ”de första som finns till hands” 
(Denscombe 2009, s. 39). Det kom till min kännedom att en grupp nyanlända akademiker i en 
utbildning i svenska med jobbsökarfokus skulle ägna sig åt träning av anställningsintervjuer. Gruppen 
bestod av fjorton nyligen invandrade akademiker som varit i Sverige mellan ett år och tre månader och 
två år och fem månader. Den som hade kortast formell svenskutbildning hade påbörjat C-kursen på sfi 
och den som hade längst utbildning i svenska hade kommit till svenska som andraspråk ett på 
gymnasiet.  

Sju var födda på 80-talet, fyra var födda på 70-talet och tre var födda på 60-talet. Elva av deltagarna 
hade arabiska som modersmål medan litauiska, dari och ukrainska talades av vardera en person. 

I första omgången (fas ett) genomfördes 20 minuter långa intervjuer där två professionella rekryterare 
deltog. I den andra omgången (fas två) genomfördes träningsintervjuer som varade cirka 30 minuter. 
Där deltog tio medlemmar från ett yrkesnätverk med tidigare erfarenhet av rekrytering, numera 
pensionerade. Varken rekryterarna eller medlemmarna från yrkesnätverket hade pedagogisk erfarenhet 
inom språkundervisning. I en tredje omgång (fas tre) genomfördes två träningsintervjuer som spelades 
in. Dessa kommer att benämnas intervju A och intervju B. Där deltog två av männen från gruppen. De 
hade en yrkesbakgrund som ingenjörer. Den första arbetssökanden, som kallas Ali i denna studie, är 
född på 70-talet och hade, när studien genomfördes, varit i Sverige ett år och elva månader och 
påbörjat sfi kurs C men inte avslutat den.  Den andra arbetssökanden kallas i studien för Baha och är 
född på 80-talet och har varit i Sverige två år och sex månader. Båda har arabiska som modersmål. 
Valet av dessa två gjordes med utgångspunkt från att intervjuarna i yrkesnätverket, som kallas Adam 
och Bertil i studien, hade intervjuat dem tidigare, och nu bytte de, så att både Adam och Bertil hade 
intervjuat både Ali och Baha. Detta för att eventuellt kunna göra jämförelser. 

Som avslutning (fas fyra) genomfördes reflekterande monologer där nio av andraspråkstalarna deltog. 

3.2. Material 
Materialet består av två typer av skriftliga värderingar av invandrarnas muntliga färdighet utförda på 
enkätblanketter efter anställningsintervjuer i en träningssituation. 

Den första genomfördes vid intervjun med de professionella rekryterarna (fas ett) och är en skattning 
av anställningsbarheten ur ett språkligt perspektiv som gjordes både av rekryteraren och den arbets-
sökande själv. Anställningsbarheten markerades ungefärligt med ett kryss på en linje med fyra skalsteg 
på enkätblankett 1. Linjen är en tänkt skala vars bortre ända motsvarar den tidpunkt när svenska 
språket behärskas tillräckligt bra för att man ska kunna arbeta inom sin kompetens.(Se bilaga 1) 
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Den andra värderingen gjordes efter den andra omgången intervjuer (fas två) av medlemmarna i 
yrkesnätverket och av invandrarna själva. På enkätblankett två fanns sju aspekter av språket som 
skulle rangordnas utifrån vilken aspekt som den arbetssökande borde träna i första hand. (Se bilaga 2) 

I materialet ingår också två inspelade anställningsintervjuer.(fas tre) 

Som avslutning (fas fyra) spelades nio av de arbetssökande in enskilt när de reflekterade fritt över 
temat anställningsintervju. 

3.3. Genomförande 
Studien inleddes med att två rekryterare från ett rekryteringsföretag genomförde en ca 20 minuter lång 
intervju med varje kursdeltagare. (fas 1) Denna intervju var autentisk och låg till grund för registrering 
hos rekryteringsföretaget och skulle kunna leda till jobb. Rekryterarna ombads att direkt efter intervjun 
göra en snabb, spontan skattning av hur anställningsbar den aktuella arbetssökande var med 
utgångspunkt ifrån språket. Samma skattning gjordes av den arbetssökande. Båda parter ombads sätta 
ett kryss på en subjektiv skala på enkätblankett 1. (Se bilaga 1) Skattning gjordes på tio av deltagarna i 
studien. 

Nästa tillfälle för datainsamling var när gruppen hade möjlighet att träna anställningsintervju med 
personer från ett yrkesnätverk. (fas 2) Kursdeltagarna hade finslipat sina CV och personliga brev. De 
hade letat upp en annons om ett ledigt jobb som passade deras profil. Personerna från yrkesnätverket 
matchades mot kursdeltagarna utifrån yrkeskompetens. Intervjuare och arbetssökande läste in sig på 
annonserna för att kunna göra så verklighetstrogna, fingerade anställningsintervjuer som möjligt. Tio 
personer från yrkesnätverket intervjuade 14 kursdeltagare. Före intervjun fick deltagarna från 
yrkesnätverket en kort instruktion om enkätblanketten som skulle fyllas i direkt efter intervjun. (Se 
bilaga 2) Olika aspekter i det svenska språket skulle rangordnas, där den aspekt som medförde det 
största problemet i kommunikationen skulle numreras med ett och den språkaspekt som medförde 
minst problem i kommunikationen skulle få det högsta numret. Aspekterna var grammatisk korrekthet, 
flyt i talet, ordkunskap, hörförståelsen hos den andraspråkstalande, uttal, språklig anpassning och 
”annat”. Några dagar efter intervjun ombads den intervjuade att själv att rangordna samma aspekter 
av språket utifrån vilken som utgjorde det största problemet i kommunikationen vid 
anställningsintervjun. De arbetssökandes rangordning gjordes efter en grundlig genomgång av 
begreppen. 

I ett tredje skede intervjuades två av kursdeltagarna ytterligare en gång. (fas 3) Dessa två fingerade 
intervjuer spelades in på mobiltelefon för att transkriberas och användas i denna studie. 

Avslutningsvis gjordes åtta reflekterande monologer med de arbetssökande. (fas 4) Dessa spelades 
också in på mobiltelefon. Ett förberedande gruppsamtal genomfördes före inspelningarna för att 
deltagarna skulle kunna prata fritt med så lite styrning som möjligt under monologen. Ordet 
anställningsintervju skrevs på tavlan och en tankekarta byggdes på under samtalets gång. Därefter 
pratade de arbetssökande fritt om temat anställningsintervju. Innehållet i monologerna nedtecknades.  

Perioden av materialinsamling sträckte sig över fem veckor. 
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3.4. Bearbetning av material 
Studiens olika typer av data krävde olika analysmetoder. Enkäten om anställningsbarhet som gjordes 
vid det första intervjutillfället (fas ett)sammanställdes och rekryterarens och den intervjuades 
respektive skattningar jämfördes med varandra för att se om anställningsbarheten överskattades eller 
underskattades i relation till varandra. 

Rangordningarna av språkliga aspekter under de fjorton träningsintervjuerna som gjordes av 
personerna från yrkesnätverket samt de andraspråkstalande vid andra tillfället sammanställdes (fas 
två). De språkliga aspekterna som skulle rangordnas var grammatik, flyt i talet, ordkunskap, 
hörförståelse, uttal, språklig situationsanpassning och ”annat”.  

De delar av de två intervjuerna i fas tre där det blivit missförstånd transkriberades. De missförstådda 
situationerna kategoriserades utifrån de språkliga aspekterna på enkätblankett 2, grammatisk 
korrekthet, flyt, ordkunskap, hörförståelse, uttal, språklig anpassning samt ”annat” för att se om 
invandrarnas och intervjuarnas rangordning av språkfärdighet korrelerade med analysen av 
transkriberingen. 

Därefter gjordes ytterligare genomlyssningar och transkriberingen av intervjuerna förfinades varvid 
det uppstod ett behov av att studera transkriptionen djupare för att se om några missförstånd kunde 
härledas till andra anledningar än de språkliga aspekterna som fanns på enkätblankett 2.  Intervju A 
analyserades utifrån ekvivalens- och morfemvillkor hos Poplack (1980) 

Monologerna genomlyssnades och nedtecknades, endast utifrån ett innehållsperspektiv. 

3.5. Etiska aspekter 
Alla medverkande i studien fyllde i en blankett där de samtyckte till att delta i studien innan arbetet 
startade. För invandrarna skedde det i samband med en muntlig information och de av invandrarna 
med goda engelskkunskaper översatte i de fall där det var osäkert om svenskkunskaperna var 
tillräckliga för att förstå innebörden av det dokument som skulle skrivas på. Före varje nytt moment i 
studien upprepades informationen om Vetenskapsrådets etiska principer (2011)för att deltagarna 
skulle ha möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien.  

Den första intervjun som genomfördes med professionella rekryterare var autentisk och låg till grund 
för registrering hos rekryteringsfirman och skulle på sikt kunna leda till jobb. Vid det tillfället 
genomfördes inga inspelningar. Det skulle kunna medföra att fokus togs ifrån deras framställning av 
sig själva vilket i sin tur skulle kunna medföra nackdelar för dem i eventuell rekrytering. (Denscombe, 
2009; Vetenskapsrådet, 2011). 

4. Resultat 

I det här kapitlet redovisas jämförelsen av rekryterarnas och de arbetssökandes skattningar av 
anställningsbarheten ur ett muntligt språkligt perspektiv som insamlades i fas ett, vilka språkliga 
aspekter som de arbetssökande respektive intervjuarna tyckte behövde förbättras som insamlades efter 
intervjuerna i fas två. Dessutom redovisas vilka språkliga aspekter som gav upphov till oklarheter i 
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intervjuerna i fas tre och i vilka dialogsituationer oklarheter uppstod samt vilka reparationsstrategier 
som de arbetssökande använde. Slutligen redovisas innehållet i de monologer där de arbetssökande 
reflekterade över anställningsintervjuer i allmänhet som spelades in i fas fyra och sedan 
transkriberades. 

4.1. Skattning av anställningsbarhet 
På enkätblanketten för skattning av anställningsbarhet (se bilaga 1) finns en linje som illustrerar hur 
nära eller långt ifrån anställningsbarhet den arbetssökande anses vara ur ett språkligt perspektiv. 
Denna linje delades in i fyra lika stora skalsteg, detta för att rekryterarnas och de arbetssökandes 
blanketter skulle kunna jämföras med varandra. Den arbetssökandes skattning av sin egen 
anställningsbarhet ur ett språkligt perspektiv jämfördes med rekryterarens skattning. Tabellen nedan 
redovisar antalet arbetssökande som överskattar respektive underskattar anställningsbarheten. 

Tabell 1: Tio arbetssökandes skattning av anställningsbarheten ur ett muntligt, språkligt 
perspektiv i relation till de två rekryterarnas skattning. 

Överskattar sin anställningsbarhet i 
förhållande till rekryteraren 

Bedömer lika Underskattar sin 
anställningsbarhet i förhållande till 
rekryteraren 

Mer än ett 
skalsteg 

Mindre än ett 
skalsteg 

 Mindre än ett 
skalsteg 

Mer än ett 
skalsteg 

2 3 3 1 1 

Tio skattningar genomfördes och det visade sig att fem arbetssökande överskattade sin 
anställningsbarhet varav två stycken överskattade anställningsbarheten mer än ett skalsteg och tre 
stycken överskattade sin språkförmåga något lite. Tre arbetssökande bedömde sig lika anställningsbara 
som rekryteraren gjorde. Två arbetssökande underskattade sin anställningsbarhet, varav den ena 
underskattade sin anställningsbarhet mer än ett skalsteg och den andra underskattade sin 
anställningsbarhet något lite. Rekryterarens skattning bygger på en 20 minuter lång intervju. De 
arbetssökandes referens till vilket språk som kan behövas på en svensk arbetsplats var den praktikplats 
de hade haft under ett antal veckor. Materialet är litet, men kan möjligtvis tyda på att arbetssökande 
snarare överskattar än underskattar sin anställningsbarhet jämfört med rekryterarna.  

4.2. Rangordning av språkliga aspekter 
I tabell 2 och 3 nedan visas vilka språkliga aspekter arbetssökande respektive intervjuare från 
yrkesnätverket ansåg vara i störst behov av utveckling. Instruktionen var att rangordna från ett till sju 
men flera av deltagarna rangordnade färre aspekter varför endast den aspekt som rangordnades som 
nummer ett har räknats med i denna studie.   
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Tabell 2: Arbetssökandes rangordningar                 Tabell 3: Yrkesnätverkets rangordningar 

Grammatik 1  Grammatik -    

Flyt 1  Flyt 5    

Ordkunskap 4  Ordkunskap 1    

Hörförståelse 1  Hörförståelse -    

Uttal 2  Uttal 4    

Anpassning -  Anpassning 2    

Annat -  Annat -    

Bortfall -  Bortfall 2    

Summa 9 Summa 14 

 

Tio personer från yrkesnätverket gjorde en rangordning av i vilka språkliga aspekter det största 
behovet av utveckling förelåg hos fjorton arbetssökande. Detta gjordes i fas två. Två av 
enkätblanketterna föll bort på grund av att de missuppfattades vilket innebär att totalt tolv enkäter 
ligger till grund för resultatet. Flyt rangordnades som nummer ett av fem intervjuare från 
yrkesnätverket. Aspekten flyt är till sin natur svårdefinierbar och kan ha sin orsak i flera andra 
aspekter, såväl psykologiska som lingvistiska till exempel uttal, grammatik och ordförståelse. 
Aspekten uttal rangordnades som nummer ett av fyra intervjuare. Flyt och uttal kan tolkas som samma 
kategori av språkproblem, särskilt av en oerfaren språkbedömare vilket intervjuarna från 
yrkesnätverket får räknas till. Räknar man samman flyt och uttal innebär det att nio av yrkesnätverkets 
fjorton bedömare rangordnade dessa på första plats. Både flyt och uttal är faktorer som karakteriserar 
hur talet uppfattas av en lyssnare och ställer troligen till mer problem för den som lyssnar än den som 
talar. Munro och Derwings (1995) undersökning antyder detta. (se vidare i 2.4) 

Nio arbetssökande fyllde i enkätblankett 2 efter sin intervju. Det var fyra som placerade ordkunskap på 
första plats och två som hade uttal på första plats och en hade flyt på första plats.  

4.3. Språkliga orsaker till oklarheter i 
intervjuerna 

Genom att analysera transkriptionen av de två intervjuerna som gjordes i fas tre utifrån de språkliga 
aspekterna på enkätblankett 2 fann jag att aspekten ordkunskap/ordförråd var den klart största 
anledningen till oklarhet i kommunikationen. Brist på förståelse när den arbetssökande lyssnade 
visade sig komma ur brister i ordkunskap. Att anpassning till situationen skulle vara orsak till några 
direkta avbrott kunde inte påvisas. Antalet kommunikationsavbrott på grund av grammatikproblem 
bedömdes vara ett fåtal.  Missförstånd som direkt kunde härledas till flyt eller uttal kunde heller inte 
påvisas.  

Av de arbetssökande var det fyra av nio som bedömde ordkunskap som mest problematisk men av 
intervjuarna var det endast en av fjorton. Analysen av de två transkriberade intervjuerna visade också 
att ordförståelse var den största orsaken till missförstånd. De arbetssökandes rangordning av 
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problematiska språkaspekter stämde mer överens med den kategoriserade analysen av de två 
transkriberade intervjuerna än vad intervjuarnas rangordning gjorde. 

4.3.1. Ordförråd och ordförståelse 

Svårigheter med att förstå ett ord man hör eller att kunna producera det ord man vill är den enskilt 
största anledningen till missförstånden och avbrotten i kommunikationen i de fingerade intervjuerna.   

I intervju A uppstod inga större avbrott och en av anledningarna till det var att Ali övergick till 
engelska när han inte hittade de svenska orden vilket gjorde att kommunikationen flöt bra. Majoriteten 
av de ord som Ali i sin produktion ersatte med engelska ord var substantiv. Vid endast två tillfällen 
uppstod problem med att Ali inte förstod de ord som sades. Då gällde det orden egenskaper och lön. 
Det övervägande antalet avbrott i kommunikationen i intervju B berodde på bristande ordförståelse. 
De ord som ställde till med problem var storlek, antal anställda, omsättning, egenskaper, fördel, 
kunskaper, tillgång, erfarenheter, betyg, dokument, handlingar, stämmer, värdesätter, utvisar. 
Majoriteten av orden är substantiv. De flesta av dessa ord är abstrakta eller mer formella synonymer 
till vanligare ord. Ett av orden är ordet egenskaper, ett ord som också Ali hade svårighet med. Ordet 
förekommer vid ett flertal tillfällen i Jobbsökarboken (Hågård, 2013) som användes i undervisningen. 

Tre ord i intervju B som var svåra att förstå kom från annonsen och var speciella tekniska ord; 
revisionshantering, objektorienterad programmering samt linjär algebra. (Se exempel 1) Baha fick 
direkta frågor på dessa ord och hade svårt att förstå dem men två av dem formulerade han om till andra 
ord, felaktiga i sammanhanget men med snarlikt uttal och med en betydelse som han förstod. Under 
loppet av några fraser omformuleras ordet ”linjär algebra” till ”Java” och ”objektorienterad 
programmering” omformuleras till ”projekt”.  

Ex. 1 

Bertil vi skriver ju också i e i ehhhh annonsen om eh 
objektorienterad programmering      eh m att det är en 
fördel  öh  öh    hur ser du på det och har du arbetat med 
det 

Baha en progr den krav 
Bertil objekt    ja objektorienterad programmering 
Baha öhhhhhhhhhh  TYSTNAD LÄSER TROLIGEN I ANNONSEN 
Bertil goda kunskaper och erfarenheter i objektorienterad 

programmering 
Baha mmmmm ja har jobbat inte den med den men eh   eh  jag kan 

utveckla mig med team och jag kan lära mig ehhhhh hor man 
göra på jobbet på projekten. Jag har gjort projekt men 
inte eh eh stora projekt de lite projekt 

Bertil mmmm 
Baha ehhhh men men här jag jag förstår inte eh eh riktigt vad 

vad vad de menar på projekten här 
Bertil ag förstår 
Baha men jag kan lära mig och jag kan 
Bertil det är bra 

4.3.2. Uttal och flyt 

Trots att ordkunskap visade sig vara den dominerande orsaken till oklarheter i kommunikationen kan 
man inte bortse ifrån de nio intervjuarna som bedömde uttal och flyt som de aspekter som de 
arbetssökande borde träna mest på. Hur talet uppfattas av lyssnaren kan inte synliggöras i 
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transkriptionen men kan ändå ha betydelse för förståelsen på ett globalt plan. Munro & Derwing 
(1995) kom fram till att lyssnaren avsätter extra processresurser för att förstå yttranden med brytning, 
men att det inte fanns någon skillnad mellan stark och svag brytning, vilket antyder att brytningens 
påverkan kan vara stark utan att den har samband med förståelsen av yttrandet. 

4.3.3. Grammatik  

Endast tre missförstånd kan härledas ur aspekten grammatik. I intervju A är det två missförstånd på 
grund av tempus. Ali missförstår om frågan gäller dåtid, nutid eller framtid. Vid båda tillfällena 
klarades missförstånden upp utan att kommunikationen avbröts. Intervjuaren var följsam och efter 
några fraser avslutade han ämnet med en fråga som klargjorde vilken tid som åsyftades. 

I intervju B vill Bertil veta hur bra Baha är på programmering. Här verkar det som att Baha inte förstår 
att Bertil vill tala om jämförelse trots att Bertil redan från början uttrycker det på ett sätt som är 
förenklat. Slutligen kan man utifrån transkriptionen dra slutsatsen att intervjuaren tar till 
kroppsspråket, och då förstår Baha. 

4.4. I vilka dialogsituationer uppstår oklarheter? 

4.4.1. Kontextberoende oklarheter 

Att det endast finns en orsak till att missförstånd uppstår är inte säkert. Det kan vara flera orsaker som 
samverkar. Genom att återigen lyssna på intervjuerna och då lyssna efter andra element än de 
språkliga aspekterna, fann jag att andra faktorer än kategorierna på enkätblankett två också kunde vara 
orsak till oklarheter i kommunikationen.  

Att tala om sin egen förträfflighet kan vara svårt i en formell situation. (Se Sundberg 2009 i 2.5.3) 
Bahas svårigheter att förstå och berätta om hur bra han var på programmering (se 4.3.3) kan vara ett 
exempel på det. Vid ett tillfälle när Ali vill framhäva en god kompetens i sitt yrke går han över till 
engelska. Även detta kan bero på svårigheten att tala nyanserat om sina egna fördelar på ett 
andraspråk. 

I fyra av situationerna där oklarheten tycks uppstå på grund av ett svårt ord, föregås det svåra ordet av 
att den arbetssökande antingen har lyssnat på en längre monolog från intervjuarens sida, eller så har 
den arbetssökande själv haft en lång utläggning där han har gjort en längre sammanfattning. 
Sammanfattningen kan handla om hela livet, från födseln över utbildning och arbetslivserfarenhet till 
nuläget, om företaget som söker arbetskraft eller om den arbetssökandes syn på samarbete.  

4.4.2. Oklarheter beroende på asymmetri 

I anställningsintervjusituationen i denna studie föreligger flera asymmetrier. Intervjuaren genomför 
samtalet på sitt modersmål utifrån en känd kulturell kontext med initiativet och samtalsmakten i sin 
hand. Den arbetssökande intervjuas på sitt andraspråk i en ny kulturell kontext. Sundberg (2009) 
beskriver kommunikativa dilemman, bland annat den kulturella asymmetrin som är den 
arbetssökandes dilemma. . En annan asymmetri är att de arbetssökande är i tjugo-trettioårsåldern 
medan de som intervjuar alla är pensionärer. 

I intervju A berättar Ali för Adam om en tidigare träningsintervju och beskriver, på engelska, hur han 
blivit övertygad om något som han inte verkar riktigt hålla med om. Ämnet är starka och svaga sidor. 
(Se ex. nr. 1 nedan.) I en formell situation är det intervjuaren som har makten att bestämma hur 
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samtalet ska gå vidare. I denna situation i den tidigare intervjun har intervjuaren troligen valt att 
omformulera svaret och på grund av makt- och språkasymmetrin som Sundberg (2009) beskriver, har 
den arbetssökande funnit det svårt att protestera mot den felaktiga tolkningen även om den i detta fall 
tolkades till en positiv egenskap. 

Ex. 1 
Ali jag sade till honom this is my weakness but the said         

no dont say    it s something good that he believed that 
is something good i dont know he drive me to say this is  
one of my strong things 

Adam oke 
 

4.4.3. Oklarheter som emanerar från intervjuaren 

Intervju B:s  första missuppfattning emanerar från intervjuaren. Efter en lång sammanfattande 
utläggning om sin tid i Sverige, sin etniska bakgrund, sin väg genom sfi i Sverige, sina olika 
bostadsorter i Sverige samt en värdering av sin praktik i Sverige frågar Bertil: ”Du sa vi, vilka är vi”. I 
transkriptionen kan man se att Baha aldrig har nämnt ordet ”vi” i sin framställning. Troligen vill Bertil 
veta om Baha har familj eller inte, men väljer att formulera frågan på ett indirekt sätt. Detta antyder att 
en fråga inte alltid vill ha svar på den ordagranna lydelsen, utan behöver tolkas.  

4.4.4. Oklarheter beroende på kulturella faktorer 

Ett av missförstånden i intervju A kan inte härledas från brister i ordförråd, grammatik eller dåligt 
uttal, ej heller kontextberoende faktorer. Ali får frågan: Är det något du irriterar dig på när du är på 
en arbetsplats eller vad irriterar du dig på bland dina arbetskollegor?  Den senare frågan förtydligas 
grundligt flera gånger innan den intervjuade förstår. Kan det bero på kulturella faktorer? I de inspelade 
monologerna framkommer att i anställningsintervjuerna i hemlandet fokuseras mer på betyg, 
kompetenser och kontakter än på de mjukare frågorna som exempelvis starka och svaga sidor eller 
möjligtvis personlighetsdrag. Dessa kulturskillnader stämmer också överens med efterintervjuerna i 
Sundbergs studie (2009). 

4.5. Reparationsstrategier 

4.5.1. Kodväxling eller tillfälliga lån. 

Ali i intervju A använde sig av engelska för att få kommunikationen att flyta, vilket skulle kunna ses 
som kodväxling eller tillfälliga lån mellan andraspråket och tredjespråket. Enstaka engelska ord, 
flerordsfraser och yttranden innehållande flera meningar används. Vid 25 tillfällen använde han sig av 
enstaka engelska ord. Elva av de orden var substantiv, åtta var adverb, två var verb och prepositioner, 
adjektiv, pronomen var vardera ett och ett av orden kunde falla i två kategorier. Arton av de tjugofem 
orden uppfyllde ekvivalensvillkor, och elva av orden uppfyllde morfemvillkor hos Poplack (1980). 

Vid sju av tillfällena översattes det svenska ordet till engelska trots att det yttrats korrekt på svenska, 
exempelvis egentligen / actually, cobtractmanager /kontraktsansvarig, to ask/att fråga. Vid två 
tillfällen försvenskar Ali det engelska ordet som han kodväxlar till. Expect blir” to expektera” discuss 
blir ”diskutation”, en möjlig interferens mellan andraspråket och tredjespråket. 
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Vid tretton tillfällen används engelska flerordsfraser. En av situationerna är när det gäller att framhäva 
något som han tycker att han är bra på. Engelskan kommer också fram när det är samtal som berör 
familj och andra områden som kan tänkas väcka känslor.  

De tre situationerna när Ali talar längre stycken på engelska handlar om att beskriva en generell 
förmåga i sin kompetens, att beskriva att han vill att det ska gå korrekt till på en arbetsplats, samt när 
han refererar till en tidigare intervju där hans starka och svaga sidor diskuterades. (Se ex. 2 ovan)  

Användandet av engelska är inte bara en hjälp utan det kan också generera problem. Vid ett tillfälle 
vill Ali använda ett engelskt ord, men hittar inte den svenska översättningen till offer (erbjudande). 
Han frågar Adam men Adam hittar inte ordet, han hör först fel och tror att Ali uttalar fel och menar 
over (över). Under hela intervjun har användningen av engelska bara varit till nytta, men nu när 
intervjuaren plötsligt ställs inför att göra en exakt översättning är han inte beredd att kodväxla aktivt.  

4.5.2. När inget gemensamt språk finns att tillgå 

Baha i intervju B använder sig aldrig av engelska. Han uppger i intervjun att han inte har så goda 
kunskaper i engelska. Intervjuaren, Bertil, bestämde redan från början att avbryta för kommentar och 
instruktion när det blev oklarheter. Hur de situationerna skulle ha reparerats om samtalet hade flutit på 
kan vi inte veta. I fyra fall där man gjorde avbrott för kommentarer tog man sedan upp samtalstråden 
igen. I alla situationer där Baha inte riktigt förstod var han redan från början ärlig och stack inte under 
stol med att han inte förstod. När han sedan förstod ordet valde han att utveckla sin syn på det som 
ordet står för, till exempel teamarbete eller social kompetens. Dessa utläggningar var ganska långa och 
bestod av ett enkelt ordförråd. Baha klarade sig dock ur dessa situationer med ansiktet i behåll genom 
att säga att han kan lära sig detta eller att den grupp han kommer att arbeta i säkert kommer att hjälpa 
honom att förstå detta, en strategi som kan användas även när intervjun sker på modersmålet. 

Ex. 2 
Bertil har du några nåra speciella egenskaper som gör att du är 

en väldig tillgång i ett team 
Baha mmmm förstår inte riktigt frågan 
Bertil nej   eh   vi pratade  tidigare om eh om kunskaper det är 

programmering och erfarenheter programmering så pratade vi 
om egenskaper det är det som du är mer som människa 

Baha ehhhh mmm 
Bertil är du tycker eh du det är  
Baha ja 
Bertil viktigt med  
Baha ja 
Bertil social kompetens 
Baha jag gillar jag gillar så mycket att jobba med team ja ja 

4.6. Monologerna 
Vid nedtecknandet av nio monologer visade det sig att två av deltagarna aldrig hade varit på någon 
intervju i hemlandet. Fem av personerna i monologerna tog spontant upp skillnaden att man i Sverige 
talade om personliga egenskaper i intervjuerna till skillnad ifrån i hemlandet där man fokuserade på 
examina, betyg och personliga kontakter. Sundberg (2009) studie visade också på denna skillnad i hur 
anställningsintervjuer genomförs i olika länder. I efterintervjuerna fick hon veta att frågor om starka 
och svaga egenskaper är svåra för dem som kommer från andra kulturer. 
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5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion  
I denna studie valde jag att undersöka orsaken till att problem uppstod i den muntliga 
kommunikationen vid en anställningsintervju i en träningssituation. Ett annat tillvägagångssätt kunde 
ha varit att ha en salutogen utgångspunkt, d.v.s. att söka efter situation där de arbetssökande lyckades i 
sin kommunikation. Anledningen till att jag inte valde detta perspektiv är att genom att utgå från 
situationer där kommunikationen brister är det lättare att se vilka moment som behöver betonas i sfi-
undervisningen vilket var mitt syfte. Roberts et al. (1992) hävdar att man genom att vara medveten om 
svårigheterna kan man uppnå en god kommunikation mellan deltagarna i ett samtal.  

De skriftliga skattningarna gjorda av rekryterarna (fas1) och rangordningarna som gjordes av 
yrkesnätverket (fas 2) gjordes snabbt och efter en mycket kort introduktion av blanketterna. Ingen av 
personerna från yrkesnätverket hade erfarenhet som språkundervisare, varför den rangordningen av de 
språkliga aspekterna inte kan anses som välgrundad. Huruvida bedömningen av den språkliga 
kompetensen är välgrundad eller inte vid autentiska anställningsintervjuer framkommer inte i denna 
studie.  

Två av personerna i yrkesnätverket missuppfattade blanketten. Möjligtvis skulle man kunna ha gjort 
en pilotstudie för att säkerställa att enkätblanketten inte skulle kunna missuppfattas (Patel & 
Davidsson, 2011) Tyvärr medgav inte tidsschemat detta.  

Under tiden för materialinsamlandet var några av de arbetssökande frånvarande vilket betyder att 
antalet skattningar av de arbetssökande i studiens resultatdel varierar. 

Valet av dokumentationsmetod stod mellan videoinspelning och ljudinspelning. Det faktum att man 
spelas in kan upplevas som besvärande, och att dokumentera både ljud och bild skull kunna anses 
dubbelt besvärande. Dessutom var det inte kroppsspråket som skulle studeras. Dessa två faktorer 
sammantaget gjorde att jag valde att använda mig av endast inspelning av ljud. Mobiltelefon är i 
dagens läge vanligt förekommande och en mobil låg på bordet mellan parterna i intervjun, vilket inte 
kan anses som särskilt störande. En viss observatörseffekt kan man inte komma ifrån, eftersom 
människor troligtvis förändrar sitt beteende när de vet att de observeras (Denscombe, 2009) 

Transkriberingen och analysen av de inspelade intervjuerna gjordes med en modifierad CA-metod. 
Användning av CA på andraspråksmaterial görs oftast av andraspråksforskare inom tillämpad 
lingvistik och inte så ofta av CA-forskare (Norrby, 2011). Skälet som anges för detta är att 
analyseraren bara anses kunna förstå samtalet till fullo om samtalsparterna har samma språkliga och 
kulturella bakgrund som forskaren själv. I föreliggande studie kan möjligtvis min snart trettioåriga 
erfarenhet av sfi-undervisning och möte med elever från olika länder delvis överbrygga eventuella 
språk- och kulturklyftor som skulle kunna innebära problem i analysarbetet. 

Eftersom anställningsintervjuerna var fingerade kan man inte säkert veta om studiens resultat skulle ha 
varit detsamma om intervjuerna varit autentiska. 
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De två intervjuerna som spelades in är sinsemellan är olika. Dessa intervjuer skiljer sig åt i flera 
hänseenden. De två fokuserade intervjuerna utgick från två skilda annonser. I intervju B där Bertil 
intervjuade Baha informerade Bertil redan före intervjun att han ämnade göra paus i intervjun när 
alltför stora missförstånd uppstod för att ge direkt feedback. Därför kan man inte säkert säga hur 
reparationen av missförstånden genomförts om det varit en autentisk intervju. Adam i intervju A 
genomförde intervjun utan avbrott. En tredje faktor är att det var olika personer med olika 
personligheter som samspelar i två olika samtalssituationer. Tillfällena till variation hur samtalen 
utvecklade sig var oändliga.  

När jag lyssnade och transkriberade de två intervjuerna framgick det klart när det var missförstånd. 
Någon av parterna i intervjun frågade om, eller uttryckte tvekan eller så kunde man i den fortsatta 
kommunikationen avläsa att svaret inte har förståtts riktigt. Situationer när svenskan inte räckte till och 
man gick över till engelska kom också att räknas som missförstånd, eftersom det kan antas att ett 
missförstånd hade uppstått om man inte hade haft engelskan att tillgå. 

 

5.2. Skattning av anställningsbarhet  
Jämförelsen av den enkla subjektiva skattningen på enkätblankett 1 visar att de arbetssökande snarare 
överskattar än underskattar sin anställningsbarhet ur ett språkligt perspektiv. Att överskatta sin 
språkförmåga kan vara både gynnsamt och ogynnsamt ur ett inlärningsperspektiv. Att ha höga tankar 
om sig själv kan tyda på en positiv syn på sig själv och sin kunskap vilket troligtvis ger en skjuts 
framåt för inlärningen men att den stämmer med verkligheten är också viktigt för att man ska ta itu 
med eventuella brister i språkkunskapen och därmed höja den verkliga nivån av densamma. Genom att 
ofta få möjlighet att mäta sin språkkunskap i autentiska situationer med målspråkstalare kan insikten 
om den egna kunskapen kalibreras mot målet som egentligen inte är känt förrän man är där.  

5.3. Rangordning av språkliga aspekter 
De arbetssökandes rangordning av problemkällorna i kommunikationen visade sig stämma ganska bra 
med de som gjordes efter transkriptionen. Detta tyder på att språkinlärare har en uppfattning om sin 
egen förmåga. Detta kan utgöra en bas för gemensam reflektion om språkinlärning tillsammans med 
kurskamrater och lärare vilken i sin tur kan leda till utveckling av studieteknik och språkförmåga.  

Rangordningen av de språkliga aspekterna på enkätblankett 2 visade att nio av de fjorton intervjuarna 
bedömde uttal och flyt som de aspekterna som de arbetssökande behövde träna mest på. Det kan bero 
på att det är vid lyssnandet intervjuarnas största ansträngning ligger. Hur språket framförs är av stor 
vikt visar forskningen. Munros (2008)  undersökning visade att det tog längre tid för infödda lyssnare 
att bedöma innehållet i yttranden med stark accent.  Andraspråkstalare blir ofta bedömda utifrån sitt 
framförande och den bedömningen visar sig ofta spilla över på andra förmågor (Torstensson, 2010). 
Ett dåligt uttal kan dölja styrkor i andra aspekter såsom ordkunskap och grammatik men kan också 
dölja en god yrkeskompetens. Acceptansen för brytning kommer troligen att öka allt eftersom 
invandringen ökar och andelen personer med brytning och personer som har mött brytning blir större. 
Men till dess är det viktigt att ha en medveten och noggrant prioriterad uttalsundervisning på sfi. 
Munroe (2008) menar att ansvaret för förståelsen vilar hos båda parter, och att infödda lyssnare kan 
vänja sig vid att lyssna på brytning. Sfi kan genom samarbete med det omgivande samhället öka 



20 
 

kontakten mellan dem som talar med brytning och dem som sällan lyssnar på utländsk brytning. Andra 
organisationer såsom fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer bör arbeta med att 
medvetandegöra berörda om brytningens påverkan av bedömning av kompetenser. 

Tre av de fjorton arbetssökande satte flyt och uttal på första plats. Detta antyder att det finns en 
medvetenhet på vilken man kan bygga upp en motivation för uttalsträning.  

Bland de arbetssökande var det fyra av nio som ansåg att ordkunskap var den aspekt som de brast mest 
i under i intervjun. Ordkunskap behandlas i 5.3.1 nedan. 

5.4. Språkliga orsaker till missförstånd i 
intervjuerna 

Det visade sig att de arbetssökandes egna rangordning av vilka språkliga aspekter som de behövde 
träna mer på överensstämde bättre med de orsaker till oklarheter som stod att finna i transkriptionen än 
vad yrkesnätverkets rangordning gjorde. Man skulle kunna påstå att invandrarna gjorde en mer korrekt 
bedömning av sin språkkunskap. Det faktum att de vid tillfället för studien var föremål för 
språkundervisning, hade fått en genomgång av begreppen inför ifyllandet av enkäten samt att det var 
deras egen språkbehärskning de skulle bedöma och därmed var bra insatta i är faktorer som påverkar 
att deras egen bedömning låg närmare analysen av intervjun. Detta antyder att elever har en insikt i 
den egna språknivån som är väl värd att bygga på i motivationsskapande samtal. 

5.4.1. Ordförråd och ordförståelse 

Fyra av de arbetssökande rangordnar ordkunskap som sitt största problem i intervjun. Detta 
överensstämmer med resultatet av analysen efter transkriberingen av intervjuerna, d.v.s. de flesta 
missförstånden uppstod när den arbetssökande inte kunde förstå ord. Majoriteten av orden som 
utgjorde problem för Baha i intervju B är abstrakta substantiv. De kan sorteras i kategorin mindre 
frekventa ämnesoberoende ord som Enström (2004) menar vållar stora problem för elever. I ett 
yrkessammanhang där en akademisk bakgrund krävs kan man dock förvänta sig att de är ganska 
frekventa. Lindberg et al. (2007) menar att risken finns att lärare uppfattar dessa ord som kända och 
inte förklarar dem närmare. En annan orsak till att alla ord inte kan förklaras är det begränsade 
tidsutrymme som finns till förfogande att gå igenom ord på undervisningstid. Akademiker tenderar att 
gå ganska snabbt genom sfi och deras vistelsetid i Sverige är ofta kort vilket gör att de inte har hört 
språket så mycket. Att bygga upp ett säkert ordförråd tar tid. Därför är det viktigt att satsa på att 
förmedla en strategi för ordbildning rent morfologiskt men också ur andra aspekter såsom 
kollokationsmässigt, formellt - informellt o.s.v. Det kräver medveten och noggrann planering av 
kompetenta lärare. Det är viktigt att stimulera eleverna till läsning på egen hand. Att läsa mycket i 
olika genrer gynnar ordförrådets storlek och befäster ordkunskaperna. Mycket muntlig träning är också 
av vikt.  

Att ordet egenskaper, som troligen använts många gånger i undervisningen ändå ställer till problem 
för både Ali och Baha tyder på att det ställs stora krav när man ska producera i en pressad situation. 
För att vara säker när man genomför en anställningsintervju till ett akademiskt avancerat jobb räcker 
det inte med att slå upp svårare, formella ord före intervjun och få en enbart receptiv förståelse. Man 
måste även kunna hantera dem snabbt muntligt.  Enström (2004) skriver: 
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…. det är betydligt lättare att känna igen och förstå ett ord i sitt sammanhang än att återkalla 
det i minnet och därefter använda det i den egna produktionen förefaller givet. I receptiva 
situationer är det oftast inte nödvändigt att kunna ett ord fullständigt, att till exempel känna till 
alla betydelser och användningsområden det kan ha.  

Baha omformulerar ordet objektorienterad programmering som han inte förstår i intervju B till ordet 
projekt som han förstår. Naemi (2002), refererat i Lindberg et al. (2007) har visat att ytlig kunskap om 
orden kan ge associationer till ljudlika ord. En djupare kunskap om ordens betydelse leder till 
associationer på semantisk grund vilket vittnar om en högre grad av integrering i det mentala 
lexikonet. I början på sfi är det nödvändigt att förenkla för att nå förståelse men det är viktigt att inte 
för länge ha en alltför förenklande undervisning, särskilt om man kan ana att eleverna har ett avancerat 
språk på modersmålet. Gruppindelning efter utbildningsbakgrund är av vikt, så att elever i samma 
grupp har en liknande språknivå på sitt modersmål. 

 I kurskriterierna för D-kursen på sfi står att man ska kunna tala, förstå och skriva svenska i formella 
situationer, men vad gäller läsa nämns inte ordet formell. Först i kurskriterierna för Grundläggande 
vuxenutbildning finns kravet att eleverna ska klara formellt språk i alla förmågor. Det är alltså inte 
självklart att en arbetssökande med betyg från sfi kurs D klarar en anställningsintervju ur ett språkligt 
hänseende.  

5.4.2. Uttal 

Nio av intervjuarna ansåg att uttal eller flyt var de aspekter som de arbetssökande behövde träna mest 
på. Inget av kommunikationsproblemen i transkriptionen kunde kopplas ihop med uttal/flyt i 
transkriptionen vilket antyder att det finns en ansträngning i att uppfatta tal med brytning, men att 
brytningen inte påverkar begripligheten. Detta stämmer med Munro & Derwings (1995) observationer 
att brytning påverkar lyssnaren oavsett om brytningen är stark eller svag. Resultaten i föreliggande 
studie säger inget om hur intervjuarna värderar de arbetssökandes brytning, men flera andra studier 
visar att talare med brytning i väsentlig grad bedöms efter stereotyper om den nationalitet de anses ha 
(Torstensson, 2010). Ett förbättrat uttal medför inte alltid större begriplighet men eftersom 
bedömningen av brytningen tenderar att spilla över på andra faktorer är det viktigt att erbjuda en väl 
planerad, medveten uttalsundervisning. Undervisningen i uttal måste vara väl prioriterad, då tiden för 
undervisning är begränsad, speciellt för akademiker som snabbt klarar sin sfi. Ökad immigration och 
ökad andel personer i offentliga miljöer som talar med brytning påverkar förhoppningsvis acceptansen 
för brytning. Trots detta är det viktigt att ge sfi-eleverna möjlighet att förbättra sitt uttal. Ett av skälen 
till detta är forskningen om attityder till brytning, ett annat är forskning som visar att explicit 
uttalsträning ger resultat. Även vuxna inlärare kan få ett nära nog infött uttal. (Bongaerts, Mennen & 
van der Slik. 2000). 

5.4.3. Grammatik 

Antalet grammatiska orsaker till oklarheter var få, och man kan heller inte med säkerhet säga att det 
var enbart grammatiken som var den enda orsaken till oklarheterna i de fallen. 
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5.5. Dialogsituationer som gav upphov till 
oklarheter 

Missförstånden i kommunikationen uppstod inte enbart på grund av brister i formell språklig 
kompetens såsom ordkunskap eller grammatik utan också beroende på textuell, funktionell och 
sociolingvistiska faktorer samt kulturella skillnader.  

5.5.1. Kontextberoende oklarheter 

Oklarheter tycks uppstå efter att den arbetssökande har lyssnat på en längre monolog eller själv har 
levererat en längre sammanfattning om sitt liv, sin karriär eller sin praktik. Att komprimera mycket 
information utan att väsentligt innehåll går förlorat i en situation där man vill ge en så positiv bild av 
sig själv som möjligt kräver en stor insats av energi och koncentration, vare sig det är på modersmålet 
eller på ett andraspråk. 

5.5.2. Oklarheter beroende på asymmetri 

I en autentisk anställningsintervju föreligger alltid den asymmetrin att intervjuaren har makt att 
anställa eller inte anställa den arbetssökande. I denna studie förelåg också en åldersasymmetri. 
Yrkesnätverkets intervjuare var alla pensionärer. En av dem kommenterade detta efter intervjuerna. 
Han tyckte att de arbetssökande visade en onödigt stor respekt för honom. Att visa stor respekt för 
ålder är i många andra länder inbyggt i kulturen på ett annat sätt än i Sverige så denna asymmetri kan 
också hänföras till kulturella skillnader.  

När intervjuaren ställer en fråga och får ett svar är det intervjuaren som har makten att välja hur 
samtalet ska gå vidare (Sundberg, 2009). En minimal respons i form av exempelvis ett hummande kan 
ges eller så kan svaret omformuleras. En omformulering kan fungera som en välkommen feedback för 
den arbetssökande om huruvida informationen gått fram korrekt men det kan också vara problematiskt 
för den arbetssökande att protestera mot en eventuellt felaktig tolkning på grund av maktasymmetrin 
och den språkliga asymmetrin. Ali ger här tydligt uttryck för den senare tolkningen, nämligen att han 
hade svårt att framhärda sin egen uppfattning i frågan. Maktasymmetri föreligger även i en intervju där 
båda är modersmålstalande, men i en andraspråksintervju finns ytterligare ett hinder för den 
arbetssökande att uttrycka sig. 

5.5.3. Missförstånd som emanerar från intervjuaren 

Bertil i intervju B omformulerar den direkta frågan Har du familj? till en fråga som måste tolkas. 
Missförståndet reds snabbt ut, men det visar på att problemen i kommunikationen inte alltid emanerar 
enbart från den invandrades bristande svenskkunskaper, vilket även Torstensson (2010) kunde visa i 
sina studier av tolkning i rättssituationen. 

5.5.4. Helhetssyn i undervisningen 

Arbetet i undervisningen med anställningsintervjuer får inte bli alltför instrumentellt, d.v.s. fokusera 
enbart på ord, uttal och grammatik. Att enbart söka orsaker till oklarheter i det rent språkliga är en 
alltför snäv vinkel. Språk och kultur kan inte särskiljas (Roberts et al. 1992). För att medvetandegöra 
eleverna om andra faktorer än de traditionellt språkliga kan projekt liknande det som studien bygger på 
genomföras. Att spela in sin egen träningsintervju och arbeta med utgångspunkt i det egna materialet i 
diskussioner om t.ex. asymmetri och kulturskillnader kan ge nya insikter samtidigt som man tränar 
språket. Om man involverar modersmålstalare i rekryteringsposition kan det även bli ett gemensamt 
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resonemang om kulturella aspekter som skiljer sig åt för att få en djupare förståelse för det som är 
olika. På internet finns mängder av exempel på anställningsintervjuer att utgå ifrån för att 
medvetandegöra eleverna om vilka kompetenser som är av vikt vid en anställningsintervju. Dessa 
intervjuer kan också användas som utgångspunkt för enkla hörförståelser. 

5.6.  Reparationsstrategier 

5.6.1. Användning av engelska 

Frågan är om Alis användande av engelska kan fastställas som genuin kodväxling. Enligt Poplack 
(1980) finner man kodväxling hos personer som behärskar båda språken. Ali, som har varit i Sverige 
endast knappt två år och är formellt på C-nivå inom sfi kan inte anses behärska svenska språket. I 
vilken grad han behärskar engelska framgår inte av denna studie. Med hänsyn till att han växlar både 
flerordssatser och enstaka ord så skulle det kunna röra sig om både kodväxling och tillfälliga lån. Alis 
intervju löper på bra och det uppstår inte några tvära avbrott i den. Enligt Myers Scotton (1993) 
används kodväxling för att balansera vinster och förluster i samtalet till sin egen fördel. Genom att gå 
över till engelska kan Ali ge uttryck för sin syn på abstrakta fenomen på ett kortfattat och koncist sätt. 
Möjligheten att övergå till engelska kan vara en faktor som gynnar den arbetssökande vid en 
anställningsintervju men ett större underlag skulle behövas för att fastställa om detta är fallet. 
Majoriteten av de ord som var utbytta till engelska var substantiv vilket sammanfaller med att de orden 
som Baha enligt transkriptionen missförstår även till övervägande del är substantiv. Substantiv verkar 
också vara den vanligaste ordklassen som växlas. 

5.6.2. När inget gemensamt språk finns att tillgå 

De strategier som Baha har att förlita sig på, är vanliga interaktionella resurser som används i vilket 
rekryteringssamtal som helst, vare sig det är i en andraspråkskontext eller ej. Skillnaden är att i 
andraspråkskontexten sätter ordförrådet en gräns för hur väl man kan framföra sitt budskap. För att 
redogöra för åsikter och värderingar om abstrakta fenomen behövs ett varierat ordförråd. Baha gör 
utläggningar på svenska om hur han ser på exempelvis teamarbete. Dessa utläggningar blev ganska 
långa och inte så precisa, eftersom ordförrådet är ganska enkelt. Ett mer varierat och omfattande 
ordförråd skulle ha gett ett tydligare uttryck för vad han ville säga. Ali som kan använda sig av 
engelska beskriver i intervju A sin syn på att han anser att det ska gå rätt till på en arbetsplats. Han får 
fram sitt budskap koncist och tydligt.   

5.7. Monologer 
Det tycks vara en skillnad mellan svenska och många utländska anställningsintervjuer på så sätt att 
man i Sverige också tar upp de lite mjukare frågorna. Några av kommunikationsmissarna i 
intervjuerna uppstod när man pratade om ”mjukare” värden, såsom t.ex. synpunkter på arbetskamrater. 
Detta antyder att det inte bara är de rent formella bristerna som orsakar kommunikationsmissar utan 
också kulturella skillnader. Det visar på att det i sfi-undervisningen är viktigt att också ha ett holistiskt 
synsätt. Man kan slå flera flugor i en smäll. Genom att arrangera möten mellan andraspråkstalare och 
svenskar med rekryterande position skapas ett gemensamt utbyte av erfarenheter och kunskaper kring 
rekrytering. När man diskuterar likheter och skillnader tränas språket samtidigt som eventuella 
kulturella skillnader kan synliggöras och de eventuella problem som kan uppkomma därifrån kan 
minskas.  
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5.8. Slutdiskussion  
Syftet med detta arbete har varit att se hur undervisningen i svenska för invandrare kan utformas för att 
andraspråkstalare ska kunna genomföra lyckade anställningsintervjuer. Studien bygger på få 
informanter, så några generella slutsatser kan inte dras men resultaten pekar på att ordkunskap och 
uttal är viktiga aspekter i språkundervisningen. Informanterna i studien var akademiker och denna 
grupp kan antas klara sfi relativt snabbt, vilket innebär en kort tid för befästande av kunskap. 
Undervisningen måste vara medveten och noggrant prioriterad. Principer för ordförrådets uppbyggnad 
både vad gäller kvalitet och kvantitet måste förmedlas så att eleverna kan ta egen träningstid för att 
befästa sina kunskaper. För att möjliggöra en koncentrerad undervisning är det av vikt att elever med 
liknande språknivå på sina respektive modersmål går i samma grupp. Forskning visar att en brytning 
kan påverka bedömningen av arbetssökande i flera aspekter. Därför är det viktigt att medvetandegöra 
eleverna om uttalet och träna det explicit.   

En helhetssyn på språket bör prägla undervisningen. Viktigt i undervisningen är att hela tiden fokusera 
på att eleven får stor möjlighet att träna muntlig kommunikation i varje möjlig situation. I 
samtalsövningarna kan man utgå från inspelade exempel av anställningsintervjuer och analysera dessa 
ur ett flertal olika synvinklar som till exempel asymmetri, kulturskillnader och pragmatisk kompetens. 
Om dessa samtal sker tillsammans med rekryterare, arbetsgivare och andra personer med makt att 
öppna dörrarna till arbetslivet kan sfi bli en av arenorna där portvakterna möter andra kulturer och ett 
svenskt tal med brytning och därmed vänjer sig vid det. I mötet med modersmålstalarna kan eleven bli 
medveten om sina tillgångar och brister i det svenska språket för att sedan vidareutveckla sitt språk i 
samspel med en kunnig lärare.  

5.9. Vidare forskning 
Andra områden som bör belysas vidare är: 

 Vad kännetecknar en lyckad anställningsintervju? 

 Hur är annonser om lediga anställningar formulerade? Finns det innehåll eller formuleringar 
som kan vara exkluderande för personer med ett annat modersmål?  

 Vilka är attityderna till att använda sig av engelska i arbetslivet och i anställningsintervjuer? 
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Bilaga 1 

Datum:………………………………. 
 
 
 
Namn:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Gör en snabb spontan bedömning.  Hur anställningsbar inom den egna kompetensen är du idag, sett 
utifrån hur bra du kan det svenska språket? Sätt kryss på lämpligt ställe på linjen nedan. 
 
 
 
                                                              100 % 
 
 
Jag behöver träna                       Jag kan så bra 
väldigt mycket                        svenska att jag 
mer på svenska                       skulle kunna 
språket för att                        börja arbeta 
kunna arbeta                        inom min  
inom min                        kompetens 
kompetens.                        i morgon. 
                                  
                                 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

Bilaga 2 
 
Datum:……………………………………………………… 
 
Namn på intervjuad:…………………………………………………………………………………… 
 
Gör en snabb, spontan bedömning när din intervjuperson har lämnat rummet. 
Vad behöver personen träna i första hand för att förbättra sin kommunikation på svenska? 
Prioritera från 1-7 där 1 är den faktor som är mest störande för kommunikationen och 7 är den 
faktor som är minst störande. 
 
Personen behöver 
………träna grammatik 
………träna på att få flyt i talet 
………träna på ordkunskap 
………träna sig på att förstå när han/hon lyssnar 
………träna sitt uttal 
………träna språklig anpassning till intervjusituationen 
………träna på annat t. ex…………………………………………………………………………… 
 
Information om dig som intervjuar: 
Namn på intervjuare:………………………………………………………………………………… 
 
 
Ålder: yngre än 30 år……….     30-40 år ……….     40-50 år……….     50-60 år ……….     Äldre än 60 
år ………. 
 
Har du studerat lingvistik? 
……….ja  nej………. 
 
Har du studerat språk på eftergymnasial nivå? 
……….ja  nej………. 
 
Har du undervisat i språk? 
……….ja  nej………. 
Om du har svarat ja, i vilket/vilka språk har du undervisat? När var det?  Hur länge undervisade du? 
(Ange ett ungefärligt svar) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
 

Tack för din medverkan! 
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