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1 INLEDNING 

Dagens affärskommunikation tar nya former och i takt med nya 
kommunikationskanaler omprövas normerna för och uppfattningarna om 
godtagbar professionell kommunikation. Gränsen mellan privata och 
professionella affärstexter blir alltmer flytande då företag i större utsträckning 
använder sig av kanaler där den skriftliga kommunikationen sker på ett mer 
informellt sätt. Många företag fäster också mer uppmärksamhet vid sin språkliga 
profilering (Gunnarson 2009; Goldberg m.fl. 2016) och väljer kanske medvetet en 
personlig stil och ton som kan ge mer gynnsamma förutsättningar för en god 
relation med kunden än en mer strikt och formell stil och ton. Företag och 
skribenter ställs således inför många språkliga (Nordman & Stolt 2019) och 
stilistiska val som påverkas av faktorer såsom företagets profil och 
kommunikationskultur, den aktuella kommunikationskanalen och -situationen 
samt målet med kommunikationen. De språkiga och stilistiska valen påverkas 
dock också av skribentens personliga uppfattning om ett godtagbart sätt att 
uttrycka sig och baseras på såväl explicita rekommendationer skribenten fått ta 
del av, som implicit formade uppfattningar via erfarenheter av olika skriv-
kontexter (Lea & Street 1998; Wenger 1998; Dias m.fl. 2013; Helder 2014; Eklund 
Heinonen m.fl. 2018). 

Målet med högskoleutbildning är att skapa gynnsamma förutsättningar för 
studenterna att utveckla en fackspecifik expertis. I denna expertis ingår inte 
endast teoretisk och praktisk specialisering inom en vald studieinriktning, utan 
även en utveckling av en professionell identitet och ett professionellt sätt att 
kommunicera. (Klein 2008; Tomlinson & Jackson 2021) Utvecklingen av den 
professionella skrivkompetensen påverkas starkt av de erfarenheter som 
studenterna parallellt med sina studier har från arbetslivet. Därför bildar varje 
student en egen subjektiv, och till en del omedveten, uppfattning om det ideal 
som gäller för affärsrelaterade texter. Detta gör det intressant att studera närmare 
vilka uppfattningar om professionell kommunikation som styr studenters 
skrivande. Eftersom det inte heller finns någon entydig definition av begreppet 
‘professionell’ finns det gott om utrymme för studenters egna tolkningar om vad 
som avses som professionell och godtagbar kommunikation i olika samman-
hang.   

I vår studie undersöker vi ekonomistudenters uppfattningar om språkliga 
och stilistiska drag som utmärker professionell – och mindre professionell - 
kommunikation i arbetsrelaterade skrivkontexter. I denna artikel ligger vårt 
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fokus särskilt på e-postkommunikation som i dag används i både formella och 
informella syften såväl på företag som i privata sammanhang. Att granska e-
postkommunikation är intressant dels därför att de flesta högskolestudenter har 
erfarenhet av e-post som kommunikationskanal i både privata och professionella 
sammanhang, dels därför att stil, ton och grad av formalitet inte är lika styrda av 
normer och rekommendationer som för vissa andra typer av texter. Detta gör det 
motiverat att studera vilken grad av formalitet som enligt studenterna krävs för 
att ett meddelande uppfattas som professionellt, hur hälsningsfraser, tilltal och 
epitet kan skapa ett professionellt intryck samt om man samtidigt kan vara 
professionell och personlig i arbetsrelaterade texter. Förutom att öka förståelsen 
för studenters uppfattningar om drag som utmärker professionell 
kommunikation i speciellt e-postkommunikation kan undersökningen bidra 
med information om de utmaningar som studenterna ställs inför i sin strävan 
efter en professionell skriftlig kommunikation och hur högskoleundervisningen 
kan stödja ekonomistudenters socialisering i den professionella skrivkulturen. 

Artikeln inleds med ett resonemang om konventioner för professionellt 
skrivande och följs av en presentation av den kontext, det material och den metod 
som ligger till grund för vår analys. I analysen behandlas kort vilka typer av 
professionella texter som studenterna i allmänhet uppfattar som utmanande att 
skriva och därefter går vi närmare in på e-post och element som enligt de 
studenter som deltog i undersökningen kännetecknar professionell och mindre 
professionell kommunikation. Teoretiskt utgår vi från ett sociokulturellt 
perspektiv på akademisk litteracitet och professionell kommunikation och vi 
positionerar oss inom det sociokulturella forskningsfältet. I vårt intresse ligger 
att studera vilka kulturella aspekter som studenterna kommenterar i den 
professionella kommunikationen samt vilka sociala normer och förväntningar 
som de har beträffande professionell kommunikation.   

Begreppet ’professionell’ används i denna studie å ena sidan för att 
beteckna en skrivkontext. Med professionella texter avser vi alltså texter som 
används i arbetssammanhang, det vill säga texter producerade i en samhällelig 
och professionell diskurs (Jørgensen & Phillips 2002). Å andra sidan syftar 
begreppet ’professionell’ på egenskaper hos en text och det är framför allt de 
egenskaper som enligt studenterna gör texten professionell och bidrar till 
professionellt intryck som vi i denna studie strävar efter att belysa.   

1.1 Konventioner för professionellt skrivande  

Enligt Gimenez (2000) tillhör e-post de etablerade texttyper vars konventioner 
alla inom affärslivet bör behärska. Det saknas dock entydiga regler för hur e-
postmeddelanden skrivs, i motsats till exempelvis affärsbrev (Bjørge 2007), men 
utmärkande för brevskrivande i allmänhet, oavsett mediekanal, är en flerledad 
struktur med en inledningsfras, ett ärende och en avslutningsfras (Nord 2019). I 
jämförelse med mer informella, snabba kommunikationskanaler kan e-post anses 
följa en mer standardiserad skriftspråksnorm beträffande stavning och 
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interpunktion, samtidigt som e-postmeddelanden tillåter användning av bild-
ikoner och emojier vars funktion är att förstärka, förtydliga eller lätta upp 
stämningen (Holtbrügge m.fl. 2013). Typiskt är också att det i inledningen och i 
avslutningen används sådana fraser som i muntliga konversationer kunde kallas 
småprat. Småpratet har enligt Linell (2011) en social funktion och kan främja en 
gemenskap trots att det innehållsligt kan gå utanför ämnet och verka irrelevant 
för själva ärendet.   

Normerna för gångbar e-postkommunikation är också i hög grad 
kulturbundna vilket gör texttypen till ett intressant studieobjekt till exempel i 
multikulturella företag eller bland studenter som har kontakter över språk-
gränser. I tidigare studier har forskare analyserat hur de kulturella skillnaderna 
tar sig uttryck i e-postkommunikationen när det gäller grad av formalitet, 
skribenters sätt skapa relation till mottagaren och uttrycka artighet (se t.ex. 
Holtbrügge m.fl. 2013). Det som forskning dock i mindre utsträckning tagit fasta 
på är hur skribenterna motiverar sina val.  

Oberoende av om kommunikationssituationen är skriftlig eller muntlig (se 
Gunnarson 2009 för kommunikativa processer och socialkognitiva förhållanden 
i arbetsrelaterade diskurser) är hälsningsfrasen särskilt i arbetsrelaterade 
sammanhang ett sätt att signalera status och professionalitet. Skribenter anpassar 
sitt skriftspråk till den skrivkultur de befinner sig i och det avgörande för de 
stilistiska valen är inte enbart kommunikationskanalen; också mottagare, syfte 
med ärendet och kommunikationssituation, för att inte nämna den kulturella och 
sociala kontexten, är väsentliga för en fungerande dialog (se Duranti 1997; 
Wenger 1998; Lea & Street 1998; Helder 2014; Nilsson m.fl. 2016; Jensen 2019; 
Nord 2019). Därtill kan konventioner för professionella texter också innefatta en 
distansering och när det handlar om kommunikativa mönster spelar också ett 
tidsperspektiv in. Neutrala formuleringar (till exempel hälsningen Hej!) kan 
tidigare ha haft andra konnotationer än vad de har nu och en hälsning som 
God dag!, som i medlet av 1900-talet uppfattades som fullt gångbar, kan idag 
verka för formell och konstlad (Clyne m.fl. 2009; Nilsson m.fl. 2020).  

1.2 Studiens kontext  

De studenter som deltar i vår undersökning studerar ekonomiska vetenskaper 
vid Svenska handelshögskolan. Under sin studietid bekantar sig studenterna 
med normer för skriftlig kommunikation i ämnet svenska, som för en majoritet 
av studenterna är modersmålet, men även i det andra inhemska språket och i 
främmande språk. De studenter som parallellt med studierna är ute i arbetslivet 
har även praktisk erfarenhet av att kommunicera med och inom företag, eller 
med kunder, och vi kan anta att de här studenterna orienterar sig mot olika 
textuella normer och mönster i arbetsrelaterad kommunikation utgående från 
vad de, under sina studier och i sitt arbete, lärt sig om professionellt skrivande. 

Svenska handelshögskolan är verksam på två olika campus i Finland: 
Helsingfors och Vasa, båda tvåspråkiga orter. Eftersom magisterstudierna vid 
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Svenska handelshögskolan långt går på engelska (se Nordman & Stolt 2019) och 
studierna dessutom innefattar en obligatorisk utlandsvistelse är kontakterna 
med flera språk och kulturer vardag för studenterna. Dessa erfarenheter av 
skillnader och likheter i sättet att kommunicera på olika språk i olika kulturer 
kan antas ha en inverkan på studenters uppfattningar om godtagbart sätt att 
uttrycka sig i en svensk kontext (Srivastava & Goldberg 2017; Beveridge 2021). 
Kontext- och kulturbundna färdigheter kan till exempel handla om 
hälsningsfraser, som enligt Duranti (1997) inte går att ersätta rakt av från ett 
språk till ett annat. Duranti har studerat muntliga hälsningar och anser 
hälsningsritualer vara en viktig del av en kulturell kommunikationsfärdighet och 
social kontext, men ibland är valet också högst individuellt (Nyblom Kuorikoski 
2012). Variation och olika normer kan också finnas bland olika kulturer som talar 
olika varianter av ett och samma språk. Nilsson m.fl. (2020) som undersökt det 
pluricentriska språket svenska i muntliga kommunikationssituationer menar att 
det förekommer skillnader i hälsningsfraser mellan svensktalande personer i 
Finland och svensktalande personer i Sverige, särskilt beträffande graden av 
formalitet. Svensktalande i Sverige verkar enligt forskarna mera benägna till 
neutrala och informella hälsningar än svensktalande i Finland. Nilsson m.fl. 
(2016) menar att finlandssvenska samtalsmönster kännetecknas av en mer 
formell social distans och indirekta formuleringar än sverigesvenska samtals-
mönster. Mot denna bakgrund är det intressant att granska hur studenter vid 
Svenska handelshögskolan, med sina rikliga kontakter över språkgränser, 
beskriver professionell språkanvändning i skriftlig svenska och huruvida de i 
sina reflektioner explicit tar upp kulturella skillnader och normer för godtagbart 
språkbruk i olika språk.   

1.3 Metodologiskt förfarande  

Studenters uppfattningar om professionellt skrivande samlades in via en enkät 
som fylldes i av samtliga (N = 67) som inledde den fördjupade kursen 
Professionellt skrivande i svenska vid Svenska handelshögskolan våren 2020 och 
våren 2021. Studiens tillförlitlighet beaktades genom att samma enkät skickades 
ut och besvarades av studenter från två olika kursomgångar. Genom att låta 
studenterna besvara enkäten innan de inledde kursen kunde vi fånga upp deras 
personliga förkunskaper och uppfattningar om temat. Samtidigt fungerade 
enkäten som en förhandsuppgift som gav läraren möjligheten att planera 
kursuppgifterna enligt studenters aktuella behov. Som artikelskribenter har vi 
deltagit med lika insats i alla faser i studien. 

Enkäten gjordes i Webropol och bestod av flervalsfrågor, öppna frågor och 
frågor där respondenterna fick välja om de instämmer med ett påstående eller 
inte för att sedan motivera sitt svar. Vissa frågor bestod av exempeltexter i form 
av utdrag ur autentiska brev som vi bad respondenterna kommentera utgående 
från sina egna uppfattningar om norm, professionalitet och stilistiska val. Frågan 
kunde exempelvis lyda: Kan du tänka dig att inleda ett e-postmeddelande på följande 
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sätt? Motivera. Enkäten inleddes med frågor där studenterna ombads beskriva 
sina tidigare studier i svenska och affärskommunikation och sina erfarenheter av 
att skriva i arbetet. De ombads också med egna ord beskriva vilka professionella 
eller arbetsrelaterade texter de upplever som mest utmanande att skriva och 
förklara vad som gör dessa texter utmanande. De efterföljande frågorna 
handlade mer specifikt om e-post som kommunikationskanal och de aspekter 
som bidrar till ett professionellt intryck i e-postmeddelanden. Ett exempel på en 
aspekt som togs upp i frågorna var skillnaden mellan att vara professionell, 
personlig och privat i sin kommunikation och hur personlig man kan vara i sin 
text för att ändå verka professionell. 

I denna artikel granskar vi enkätsvaren huvudsakligen med hjälp av en 
kvalitativ analysmetod. Denna analysmetod kan anses vara motiverad eftersom 
det framför allt är genom de öppna frågorna som vi kan få en ökad förståelse för 
studenters personliga uppfattningar om professionellt språkbruk. I vårt primära 
intresse ligger således att belysa hur de enskilda individerna reflekterar kring 
sina uppfattningar och vilka aspekter de själva väljer att lyfta fram när de 
motiverar sina åsikter. Iakttagelserna exemplifieras i vår analys med direkta citat. 
Trots att varje respondent har sin unika uppfattning baserad på sina personliga 
erfarenheter är det också intressant att granska om det går att finna likheter 
mellan svaren och om det kan dras mer generella slutsatser om drag som enligt 
studenter utmärker professionella texter. 

Eftersom studiens fokus ligger på kvalitativa aspekter har vi valt att inte 
beakta bakgrundsvariabler såsom respondenternas kön, ålder och hemort även 
om den informationen fanns tillgänglig. Dessa variabler kan dock i en senare 
studie ge intressant information om hur variablerna inverkar på studenters 
uppfattningar om professionalism i skrivkontexter. 

I vår studie följer vi Svenska handelshögskolans forskningsetiska riktlinjer 
som är samstämmiga med direktiven för Forskningsetiska delegationen (TENK). 
I samband med enkätundersökningen fick studenterna följande information: 

 
I den här enkäten ombeds du beskriva dina kunskaper om professionellt skrivande 
och din uppfattning om drag som kännetecknar professionell kommunikation. Svaren 
används som utveckling för kursen i professionellt skrivande (5654-E). Svaren kan 
användas till forskning om studenters skrivande och behandlas då anonymt. 

 
Vi garanterar studenternas anonymitet genom att vi anonymiserat och kodat de 
citat vi lyfter fram som exempel. Data sparas på högskolans egna servrar och 
endast vi forskare och kursens lärare har tillgång till dem. 

2 STUDENTPERSPEKTIV PÅ PROFESSIONELLA DRAG I 
AFFÄRSKOMMUNIKATION 

Av de totalt 67 respondenterna studerar 31 procent vid Svenska 
handelshögskolan i Vasa och 69 procent vid campuset i Helsingfors. Av 
respondenterna är 43 procent kvinnor och 57 procent män, vilket motsvarar 
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könsfördelningen bland alla studenter på kandidat- och magisternivå på 
högskolan (42 procent kvinnor och 58 procent män). De har i medeltal fyra års 
studier och tre års arbetslivserfarenhet i form av deltidsarbete bakom sig, med 
andra ord viss vana av professionellt skrivande i arbetet; 13 procent har avlagt 
en tidigare examen. Hälften av dessa hade en yrkesskolexamen i bagaget, de 
flesta en tradenomutbildning, och hälften en annan högskoleexamen. 
Majoriteten, 92 procent, hade avlagt de för examen obligatoriska kurserna i 
svenska, vilket betyder att de förväntades ha vissa förkunskaper inom 
affärskommunikation då de inledde kursen i Professionellt skrivande. Av dem som 
meddelat att de hade erfarenhet av arbetslivet uppger 64 procent att de inte har 
behövt skriva så mycket i sitt jobb mot 24 procent som uppger det motsatta. 
Respondenterna med arbetslivserfarenhet nämner att de har eller har haft jobb 
på bank, inom förvaltning, inom kundtjänst eller i turistbranschen – främst på 
båt eller hotell. De säger sig använda svenska, finska och engelska i sitt arbete 
och uppger sig kommunicera med kunder främst per e-post. De öppna svaren i 
enkäten belyser vi i de följande avsnitten genom citat och relaterar iakttagelserna 
till ett resonemang om studenternas perspektiv på professionella drag i 
affärskommunikation. 

2.1 Professionella texter som är utmanande att skriva 

I enkäten bad vi respondenterna inledningsvis ange och motivera vilka typer av 
professionella texter de anser vara utmanande att skriva. Utgående från svaren 
konstaterar vi att utmaningarna är lika många som respondenterna, vilket är 
förväntat eftersom de sannolikt kommit i kontakt med olika typer av texter i sina 
arbeten. En del nämner texttyper som pressmeddelande, bloggtext eller texter 
som kräver exakthet och som är juridiskt bindande, medan andra tar fasta på 
utmaningar med branschspecifik kommunikation. Respondenterna kommen-
terar bland annat att det kan vara en utmaning att uttrycka sig professionellt på 
svenska om den branschspecifika terminologin är mer etablerad på något annat 
språk. Detta uttrycks av student A och B enligt följande: 
 

Finansrelaterade texter eftersom engelskan dominerar starkt. Det finns ofta inte ett bra 
motsvarande ord på svenska. [Student A] 
 
Texter som innehåller lagar och regler, främst gäller det att översätta från finska men 
utmaningen är att få de rätta och motsvarande professionella orden på både engelska 
och svenska. Andra utmaningar är texter som är bransch specifika. [Student B] 

 
I sina svar utgår flera respondenter från mottagaren och konstaterar att texter, 
och särskilt e-post, riktade till kunder är utmanande att skriva eftersom dessa 
enligt deras egen uppfattning ska vara både språkligt och innehållsligt korrekta 
och dessutom skrivna på en lämplig stilnivå. Citaten nedan exemplifierar 
respondenternas uppfattningar. 
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Då man skriver till kunder eftersom man inte vill skriva fel då. [Student C] 
 
Email till kunder. Låter inte tillräckligt professionellt. [Student D] 
 
De texter jag upplever som mest utmanande att skriva är t.ex. professionella e-mail till 
andra företags representanter eller till högt uppsatta personer inom eget företag. Jag 
anser mig inte vara dålig på det, men jag skulle gärna lära mig den optimala balansen 
mellan formellt/ledigt skrivande beroende på vem som är mottagaren [Student E] 

 
Flera respondenter tar också upp svårigheten med att skriva korta texter. 
Visserligen är studenterna vana vid korta meddelanden i privata sammanhang, 
men de verkar sakna rutin i att uttrycka ett mer omfattande innehåll på ett 
effektivt och trovärdigt sätt i professionella sammanhang. Utmaningen beskrivs 
av student F enligt följande: 
 

Kortare förklarande texter som ska lyfta fram det mest essentiella på ett kortfattat och 
relevant sätt utan att bli långrandigt. Detta är bland annat email som skickas både 
internt och externt. Med andra ord har jag inte desto större svårigheter för det 
grammatiska, men ofta känner jag att mina texter blir något långrandiga. [Student F] 

 
För att närmare undersöka hur studenterna uppfattar professionalism i skriftlig 
kommunikation granskar vi nedan en av de mest använda kanalerna i dagens 
affärskommunikation, nämligen e-post, som studenterna upplever som 
utmanande just på grund av att den är svår att få att låta professionell.  

2.2 Att vara professionell, personlig och privat i e-post-
kommunikation 

Enligt respondenterna handlar en utmaning med att kommunicera via e-post i 
professionella sammanhang om vilken grad av formalitet de borde välja. Mer 
specifikt nämner en del osäkerhet med att uttrycka artighet på ett passande sätt 
och att välja ett lämpligt sätt att inleda och avsluta sitt meddelande. Många 
respondenter reflekterar också spontant, utan att de i enkäten tillfrågats om vare 
sig kulturella eller sociala aspekter, kring kulturella skillnader som gör dem 
osäkra på vilken stil som förväntas. Student G nedan tar upp skillnaderna mellan 
den svenska och finländska e-postkulturen och citatet visar att studenten 
uppfattar den sverigesvenska e-postkulturen som mer ledig och avslappnad än 
den finländska kommunikationskulturen (jfr Nilsson m.fl. 2016). Hen nämner att 
det känns naturligt att använda till exempel emojier i arbetsrelaterade e-
postmeddelanden i Sverige även med personer man inte känner.  
 

[Det är svårt att veta] Ifall det är ok att använda smileyfaces och hur "allvarlig" man 
ska vara. Tex när jag emailar i Sverige med icke bekanta så använder alla smiley faces 
och väldigt avslappnad ton fastän det är jobbsammanhang [Student G] 
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En annan respondent (student H) som nämner utmaningen med kulturella 
skillnader anser att det är svårt att finna en lämplig motsvarighet till den 
engelska hälsningsfrasen ”Dear”.   
 

Kulturella skillnader [...] Största utmaningen är att använda motsvarigheten av 
Dear … på svenska. Det är svårt att identifiera när man kan använda till exempel 
kära ... [Student H] 

 
Kommentaren av student H tyder på att respondenten i sin kommunikation på 
svenska gärna utgår från den engelska formuleringen samtidigt som hen 
upplever en viss frustration då svenskan saknar ett lika etablerat sätt att inleda 
ett e-postmeddelande. En respondent (Student I) konstaterar att avsaknaden av 
en etablerad, formell hälsningsfras i svenskan gör att skillnaden mellan 
professionella och privata meddelanden inte är så påtaglig.  

 
Just till exempel att på engelska är det mycket lättare att skriva professionellt då man 
använder ord som dear mr och så vidare, men på svenska skriver man nästan på 
samma sätt som till en vän och då kan det vara svårt att skriva mer professionellt. 
[Student I] 

 
Eftersom e-postkommunikationen ofta rör sig mellan det formella och det mer 
personliga är det av intresse att se hur studenterna uppfattar skillnaden mellan 
att vara ’professionell’, ’personlig’ och ’privat’. Hur definierar studenterna dessa 
begrepp och kan man samtidigt vara personlig och professionell i sin 
kommunikation? Begreppet ’professionell’ beskriver respondenterna med 
adjektiv som ”opersonlig”, ”saklig” och ”formell”. Vidare kännetecknas en 
professionell text enligt dem av ”artig stil” och ”korrekt, formellt språk”. 
Respondenterna ser också professionella texter som korta och sakliga som håller 
sig till syftet. Att vara personlig i sin kommunikation innebär enligt 
respondenterna att man på något sätt avviker från de neutrala formuleringarna. 
Detta kan enligt dem betyda att man använder ett lite mer färgstarkt språk, att 
man låter sina känslor och sin personlighet komma fram till exempel i form av 
emojier eller att man väljer att hälsa med namn och skriva till exempel ”hoppas 
allt är bra med dig”. Drag som också bidrar till en mer personlig ton är 
användning av talspråk, slang och dialekt. Huruvida dessa drag hör till 
professionell kommunikation beror bland annat på situationen, mottagaren och 
respondentens personliga erfarenheter och språkfärdigheter. I allmänhet anser 
majoriteten av respondenterna att dessa inslag inte hör till professionell extern 
kommunikation. Många anger att de inte skulle använda talspråk, slang eller 
dialekt i en skriftlig kommunikation med sin chef eller med kunder och många 
ser dessa drag som mer acceptabla i till exempel interna chattkanaler än i e-post. 
Som citaten nedan visar kan dialektala inslag enligt några studenter ändå vara 
till fördel då en strikt professionell kommunikation kan uppfattas som stel av 
mottagaren. Utgående från respondenternas svar finns det sannolikt också 
regionala skillnader och skillnader mellan olika företagskulturer i användning 
av till exempel dialekt. 
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Ja absolut, de [dialekt, talspråk och slang] kan bryta isen. Låt säga att man försöker 
skapa nya business kontakter kan de vara viktigt för att få dealen, men kan även vara 
riskabelt ifall mottagaren uppfattar det som en förolämpning. [Student J] 

 
Ja allt beror på situationen och mottagaren, det är alltid utgångspunkten. Alldeles för 
formella texter kan kännas stela och det påverkar relationen med den man skriver 
med. Med kollegor varvas det mellan slang, dialekt och ordentliga texter. Om man 
måste ha skarpare ton så väljer jag alltid att skriva så professionellt som möjligt, 
speciellt på mejl, men gäller det vardagliga saker åker det nog in talspråk och ett och 
annat dialektord. [Student B] 

 
Medan begreppet ’personlig’ alltså betraktas som något som har att göra med 
språk och stil är begreppet ’privat’ enligt de flesta respondenter kopplat till 
innehållet i meddelandet. Att vara privat handlar således enligt respondenterna 
om att dela med sig av någon privat information, till exempel genom att berätta 
något om sin egen familj, hälsa eller fritid eller genom att ställa mottagaren mer 
ingående frågor. Då studenterna i enkäten fick ta ställning till huruvida de kan 
tänka sig inleda ett e-postmeddelande till sin lärare med: Hej Marina, hoppas allt 
är väl med dig och din familj! svarade endast 3 procent av respondenterna att 
formuleringen känns passande. Cirka 80 procent ansåg att formuleringen var för 
personlig och många nämnde dessutom att en sådan inledning i allmänhet känns 
onödig. Av citaten nedan framgår hur några studenter kommenterade 
formuleringen. 
 

Detta blir lite för personligt tycker jag. Jag tycker inte man skall ta upp någons familj, 
eftersom det kan vara ett känsligt ämne. Dessutom har jag stor respekt för mina lärare 
så skulle försöka hålla mig så kort och tydlig som möjlig för att inte slösa deras tid med 
onödigt tjafs. Ifall Marina skulle till exempel vara en gammal kund och jag har träffat 
hennes familjemedlemmar kunde detta vara ok. [Student K] 

 
Känns lite väl personligt och påträngande för mig. [Student L] 

 
Jag går nog rakt på sak med mitt ärende. Om jag vet det är något speciellt kanske jag 
skriver hoppas allt är väl men inte mer än det. Nu i Corona situationen har ”hoppas 
allt är väl” blivit mer av en standardfras de flesta använder. [Student B] 

 
Student B, vars svar är i linje med många andra studenters svar, lyfter fram en 
intressant synpunkt genom att nämna att den rådande pandemisituationen fått 
människor att använda uttrycket ”Hoppas allt är väl” som standardformulering 
i e-post. I övrigt tyder också detta svar på att det är omnämnandet av familjen 
som gör formuleringen för privat. 

Det är intressant att respondenterna däremot upplever en inledning som 
Hej Marina, hoppas du har haft en skön helg och fått njuta av solskenet! som gångbar 
och trevlig rent professionellt. De beskriver den formuleringen med uttryck 
som ”artig, trevlig, glad och positiv” och ”inte för personlig”. Det finns dock även 
några mer kritiska röster som uppfattar meningen som överdriven och till och 
med smörande, men även dessa respondenter kan tänka sig använda 
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formuleringen i vissa fall, till exempel om de tidigare varit i kontakt med 
mottagaren.  

Respondenternas definitioner och reflektioner kring begrepp-
en ’professionell’, ’personlig’ och ’privat’ visar alltså att de är ganska eniga om 
begreppens innebörd. Vidare verkar de anse det vara acceptabelt, och till och 
med önskvärt, att vara personlig i sin professionella kommunikation, men att 
man däremot ska akta sig för att vara privat, eller för personlig, i sin 
kommunikation. Denna uppfattning sammanfattas väl i citaten nedan. 

 
 Du ska alltid vara professionell, men förstå att du ändå kan vara personlig. Nästa steg 

är att vara personlig utan att bli för privat. [Student M] 
 
Det måste finnas en viss balans mellan privat och professionell kommunikation. Det 
beror på kontexten, men skulle inte kommunicera om den andra personens liv för 
mycket, utan hålla kommunikation mer till hur personen mår och känner sig. [Student 
N] 

 
Student M summerar skillnaden mellan att vara professionell, personlig och 
privat i sin e-postkommunikation med konkreta exempel på formuleringar där 
olikheterna tar sig uttryck i både stil och innehåll: 
  

Professionell: ”Jag ansluter mig till mötet lite senare.” 
Personlig: ”Jag har trubbel med bilen så jag blir tyvärr lite sen till mötet.” 
Privat: ”Bilen krånglar så jag kommer att bli försenad. Borde ha köpt ny bil för länge 
sedan, men jag har inte råd.” [Student M] 

 
Exemplet ovan illustrerar att en professionell formulering, enligt studenten, är 
kortfattad och saklig. Ett personligt meddelande förmedlar en känsla (tyvärr), har 
ledigare ordval (trubbel) och innehåller information som kanske inte är 
nödvändig i sammanhanget men förklarar situationen. Det privata meddelandet 
är mindre formellt och har ofullständiga meningar, texten är också längre än i de 
övriga meddelandena och innehåller saker som kan uppfattas som 
privatangelägenheter (har inte råd). 

2.3 Studenters uppfattning av tilltal 

Att veta hur man ska tilltala sin mottagare kan vara svårt speciellt i professionella 
sammanhang där man vill vara hövlig men kanske samtidigt skapa en naturlig, 
god relation till sin kund eller till annan mottagare. I svenskan har du-tilltal, i 
synnerhet i Sverige och även i professionella sammanhang, redan en längre tid 
varit det vanliga, men kontakterna med andra språk där ni-tilltal är artighets-
markör gör respondenterna osäkra. Då vi i enkäten bad dem ange i vilka 
skrivsammanhang och till vilka mottagare de upplever det vara svårt att avgöra 
om du- eller ni-tilltal är mest lämpligt kom det fram att vissa typer av mottagare 
och mottagare i en viss ålder kan vara problematiska. En respondent (Student O) 
anger att hen är osäker på hur ”personer som är i 30–50 års ålder” borde tilltalas 
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och en annan (Student P) nämner att valet av tilltal är problematiskt då texten 
riktas till ”lärare och rekryterare”. En del respondenter kommenterar i sin tur att 
de inte har svårigheter att välja passande tilltal utan att de i stället följer en viss 
princip såsom i följande exempel. 
 

Brukar aldrig nia ifall texten inte riktas till flera personer, så inga problem angående 
detta. [Student Q] 
 
Man använder inte så mycket ni-tilltal i Sverige och jag har använt det ytterst sällan. 
[Student R] 
 
[Använder ni-tilltal] då jag skickar meddelanden till kollegor t.ex. i Sverige som jag 
inte har träffat. [Student S] 

 
Kör alltid med ni ifall jag tvekar lite. [Student T] 
 
[Använder ni-tilltal] då jag kontaktar en person för första gången. [Student U] 

  
Det intressanta med citaten ovan är att respondenterna har olika principer och 
olika lösningar på problem som gäller val av tilltal. Medan en del respondenter 
alltid väljer ni-tilltal vid osäkra situationer väljer en annan konsekvent du-tilltal. 
En respondent (student V) kommenterar att hen ofta ställs inför det 
problematiska valet och tillägger att situationen inte underlättas av att lärare har 
olika rekommendationer. Hen skriver:  
 

”Rätt ofta faktiskt. Alla lärare säger också lite olika …”. [Student V] 

 
Då det mer specifikt handlar om tilltal i e-postkorrespondens visar studenternas 
svar att de oftast väljer du-tilltal då e-postmeddelandet skrivs på svenska. De 
väljer däremot att nia mottagaren på finska och på tyska. Faktorer som får en del 
respondenter att välja ni-tilltal i svenska sammanhang är mottagarens position 
och ålder. Student V skriver att hen använder ni ”Om det är fråga om äldre 
personer, eller ifall jag vill fjäska riktigt ordentligt.” En annan respondent 
(Student X) väljer ni-tilltal då hen skriver ”e-post till sin chef” och en tredje 
(Student Y) då hen skriver till ”äldre personer eller stiftelser”. Det finns även helt 
motsatta uppfattningar om huruvida ni eller du är det mest lämpliga i e-
postsammanhang. Detta belyses i exemplen nedan där studenterna svarar på 
frågan I vilka situationer niar du din mottagare i e-post?  
 

Jag niar alltid ifall jag inte är vän med mottagaren. Som jag sagt tidigare,  
jag föredrar att vara överartig. [Student V] 
 
Alla personer jag inte har träffat eller inte känner. [Student W] 
 
Aldrig ifall jag vet att det bara är en person. Tyckte det var löjligt att nia i armén och 
anser inte att det hör hemma i arbetslivet heller. Så viktig är ingen person. [Student K] 
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Exemplen ovan visar att studenterna anser niandet vara en markör för artighet 
eller uppskattning gentemot mottagaren. Enligt respondenterna betyder detta 
dock inte att ni-tilltal automatiskt skulle vara ett gångbart sätt att vara hövlig och 
artig, utan i stället anses ni-tilltal signalera överartighet. Medan student V 
medvetet väljer att vara överdrivet artig anser student K att det inte är motiverat. 
Tvärtom upplever hen att det är löjligt att signalera artighet genom att nia 
personer i armén eller i arbetslivet och konstaterar att ingen person är så viktig. 

3  DISKUSSION 

I vår undersökning var syftet att utreda hur längre hunna ekonomistudenter 
uppfattar professionell kommunikation och vilka drag som enligt dem 
kännetecknar professionell och mindre professionell skriftlig kommunikation i 
affärssammanhang. Artikeln bidrar till en lucka på forskningsfältet genom att 
redogöra för vilka perspektiv studenter som står med den ena foten i affärslivet 
och den andra i den institutionella högskolevärlden har på texter som produceras 
i en fackmässig kontext. I vår studie läggs fokus på ekonomistudenters 
uppfattningar om professionell kommunikation i en svenskspråkig kontext, 
särskilt med en betoning på e-postkommunikation.  

Enkätsvaren visar att studenterna definierar professionell kommunikation 
som formell, saklig, artig, korrekt och kortfattad kommunikation. De anser också 
att hälsningsfrasen är ett sätt att signalera professionalitet i arbetsrelaterade 
sammanhang. Flera studenter menar att man samtidigt kan vara både 
professionell och personlig i arbetsrelaterade texter och att personliga inslag kan 
vara till fördel i affärssammanhang även om man i så fall frångår den strikt 
formella, professionella kommunikationen. Detta resultat stöder uppfattningen 
om att många företag idag i allt större utsträckning strävar efter en personlig stil 
och ton i sin kommunikation. Studenternas svar visar också att de har en stark 
känsla för vad som är för personligt och privat för att ett meddelande ska 
uppfattas som professionellt. De menar att privata inslag, som till exempel en 
fråga om mottagarens familj, inte är lämplig i professionell kommunikation på 
svenska även om det skulle handla om en artighetsfras som kan betraktas som 
vanlig i andra språk och kulturer. Studenterna uppfattar också en stor skillnad 
mellan intern, professionell kommunikation som beskrivs som mer informell och 
talspråklig, och extern kommunikation som anses vara mer formell och stel.  

Studenterna uppvisar en klar medvetenhet om faktorer som påverkar 
kommunikationen, såsom branschspecifika normer samt faktorer relaterade till 
mottagaren, avsändaren och kommunikationskanalen. I vår analys har vi inte 
beaktat respondenternas bakgrund som till exempel hemort eller studieort. I den 
dagliga kommunikationen med studenterna har vi dock kunnat konstatera att 
det kan finnas skillnader i hur studenter från olika orter använder till exempel 
artighetsfraser. Det skulle därför vara intressant att närmare studera hur de 
eventuella regionala skillnaderna tar sig uttryck i stilistiska val samt hur 
studenterna anpassar andra typer av texter efter exempelvis kunder i olika åldrar 
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och geografiska områden. Kulturella skillnader diskuteras i enkäten på eget 
initiativ av respondenterna bland annat i samband med frågor om tilltal, och 
studenters medvetenhet om skillnaderna mellan skrivkulturen i Sverige och 
Finland är i linje med till exempel det som Nilsson m.fl. (2016, 2020) konstaterat 
om användning av svenskan som pluricentriskt språk i muntliga service-
sammanhang. 

De största utmaningarna i studenters strävan efter professionell skriftlig 
kommunikation handlar om att hitta rätt stilnivå, att skriva kort, koncist och klart 
och att skriva enligt målspråkets normer. Dessa normer gäller dels skrivregler, 
dels hur man förväntas uttrycka sig i svensk text. Även detta resultat visar att 
professionell kommunikation långt handlar om att beakta mottagarens 
förväntningar och om att anpassa sin kommunikation efter de outskrivna och 
utskrivna normer som råder för textproduktion i olika sammanhang såväl som i 
olika kulturer. Även om studenternas svar i många frågor är enhetliga finns det 
också avvikande uppfattningar som kan härstamma både från deras egna 
erfarenheter och från olika rekommendationer de fått från bland annat lärare. 
Svaren visar hur viktigt det är att lärosätena samarbetar med företagsvärlden 
beträffande förväntningar på professionalitet i text (jfr Forey 2004; Nord 2017; 
Chan 2021) och våra resultat kan öka förståelsen för den roll som undervisningen 
tillsammans med arbetsplatsens förväntningar och normer har i blivande 
ekonomers utveckling. 
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