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Sammandrag 

Med globaliseringen har även företag vuxit ur de lokala marknaderna och blivit till globala aktörer. 

Globala koncerner som är verksamma i världens olika länder har bidragit till skapandet av 

flerspråkiga arbetsmiljöer och mötesplatser. Denna tendens har även ställt ökade krav på den 

interna kommunikationen mellan olika dotterbolag och väckt frågan om språkvalet. Medan 

språkanvändningen i den offentliga sektorn regleras av Sveriges språklag som fastslår svenska som 

officiellt språk finns det inga liknande riktlinjer för den privata sektorn. I affärslivet har engelskan 

blivit det lingua franca som ofta används som koncernspråk. Tidigare studier har dock bekräftat att 

den språkliga paletten är mycket mer mångfacetterad i de flerspråkiga arbetsmiljöer där även de 

nationella språken har en plats och roll i kommunikationen.  

Denna studie ämnar undersöka språksituationen och språkvalet mellan koncernspråket engelska 

och det lokala språket svenska i den interna nedåtriktade kommunikationen i en flerspråkig 

företagsmiljö i Sverige. Uppsatsen studerar även kopplingen mellan språkvalet och skapandet av 

känslan av tillhörighet som har identifierats som en av de viktigaste immateriella resurserna inom 

en organisation. 

Studien tar avstamp i sociolingvistiska teorier. Materialet består av fyra olika typer av delmaterial 

och utgörs av 92 nyhetsbrev insamlade under en period av ett kvartal, anteckningar från två 

kvartalsmöten samt 122 svar på en enkätundersökning och utvalda utdrag från fyra intervjuer med 

anställda från olika avdelningar och språkkrav i sina tjänster på det företag studien genomfördes. 

Undersökningens resultat visar att svenskan som lokalt språk har en stark ställning och används i 

den interna kommunikationen vid sidan av koncernspråket, engelskan. Attityderna mot 

användningen av det lokala språket i den interna kommunikationen är i allmänhet positiva. Studiens 

resultat tyder också på att det lokala språkets inkludering i den interna kommunikationen även kan 

bidra till skapandet av vi-känslan och därmed kan det finnas positiva effekter för ett företag att 

förmedla information även på det lokala språket. 

 

Nyckelord: språkattityder, språkval, företagskommunikation, translanguaging, tillhörighetskänsla 

 



3 
 

Innehållsförteckning 
Sammandrag .................................................................................................................... 2 

1 Inledning........................................................................................................................ 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 6 

1.1.1 Hypotes...................................................................................................................... 7 

1.2 Disposition ........................................................................................................................ 7 

2 Bakgrund ....................................................................................................................... 8 

2.1 Om ”Företag Global” ........................................................................................................ 8 

2.1.1 Språkkrav på företaget .............................................................................................. 8 

2.2 Tidigare forskning ............................................................................................................. 9 

2.2.1 Svenskans roll i en engelskdominerad sektor ........................................................... 9 

2.3 Internkommunikationens roll ........................................................................................ 11 

2.3.1 Definition och avgränsningar .................................................................................. 11 

3 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................13 

3.1 Språkattityder och språkideologier ................................................................................ 13 

3.2 Språksyn i förändring ...................................................................................................... 14 

3.2.1 Bilingualism och Translanguaging teori .................................................................. 15 

3.2.2 Det lingvistiska kapitalet ......................................................................................... 16 

3.2.3 Investeringsteori...................................................................................................... 17 

3.2.4 Language transfer .................................................................................................... 18 

3.3 Delaktighetsteori ............................................................................................................ 19 

3.4 Sammanfattning ............................................................................................................. 20 

4 Material och metod ......................................................................................................21 

4.1 Nyhetsbrev och kvartalsmöten ...................................................................................... 21 

4.1.1 Nyhetsbrev .............................................................................................................. 21 

4.1.2 Kvartalsmöten ......................................................................................................... 24 

4.2 Enkäter och intervjuer .................................................................................................... 24 

4.2.1 Enkätundersökning .................................................................................................. 25 

4.2.2 Intervjuer ................................................................................................................. 27 

4.2.3 Deltagande observation .......................................................................................... 28 

5 Resultat ........................................................................................................................29 

5.1 Språkval i nyhetsbreven ................................................................................................. 29 

5.2 Kvartalsmöten – ”Välkommen till Townhall” ................................................................. 31 

5.2.1 Språkval i presentationerna .................................................................................... 32 



4 
 

5.2.2 Språkvalet uppmärksammas ................................................................................... 33 

5.3 Enkätundersökningen .................................................................................................... 34 

5.3.1 Beskrivning av informanterna ................................................................................. 35 

5.3.2 Språkval i den interna kommunikationen ............................................................... 39 

5.3.3 Sammanfattning av enkätresultaten ....................................................................... 47 

5.4 Analys av intervjuerna .................................................................................................... 48 

5.4.1 Medvetenhet i språkvalet ....................................................................................... 48 

5.4.2 Språkvalet i presentationerna ................................................................................. 51 

5.4.3 Den allmänna språkmiljön ....................................................................................... 54 

5.4.4 Sammanfattning ...................................................................................................... 57 

6 Slutsatser ......................................................................................................................59 

7 Avslutande diskussion ...................................................................................................63 

Litteratur .........................................................................................................................64 

Bilagor .............................................................................................................................66 

1 Enkätfrågor: Språkval i den interna kommunikationen .................................................... 66 

2 Questionnaire: Language of choice for internal communication ..................................... 71 

3 Mejltext för enkätens distribuering .................................................................................. 77 

4 Transkriptionsnyckel ......................................................................................................... 78 

 



5 
 

1 Inledning 
 

Internkommunikation, dvs kommunikation inom organisationer har alltid funnits och utgjort en 

del av organisationers vardagar men synen på den interna kommunikationen och dess vikt har 

genomgått en betydande förändring under de senaste decennierna. Interna kommunikationsfrågor, 

inte minst effektiviseringen av det utökade informationsflödet, har blivit centrala för alla 

organisationer och deras verksamhet. Detta bekräftas av att den största sökmotorn, ”Google” ger 

över 90 000 träffar på det svenska sökordet ”internkommunikation” och mer än 11 700 000 på det 

engelska begreppet ”Corporate Communication”, vilket innefattar både intern och extern 

kommunikation år 2020. Det faktum att den interna kommunikationen inte längre begränsar sig till 

den informationsdelande funktionen (Strid 1999 s. 41) kräver också att synen på intern-

kommunikation förändras och att nya kommunikationsstrategier införs.  

Vikten av interkommunikationen – som traditionellt inte har fått samma uppmärksamhet som 

den utåtriktade, externa kommunikationen – likaså dess potentiella möjligheter har också 

uppmärksammats av vinstdrivande företag. En förändring som å ena sidan kan förklaras med att 

anställda och deras kunskaper har identifierats som företagets viktigaste resurser, å andra sidan med 

att växande organisationer har blivit alltmer specialiserade.  Med globaliseringen har även företag 

blivit globala och verksamma i de flesta av världens länder. Detta är en process som otvivelaktigt 

ställer ökade krav på den interna kommunikationen mellan olika dotterbolag och funktionella 

enheter inom en global koncern. Det handlar både om internkommunikationens grundläggande 

funktion att effektivt förmedla information om verksamheten både på en global och en lokal nivå 

men också om att skapa förutsättningar för olika typer av kommunikation mellan anställda och 

främja framväxten av känslan av tillhörighet hos dem. Den sociala rollen av kommunikationen, att 

skapa tillhörighet och stärka företagslojalitet, har fått ökad betydelse i alla organisationer på grund 

av att det anses bidra till att anställda trivs på sina arbetsplatser, vilket i sin tur också bidrar till ökad 

effektivitet och därför är gynnsamt för företagen: 

 

Generally speaking, when employees strongly identify with the organization that they work 
for, they are more satisfied in their work, they will be more cooperative and they will also 
demonstrate a behaviour that is helpful to the organization. (Cornelissen 2014 s. 164)  

 

Tillkomsten av företag som är verksamma på den globala marknaden har också medfört frågan om 

språkvalet i den interna kommunikationen där engelskan har blivit ett lingua franca som förstås 

och används i den gemensamma kommunikationen av företagens samtliga anställda runtom i 

världen. Men förutom engelskan är alltid minst ett annat språk ständigt närvarande i vardagen och 

det är det nationella språket i det land som det aktuella dotterbolaget är verksamt i. Medan 

språkanvändningen i all offentlig verksamhet är reglerad av Sveriges språklag, som i 10§ fastslår 

svenska som officiellt språk för myndigheter och alla organ som fullgör uppgifter i offentlig 

verksamhet (SFS 2009:600), finns det inga liknande riktlinjer för den privata sektorn. I affärslivet 

regleras språkvalet ofta av organisationens egen språkpolicy vilken ofta är enspråkig för att kunna 

överbrygga den språkliga mångfalden inom organisationen (Angouri 2013). I vissa fall har 
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organisationer ingen direkt språkpolicy utan våra dagars lingua franca, engelskan, fastslås som 

koncernspråk.  

Språkanvändning och språkval mellan engelskan och svenskan i primära engelskspråkiga miljöer 

har studerats i diverse sammanhang, inte minst när det gäller arbetslivet och den privata sektorn. I 

fokus har ofta den professionella kommunikationen, som sker mellan anställda, och den utåtriktade 

kommunikationen, mot externa parter, stått (se till exempel Nelson 2010 och Gunnarson 2009). 

Däremot har den interna kommunikationen i vilken företaget är huvudaktören inte blivit 

uppmärksammad på samma sätt. Anledningen till detta kan vara att denna kommunikation anses 

vara styrd och alldeles för välreglerad av företagens språkpolicy och språkprinciper, vilka nästan 

uteslutande fastslår engelska som koncernspråk hos multinationella storföretag. Men bortsett från 

verksamhetens officiella språk finns det tecken på – som det närmare beskrivs i följande kapitel 

om tidigare forskning – att även dessa miljöer kan vara mer eller mindre svenskspråkiga, något som 

jag tycker är intressant och värt att uppmärksamma och närmare undersöka. 

Mitt intresse för ämnet väcktes genom att jag själv jobbar på ett flerspråkigt multinationellt 

företag där både engelskan och svenskan har varit en del av arbetsdagarna. Jag har också haft turen 

att jobba inom samma koncern i två olika länder, inte bara i Sverige utan också utomlands. Mina 

personliga erfarenheter och intryck av att förhållandet mellan engelskan och det nationella språket 

ser annorlunda ut på de två kontoren jag har jobbat på har bidragit till mitt val av 

undersökningsämne. Tack vare att jag själv har arbetat på det företag där denna undersökning 

genomfördes har jag också ett inifrånperspektiv på ämnet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom ett konkret exempel undersöka hur språksituationen i den 

interna nedåtriktade kommunikationen ser ut i en flerspråkig företagsmiljö i Sverige. Studiens fokus 

ligger på språkvalet mellan engelska och det lokala språket, svenska.  

Min syftesformulering får stöd i form av följande forskningsfrågor: 

• I vilken utsträckning används engelskan och det nationella språket, svenskan, i den officiella 

interna kommunikationen? 

• Vilken ställning har svenskan som lokalt språk på ett flerspråkigt företag vars koncernspråk 

är engelska? 

• Vilka språkattityder har företagets anställda när det gäller språkval mellan engelska och 

svenska i den interna kommunikationen? 

Genom att hitta svar på dessa frågor önskar jag också få en bild av hur språkmiljön och språkvalet 

mellan engelska och det lokala språket, svenska kan bidra till skapandet av vi-känslan. Med min 

uppsats har jag därmed ambitionen att kunna bidra till diskussionen om arbetslivskommunikation 

och lyfta språkvalets viktiga roll i att skapa tillhörighetskänsla, något som har blivit en av de 

viktigaste immateriella tillgångarna för alla organisationer.  
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1.1.1 Hypotes 

Min hypotes är att trots att engelskan är det officiella koncernspråket har även det nationella 

språket, svenskan, en stark ställning i den interna kommunikationen. Denna hypotes grundar sig 

på mina personliga erfarenheter tack vare det inifrånperspektivet jag har i ämnet. 

1.2 Disposition 

Nästkommande kapitel börjar med en kort presentation av ”Företag Global” där denna 

undersökning genomfördes. Fokuset, där underlaget utgörs av en intervju med Företag Globals 

rekryteringsgrupp på HR-avdelningen - ligger på språkkravet i olika tjänster, för att kunna få en 

bättre bild och bakgrundskunskaper gällande språkkrav och själva språkmiljön på Företag Global. 

Efter den inledande presentationen redogör jag för tidigare forskning i ämnet, svenskans roll i 

engelskdominerade sektorer och miljöer samt presenterar de viktigaste begreppen och 

avgränsningarna i samband med internkommunikationen i en affärsverksamhet. 

I kapitel 3 presenteras de teoretiska utgångspunkter denna undersökning tar avstamp i. Min 

uppsats genomsyras av ett sociolingvistiskt betraktelsesätt som ser språket som social företeelse, 

förekommande i sociala situationer och interaktioner. I detta avsnitt introducerar jag också det 

svårfångade attitydbegreppet och redogör för min undersökning relevanta teorier som bilingualism 

och translanguaging-teori knutet till flerspråkighetsforskning och Wengers delaktighetsteori som 

rör skapandet av tillhörighets-och vi-känslan. 

Kapitel 4 handlar om material- och metodvalet där de fyra olika delarna av mitt material 

presenteras: nyhetsbreven, kvartalsmötena, enkätundersökningen och intervjuerna samt de olika 

metoderna med vars hjälp jag har genomfört min undersökning. 

Resultatredovisningen i kapitel 5 följer samma ordning som mitt material introducerades i 

kapitel 4. Först redovisar jag för språkvalet i nyhetsbreven, vilket följs av resultaten ur min 

deltagande observation gällande kvartalsmöten. Resultatkapitlet avslutas med analysen av 

enkätsvaren och intervjuerna. 

Baserat på mina olika delresultat återkopplar jag till mina forskningsfrågor i det sjätte och näst 

sista kapitlet i denna uppsats. I uppsatsens sista avsnitt öppnas det upp för vidare diskussionsfrågor 

och framtida forskningsmöjligheter i ämnet. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenterar jag först mitt undersökningsobjekt och ger samtidigt en bild av vilka 

språkkrav som gäller på det valda företaget. I nästa delavsnitt om tidigare forskning (2.2) redogör 

jag för tidigare forskningsresultat gällande språkval i vilka det studerades förhållandet mellan 

engelskan och svenskan samt en studie som liksom denna uppsats fokuserar på den interna 

kommunikationen inom en organisation och granskar dessutom dess samband med vi-känslan. I 

det tredje delavsnittet (2.3) fokuserar jag på att beskriva internkommunikationen och dess roll inom 

företagskommunikationen i den mån som jag tycker det är viktigt för denna uppsats. 

2.1 Om ”Företag Global” 

Företaget där jag utförde min undersökning är ett svenskt storföretag som är en del av en global 

och multinationell koncern vilken har produktionsverksamhet på flera ställen runt om i världen 

och också i Sverige. I min uppsats har jag valt att fokusera på detta företag vilket också är störst i 

landet. Av sekretesskäl namnger jag inte företaget i min uppsats och har valt att döpa det till 

”Företag Global” för att underlätta läsningen. I några fall använder jag den från engelskan lånade 

beteckningen ”sajt” (på engelska ”site”) om företaget, eftersom det är en beteckning som också 

används inom Företag Global. 

Företag Global har mer än 1 000 egna anställda och flera hundra konsulter. Organisatoriskt 

består bolaget av flera funktionella enheter. De två största med flest anställda är distributionskedjan 

(Supply Chain) och forskningen (R&D). Dessa två stora ”ben” kompletteras med flera olika så 

kallade ”funktioner” som också spelar en viktig roll i att verksamheten kan hållas igång. Dessa 

funktioner är finans, kommunikation, kvalité, HR och en övergripande Business Support-funktion.  

2.1.1 Språkkrav på företaget 

För att kunna få en gedigen och allmän bild av språkkraven på Företag Global har jag valt att göra 

korta intervjuer och samtal med dess HR-avdelning. Företag Global – liksom nästan alla 

multinationella företag – har engelska som koncernspråk. Företag Global har ingen språkpolicy 

som skulle styra den interna kommunikativa verksamheten. Vilka krav som ställs när det gäller 

språkkunskaper skiljer sig väldigt mycket åt från avdelning till avdelning. Vilka språkkrav som ställs 

beror också på vilken nivå den aktuella tjänsten befinner sig på den organisatoriska hierarkin. 

Språkkrav innebär både vilka språk och vilken kunskapsnivå som krävs i den aktuella positionen i 

fråga. Högre ledarroller medför också bredare kontakter inom den globala organisationen och 

därför ställs det också högre krav på väldigt goda kunskaper i engelska. Eftersom koncernspråket 

är engelska förväntas av merparten av de anställda att ha minst grundläggande kunskaper i det 

engelska språket men kunskaper i svenska är också ofta önskvärda vilket visar sig i att detta krav 

förekommer i de flesta tjänsteutlysningar. Det svenska språket har utan tvivel starkast ställning 

inom produktionen där instruktionerna är skrivna på det nationella språket. För att kunna utföra 

arbetet på denna avdelning är åtminstone passiva kunskaper i det svenska språket ovillkorliga. 
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Engelskan blir sekundär i detta sammanhang. Det påverkar också vilka språkkunskaper som krävs 

i tjänster på högre organisatoriska nivåer på denna avdelning. Svenskan har också en stark ställning 

i högre ledarroller inom produktionen men innebär också att ett betydligt högre krav ställs även på 

kunskaperna i engelska. Mer engelskspråkiga avdelningar är till exempel inköp och finans, där det 

i allmänhet läggs mycket större vikt på kunskaper i engelska medan svenskan inte anges som något 

krav för alla tjänster utan snarare betraktas som en fördel.  

Av Företag Globals alla ”öppningar” (utannonserade lediga tjänster) är det endast 15% som 

inte ställer krav på några kunskaper i det svenska språket. Det betyder att för mer än två tredjedelar 

av företagets tjänster behövs det kunskaper även i det nationella språket. I rekryteringsprocessen 

sker också 90% av intervjuerna på svenska.1 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Svenskans roll i en engelskdominerad sektor 

Hur förhållandet mellan engelskan som lingua franca och de nationella språken har formats och 

förändrats inom olika verksamhetsområden har länge stått i intressens fokus. Engelskans position 

har med globaliseringen och samhällets internationalisering blivit stark både i affärslivet och i 

universitets- och forskningsvärlden. Dess inflytande uppmärksammades också som en viktig fråga 

inom svensk språkpolitik redan på 90-talet (Söderlundh 2010). Wilhelm Barner-Rasmussen, 

professor i International Business vid Åbo Akademi University i Finland skrev år 2017 till exempel 

att engelskans dominans som världens globala affärsspråk ”är utom all diskussion.” (Barner-

Rasmussen 2017 s. 183). Detta kan härledas av företagens behov av effektivisering i sina 

internationella relationer och handelskontakter och har resulterat i engelskans dominans som 

koncernspråk på multinationella företag (Barner-Rasmussen 2017). Arbetskraftens ökade rörlighet 

har också bidragit till denna tendens då det inte sällan jobbar internationella anställda med olika 

förstaspråk tillsammans. I dessa situationer blir engelskan naturligt det gemensamma arbetsspråket. 

Goda kunskaper i engelska efterfrågas också av de flesta anställda, beroende på yrkesposition. De 

primärt engelskspråkiga miljöerna (vilka fastslår engelska som officiellt företags/koncern- eller 

undervisningsspråk) väcker ofta associationer och beskrivs som enbart engelskspråkiga på grund 

av att engelskan är deras officiella verksamhetsspråk. Men allt tyder på att språkbruket är mycket 

mer mångfacetterat och att svenskan som nationellt språk också har sin position i det svenska 

affärslivet. Barner-Rasmussen beskriver de multinationella företagens språkval i sin studie om valet 

mellan svenska och engelska i den finska affärssektorn som ”en komplex balansgång”, där själva 

faktumet att det ständigt är minst två språk som närvarar på arbetsplatsen leder till inbyggda 

spänningar: 

Vissa interna språkliga spänningar är inbyggda i alla multinationella företag som å ena sidan 
har engelska som officiellt företagsspråk och å andra sidan har lokala dotterbolag som till 
största delen drivs av lokal personal och verkar på ett lokalt språk. Inom ett sådant företag 
utgör valet av språk i olika praktiska situationer en komplex balansgång som inte kan tecknas 
i svartvitt. (Barner-Rasmussen 2017 s. 184) 

 
1 Baserad på information från Företag Globals HR-avdelning (Rekryteringsgruppen) 
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Detta är en intressant konstaterande med tanke på dessa företags multinationella karaktär där 

engelskans primära roll är fastställd. Allt detta tyder också på att språksituationen är mer 

sammansatt än förväntat i dessa miljöer i och med att de nationella språken också får sin roll i 

kommunikationen. Att svenskan som nationellt språk kan spela en större roll även i det 

engelskspråkiga affärslivet har också uppmärksammats i andra studier. Josephson & Jämtelid 

granskade språkvalet i både utbildningar, arbete och kulturliv (2004) och drar slutsatsen att på 

svenska arbetsplatser arbetar man på svenska även om engelskan är det officiella företagsspråket 

(Josepson & Jämtelid 2004 s. 147). Marie Nelsons avhandling i vilken hon kartlade andraspråk-

talares kommunikativa vardagspraktiker i både transaktionella (målorienterade) och relationella 

(sociala) handlingar vid ett svenskt storföretag bekräftar också att svenskan har sin väletablerade 

plats i det svenska näringslivet. Studiens resultat – som utfördes hos ett multinationellt företag vars 

koncernspråk beskrivs som amerikansk engelska – visar att det svenska språket spelar en stor roll i 

relationella sammanhang (anses dock vara mindre betydande i de transaktionella handlingarna och 

yrkespositionen är den variabeln som har störst påverkan på det). En av studiens viktigaste 

slutsatser är att den som inte behärskar det svenska språket kan på grund av detta ha svårt att delta 

i sociala aktiviteter (Nelson 2010).  

Intressant är att forskning som genomfördes i andra nominellt engelskspråkiga miljöer än 

arbetslivsrelaterade har upptäckt samma mönster och därmed bekräftat svenskans ställning. I 

Hedda Söderlundhs undersökning om relationen mellan engelska och svenska i engelskspråkiga 

universitetskurser framgår det också tydligt att svenskan används flitigt och språket beskrivs både 

som ”inofficiellt undervisningsspråk”, vilket kommer till uttryck i samtal mellan lärare och 

studenter, och som ”studiespråk” mellan studenter, även på de kurser som ges på engelska 

(Söderlundh 2010 s. 153).  

Att svenskan som lokalt språk har sin plats och roll vid sidan av engelska även i primärt 

engelskspråkiga miljöer och icke minst i affärslivet framgår tydligt av tidigare forskningsresultat. 

Söderlundhs konstaterande om att ”valet av språk behöver inte alltid bestämmas på förhand eller 

styras av riktlinjer och policydokument om verksamhetens officiella språk” (Söderlundh 2010 s. 

12) verkar därför återspegla verkligheten.  

Sofia Johanssons kandidatuppsats från Stockholms universitet (Vi-känsla och informationskedjor, 

Några medarbetares upplevelser av internkommunikationen i en komplex organisation) är intressant ur den 

synpunkten att hon – liksom jag i denna uppsats – har använt sig av språkvetenskapliga metoder 

för att kunna fånga sitt ämne som likaså rör den interna kommunikationen. Uppsatsen tar också 

sin utgångspunkt i faktumet att kommunikationen spelar en central roll i all verksamhet och vill 

komma åt vilken påverkan den interna kommunikationen har på deltagandet och 

samhörighetskänslan i en arbetsplatsmiljö (Johansson 2016 s. 1). Hennes studieobjekt hör till den 

offentliga sektorn inom vården. Det studerade vårdcentrat, liksom mitt undersökningsobjekt, 

uppvisar en ganska komplex organisatorisk struktur. Undersökningens resultat visar att möjligheten 

att kunna ta del av information hänger tätt ihop med delaktighetskänslan. Att få veta vad andra 

grupper arbetar med har också positiv påverkan på vi-känslan och denna uteblir om det finns brister 

i kommunikationen (Johansson 2016 s. 23). 

Denna uppsats har syftet att granska språkvalet mellan engelska och svenska i första hand ur 

företagets synpunkt. Min studie kan härmed ses som en tvärvetenskaplig undersökning som också 

ingår i ämnet företagskommunikation. Detta innebär att förutom det språkvetenskapliga behövs 
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det också ett annat ramverk för att kunna besvara mina forskningsfrågor. I följande delavsnitt 

utreder jag därför begreppet ”företagskommunikation” och beskriver vilken sorts roll den interna 

kommunikationen får inom affärsverksamheterna.  

2.3 Internkommunikationens roll 

2.3.1 Definition och avgränsningar 

I uppsatsens inledande ord har jag redan nämnt och introducerat vikten av en väl genomtänkt 

företagskommunikation både när det gäller kommunikation mot externa parter och interna 

intressegrupper. Kommunikationens roll har otvivelaktigt uppvärderats under de senaste 

decennierna och något som tidigare bara ansågs vara viktigt för att försäkra det nödvändiga 

informationsflödet för verksamheten anses idag vara det viktigaste verktyget för att skapa och 

forma bilden av företaget. Att tydligt kunna förmedla företagets mission, vision och värdegrunder 

till alla intressenter bidrar till att skapa en enhetlig bild om organisationen (eng. Corporate identity) 

något som har identifierats som en av nyckelfaktorerna till framgång. Bland organisationens 

intressenter hittar vi både externa och interna parter såsom kunder, leverantörer, myndigheter, 

fackföreningar, finansiärer och sist men inte minst företagets anställda (Strid 1999). 

Företagskommunikation kan på det sättet definieras som ett managementverktyg eller funktion 

som används som ramverk för att harmonisera och koordinera alla former av extern och intern 

kommunikation på ett så effektivt sätt som möjligt med syfte att skapa och upprätthålla goda 

relationer med intressenterna (Cornelissen 2014 s. 5). Tidigare har det varit mest fokus på 

kommunikationen mot de externa intressenterna och att skapa band och goda relationer med dem. 

Hit hörde traditionellt till exempel kundkontakter eller kommunikation med finansiärer medan i 

dag anses att även företagets anställda är viktiga och framförallt aktiva aktörer i att forma bilden av 

organisationen. Denna är en immateriell resurs som har fått allt större betydelse i takt med att 

skillnaderna mellan produkter och tjänster har minskats: 

There is a widespread belief in the management world that in today`s society the future of any 
company critically depends on how it is viewed by key stakeholders such as shareholders and 
investors, customers and consumers, employees, and members of the community in which the 
company operates. (Cornelissen 2014 s. 3) 

Uppvärderingen av de mjuka faktorerna som anställdas lojalitet och tillhörighetskänsla eller med 

Jan Strids ord ”att känna sig som en enda stor familj” (Strid 1999 s. 32) har också ställt ökade krav 

på den interna kommunikationen inom organisationerna. Parallellt med att moraliskt engagemang 

har blivit ett nyckelbegrepp krävs det ständigt gedigen informationsdelning om verksamheten och 

det gemensamma syftet alla jobbar för och kan identifiera sig med. 

Denna uppsats behandlar endast en del av företagskommunikation och fokuserar enbart på 

dess interna del. Sambandet mellan extern-och internkommunikation är dock starkt då enbart den 

utåtriktade kommunikationen inte kan vara tillräcklig effektiv utan dess interna motsvarighet. För 

att kunna skapa en enhetlig bild som organisationen vill förmedla till omvärlden krävs konsekvens 

i båda den externa och interna kommunikationen vilket i sin tur medför att gränserna mellan extern 
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och intern blir alltmer svårdefinierbara. Anställda spelar t ex allt större roll i marknadsföringen – 

på ett område som traditionellt tillhör den externa kommunikationen - genom att de själva blir 

ambassadörer för organisationen och varumärket (Rehnberg 2014). De alltmer komplicerade 

organisatoriska strukturer gör det också svårare att definiera en organisations gränser. För att kunna 

göra en avgränsning mellan den externa och interna delen av företagskommunikation utgår jag 

ifrån Jan Strids definition och uppdelning och låter kommunikationens syfte och dess tänkta 

mottagare markera gränserna. I denna uppsats har jag valt att granska den typen av kommunikation 

som har företagets anställda som mottagargrupp och som initieras med syfte att förmedla 

information till dem. 

Strid urskiljer två olika slag av den interna informationen. Till den ena typer hör den s.k. 

formella informationen som initieras från ledningen, alltså uppifrån, medan den andra typen är den 

s.k. informella informationen där källan för informationen är något annat/annan än 

organisationsledningen (Strid 1999 s. 21). I min undersökning är jag främst intresserad av den 

formella informationen där avsändaren är organisationen och mottagarna dess anställda.  

Den interna kommunikationen uppfyller olika funktioner inom en organisation. Strid 

identifierar tre sådana funktioner. Den mest grundläggande är den informativa funktionen som 

talar till exempel om arbetsuppgifterna och också ger vägvisning gällande praktiker, hur uppgifterna 

skall göras. Den andra funktionen är mest relevant för denna uppsats eftersom den handlar om att 

skapa deltagande och engagemang inom organisationen. Strid beskriver att förutsättningen till att 

kunna uppfylla detta syfte är kunskapsinformation, dvs att meddela information om själva 

verksamheten (Strid 1999 s. 42). Denna funktion kan ställas i parallell med vad Thunberg beskriver 

som kommunikationens sociala funktion vars syfte är att skapa tillhörighetskänsla hos anställda. 

Den tredje funktionen pekar längre än organisationens ramar och fokuserar på yttervärlden. Denna 

funktion visar också att det inte är lätt att dra tydliga gränser mellan den interna och externa 

kommunikationen. Medarbetarna kan bli de bästa ambassadörerna för själva organisationen och 

varumärket och hjälpa till med att sprida ett gott rykte. Dessutom allt som hör till den materiella 

världen som till exempel, klädsel (klädkod) och inredningsobjekt förmedlar en viss bild utåt om 

organisationen (Strid 1999 s. 48). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens undersökningsområde och syftet med att kartlägga språkvalet i den interna 

kommunikationen och undersöka attityderna och kopplingen av detta val med skapandet av vi-

känslan innebär också kombinationen av två olika forskningsområden: språkvetenskap och 

företagskommunikation. Internkommunikation kan å ena sidan inte tolkas och granskas utan sin 

organisatoriska kontext och å andra sidan kan en språkvetenskaplig undersökning av detta slag 

bidra med ny kunskap till ett annat område. I synnerhet till undersökningens tvärvetenskapliga 

karaktär har jag använt mig av flera olika teorier som stöd för mitt arbete. 

Kommunikation i arbetsmiljöerna har ända från 1980-talet studerats med hjälp av olika 

sociolingvistiska teorier och metoder (Blåsjö & Jonsson 2018). Denna uppsats har också en 

övergripande sociolingvistisk teoretisk ram och sociolingvistiskt synsätt med att fånga attityder till 

språkvalet i den interna kommunikationen. Detta görs med syfte att också kunna bidra till 

diskussionen gällande språkvalets roll i att skapa tillhörighetskänsla. Eftersom min attitydforskning 

är kopplad till frågan om språkval ger teorier om synen på språk som translanguaging (García & Li 

wei 2014) och teorier inom flerspråkighetsforskning stöd för min analys. För att kunna hitta 

samband och koppla ihop attityderna till språkvalet med tillhörighetskänslan utgår jag ifrån 

Wengers (1998) teori om delaktighet i vilken han beskriver vi-känslan och hur den kan uppnås. 

3.1 Språkattityder och språkideologier 

Tanken att språkanvändningen är tätt förbunden med den sociala verkligheten är central inom 

sociolingvistiken. Ett sociolingvistiskt betraktelsesätt innebär att språket granskas som social 

företeelse vilket inte existerar i ett tomrum utan alltid förekommer i sociala situationer och har 

något slags social påverkan (Nordberg 2013). Bengt Nordberg, professor emeritus i sociolingvistik 

vid Uppsala universitet ger till exempel följande definition: 

sociolingvistik är studiet av det ömsesidiga förhållandet mellan språk och samhälle, hur 
samhälleliga strukturer och socialpsykologiska processer styr språkbruket och hur språket och 
språkformen inverkar på samhället och är en verksam kraft bakom formerandet av sociala 
grupperingar och attityder. (Nordberg 2013 s. 15) 

Som framgår ur denna definition är forskningsgrenen väldigt bred och som tvärvetenskaplig 

disciplin kan den länkas till flera andra forskningsområden som till exempel sociologi, 

socialpsykologi, och statsvetenskap. I forskningens fokus står den rika språkliga variationen och 

olika språkformer eller varieteter. Språket är i ständig förändring som kan härledas till att det alltid 

har uppvisat en viss variation. Vi kan urskilja en historisk, geografisk och social variation. Denna 

variation är spårbar både på samhällets olika nivåer och hos den enskilda individen. Vilken språklig 

variant det används i olika kontexter ger olika sociala signaler. Detta gäller även för valet av språk 

som är ämnet för denna studie. Enligt Nordberg kan språkvalet i mångspråkiga miljöer vara av 

avgörande karaktär gällande interaktionens framgång (Nordberg 2013). På samma sätt som 

sociolingvistiken är en tvärvetenskaplig disciplin innefattar den flera forskningsområden från mikro 

till makronivå. Halvvägs mellan makro och mikronivå hittar vi i Nordbergs uppställning 
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”språkattityder”, en nivå som är relevant ur uppsatsens synpunkt eftersom den granskar attityderna 

knutna till språkvalet mellan engelska och svenska. 

Förutsättningen för att kunna granska attityderna gällande språkvalet är att kunna definiera 

begreppet vilket inte är enkelt i sig. Som Ellen Bijvoet skriver är attitydbegreppet ”svårfångat” 

(Bijvoet 2013 s. 123). Termen uppbyggs av två ordstammar, latinens ”aptitudo” som betyder 

benägenhet och ”actus” alltså handling. De olika definitionerna som ges på attityd är eniga om att 

dessa snarare är inlärda, något vi socialiseras in i, än medfödda. Det handlar om en reaktion, hur vi 

reagerar på olika företeelser. Denna reaktion kännetecknas av att vara konsekvent och beroende 

på i vilken så kallade socialisationsfas (primär eller sekundär) den förvärvades svårare eller mindre 

svårare att ändra på (Bijvoet 2013 s. 127). 

Attityder är också tydbara i språkligt sammanhang. Då är det tal om språkattityder vilka enligt 

Bijvoet kan beskrivas som ”värderande inslag i människors reaktioner gentemot språkliga varieteter 

eller deras talare” (Bijvoet 2013 s. 128). Dessa attityder kan röra språkets olika nivåer och innefattar 

inte bara språkliga varieteter utan också valet mellan olika språk. Olika språk tilldelas olika 

prestigenivåer i en gemenskap eller i ett samhälle. Vi kan också prata om språkens öppna eller dolda 

prestige. 

Språkattityder tolkas alltid på den individuella nivån medan på en högre samhällelig nivå pratar 

vi om språkideologier. Termen språkideologi är likaså svårfångad som språkattityd och har 

definierats på flera olika sätt. Gemensamt för dessa definitioner är att de pekar vidare än individen 

och beskriver den som en mer komplex, social och politisk konstruktion: 

…ideologies of language are not about language alone. Rather, they envision and enact ties of 
language to identity, to aesthetics, to morality, and to epistemology. Through such linkages, 
they underpin not only linguistic form and use but also the very notion of the person and the 
social group, as well as such fundamental social institutions as religious ritual, child 
socialization, gender relations, the nation-state, schooling, and law. (Woolard 1998 s. 20) 

De dominerande språkideologierna får oftast stöd i lag och då är de, enligt den franska sociolog- 

och kulturantropologen, Pierre Bourdieu, starkast. De rådande språkideologierna reproduceras 

sedan av individer, dvs språkets talare i samhället (Hanks 2005). På det sättet kommer 

språkideologier att hänga tätt ihop med språkattityder. 

3.2 Språksyn i förändring 

Globaliseringen har också påverkat språkbruket och medfört att vi allt oftare möter flerspråkiga 

gemenskaper i stället för rena enspråkiga. Den ökade rörligheten och friheten utvidgades också till 

språken vilka beskrevs av Blommaert & Rampton som mobila tillgångar i både sociala, kulturella, 

politiska och historiska kontexter (Blommaert & Rampton 2011). Antalet interaktioner som sker 

mellan talare som har olika modersmål har likaså ökat. Mötespunkter för dessa flerspråkiga och 

mångkulturella interaktioner är ofta virtuella plattformar för vilka Mary Louise Pratt har använt 

begreppet ”contact zones” (García & Wei, 2014 s. 9). Språk-och kulturmöten av detta slag har 

också givit utrymme för nya teorier när det gäller språksynen vilka alltmer har kommit ifrån både 

den Saussureanska strukturalismen som ser språket som ett autonomt och abstrakt system av 

grammatik och Chomskys föreställning om den kontextfria mentala grammatiken. Inom post-

strukturalismen lades det stor fokus på talaren i stället för de grammatiska strukturerna och talarens 
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aktörskap uppmärksammades i form av sociala språkhandlingar. Det är också viktigt att lägga 

märke till att dessa språkhandlingar inte existerar i något tomrum utan är inbäddade i diverse sociala 

relationer och kan därför inte granskas separat från sina sammanhang. De globala samhälleliga 

förändringarna och det förändrade sättet att leva i en globaliserad värld har alltså återupplivat den 

sociolingvistiska diskussionen om språkdefinitioner och språkstrategier och har resulterat i att den 

traditionella definitionen av språkandet eller med engelsk term ”languaging” har utvidgats (García 

& Wei, 2014 s. 11). Att fokus har flyttats till talarnas språkhandlingar och språkstrategier visar också 

att en ny term har etablerats inom sociolingvistiken, den så kallade translanguaging. 

3.2.1 Bilingualism och translanguaging teori 

Begreppet translanguaging kommer från walesiskan och lanserades av Cen Williams år 1994. Teorin 

användes först inom pedagogiken då tvåspråkiga studenter ombads om att växla mellan walesiska 

och engelska beroende på den passiva eller aktiva användningen av dessa språk (García & Wei, 

2014 s. 20). Den engelska översättningen och den idag etablerade termen translanguaging kommer 

från Baker som definierade begreppet som ”the process of making meaning, shaping experiences, 

gaining understanding and knowledge through the use of two languages” (García & Wei, 2014 s. 

20). Denna definition utvidgades senare med att båda språken används i en dynamisk process med 

syfte att organisera de mentala processerna både när det gäller förståelse, tal och lärande (García & 

Wei, 2014 s. 20). Gemensamt i dessa första definitioner är att de båda räknar med bara två språk i 

processen. Däremot pekar de vidare än den traditionella beskrivningen av tvåspråkighet (engelska 

bilingualism) som ser på språken som helt autonoma lingvistiska system med olika strukturer. För 

att kunna förstå begreppet translanguaging är det oundvikligt att reda ut först termen bilingualism i 

vilken translanguaging har sina rötter i. 

Termen, bilingual används idag enbart för tvåspråkiga individer trots att Haugens definition 

för bilingualism är en paraplyterm för människor som har det gemensamt att de inte är enspråkiga, 

alltså monolinguala. Haugens definition gör härmed ingen skillnad mellan två-och flerspråkighet. 

Haugen påpekade också utmaningen med att hålla de olika språken isär i konversationen och 

strategin att växla mellan de olika språken som kallas för kodväxling har fått stor uppmärksamhet. 

Medan den traditionella beskrivningen av bilingualism betraktar de två språken som helt skilda och 

autonoma system (markerade med L1 och L2) med tillhörande säregen språklig repertoar och 

verktyg lyfter Cummins i ett nästa steg fram språkens ömsesidiga beroendeförhållande (Linguistic 

Interdependence). Det innebär att de två språksystem ifråga (fortfarande två olika system) ses stå 

närmare varandra och Cummins förklarar också att det finns en överföring/transfer mellan dem 

tack vare den gemensamma underliggande färdigheten som binder ihop dem. Det tredje steget i 

hur bilingualismen förstås och tolkas är det dynamiska perspektivet som föreslogs av García.  

Denna teori innebär att istället för att prata om åtskilda språksystem finns det bara ett system med 

integrerade språkliga repertoarer.  

Denna nya syn på tvåspråkighet kan betraktas som utgångspunkt till translanguaging teorin 

eftersom den tar tvåspråkiga/bilinguala människornas språkpraktiker som norm. Translanguaging 

har definierats på flera olika sätt. Canagarajah som menar att förmågan till translanguaging är del 

av flerspråkiga personernas multikompetens ger till exempel följande definition: 
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the ability of multilingual speakers to shuttle between languages, treating the diverse 
languages that form their repertoire as an integrated system. (García & Wei, 2014 s. 21) 

För sfären där translanguaging sker introducerade Li Wei begreppet translanguaging space där 

flerspråkiga individer kan integrera olika sociala sfärer och härmed språkliga koder som annars hör 

till skilda och väl avgränsbara miljöer som inte brukar blandas (García & Wei, 2014 s. 24). Vi kan 

tänka till exempel på flerspråkiga barn som använder ett språk hemma i interaktion med sina 

föräldrar men vänder sig till ett annat språk i skolmiljön. Multinationella företag kan på det sättet 

också anses vara liknande mötesplatser för flerspråkiga individer som också ger utrymme för 

integrering av olika språkliga koder. 

Translanguaging förekommer inte bara i talsituationer utan även i skrift. Flerspråkiga texter 

har varit vanliga sedan antiken då det vid sidan av tidens dominanta språk, latin eller grekiska också 

förekom andra språk i skriftliga dokument. Flerspråkiga texter författades tydligen också med 

hänsyn till textens tänkta mottagare (García & Wei, 2014 s. 26). Teknologins utveckling har medfört 

att två-eller flerspråkiga texter har blivit alltmer vanliga i våra dagar. Digitala plattformar som till 

exempel e-brev och bloggar bjuder också ofta på translanguaging liksom internationella 

arbetsmiljöer där mejl har blivit det vanligaste sättet att kommunicera. 

3.2.2 Det lingvistiska kapitalet  

I och med att språksynen har förändrats har det också skett förändringar inom olika forskningsfält 

som till exempel i flerspråkighetsforskning där fokus flyttats till språket som fenomen existerande 

i ett socialt sammanhang. Det sociolingvistiska perspektivet har så småningom etablerat sig inom 

forskningsfältet och vunnit mark mot det tidigare dominerande kognitiva perspektivet (den s.k. 

Social or Multilingual turn in SLA (Second Language Aquisition)) (May 2014). 

I parallell med denna process har nya, i språkvetenskap tidigare okända begrepp etablerat sig. 

Pierre Bourdieu har introducerat, de från början från ekonomin kända begreppen, ”kapital” och 

”marknad” inom lingvistiken och härmed tilldelat dem en utökat tolknings-och användnings-

område. ”Kapital” som definieras av Bourdieu som materiella och symboliska tillgångar delades in 

i tre stora underkategorier: ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital (Bourdieu 1991). Enligt 

Bourdieu kan språk också betraktas som ett slags kapital som existerar på en så kallad ”lingvistisk 

marknad”. Utgående från den ekonomiska termen definieras en marknad som en abstrakt plats för 

utbyte av varor och tjänster i relation till utbudet och efterfrågan. Den tredje ”aktören” på en 

marknad är priset. På en marknad tilldelas/får alltså alla varor och tjänster ett värde i synnerhet till 

utbudet och efterfrågan. Bourdieu menar likaså att alla yttranden tilldelas ett värde på den 

lingvistiska marknaden. Detta värde som tilldelas ett yttrande eller ett språk kan även förklaras med 

begreppet ”prestige”. Gemensamt är i dessa värden – liksom priserna - att de inte är statiska, utan 

dynamiska som ständigt är i rörelse och förändras över tiden: 

As the rules of the game vary in different fields and continually evolve, the value of one’s 
capital also shifts as it travels across time and space. (Darvin & Norton 2015 s. 44) 

 Värdet i sig är alltså inte någon inneboende egenskap, inte givet av naturen utan något som 

etableras över tid på en marknad. 
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Denna teori pekar sedan mot mycket bredare perspektiv och har väckt frågor till exempel om 

olika språks olika värde på olika marknader. Frågan om språkens öppna eller dolda prestige har 

också diskuterats. Dessa begrepp kommer jag inte introducera mer djupgående eftersom de skulle 

falla utanför denna undersöknings ramar. 

På mindre plan och i synnerhet till denna uppsats kan arbetsplatsen där denna undersökning 

genomfördes betraktas som en lingvistisk marknad på mikronivå. På denna mikromarknad är jag 

nyfiken på vilket värde svenskan som lokalt språk tilldelas i synnerhet till engelskan som koncern-

språk.  

3.2.3 Investeringsteori 

Inom flerspråkighetsforskning har andraspråksinlärningen alltid stått i fokus. I spåret av att det 

sociolingvistiska perspektivet har etablerat sig inom forskningsfältet (poststrukturalistisk syn) har 

fokusen flyttats från de kognitiva och psykologiska på de mer samhällsrelaterade faktorerna som 

påverkar effektiviteten av inlärningsprocessen (Darvin & Norton 2015). Det tidigare etablerade 

begreppet ”motivation” som traditionellt användes ersättes av en ny term, den s.k. ”investering” som 

bättre kunde beskriva den sammansatta relationen mellan andraspråksläraren och målspråket: 

In order to capture this complex relationship of learners to the target language, Norton 
developed the sociological construct of investment as a complement to the psychological 
construct of motivation. (Darvin & Norton 2015 s. 2)  

Investment can be defined as the commitment to the goals, practices, and identities that 
constitute the learning process and that are continually negotiated in different social 
relationships and structures of power. (Darvin & Norton 2015 s. 2) 

Begreppet ”investering” är likaså ett från början i ekonomin använt begrepp som Bourdieus 

”kapital”. En investering görs alltid med tanke på framtiden och i förhoppningen av något slags 

fördel eller belöning. På samma sätt definieras ”investering” inom flerspråkighetsforsning där 

belöningen för andraspråksinlärningen är utökningen av både materiella och symboliska tillgångar 

som genom inväxling resulterar i ett större kulturellt kapital: 

if learners invest in a language, they do so with the understanding that they will acquire a wider 
range of symbolic and material resources, which will in turn increase the value of their cultural 
capital and social power. (Darvin & Norton 2015 s. 37)  

Knutna till investeringsdefinitionen ställde därför forskarna bland annat frågor om vilka fördelar 

som härstammar från investeringen dvs. vilka framtida möjligheter som framträder i samband med 

användningen av den nyförvärvade resursen. 

Som Darvin och Norton har beskrivit finns det diverse faktorer som har påverkan på 

effektiviteten av andraspråksinlärning. Hur villiga andraspråkslärare är att investera i målspråket 

beror till exempel på den föreställda identitetsbilden men också på potentialen av det kulturella och 

sociala kapitalet som resursen representerar. På samma sätt blir det också viktigt hur stort värde ett 

språk tilldelas på en viss lingvistisk marknad, något som kan kopplas till Bourdieus teori om det 

lingvistiska kapitalet som beskrevs i delavsnitt 3.2.2. 
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3.2.4 Language transfer 

En annan teori som är relevant ur min undersöknings synpunkt är teorin om språklig transfer. 

Hanna Neuser har studerat förutsägbarheten av flerspråkiga individers språkliga beteende och 

deras val av källspråk i sin avhandling (Hanna Neuser 2017: Source language of lexical transfer in 

multilingual learners). Studien fokuserar på lexikal transfer dvs. ordspecifik överförbarhet och ställer 

frågan om vilket språk fungerar som källspråk för denna transfer. Detta undersöktes både i muntlig 

och skriftlig produktion hos flerspråkiga elever i ett typiskt triglossiaområde, Luxemburg. (Staten 

Luxemburg har tre officiella språk: franska, tyska och luxemburgiska). 

Studien har visat att kontextuella variabler, som till exempel det språk som oftast används i 

samband med en viss uppgift, också påverkar vilka språk som aktiveras i olika situationer hos 

flerspråkiga individer. Aktualitet, som det kallas i studien har av flera forskare blivit identifierad 

som en av de fem faktorerna som bidrar till förutsägbarheten av flerspråkiga individers språkliga 

beteende: 

contextual variables, such as the context in which background language was acquired, for 
which purpose, using which task, and the mode it is typically used in, affect the source language 
of transfer by activating the language most closely interconnected to each of these aspects. 
(Neuser 2017 s. 232) 

Språklig transfer undersöktes både i muntlig och skriftlig produktion med hjälp av 

bildbeskrivningar och enkätsfrågor. Förutsägbarheten av källspråk för lexikal transfer räknades ut 

med statistiska metoder som trendanalys.  

Resultaten har visat att mest transfer – både i skrift och tal - kommer från tyskan, ur det språket 

som används i alla sammanhang, både i skrift (43,44%) och tal (37,38%) och både i akademisk och 

privat miljö. Användningen av luxemburgiskan begränsar sig däremot till talspråket och beskrivs 

som ett slags ”vardagsspråk” vilket knappt används i undervisningssammanhang. Detta återspeglar 

även resultatet som visar att transfer från luxemburgiskan är nästan obefintlig i skrift med enbart 

8,41%. Antalet transferord i tal är däremot nästan lika högt (35,51%) som antalet ord med tysk 

härkomst. Transfer från franskan är mindre dominant. Uppdelningen mellan skrift och tal visar 

dock tydligt även här att franskan används som myndighets- och statsförvaltningsspråk och är 

härmed kopplat till skriftlig produktion. Studieresultatet gav 25,42% transfer i skrift men bara 

8,41% i tal. (Transfer från andra språk har också uppmärksammats vilka står för de överstående 

procentandelarna) (Neuser 2017 s. 158). 

Dessa resultat indikerar att källspråket i tal med störst sannolikhet kommer vara luxemburgiska 

något som kan förutsägas med ca. 74% säkerhet medan sannolikheten att transfer kommer att 

komma från det språket i skriftlig produktion är lika med 0. Sannolikheten att tyskan blir källspråket 

i transfer i skrift ligger enligt samma modell på ca 73% och på mer än 93% i skrift. Samma siffror 

för franskan blir drygt 40% i tal och 30% i skrift (Neuser 2017 s. 164). 

Eftersom min studie också granskar språkvalet i flerspråkig miljö där merparten av de anställda 

behärskar mer än ett språk på väldigt hög nivå kan enligt Neusers studie miljön och kontexten 

också ha påverkan på språkvalet och studien och dess resultat är därför också relevant för denna 

undersökning. 
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3.3 Delaktighetsteori 

Delaktighetsteorin eller med engelsk term belonging skapades av den pedagogiska teoretikern 

Etienne Wenger (1998). Hans teori om tillhörighet är en viktig utgångspunkt för denna uppsats 

som genom att studera attityder knutna till språkval i den interna kommunikationen också vill 

komma åt hur språkvalet kan bidra till att stärka bandet mellan organisationen och dess anställda 

och härmed knyta ihop två forskningsfält, språkvetenskap och företagskommunikation. 

Enligt Wenger finns det tre olika välavgränsade sätt att skapa tillhörighets- eller vi-känsla. Det 

kan ske antingen genom engagemang (engagemang) eller föreställningsförmåga (imagination) eller 

orientering (alignment). Engagemanget handlar om delaktighet i det gemensamma menings-

skapandet vilket också blir källan till identitet, föreställningsförmågan innebär bildskapandet av 

världen och orienteringen betyder att vi ständigt koordinerar våra handlingar för att anpassa dem 

till en större struktur som omringar oss med syfte att kunna bidra till den gemensamma 

verksamheten (Wenger 1998 s. 173). 

Dessa tre sätt vilka Wenger identifierar som tillhörighetsskapande element kan också kopplas 

till kommunikationens olika funktioner som närmare beskrevs i avsnittet om definitioner och 

avgränsningar. Det är framför allt kommunikationens sociala funktion som hänger ihop med 

skapandet av vi-känslan. Denna koppling blir tydlig i en annan definition av kommunikationens 

sociala funktion, som Thunberg beskrev som ”att få medarbetarna att känna sig tillhörande 

organisationen eller företaget” (Strid 1999 s. 45). Även här framhävs att kommunikationen genom 

sin sociala funktion bidrar till ökad effektivitet och prestation på arbetet. 

Enligt Wenger kan skapandet av vi-känslan också relateras till identitetsskapandet. Vi skapar 

vår identitet inte bara utifrån vilka vi är utan också utifrån hur vi definierar oss mot andra: ”we define 

who we are by the familiar and the unfamiliar” (Wenger 1998 s. 149). Som Wenger skriver bidrar allt detta 

till vilket ”vi” som uppstår. Därför blir inte bara de aktiviteter viktiga i denna process som vi deltar 

i utan också de vi inte tar del av.  

Det råder inget tvivel om att vårt arbete, vad vi jobbar med också spelar en viktig roll i vårt 

identitetsskapande och hur vi definierar oss. Vi kan tänka till exempel på hur vi presenterar oss när 

vi träffar nya människor. Många inkluderar i sina presentationer vad de jobbar med eller om de inte 

gör det så är det ofta vår samtalspartner som ställer en fråga angående det. Tillhörighetskänslans 

närvaro som också beskrivs som ett övergripande ”vi” på arbetet är också en positiv tillgång för 

organisationen. Ett tecken på att medarbetarna trivs i sina jobb och är motiverade för att jobba för 

ett gemensamt mål. 

I Wengers definition är gemenskaper (communities) sammanhållna av praktiker och han 

identifierar tre så kallade dimensioner som sammanhållningens källor (”source of coherence”). 

Dessa är ömsesidigt engagemang (eng. mutual engagement), gemensamt förehavande (eng. joint 

enterprise) och delad repertoar (shared repertoire) (Wenger 1998 s. 72). 

Arbetsplatser kan enligt Wengers definition betraktas som praktikgemenskaper vilka 

karakteriseras av att deras medlemmar jobbar för ett gemensamt mål. Praktikgemenskaper består 

av implicita och explicita delar där den explicita delen utgörs bland annat av språk (Johansson 

2016). 
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3.4 Sammanfattning 

Denna uppsats, genom att den studerar språket och språkvalet i sitt sociala sammanhang, tar sin 

utgångspunkt i sociolingvistik, en disciplin som framhäver den sociala kontexten språket existerar 

i. För att kunna besvara min tredje forskningsfråga om hur företagets anställda förhåller sig till 

språkvalet i den interna kommunikationen använder jag mig av den teoretiska bakgrunden om 

attitydforskning och språkattityder som också hör till denna språkvetenskapliga gren. Mina 

undersökningsmetoder; enkätundersökning, intervjuer och deltagande observation är också 

samhällsvetenskapliga och karakteristiska för sociolingvistisk forskning. 

Företaget där undersökningen genomfördes är en flerspråkig arbetsgemenskap som ger 

utrymme för interaktioner mellan flerspråkiga talare med olika modersmål. Denna arbetsplatsmiljö 

kan därför beskrivas både med May Louise Pratts term ”contact zone” och Li Weis 

”translanguaging space”. I denna miljö gör möten (både personliga och virtuella) mellan fler-

språkiga medarbetarna integreringen av olika språkliga koder och translanguaging möjligt som 

också visar sig i den interna kommunikationen. 

Etienne Wengers delaktighetsteori har utvecklats och använts framför allt inom pedagogiken 

och har därför främst koppling till skolmiljöer. Teorin som betonar medverkan, delaktighetens roll 

i att skapa vi-känsla är också relevant för denna uppsats eftersom den kan användas som 

utgångspunkt för att kunna bidra till diskussionen om internkommunikationens och språkvalets 

roll i att skapa tillhörighetskänsla. Men trots att delaktighetsteorin framför allt hör till pedagogik 

och utgår ifrån skolgemenskaper anser jag att den också lätt kan tillämpas på andra gemenskaper 

som arbetsplatsmiljöer och ger därför en relevant teoretisk bakgrund också till denna uppsats. 
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4 Material och metod 

På grund av att den interna kommunikationen sker parallellt på diverse olika kanaler på en 

arbetsplats har jag ambitionen att beskriva denna kommunikation från flera olika håll för att kunna 

få en sådan fullständig bild om språkvalet som möjligt. Mitt material består därför av flera olika 

typer av delmaterial (sammanlagt 4 stycken) vilka kan delas in i två större grupper beroende på 

vilken frågeställning de responderar på.  

Företag Globals nyhetsbrev och kvartalsmöten utgör den ena stora gruppen och fungerar som 

underlag för att bättre kunna förstå den allmänna språkmiljön som omringar företagets anställda. 

Genom att granska språkvalet i dessa material har jag förhoppningen att få svar på min första och 

andra frågeställning dvs vilka språk, och i vilken utsträckning, används i den interna 

kommunikationen och vilken ställning det lokala språket, svenskan har i den. 

Den andra delen av uppsatsens material svarar på min tredje frågeställning om språkattityder 

gällande språkvalet hos Företag Globals anställda. Det andra delmaterialet utgörs därför av svaren 

på en enkätundersökning och fyra intervjuer. Denna andra grupp av materialet är av mer kvalitativ 

karaktär. Syftet är att få en inblick i hur den interna kommunikationen upplevs av anställda när det 

gäller språkval. Enkätundersökningen genomfördes först och kompletterades sedan med fyra 

intervjuer för att bättre kunna tolka enkätresultaten och eventuellt få ny kunskap med hjälp av en 

kvalitativ undersökning. De fyra delmaterial min studie grundar sig på är alltså de följande: 

• Nyhetsbrev 

• Kvartalsmöten 

• Enkätundersökning 

• Intervjuer 

4.1 Nyhetsbrev och kvartalsmöten 

I detta delavsnitt redogör jag för den delen av mitt undersökningsmaterial som kommer att ge svar 

på min första och andra forskningsfrågeställning dvs nyhetsbreven ock kvartalsmöten. Den andra 

delen av mitt material (enkätundersökningen och intervjuerna) har jag valt att presentera i det 

nästkommande avsnitt (4.2.). Eftersom både enkätundersökningen och intervjuerna hänger tätt 

ihop med metoden anser jag vara motiverat att beskriva dem tillsammans. 

4.1.1 Nyhetsbrev 

Kommunikationen sker genom olika kanaler och vi kan urskilja både direkta och indirekta 

informationsvägar (Strid 1999). I en företagsmiljö utgör traditionellt de olika formerna av 

personliga möten den vanligaste plattformen till den direkta informationsdelningen medan t ex 

affischer och meddelanden på företagets anslagstavlor samt videomeddelanden kan räknas som 

indirekta kommunikationsvägar. Men på liknande sätt som gränserna mellan den muntliga och 
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skriftliga kommunikationen har blivit alltmer suddiga har också denna traditionella uppdelning av 

kommunikationsvägarna blivit ännu mer svårdefinierbar. Tendensen i kommunikationen visar en 

förskjutning mot de direkta vägarna, detta även när det är tal om traditionellt indirekta 

kommunikationsvägar. Vi kan också hitta exempel på denna tendens på Företag Global i vars 

nyhetsbrev – vilka distribueras i mejlform och hör till de indirekta kommunikationsvägarna – 

meddelas till exempel ofta informationen i ett par minuter långa videosekvenser – något som står 

närmare den direkta vägen för att nå adressaterna – medan den skrivna texten begränsas till bara 

för att introducera videoklippets ämne och personen som kommer att presentera det.  

I denna uppsats har jag valt att undersöka både en indirekt kommunikationsform och en annan 

som hör till den direkta vägen av informationsdelning. Nyhetsbreven, trots att de uppvisar en viss 

blandning med videosekvenser, hör till den indirekta vägen av informationskanalerna. 

Kvartalsmöten som hör till den andra kommunikationsformen, den direkta vägen kommer jag att 

introducera i den nästkommande punkten (4.1.2). 

Nyhetsbreven distribueras i mejlform på Företag Global och är den typ av 

kommunikationskanal som används mest för kommunikativa ändamål generellt sett inom 

företaget. Fördelen med denna kommunikationsform är att alla tänkta mottagare runt om i världen 

lätt kan nås genom att olika distributionslistor används. På en distributionslista samlas alla 

mejladresser som hör till en viss grupp och som därför har något gemensamt. En anställd är med 

på flera olika distributionslistor. Någon som jobbar på Företag Global är till exempel säkert del av 

en distributionslista som skickas ut för företaget, en som distribueras för Sverige, en som gäller den 

större regionen Europa och flera andra som har anknytningar till ens jobbfunktion. Informationen 

och nyheterna kan på det sättet lätt delas med företagets anställda och jag tycker att dessa 

nyhetsbrev därför utgör en bra utgångspunkt och är ett bra underlag för min undersökning.  

Inom koncernen dit Företag Global tillhör används det nyhetsbrev på olika nivåer från global 

till den mest lokala som bara rör det aktuella företaget. Dessa nyhetsbrev har både en 

informationsdelande och social funktion och används inte bara för att meddela information utan 

också för att styrka tillhörighetskänslan båda mellan företaget och dess anställda och kollegorna 

sinsemellan. På ett multinationellt företag med välstrukturerad verksamhetsuppdelning spelar dessa 

funktioner av kommunikation – båda den informativa och den sociala – en ännu viktigare roll än i 

mindre organisationer. Att upprätthålla ett gediget informationsflöde är nödvändigt för att 

verksamheten kan hållas igång på så hög nivå som möjligt. Att underlätta kommunikation mellan 

kollegor som samarbetar med varandra inte sällan på daglig basis men är placerade i olika länder är 

den ena aspekten av detta informationsflöde medan att ge information som når alla är den andra. 

Nyheterna och de olika nyhetsbrev som skickas ut med jämna mellanrum till företagets anställda 

kommer också ut på olika organisatoriska nivåer. Företag Global består också av diverse 

avdelningar (som närmare har beskrivits i kapitel 2.1) vilka i sin tur alla ingår i olika större 

organisatoriska enheter. Därför finns det också vissa skillnader i vilka nyhetsbrev som skickas ut 

till olika avdelningar som är intressanta för det specifika verksamhetsområdet men inte lika 

relevanta för medarbetare som jobbar på andra avdelningar. Eftersom jag är nyfiken på den 

språkliga variationen som når företagets samtliga anställda och deras attityder till den har jag 

fokuserat på de nyhetsbrev som har Företag Globals anställda som en av sina mottagargrupper. 

Eftersom det varierar vilka nyhetsbrev man får beroende på funktionen och vilken avdelning man 

jobbar på har jag valt att utgå ifrån en specifik avdelning som jag själv har jobbat på. Denna 
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avdelning hör till leveranskedjan (distribution) där det ställs krav på kunskaper i både svenska och 

engelska. Förutom de nyhetsbrev som företagets anställda får automatiskt baserade på deras 

arbetsroller finns det andra typer av nyhetsbrev som inte är strikt jobbrelaterade och som 

informerar t ex om olika fritids- och gruppaktiviteter och kommande kulturella- och 

idrottsevenemang. Anmälning på dessa distributionslistor sker individuellt via mejl efter eget 

intresse. 

På grund av att Företag Global är börsnoterat och rapporterar finansiellt resultat till sina 

aktieägare kvartalsvis följer merparten av bolagets verksamhet denna rytm och icke minst 

frekvensen av nyhetsbrevens utkomst bestäms med tanke på denna kvartalsvisa uppdelning av året. 

Därför har jag också valt att följa och granska nyhetsbrevens språk under en kvartalsperiod. 

Undersökningen genomfördes löpande under det sista kvartalet 2018 som omfamnade de tre 

månaderna oktober, november och december.  

Under den första månaden av 2018:s sista kvartal (oktober) identifierade jag 30 nyhetsbrev 

som skickades ut till de anställda som jobbade på den avdelning jag valde som utgångspunkt för 

min studie. Denna mängd av utskickade nyhetsbrev kan anses vara mer eller mindre stabilt (40, 

respektive 22 nyhetsbrev från november och december) eftersom en del av nyhetsbreven 

distribueras med jämna mellanrum. Flertalet av Företag Globals nyhetsbrev publiceras under 

samma rubrik i serieform så de är lätt identifierbara både när det gäller innehåll och på vilken 

organisatorisk nivå de distribueras. Texternas tillgänglighet är begränsat av sekretesskäl.  

I följande tabell (Tabell 1) presenterar jag typer och organisatorisk nivå på de nyhetsbrev som 

jag identifierade på den valda avdelningen. De gråmarkerade nyhetstyperna är specifika och 

distribueras inte utanför Företag Global. Vid dessa nyhetsbrev har jag även angett frekvens på deras 

publicering. 

Tabell 1. Typer av nyhetsbrev 

Nyhetsbrev Kort beskrivning Frekvens Organisatorisk nivå 

Brev A finansiella uppdateringar Kvartalsvis knutet till verksamhet 

Brev B att uppmärksamma anställda Kvartalsvis knutet till verksamhet 

Brev C aktualiteter, intressanta fakta varannan vecka knutet till verksamhet 

Brev D kick-off Årligen knutet till verksamhet 

Brev E organisatoriska nyheter oregelmässigt, vid behov knutet till verksamhet 

Brev F om händelserna på sajten oregelmässigt, vid behov 
knutet till Företag 
Global 

Brev G kommunikation på koncernnivå   Global 

Brev H VD meddelanden  Global 

Brev I föreningsmeddelanden   Global 

Brev J distributionskedja   Global, Division 

Brev K aktualiteter, intressanta fakta   Division 

Brev L 
uppdatering om pågående 
förändringar  Division 

Brev M nyheter Europa   Europa 

Brev N nyheter Sverige   Sverige 
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På den valda avdelningen har jag identifierat 14 olika typer av nyhetsbrev vilka jag har grupperat 

(från A till N) baserat på deras innehåll och givit en kort beskrivning av dem. Tre typer av 

nyhetsbrev är globala, dvs skickas ut till koncernens alla anställda medan ett begränsas geografiskt 

till Europa (Brev M) och ytterligare ett distribueras bara i Sverige (Brev N). Ett av nyhetsbreven 

rör enbart den granskade sajten som motsvarar Företag Global. Merparten av nyhetsbreven 

distribueras med jämna mellanrum medan några (Brev H och L) skickas ut vid behov. De 

sistnämnda breven informerar ofta om pågående förändringar och viktiga aktualiteter. 

4.1.2 Kvartalsmöten 

Det andra delmaterialet utgörs av Företag Globals kvartalsmöten. Dessa möten hör till den andra, 

den direkta vägen av informationskanalerna. Som mötets namn syftar på inträffar dessa möten med 

jämna mellanrum en gång per kvartal, dvs fyra gånger per år och ger ofta en tillbakablick på den 

föregående, avslutade perioden. Kvartalsmöten är de största mötena på Företag Global dit alla 

anställda får inbjudan. Inbjudan skickas ut via mejl till Företag Globals samtliga anställda från 

kommunikationsenheten en månad innan eventet äger rum. I inbjudan presenteras det också en 

kortfattad agenda om de viktigaste mötespunkterna. Deltagandet är frivilligt och det krävs ingen 

föranmälan för det. Tidsramen för mötet är satt på en timme. Dessa möten har en tydlig 

informationsdelande och social funktion. Mötet är uppdelat i olika sekvenser, där i varje sekvens 

introduceras ett nytt ämne, presenterat av en ny person som är expert på det aktuella området. 

Presentationerna får alltid visuellt stöd i form av Powerpoint (ppt) bilder vilka visas på två stora 

skärmar bakom podiet i bakgrunden. Ofta tas det upp aktualiteter och viktiga händelser i företagets 

verksamhet, vilka sedan sätts in i en större kontext och ofta kopplas till det arbete som utförts mer 

lokalt. Antalet sekvenser varierar men mötet är satt på en timme. Presentationerna är inramade av 

ett inledande tal av Företag Globals vd och avslutas alltid med frågestund. 

Kvartalsmöten är de enda tillfällen som ger möjlighet för personliga möten för samtliga 

anställda genom att alla deltagare samlas i en gemensam stor lokal. Andra möten – förutom att de 

inte rör samtliga anställda – hålls ofta via digitala plattformar och audiovisuella verktyg för att 

överbrygga det geografiska avståndet. Man får oftast logga in i en call, dvs gruppsamtal via 

audiovisuella kommunikationsverktyg, för att lyssna och delta på dessa möten. Det finns även andra 

typer av möten på anläggningen som bjuder på personlig kontakt och direkt kommunikation mellan 

anställda men dessa rör oftast mindre grupper som ett team, en projektgrupp eller en avdelning. 

Kvartalsmöten är därför speciella pga att de har alla anställda på Företag Global som adressat och 

av denna anledning har jag valt att inkludera två av dessa möten i mitt material.  

4.2 Enkäter och intervjuer 

Eftersom jag har använt mig av flera olika material i min uppsats har jag också tillämpat olika 

metoder för att genomföra analyserna av materialet. De olika metodologiska tillvägagångssätten 

som har tillämpats i studien kommer att presenteras i detta avsnitt. 
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 Studiens material har samlats in i flera olika steg. Materialinsamlingen för nyhetsbreven och 

kvartalsmöten har skett omgående och delvis parallellt med insamlingen av andra gruppen av 

delmaterialet som sedan användes för en mer kvalitativ undersökning. 

De nyhetsbrev som har nått den utvalda avdelningen har metodiskt samlats ihop från 

mejlkorgen och delats in i de kategorier som har presenterats i Tabell 1 med hjälp av en Excel-fil. 

Antalet brev som tillhörde de olika kategorierna räknades och språkvalet i dem analyserades. På 

detta sätt har jag kunnat sammanställa mitt resultat i en jämförelse mellan månaderna under en 

period av ett kvartal. Parallellt med detta arbete och med insamlingen av materialet för den 

kvalitativa undersökningen har jag genomfört två deltagande observationer. Metoden av deltagande 

observation beskrivs närmare i punkt 4.2.3. 

Materialinsamlingen för den andra delen av mitt material har skett i två olika steg, delvis via 

webbenkät som utgjorde grunden till en djupare kvalitativ undersökning och i form av intervjuer 

under det andra kvartalet i 2019. I distributionen av enkäten fick jag hjälp av Företag Globals HR- 

avdelning som skickade ut min enkät tillsammans med en kort presentation av min undersökning 

via deras distributionslistor på jobbmejl. På det sättet har frågorna nått ut till flera avdelningar som 

har olika språkkrav. Detta var viktigt för att kunna fånga flera åsikter och därmed få en så 

omfattande bild om språkanvändningen på Företag Global och språkattityder som möjligt. Det är 

däremot svårt att uppskatta och säga exakt hur många anställda och avdelningar som har fått ta del 

av frågorna eftersom länkarna också skickades vidare via personliga kontakter.  Enkäten – i form 

av två länkar – och själva presentationstexten var tvåspråkig och tillgänglig på både svenska och 

engelska. Enkätens frågor, båda på svenska och engelska finns som bilaga 1 och 2. (se Bilaga 3 om 

mejltexten med vilken enkäterna skickades ut).  

4.2.1 Enkätundersökning 

Enkäten har blivit utformad med hjälp av webbaserade verktyg och mallar och varit tillgänglig i 

form av två länkar under en treveckors period. Med tanke på undersökningsmiljöns flerspråkiga 

karaktär var frågorna tillgängliga både på svenska och engelska (därav två olika länkar). Att utforma 

enkätformuläret på båda språken var också viktigt ur den synvinkeln att kunna få med svar från 

anställda som antingen inte behärskar det svenska språket eller inte känner sig helt bekväma med 

att besvara frågorna på svenska. På det sättet möjliggjordes att alla, oavsett språkkunskaper, kunde 

inkluderas i enkätundersökningen. Vilket språk respondenterna har valt att fylla i enkäten på kunde 

också tolkas som ett resultat i sig.  

Enkäten distribuerades med hjälp av Företag Globals HR-avdelning och via deras 

distributionslistor. På det sättet blev det möjligt att nå så många anställda som möjligt och också 

på diverse avdelningar vilka har olika språkkrav gällande kunskaper i det svenska och engelska 

språket. Efter att HR har skickat ut enkäten vidarebefordrades den också via personliga kontakter 

efter snöbollsmetoden. För att inte påverka språkvalet för ifyllandet av enkäten, dvs vilken länk 

som ska väljas, angavs det medvetet inga vidare instruktioner eller kommentarer i mejltexten på 

undersökningens tvåspråkiga karaktär (se mejltexten i Bilaga 3).  

Både den svensk-och engelskspråkiga enkäten bestod av tre identiska avsnitt varav den första 

innehöll allmänna personliga bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildningsnivå och frågor om 

språkkunskaper både i det svenska och engelska språket. Den fjärde och femte frågan, som rörde 
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språkkunskaperna var av särskild betydelse där respondenterna fick välja på flera svarsalternativ. 

Det angavs fyra alternativ för att komplettera den svenskspråkiga enkätens ofullständiga mening: 

”Mina kunskaper i svenska”: 1.) Modersmålstalare, 2.) Andraspråkstalare med mycket bra 

kunskaper i svenska, 3.) Andraspråkstalare med goda kunskaper i svenska och 4.) Andraspråkstalare 

i början av inlärningsprocessen. Dessa kategorier matchades sedan med den engelskspråkiga 

enkätens svarsalternativ på samma fråga (”My language knowledge in Swedish”) där jag i stället för 

begreppet ”andraspråkstalare” använde – förutom kategorin modersmålstalare - den europeiska 

skalans nivåer (A1-A2, B1-B2 och C1-C2) vilka utgör den gemensamma referensramen för språk 

inom EU och också används i Europass.2 Detta gjorde jag med tanke på att de som väljer att fylla 

i den engelskspråkiga enkäten troligtvis är andraspråkstalare vilka – ifall de har kunskaper i det 

svenska språket – har läst detta som andraspråk och att i så fall skulle denna nivåindelning vara till 

hjälp för att göra en bedömning om ens språkkunskaper. Med tanke på att denna skala inte används 

officiellt utanför EU innehöll svarsalternativen också en kort beskrivning om vad dessa nivåer 

innebär. 

Enkätundersökningens andra avsnitt handlade om arbetslivsrelaterade frågor. Här var jag 

nyfiken på hur länge respondenterna har jobbat på Företag Global, på vilken avdelning och i vilken 

position de jobbar samt vilka språkkrav det finns i informanternas nuvarande yrkesroll. Dessa 

frågor ställde jag med tanke på att det finns skillnader när det gäller språkkrav beroende både på 

avdelning och position i den organisatoriska hierarkin. Frågorna i det tredje avsnittet rörde 

nyhetsbreven och kvartalsmöten och språkvalet i den interna kommunikationen. Frågor ställdes 

om hur ofta man läser företagets nyhetsbrev och deltar på kvartalsmöten. Följdfrågor riktades in 

på om det finns något samband mellan vilka nyhetsbrev en föredrar att läsa och språkvalet i dem 

samt om det är viktigt, och i så fall av vilken anledning, att de lokala nyhetsbreven också kommer 

ut på svenska. Likadana frågor ställdes i samband med kvartalsmöten. Frågan ställdes också om det 

någonsin har hänt att man har missat information på grund av språkvalet. Avsnittets sista fråga 

syftar på att kunna kartlägga språkattityderna. Respondenterna ombads att uppge i vilken mån de 

håller med följande påståenden om, t ex att ”Det räcker om all kommunikation är enspråkig dvs 

sker enbart på engelska på ett multinationellt företag.” eller ”På ett svenskt företag är det bra om 

de lokala nyheterna också kommer ut på svenska.”  

Den engelskspråkiga enheten skiljer sig åt från den svenskspråkiga i att den har ett fjärde 

avsnitt med två extra frågor. Jag var nyfiken på om respondenten – ifall han/hon inte behärskar 

det svenska språket – har planer på att lära sig det och om svaret är ja, varför han/hon tycker det 

är viktigt.  

Enkäten utformades så att den inte skulle ta mer tid än tio minuter att fylla i, med tanke på att 

den distribuerades via interna distributionslistor, dvs jobbmejl och därför var det viktigt att kunna 

besvara dem relativt snabbt, även på arbetstid. Frågorna som ställdes var av denna anledning 

mestadels slutna frågor med flersvarsalternativ. Två öppna frågor ställdes – båda två som 

följdfrågor – där jag mest var nyfiken på anledningarna till det föregående svaret och ville inte på 

något sätt påverka respondenterna. Dessutom användes det en fyrgradig Likertskala för fråga 19 

där jag var nyfiken på respondenternas attityder gällande fyra påståenden.  

 
2 Europass webbsida: https://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr, hämtat: 
2019.04.14. 

https://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr
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Det svenskspråkiga frågeformuläret bestod av sammanlagt 19 medan den engelskspråkiga av 

21 frågor. Jag har valt att inte göra merparten av frågorna obligatoriska för att öka chansen att få 

så många svar som möjligt. Båda enkäter var tillgängliga under en treveckorsperiod. Enkätsvaren 

analyserades sedan med hjälp av statistiska metoder. 

4.2.2 Intervjuer 

Enkätundersökningen efterföljdes av fyra intervjuer. Tanken från början var att genomföra tre 

intervjuer så att en anställd från varje grupp, baserat på deras kunskapsnivå i svenska - en 

modersmålstalare, en andraspråkstalare med goda kunskaper i det svenska språket och en som inte 

behärskar det lokala språket – kunde involveras i studien. Detta utökades till fyra intervjuer i 

efterhand så att ytterligare en avdelning kunde representeras. En anställd med svenska som 

modersmål intervjuades, två som har annat modersmål än svenska men också behärskar det 

svenska språket och jobbade på olika avdelningar och en fjärde informant som inte har några 

kunskaper i det svenska språket och enbart använder engelska på sitt jobb. För att undersökningen 

ska vara så representativ som möjligt valde jag intervjupersoner från olika avdelningar och som har 

arbetat olika länge på Företag Global. Två av mina intervjupersoner jobbade på inköp, en på 

distribution och en på forskningsavdelningen. De refereras till som Respondent 1, 2, 3 och 4 i 

uppsatsen. 

Intervjuerna genomfördes på jobbet utanför arbetstid. Två av respondenterna tog emot mig 

och intervjuades i sina egna kontor och för den tredje och fjärde intervjun – på grund av det öppna 

kontorslandskapet - bokades ett mötesrum på samma avdelning där intervjupersonen arbetade. Att 

genomföra intervjuerna i mindre mötesrum var fördelaktigt eftersom dessa var avsedda och inredda 

för liknande personliga samtal, där alla eventuella störningar uteslöts. Dessutom försäkrade 

ljudisoleringen kvaliteten på inspelningarna.  

Att genomföra intervjuerna på kontoret var både praktiskt och viktigt för undersökningen. 

Enkätfrågorna distribuerades också via jobbmejl och besvarades därför med störst sannolikhet på 

arbetstid. Efter analysen av enkätsvaren hade jag hypotesen om att miljön också påverkade 

språkvalet i enkätfrågorna. Därför var det betydelsefullt att genomföra intervjuerna i samma miljö 

i vilken frågeformuläret besvarades. På det sättet blev det också tydligt att min undersökning var 

kopplad till språkmiljön på jobbet och kontoret.  

Intervjuernas tid varierar lite och är mellan 7 och 16 minuter långa. I början av varje intervju 

tillfrågades deltagarna om de kände sig bekväma med att bli inspelade och alla fyra respondenterna 

gav samtycke till det.  

I början av varje intervju ställde jag liknande bakgrundsfrågor som jag hade i min enkät. Syftet 

med intervjuerna var å ena sidan att kunna jämföra deras resultat med enkätresultaten, å andra sidan 

att uppnå bättre förståelse i vissa frågor som valet av enkätspråk och valet av presentationernas 

språk på kvartalsmöten. Jag ville inte styra intervjuerna särskilt mycket utan lät respondenterna 

berätta så fritt som möjligt med hjälp av stödfrågor. Tre av intervjupersonerna har också besvarat 

min enkät och var därför redan bekanta med min forskning och dess syfte. I den fjärde intervjun 

där respondenten inte kände till min enkät lades det större vikt på genomgången av enkätfrågorna. 

Två återkommande frågor ställde jag till respondenterna varav den första enbart till dem som också 

besvarade enkäten: 
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• Vilken av de två länkarna har du öppnat för att besvara enkäten, den svensk-eller den 

engelskspråkiga? Var det var ett medvetet val? 

• Om du hade fått uppdraget att göra en presentation på ett kvartalsmöte, vilket språk 

hade då du valt? 

Intervjuerna har sedan transkriberats och citerats vid analys och resultatredovisning i avsnitt 5.4. 

Transkriptionsnyckeln finns i Bilaga 4.  

4.2.3 Deltagande observation 
 

Den tredje metoden jag har använt mig av för att kunna få svar på mina forskningsfrågor var 

deltagande observation. Detta tillvägagångssätt är knutet till ett specifikt delmaterial i min 

undersökning, dvs kvartalsmöten vilka jag själv har deltagit på. Att inkludera ett etnografiskt 

deltagarperspektiv i en sociolingvistisk studie som denna uppsats har fördelen att kunna sätta större 

fokus på den kommunikativa kontexten och på det sättet ge en helhetsbeskrivning (Rampton 2007, 

Creese 2008 i Söderlundh 2010). Jag anser att detta är en viktig aspekt av min studie som har som 

syfte att kartlägga en komplex språkmiljö. 

I ramarna av denna undersökning har jag deltagit på två av Företag Globals kvartalsmöten 

(eng. Townhall) varav det ena hölls under sista kvartalet i 2018 och det andra under första kvartalet 

2019. Vid dessa tillfällen har jag enbart fokuserat på och gjort anteckningar om vilket språk som 

används under mötets olika sekvenser. Mina anteckningar från dessa två möten utgör underlaget 

för min analys och är en del av mitt material. Analysen introduceras i kapitel 5. 
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5 Resultat 

 

I kommande avsnitt presenterar jag min analys av varje enskilt delmaterial jag har använt för att 

genomföra min undersökning. Analysen följer den ordning jag har presenterat mina delmaterial i i 

föregående avsnittet om material och metodval. Först presenterar jag språkvalet i Företag Globals 

nyhetsbrev som följs av analysen och resultatredovisningen av de två valda kvartalsmöten jag har 

deltagit på och enkätundersökningen. Slutligen redogör jag för de fyra intervjuerna som 

genomfördes med fyra av Företag Globals anställda. 

5.1 Språkval i nyhetsbreven 

På ett multinationellt företag vars koncernspråk är engelska är det naturligt att nyhetsbreven är 

dominerade av engelska. Informationen måste vara tillgänglig för alla och det är koncernspråket 

som möjliggör att alla anställda kan få ta del av informationen som distribueras.  

I alla de sex typer av nyhetsbrev (A-F) som kommer ut med jämna mellanrum och når ut till 

alla anställda på Företag Global är engelskan närvarande. Organisatoriska nyheter (se Tabell 1. Brev 

typ E) och Sverigenyheter (Brev typ N) kan också skrivas på svenska men alltid i par med den 

engelskspråkiga texten.3 Den sistnämnda typen av nyhetsbrev utgör en egen och särskild kategori i 

och med att den första texten man läser är på svenska som efterföljs av den engelska 

översättningen. Svenskan får alltså en primär roll här och i början av texten anges på engelska att 

den engelskspråkiga versionen kan hittas längre ner i mejlet. Dessa nyhetsbrev informerar om de 

mest lokala nyheterna som är specifikt kopplade till den sajten jag har valt att undersöka. 

Gemensamt är alltså att engelskan som lingua franca alltid är närvarande i Företag Globals 

nyhetsbrev men när det gäller lokala nyheter framhävs även det lokala språket som till och med får 

en primär roll i och med att den svenskspråkiga texten kommer först i dessa mejl.  

I mitt material framkommer det bara enstaka belägg på enbart svenskspråkig 

informationsspridning. Dessa kan hittas sporadiskt i materialet som till exempel från oktober 

månad 2018 då, av 30 insamlade nyhetsbrev var ett tvåspråkigt och ett skickades ut enbart på 

svenska. Det tvåspråkiga nyhetsbrevet hör till kategori F (se kategoriindelningen i Tabell 1 på sida 

21) och informerar om händelserna på sajten båda på svenska och engelska. Det endast 

svenskspråkiga brevet ingår i kategori N (nyheter Sverige). Mejlet är väldigt kort och innefattar 

praktisk information. Intressant är att mejlrubriken är skriven på engelska medan den korta 

mejltexten är författad på svenska. Det är sannolikt att mejlet skickades ut mer med syfte av snabb 

informationsdelning och inte som ett riktigt nyhetsbrev vilket skulle kunna förklara språkväxlingen. 

Under denna månad skickades det ut ytterligare ett mejl tillhörande grupp N men detta skrevs 

enbart på engelska.  

Det totala antalet analyserade nyhetsbrev fördelat enligt språk kan hittas i Tabell 2 nedan: 

 

 

 

 
3 Källa: Intervju med kommunikationsavdelningen, 2018 oktober 
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Tabell 2. Antal nyhetsbrev fördelade efter språk i oktober 2018 

Oktober 2018   

Språk Antal (st) 

Enbart på engelska 28 

Tvåspråkiga 1 

Enbart på svenska 1 

Summa 30 

 

Siffrorna gällande språkfördelningen ser likadana ut för november månad 2018. Antalet nyhetsbrev 

som skickades ut denna månad var fler än i oktober (40 identifierade nyhetsbrev jämfört med 30 i 

föregående månaden). Ett av dessa 40 insamlade nyhetsbrev var tvåspråkigt medan ytterligare ett 

mejl skickades ut enbart på svenska. Nyhetsbrevens fördelning enligt språk i november månad 

2018 visas i tabellen nedan. 

Tabell 3. Antal nyhetsbrev fördelade enligt språk i november 2018 

November 2018 

 Språk Antal (st) 

Enbart på engelska 38 

Tvåspråkiga 1 

Enbart på svenska 1 

Summa 40 

Det tvåspråkiga nyhetsbrevet ingår i brev typ N som enligt rutinen skrivs på båda språk. Det enbart 

svenskspråkiga nyhetsbrevet har också lokal anknytning och är kopplat till sajten och informerade 

om pågående fritidsaktiviteter och friskvård, som inte är jobbrelaterade och därför inte har 

inkluderats i Tabell 1. För att få liknande nyhetsbrev om träningsmöjligheter och fritidsaktiviteter 

via mejl måste man ansluta sig till en specifik distributionslista. Detta är alltså inget nyhetsbrev alla 

anställda får automatiskt utan bara de som intresserar sig för hälsonyheter och anmäler sitt intresse 

genom att själva ansluta sig till distributionslistan. Dessa brev distribueras alltid på svenska. 

Bland nyhetsbreven från december 2018 hittar vi två stycken tvåspråkiga men inga enbart 

svenskspråkiga. Ett av dem är samma typ av nyhetsbrev som från november och informerar om 

de lokala händelserna. Det andra däremot kommer inte från någon intern kommunikationsgrupp 

utan från faciliteten och sprider praktisk information om anläggningen. Antalet observerade 

nyhetsbrev och dess kategorisering enligt språk visas i Tabell 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Tabell 4. Antal nyhetsbrev fördelade enligt språk i december 2018 

December 2018 

Språk Antal (st) 

Enbart på engelska 20 

Tvåspråkiga 2 

Enbart på svenska 0 

Summa 22 

Mönstret angående språkfördelning i nyhetsbreven är likt i materialet eftersom det är samma typer 

av nyhetsbrev som skickas ut med jämna mellanrum. Skillnaderna i det totala antalet beror på att 

en del av nyhetsbreven skickas ut oregelbundet, vid behov. Språkmässigt är det de engelskspråkiga 

nyhetsbreven som dominerar eftersom övervägande delen av dem distribueras även globalt då 

engelskan blir det överbryggande språket. De lokala nyheterna kommer däremot också ut på 

svenska och den efterföljande engelskspråkiga texten översätts från det lokala språket och inte 

tvärtom. De exempel i materialet som enbart distribueras på svenska är nyhetsbrev som är valbara 

att få som mejl och kretsar kring lokala aktiviteter och idrottsgrupper och är därför inte 

jobbrelaterade. Nyhetsbreven som ingår i grupp N är de nyhetsbrev som uppvisar en intressant 

språklig variation. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att eftersom nyhetsbrevens primära funktion är den 

informativa (se J. Strids uppdelning) kommer engelskan alltid vara närvarande eftersom det i en 

global organisation blir användningen av koncernspråket som försäkrar att alla kan ta del av 

informationen. Svenskan däremot får också sin roll på Företag Global eftersom det blir det primära 

språket för de nyhetsbrev som handlar om lokala händelser. Den engelskspråkiga texten blir en 

översättning av det svenska originalet i detta fall. Att det finns enstaka belägg på enbart 

svenskspråkig informationsdelning tyder också på att svenskan används i denna arbetsmiljö. De 

flytande byten mellan engelska och svenska ger också intrycket av att båda språken är del av 

arbetsdagarna. 

5.2 Kvartalsmöten – ”Välkommen till Townhall” 

”Välkommen till Townhall” är välkomstorden från Företag Globals vd med vilka hen hälsar alla 

deltagare välkomna till det nya årets första kvartalsmöte. Som de inledande orden signalerar är 

kvartalsmötenas huvudspråk svenska och i samklang med detta är de inledande orden samt 

avslutningen också svensk- och enspråkig. Mötena hålls i Företag Globals största samlingssal som 

omvandlas till en föreläsningssal vid dessa tillfällen, med ett stort podium i mitten och två 

presentationsskärmar ovanför, på podiets båda sidor i bakgrunden. Tidsramen för mötena är satt 

på en timme och publiken erbjuds sittplatser. Sittplatsernas placering är uppdelad i tre sektioner 

(mitten, höger och vänster sektion) där alla deltagare vänder sig mot podiet. Ljuset är släckt under 

mötet så att all uppmärksamhet riktas mot det belysta podiet, talaren och presentationsskärmarna. 

De två observerade mötena följer samma struktur där de inledande orden och presentationen 

av dagens mötesagenda följs av de olika mötespunkterna presenterade av experter från de aktuella 

områdena. Det finns ingen moderator som med metatext sammanknyter presentationerna. 

Stämningen är snarare effektiv där alla som presenterar kommer en i taget och byter av varandra 
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på podiet. Ibland tar de möjligheten att kort tacka den kollega som pratade innan. Presentationerna 

är i snitt fem-tio minuter långa. Av de två mötena jag deltog i var det andra kvartalsmötet något 

längre och bestod av sju mötespunkter medan det första bara bestod av fem. Det sägs också explicit 

vid det andra mötestillfället att agendan innehåller fler punkter än vanligt och att därför är det extra 

viktigt att hålla tiderna. Båda möten avslutas med vd:s ord i vilka hen öppnar för en avslutande 

frågestund innan hen tackar alla som deltog med presentationer. 

5.2.1 Språkval i presentationerna 

Språkvalet för presentationerna är fritt och valet av språk kommenteras eller uppmärksammas inte 

på något sätt i de flesta fall. Detta tyder på en flerspråkig miljö där användningen av båda språken 

känns naturligt. Denna tanke förstärks av faktumet av att det ofta förekommer språkbyte mellan 

engelska och svenska i det visuella materialet (Powerpoint-bilder, förkortat som ”ppt” framöver) 

som stödjer presentationerna. Språkbyte förekommer oftast i förhållande mellan bildernas rubrik 

och övrig text. Tabell 2 visar vilka språk som förekom vid de två mötestillfällen både när det gäller 

tal och visuell presentation. Förkortningarna ”sv” står för svenska och ”eng” för engelska. Ifall 

språken markeras med asterisk betyder det att det förekom byte av språk, dvs lexikal transfer i form 

av lån från det andra språket, i materialet. Asterisk markering förekommer endast i visuell 

presentation. Eng* betyder alltså att det förekommer svenska ord och uttryck i det engelskspråkiga 

materialet. Där båda språk anges (sve, eng) betyder att det finns både svensk-och engelskspråkiga 

bilder i materialet inom ramarna av en och samma presentation. I Tabell 5 presenteras språkvalet i 

presentationerna både när det gäller talspråket och det visuella stödmaterialet: 

Tabell 5. Språkval i tal och visuell presentation på Företag Globals kvartalsmöten 

Mötespunkt Kvartalsmöte 1 Kvartalsmöte 2 

Nr. Tal Visuell presentation Tal Visuell presentation 

1. sv sv, eng sv eng* 

2. eng eng sv eng* 

3. sv eng sv sv, eng 

4. sv eng eng eng 

5. sv eng sv   eng* 

6. - - sv sv 

7. - - sv sv 

Som det framgår av Tabell 5 hålls de flesta mötespunkterna på svenska medan det visuella 

materialet oftast skrevs på engelska. Av sammanlagt 12 presentationer är enbart två engelskspråkiga 

medan det bara finns två ppt:er i materialet som enbart är svenskspråkiga. Nästan hälften, fem 

Powerpointpresentationer är rent engelskspråkiga och i ytterligare tre fall är engelskan huvudspråk 

med svenskspråkiga element. Sammanfattningsvis kan vi säga att svenskan dominerar som 

presentationernas språk, alltså i tal medan det kompletterande visuella stödet oftast skrivs på 

engelska. Att bilderna är engelskspråkiga kan eventuellt förklaras med presentationsrutinerna inom 

en multinationell koncern där presentationerna oftast förbereds på engelska. Translanguaging 

förekommer framför allt i samband med koncernspecifika namn och processer vilka enbart 

används i deras engelskspråkiga form inom koncernen och därför ofta saknar någon svensk 
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motsvarighet, översättning. På det sättet finns det exempel på ppt-bilder där rubrikens ena halva är 

formulerad på svenska ”Uppföljning av (engelskt ord)” medan andra halvan och själva objektet är 

ett engelskt ord eller uttryck. Detta resultat visar också att translanguaging förekommer inte bara i 

talsituationer utan även i skrift. 

Intressant är det första kvartalsmötets allra första mötespunkt där den svenskspråkiga 

presentationen (både i tal och skrift) innehåller inspelning av en engelskspråkig videosekvens. 

Språkbytet kommenteras eller introduceras inte på något sätt, vilket tyder på en flerspråkig miljö 

där användningen av båda språken är en naturlig del av arbetsmiljön. Att inkludera korta 

videosekvenser är också en känd strategi för att effektivt förmedla information från nyhetsbreven. 

Observationen om att språkbyten sker ouppmärksammat tyder också på att förmågan till 

translanguaging är en del av flerspråkiga individers multikompetens som Canagarajah har beskrivit. 

5.2.2 Språkvalet uppmärksammas 

Trots att språkvalet och språkbytet oftast inte uppmärksammas finns det belägg på kommentarer 

på språkanvändning och även på språkskämt i mitt material.  

Att det ofta byts mellan svenska och engelska uttrycks till exempel explicit under andra 

kvartalsmötets andra mötespunkt som handlar om de omfattande miljöinsatserna. Föreläsaren 

uttrycker sig med orden att ”sajten går green” men uppmärksammar bytet direkt och tillägger strax 

att det inte är lätt att hålla isär de två språken: ”ibland är det svårt med engelska och svenska”. Ett 

konstaterande som får merparten av publiken att reagera med ett instämmande leende vilket visar 

att situationen inte är främmande för de flesta. 

Under de observerade två kvartalsmöten finns det endast två föredrag som hålls på engelska 

både i tal och skrift. Intressant är att språkvalet kommenteras i båda två fallen av föreläsarna, något 

som signalerar att deras val upplevs av dem själva som avvikande från majoritetens val i en miljö 

där de flesta föredrag (10 av 12) hålls på svenska. Det första mötets andra föreläsare börjar sin 

presentation med en fråga som rör språkvalet: ”Får jag prata engelska med er?”. Frågan ställs på 

svenska likaså förklaringen till språkvalet; att föredragshållaren känner sig mer bekväm med det 

engelska språket. Föreläsaren erbjuder också möjligheten att alla får ställa sina frågor på svenska på 

slutet av presentationen. Materialets andra engelska presentation observeras på Företag Globals 

andra kvartalsmöte. Tidsramarna hölls inte riktigt och när den fjärde mötespunkten kommer börjar 

talaren sin presentation med att ”I have three minutes…”. Att kommande föredrag hålls på 

engelska introduceras inte heller i detta fall. Föreläsaren yttrar - trots tidsbristen - ett språkskämt 

och försäkrar alla att han jobbar på att kunna hålla en presentation på svenska i framtiden när han 

säger att ”I`m going to speak this language as well. That`s lagom”. Den efterkommande talaren 

tackar sin kollega för dennes presentation på svenska.  

Att språkvalet kommenteras och förklaras på något sätt i båda de två fallen då presentationen 

sker på engelska tyder på att svenskan har en stark ställning på sajten. 

Mötenas avslutning förstärker vidare denna bild eftersom de sista orden från Företag Globals 

vd: ”Tack för alla som kom och presenterade” också yttras på det lokala språket. På någon 

frågestund som hade erbjudit möjlighet för intressanta språkmöten mellan svenska och engelska 

finns det tyvärr inget belägg i materialet eftersom – trots att möjligheten erbjuds – det inte ställdes 

några frågor i slutet av dessa två observerade möten. 
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5.3 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen har resulterat i sammanlagt 122 svar. Svarens fördelning mellan den svenska 

respektive engelskspråkiga enkäten är väldigt ojämn. 89 % av respondenterna valde att fylla i den 

svenskspråkiga enkäten (109 svar) medan enbart 11 % (13 st.) av dem besvarade de engelskspråkiga 

frågorna. Detta resultat tyder i sig på att det svenska språket har en stor bas på arbetsplatsen men 

vi måste också tillägga att frågorna inte nådde ut till Företag Globals alla anställda och från vissa 

avdelningar där det inte ställs krav på någorlunda kunskaper i det svenska språket (t ex inköp) har 

det enbart registrerats några enstaka svar (2 st.).  

Anmärkningsvärt är det faktum att den engelskspråkiga enkäten inte uteslutande besvarades 

av icke-svensktalande personer. 30,8 % (4 st.) av respondenterna angav på den fjärde frågan (”My 

language knowledge in Swedish”) att de var modersmålstalare i svenska och ytterligare 3 

respondenter svarade att de hade väldigt goda kunskaper (Proficiency level, motsvarande de 

europeiska nivåerna C1-C2) i det lokala språket. Figur 1 illustrerar spridningen av respondenternas 

språkkunskaper i det svenska språket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Språkkunskapernas spridning i det svenska språket (engelskspråkig enkät) 

Detta är ett oväntat resultat eftersom enkätens engelskspråkiga version i första hand utformades 

med tanke på de anställda som antingen inte behärskade det svenska språket eller var 

andraspråkstalare i början av inlärningsprocessen. Att det engelskspråkiga formuläret inte enbart 

besvarades av respondenter som inte kände sig bekväma med det svenska språket kan bero på att 

dessa informanter utför sitt dagliga arbete på engelska. Eftersom enkäten distribuerades i en 

arbetsmiljö där det officiella språket var engelska och också frågorna var arbetsplatsrelaterade är 

det tänkbart att själva miljön påverkade valet av språk i enkäten. Denna teori bekräftas av att alla 

fyra modersmålstalare i svenska som fyllde i den engelskspråkiga varianten angav att de utförde 

sina jobb mestadels på engelska. Trots att det krävs både engelska och svenska i merparten av 

respondenternas yrkesroller (61,5 % jämfört med krav på enbart engelska 38,5 %) angav nästan två 

tredjedelar av dem att de utförde deras dagliga arbete mestadels på engelska. Figur 2 visar resultatet 

av fråga 9 och 10 om språkkrav och språkanvändning i det dagliga arbetet baserat på svaren på den 

engelskspråkiga enkäten.  
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Figur 2. Språkkrav och språkanvändning i arbetet (engelskspråkig enkät) 

Det finns också exempel på att modersmålstalare i engelska valde att fylla i den svenska enkäten 

där fem informanter angav högsta kunskapsnivån i engelska (modersmålstalare) på den femte 

frågan. Eftersom jag tycker att språkvalet i enkäten har gett ett intressant resultat har jag valt att ta 

upp denna fråga också i intervjuerna. 

5.3.1 Beskrivning av informanterna 

Enkätens första avsnitt innehöll allmänna bakgrundsfrågor om informanternas kön, ålder, 

utbildning och språkkunskaper både i svenska och engelska. 

Könsfördelningen bland respondenterna är relativt jämn, med 59 % manliga och 39 % 

kvinnliga respondenter (de återstående 2 % ville inte ange något kön).  

De flesta informanterna - drygt två tredjedelar - tillhör åldersgruppen 31 - 45 och 46 - 55 år. 

Denna fördelning gäller både för den svenskspråkiga och engelskspråkiga enkäten med 72 % 

respektive 84,6 %. 
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Figur 3. Informanternas åldersfördelning. n=122 

Majoriteten av respondenterna är universitets-eller högskoleutbildade (78%) men alla 

utbildningsnivåer (från grundskola till universitetsnivå) är representerade i materialet. Den allmänna 

utbildningsnivån kan sägas vara högre bland de som har besvarat den engelskspråkiga enkäten där 

alla informanter antingen har tagit universitet- eller högskoleexamen eller gått någon annan typ av 

eftergymnasial utbildning. Detta kan förklaras med att arbetsdagarna för de anställda som har valt 

att fylla i den engelskspråkiga enkäten förmodligen också domineras av engelskspråkig 

kommunikation. Engelskan får ju en mer betydande roll desto högre upp man kommer inom 

organisationen eftersom det ökar antalet interaktioner med internationella kollegor från andra 

kontor i världen. I högre uppsatta tjänster ställs det också allmänt högre krav på erfarenhet och 

utbildningsnivå. 

Enkäten besvarades till största delen av svenska modersmålstalande (103 informanter 

motsvarande 85 %) och det framgår att de flesta informanterna (98 %) har ganska höga, minst goda 

kunskaper i det svenska språket. Detta innebär att av 18 icke-modersmålstalare har 17 någorlunda 

kunskaper i det lokala språket. För att välja den svenskspråkiga enkäten var lägsta kunskapsnivån i 

svenska att ha goda kunskaper i språket. Respondenternas fördelning enligt sina kunskaper i det 

svenska språket illustreras i Figur 4. 
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Figur 4. Respondenternas fördelning gällande sina språkkunskaper i svenska 

Kunskaperna i engelska visar sig vara allmänt höga, något som går i linje med förväntningarna på 

en multinationell arbetsplats där koncernspråket är engelska. På en 5-gradig skala (där 1 står för 

grundläggande kunskaper och 5 för modersmålstalare) har nästan två tredjedelar av informanterna 

(71 %) angivit ett värde på minst 4 medan 98 % har värde på 3 eller högre för kunskapsnivån i 

engelska. Nivåerna varierar mer bland de som har besvarat den svenskspråkiga enkäten där alla 

kunskapsnivåer är representerade jämfört med den engelskspråkiga där lägsta kunskapsnivån ligger 

på värde 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Respondenternas fördelning gällande sina språkkunskaper i engelska 
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De flesta informanterna har också gedigen erfarenhet av att jobba på Företag Global. Mer än 

hälften av dem (52 %) har jobbat där i mer än tio år och ytterligare drygt en tredjedel har mer än 

två års erfarenhet därifrån. Detta medför att respondenterna har tillräcklig kännedom om företaget 

i fråga och dess språkmiljö och kultur. Om vi vill jämföra data från den engelskspråkiga och 

svenskspråkiga enkäten ser vi att de som har valt den engelskspråkiga varianten har i snitt mindre 

erfarenhet av att jobba på Företag Global då nästan hälften av dem antingen har mindre än 2 eller 

mellan två–fem års erfarenhet medan mer än hälften av dem som fyllde i det svenskspråkiga 

frågeformuläret har jobbat där i mer än 10 år.  

De avdelningar som det har kommit in flest svar från är forskning och distribution, där 

forskningsområdet står för 58 % av alla svar, följt av 16 % av de som jobbar inom distributions-

kedjan. Denna fördelning återspeglar också företagets organisatoriska struktur med distribution 

och forskning (R&D) som största funktionella enheter med flest antal anställda. Baserat på svaren 

på fråga nr. 7. har enkäten nått ut till 12 olika avdelningar. 

Gällande nuvarande yrkesposition är övervägande delen (73 %) av informanterna som har 

besvarat denna fråga (118 svar) specialister eller seniorspecialister. Skillnaden mellan specialister 

och seniorspecialister är erfarenhetsnivån. Chefsnivån representeras av 12 % av informanterna. I 

denna övergripande kategori ingår både kategorierna gruppchef, sektionschef och avdelningschef. 

Återstående procentandel utgörs av svar från ingenjörer, forskare och extra-medarbetare. Det har 

också kommit in svar från en konsultanställd. Trots att undersökningen var tänkt att fokusera 

enbart på Företag Globals anställda har jag valt att behålla även detta svar i resultaten eftersom 

konsulter omgärdas av samma arbets-och språkmiljö och kommunikationen som når dem skiljer 

sig obetydligt från den som skickas ut till övriga anställda.  

Den information jag har fått från HR:s rekryteringsavdelning om att i mer än två tredjedelar 

av Företag Globals alla platsannonser sätts krav på kunskaper i både engelska och svenska 

återspeglas i att i mer än 80 % av fallen krävs det kunskaper i båda språken i informantens yrkesroll. 

En minoritet på 12 % (15 personer) angav att det enbart krävs engelska i deras yrkesroller medan 

5 informanter svarade att de utför sitt arbete på svenska. I samklang med detta använder 45 % av 

respondenterna båda språken i ungefär lika stor utsträckning i det dagliga arbetet medan för 26 % 

är svenskan det vanligaste arbetsspråket. Det är inte förvånande att engelskans dominans är stor 

bland de som har besvarat den engelskspråkiga enkäten där närmare 70 % angav att de utförde sitt 

arbete enbart på engelska medan det inte finns något belägg på svarsalternativet ”enbart svenska”. 

Språkfördelningen i det dagliga arbetet (illustreras nedan i Figur 6) tyder också på att svenskan 

spelar en viktig roll på Företag Global. 
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Figur 6. Om språkanvändningens uppdelning i det dagliga arbetet 

5.3.1.1 Sammanfattning  

På min enkät har jag fått svar från informanter som har gedigna arbetserfarenheter från Företag 

Global och har jobbat länge på denna arbetsplats. Åldersfördelningen visar också att de flesta 

respondenter är i sin medelålder. I materialet är alla utbildningsnivåer representerade men 

majoriteten har högre utbildning med högskole- eller universitetsexamen. I de flesta informanternas 

yrkesroller och tjänster krävs det både engelsk- och svenskkunskaper och i samklang med detta 

uppger merparten av respondenterna att de använder dessa två språk i ungefär lika stor 

utsträckning. Ungefär hälften av informanterna jobbar på forskningsavdelning medan den näst 

största gruppen arbetar inom distributionen. I den övriga tredjedelen finns diverse avdelningar och 

arbetsområden representerade i materialet. När det gäller yrkesposition är det också medelnivån 

som har flest representanter på specialist-och seniorspecialistnivå. Men det finns också andra 

positioner som forskare, ingenjörer och chefer på olika nivåer som har också tagit del i 

undersökningen. 

5.3.2 Språkval i den interna kommunikationen  

Enkätens tredje avsnitt innehöll frågor specifikt om den interna kommunikationen och språkvalet 

i den. Frågor ställdes om läsvanor kopplade till nyhetsbreven och deltagandet på kvartalsmöten. 

Frågeformulärets tredje avsnitt erbjöd också frisvarsmöjlighet till informanterna kopplade till 
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frågan om attityder kring den tvåspråkiga kommunikationen, varför den anses vara viktig - om den 

är av någon betydelse - eller inte.  

I detta avsnitt utgick jag ifrån att all information distribueras på engelska i första hand eftersom 

det är språket som fastslås som officiellt koncernspråk och analyserar enkätsvaren ur detta 

perspektiv. 

Av svaren framgår att merparten av informanterna läser nyhetsbreven som distribueras på 

sajten mer eller mindre regelbundet. Bara 5 respondenter angav att de aldrig läser detta och enbart 

23 markerade svarsmöjligheten ”sällan”. Detta innebär att lite mer än två tredjedelar av 

respondenterna läser nyhetsbrev med mer eller mindre jämna mellanrum. Intressant är 

fördelningen mellan den svenska respektive engelska enkäten gällande vilka typer av nyhetsbrev 

som informanterna oftast läser. De flesta av dem som har valt att fylla i den svenskspråkiga enkäten 

är intresserade av de mest lokala nyheterna som gäller den aktuella sajten. En stor majoritet (91,4 

%) har också markerat detta svarsalternativ (fråga nr 12 gav möjlighet för flera svar). Medan den 

näst mest lästa typen av nyhetsbrev är den som gäller den verksamheten informanterna hör till. De 

s.k. globala nyheterna på koncernnivå är däremot av mindre intresse. Fördelningen mellan vilka 

typer av nyhetsbrev som läses av informanterna är mer balanserad i den engelskspråkiga enkäten. 

Den största skillnaden är att en större andel av dem som har valt den engelskspråkiga enkäten inte 

bara läser de nyhetsbrev som skickas ut till koncernens alla anställda (”globala/Corporate 

Communication.”) utan också de som distribueras i Sverige (Sweden Communications). Det finns 

en typ av nyhetsbrev som inte läses i lika hög grad bland de som har fyllt i det engelskspråkiga 

frågeformuläret som de andra. Den typen av nyhetsbrev är lokal och inte arbetsrelaterat utan 

förknippad med olika fritidsaktiviteter. Nyhetsbrevet är enspråkigt och kommer enbart ut på 

svenska vilket kan ge en möjlig förklaring till att mer än hälften av informanterna valde inte att 

markera detta svarsalternativ. Nedanstående tabeller (Figur 7) visar fördelningen över vilka typer 

av nyhetsbrev som respondenterna läser (N1=105, N2=13). 
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Figur 7. Fördelningen över vilka typer av nyhetsbrev som informanterna läser 

Språkvalet i dessa nyhetsbrev (om de publiceras som en-eller tvåspråkiga) visar sig inte vara någon 

påverkande faktor gällande informanternas val (77 %). Detta är inte förvånansvärt med tanke på 

arbetsplatsens multinationella karaktär där engelskan är ett krav i merparten av yrkespositionerna. 

Preferenserna kan dock vara annorlunda gällande språkval. 17 % av respondenterna angav att de 

föredrog att läsa svenskspråkiga texter medan 7 % av dem föredrog engelskspråkiga. Däremot 

anses det vara viktigt för majoriteten av informanterna att vissa nyhetsbrev kommer ut som 

tvåspråkiga dvs också publiceras på det lokala språket. Även hälften av dem som valde att fylla i 

den engelskspråkiga enkäten instämmer detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Om tvåspråkiga nyhetsbrev 
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Den öppna följdfrågan om varför det anses vara viktigt eller inte viktigt att vissa nyhetsbrev också 

publiceras på svenska har resulterat i 106 svar. 36 av svaren motiverar varför det inte är viktigt och 

i 70 fall hittar vi argument för att det är viktigt att även svenskan inkluderas.  

Motiveringarna bakom varför det inte är viktigt att ha tvåspråkiga nyhetsbrev kan delas in i 4 

större grupper. Nästan hälften av svaren tar en personlig utgångspunkt och relaterar till 

svarsgivarens allmänt goda kunskaper i engelska. Åsikterna i språkvalsfrågan motiveras ofta med 

att informanterna förstår engelska obehindrat. Att behärska världsspråket på en väldigt god nivå 

innebär att den språkliga kodningen inte utgör något hinder för att kunna tillägna sig kunskaper på 

engelska. Detta är ett faktum som gör att språkvalet blir likgiltigt (ofta inte ens uppmärksammas) i 

vissa fall.  

(Vid presentationen av fria svar har jag valt att redigera rena stavningsfel men har behållit versaler 

som i ordet ”Engelska” som ett tecken på transfer från engelskan.) 

1. ”Jag klarar mig bra med engelska också, så för min del kvittar det” 

2. ”För att jag behärskar både engelska och svenska väl” / ”Kan båda Engelska och svenska.” 

3. ”Läser Engelska flytande”/ ”I'm pretty fluent in English” 

4. ”Båda språken fungerar lika bra för mig”/ ”Funkar lika bra vilket som”/ ”Det går lika bra vilket 

som”/ ”För att jag är flerspråkig och vilket som fungerar för mig.” 

Den andra typen av argument är väldigt lik den första gruppen men vidgar perspektivet med att 

alla har och bör ha tillräckligt goda kunskaper i engelska för att kunna förstå all information som 

ges på det språket: 

5. ”De flesta på siten pratar både svenska och engelska” 

6. ”Nästan alla i siten kan båda språk. om det är globalt, säkert på engelska.” 

7. ”Alla kan väl engelska tillräckligt bra” 

Den tredje typen av argument tar avstamp i företagets internationella karaktär och dess språkkrav 

på engelska som officiellt koncernspråk: 

8. ”På ett internationellt företag bör man ha tillräckligt stor engelsk språkkunskap att man ska kunna 

läsa allt på engelska.” 

9. ”De flesta har en hög kunskap av engelska, det är lite lingua franca på ett internationellt företag. 

Det kan vara bra med svenska, men det känns inte som att mödan är värt det.” 

10. ”Om man jobbar på ett globalt företag tycker jag att man får räkna med att kommunikation sker 

på engelska.” 

11. ”man måste kunna engelska på företaget” 

Den sista typen av svar jag har identifierat kan kopplas till de första två kategorierna och förklaras 

med att flerspråkiga individer, ifall kunskaperna mellan de olika språken är balanserade, ofta inte 

ens uppmärksammar språkvalet. 
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12. ”Jag funderar inte så mycket på om det är engelska eller svenska.” 

Merparten, två tredjedelar av informanterna (66 %) ansåg det vara viktigt att också kunna få ta del 

av informationen på svenska i vissa typer av nyhetsbrev. Vanligaste argumentet för tillgängligheten 

på både engelska och svenska är det s.k. demokratiska argumentet för att kunna försäkra allas lika 

möjlighet till att ha tillgång till informationen oavsett ens språkkunskaper i engelska. Detta 

argument förekommer i sammanlagt 22 svar och kopplas ofta ihop med förklaringen att engelskan 

inte är ett krav i alla yrkespositioner på Företag Global. Kunskapsnivåerna varierar därför en hel 

del bland anställda. Anmärkningsvärt är dock att de flesta anger att de själva inte har några problem 

med att tillgodogöra sig engelskspråkig information, vilket överensstämmer med att informanternas 

kunskaper i engelska är allmänt goda. Vikten läggs också ofta på hur viktig informationen är som 

ska meddelas och många lyfter att viktig information ska vara tillgänglig på båda språken för att 

undvika eventuella missförstånd. 

13. ”Om informationen är viktig ska den i Sverige distribueras på svenska då alla inte har möjligheten 

att ta till sig budskapet fullt ut om det bara ges på engelska.” 

14. ”Alla tjänster vi tillsätter på siten har inte engelska som krav så viktigt att alla kan känna sig 

inkluderade i informationen” 

15. ”Jag tycker att en medarbetares språkkunskaper inte ska begränsa tillgången på information, även 

om jag själv inte har ett problem med det.” 

16. ”Everyone doesn't read/understand English to the amount that is needed to ensure that everyone 

have understood the information.” 

Ytterligare 18 svar nämner de ojämna språkkunskaperna i engelska som en anledning till att det är 

viktigt att också förmedla viss information på svenska. Många nämner speciellt fackord och 

fackuttryck som kan vålla svårigheter om de inte blir korrekt översatta. Dessutom förekommer 

ordet ”nyans” frekvent i svaren för vilka det bedöms finnas en risk i att dessa går förlorade om de 

förmedlas på ens andraspråk. 

17. ”Alla kanske inte behärskar det engelska språket fullt ut.” 

18. ”Because there are both English and Swedish speakers on site. Corporate news of course should 

only be in English but local news should be in Swedish and English” 

19. ”Viktiga nyanser går förlorade när information ges eller inhämtas på annat språk än 

modersmålet.” 

20. ”För att man skall förstå nyanser, mm” 

Många respondenter kopplar ihop språkvalet med hur pass lokal informationen är och anser att de 

mest lokala nyheterna också bör förmedlas på svenska. Det anges också att svenskspråkiga texter 

ofta uppfattas som mer relevanta och lokala vilka därför kan ha en mer direkt påverkan på en. Det 

framgår också av svaren att svenskspråkiga texter kan upplevas som mer riktade mot en ifall 

personen i fråga har inte tillräckligt goda kunskaper i engelska: 
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21. ”Jag läser oftare nyhetsbrev på svenska eftersom jag då tror att det berör mig mer…” 

22. ”Känns mer naturligt om det är viktiga nyheter” 

Belägg om att svenskan också bör behållas i arbetslivet så att det inte sker en domänförlust samt 

språkideologiska föreställningar om svenskan och dess ställning som landets officiella språk 

förekommer också i materialet.  

23. ”Jag tycker att det är viktigt att ha på engelska så att alla förstår men jag tycker också att det är 

viktigt att ha det på svenska så att vi bevarar svenska språket i arbetslivet. Blir lätt att man inte kan 

uttrycka sig på svenska i jobbsammanhang efter ett tag.” 

24. ”Olika nivåer på engelska inom företaget. Företaget ligger i Sverige, där svenska är modersmål” 

De tvåspråkiga nyhetsbreven tillskrivs en ytterligare fördelaktig funktion nämligen att de – genom 

att också förmedla all information på svenska vid sidan av den engelskspråkiga texten – kan vara 

till hjälp för dem som vill lära sig svenska. 

25. ”För att många är tvåspråkiga. Kan vara en indirekt hjälp till de som lär sig svenska.” 

Sammanfattningsvis kan vi säga att merparten av informanterna anser det vara viktigt att svenskan 

också förekommer i vissa typer av nyhetsbrev. De vanligaste argumenten är praktiska och utgår 

ifrån att kunskaperna i engelska varierar på Företag Global. Att också ha information på svenska 

förknippas starkt med informationens lokala begränsning och mottagargruppen informationen 

riktas mot. Tvåspråkiga nyhetsbrev anses bidra till att alla – även de som har mindre goda kunskaper 

i engelska - får ta del av viktig information som händer på sajten. Många lyfter frågan om fackord 

och fackuttryck i t ex HR-relaterade frågor där texter på svenska också försäkrar att alla nyanser 

blir korrekt översatta och förmedlade. Vid sidan av de praktiska argumenten förekommer också 

andra typer, till exempel språkideologiska motiveringar till varför det är viktigt och fördelaktigt att 

ha tvåspråkiga texter. Svenskans ställning som landets huvudspråk och att kunna motverka en 

domänförlust i arbetslivet är frågor som kan delas in i denna grupp av argument men 

anmärkningsvärt är det faktum att dessa alltid är sekundära och följer de mer praktiska argumenten.  

Baserat på responsen bör dock skiljas mellan nödvändighet och preferenser. Av svaren 

framgår att övervägande delen av informanterna inte har några svårigheter med att tillägna sig 

information på engelska vilket är den främsta motiveringen bland de som inte anser att det är viktigt 

med tvåspråkig information. Av svaren blir det också tydligt att även om det inte anses nödvändigt 

att förmedla information på båda språk är det tydligt att föredra att också ha de lokala nyheterna 

på svenska. 

Språkvalet i den interna kommunikationen verkar inte ha någon större påverkan på om 

informationen når fram till mottagarna eller inte. Två tredjedelar av informanterna (66 %) har 

angivit att de aldrig hade missat någon information på grund av valet av språk och ytterligare 13 % 

kunde alltid vända sig till en kollega. En femtedel har angivit att de hade missat information någon 

enstaka gång pga språkvalet. Denna andel är lite högre bland de som har valt att fylla i den 

engelskspråkiga enkäten (38,5 % jämfört med den svenskspråkiga enkätens 18,3 %). En möjlig och 

kreativ strategi för att överbrygga eventuella språkliga hinder är användningen av online 
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översättningsverktyg som det framgår ur frisvaren på fråga 15.b) (Varför det inte anses vara viktigt 

att vissa nyhetsbrev är tvåspråkiga?) då två informanter nämner dessa verktyg i sina svar: 

26. ”English is choice of preference so it doesn't matter if it is in Swedish or not for me. If it is in 

Swedish I usually google translate it and read” 

Det andra delmaterialet utgörs av Företag Globals två kvartalsmöten vilka en stor majoritet av 

informanterna (71 %) deltar på minst två gånger per år. Mötesdeltagandet är betydligt högre bland 

dem som har besvarat det svenskspråkiga frågeformuläret där nästan två tredjedelar av svarsgivarna 

anger att de deltar på minst hälften av mötestillfällena medan enbart 5 % svarar att de aldrig deltar. 

Den motsvarande siffran i den engelskspråkiga enkäten är 46,2 % för de som antingen 

”regelbundet” eller ”ibland” går på mötena medan siffran 15 % för de som aldrig deltar kan anses 

vara relativt hög. Den främsta orsaken för att inte eller bara sällan kunna delta på möten är tidsbrist 

eller att respondenterna informerar sig från andra kollegor om nyheterna. I den engelskspråkiga 

enkäten är det en annan typ av anledning som har blivit markerad men som inte dyker upp i den 

svenskspråkiga delen, nämligen att språket som används vållar svårigheter att tillgodogöra 

informationen. Det är den näst vanligaste anledningen (efter tidsbrist) som har angivits i enkäten. 

Sammanlagt 3 informanter har markerat detta svarsalternativ vilket motsvarar antalet respondenter 

som har antingen angivit grundläggande eller inga kunskaper i det svenska språket, något som kan 

ställas i parallell med att mötena mestadels hålls på svenska. 

Den avslutande frågan i avsnitt tre innehöll mer allmänna påståenden om språkval i affärslivet 

där respondenterna fick välja i vilken mån de håller med om följande påståenden: 

• Det räcker om kommunikationen är enspråkig dvs. sker enbart på engelska på ett 

multinationellt företag. 

• På ett svenskt företag är det bra om de lokala nyheterna också kommer ut på svenska. 

• Att använda engelskan i affärslivet är praktiskt. 

• Att ge utrymme för det svenska språket är viktigt på en svensk arbetsplats. 

Svarens fördelning mellan de olika alternativen visas nedan i Figur 9. Den första tabellen visar 

svaren från den svenska och den andra den engelska. 
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Figur 9. Respondenternas svarsfördelning på den allmänna påståendena i fråga 19. 

Svaren visar tydliga skillnader mellan den engelska och den svenska enkäten. Den svenska enkätens 

svar överensstämmer med förväntningarna och visar en tydligt positiv attityd mot svenskan och 

dess användning i arbetslivet. Merparten av informanterna håller inte med om att det räcker med 

enbart engelskspråkig kommunikation på ett multinationellt företag och håller med om påståendet 

att det är bra om nyheterna också kommer ut på svenska på ett svenskt bolag. På samma sätt 

instämmer största andelen av respondenterna helt med att det är viktigt att ge utrymme för det 

svenska språket på en svensk arbetsplats. Anmärkningsvärt är dock att närmare 40 respondenter 

delvis håller med om att det räcker med enspråkig (engelska) kommunikation. Detta kan ställas i 

parallell med frågan om nödvändighet och preferenser vilket också diskuterades i samband med 

fråga nr 15. Engelskans användning anses vara praktisk i affärslivet, vilket inte är förvånande med 

tanke på att det är det lingua franca som gör kommunikationen möjligt inom en multinationell 

koncern medan attityderna mot svenskans användning – vid sidan av engelskan – är entydigt 

positiva när det är tal om en svensk arbetsplats.  

Denna aspekt, att engelskan är praktisk i affärslivet, kommer ännu starkare fram i den 

engelskspråkiga enkäten där alla informanter instämmer helt med detta påstående. Merparten av 

respondenterna håller också med om att det inte är nödvändigt med tvåspråkig kommunikation på 

ett multinationellt företag och flera anger en neutral ställning (likgiltighet) gällande det andra och 

fjärde påståendet jämfört med den svenskspråkiga enkäten. De två motpolerna (instämmer helt 

och håller inte med) jämnar ut varandra i dessa fall. Den största skillnaden mellan den svensk- och 

engelskspråkiga enkäten är att i den sistnämnda anger fler snarare neutral ställning i samband med 

svenskans användning. 

Det engelskspråkiga frågeformuläret innehöll ett extra, fjärde avsnitt med två frågor riktade 

mot anställda som inte behärskar det svenska språket. Här ställdes det en fråga om de hade planer 

på att lära sig det svenska språket och om ”ja” varför de anser det är viktigt. Jag har fått 4 svar på 

den första frågan varav tre informanter ställde sig positiva till frågan att lära sig svenska. Planer 

gällande språkinlärning och investering i att lära sig ett nytt språk påverkas förstås av flera faktorer 

som t ex om någon har långsiktiga planer att stanna och jobba i landet. Uppdraget kan också gälla 

en bestämd tidsperiod som en projektanställning i vilket fall inlärningen av ett nytt språk kanske 
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inte är lika motiverat. Men dessa faktorer ansågs inte vara relevanta ur undersökningens synpunkt 

och därför ställdes inga frågor om det.  

På frågan varför informanterna anser det vara viktigt att lära sig det svenska språket nämner 

båda informanterna, som gav ett entydigt svar, ordet ”integration” och därmed de sociala 

aspekterna med att bättre kunna interagera med sitt team och på ett mer generellt plan med andra 

i samhället: 

27. ”The better integrate to the team and people” 

28. ”To integrate more into culture it is important to understand and to some extent speak the local 

language.” 

Genom föreställningarna om att kunskaper i det svenska språket bidrar till integrationsprocessen 

tilldelar informanterna ett högt inväxlingsvärde till det lokala språket. Ett högt inväxlingsvärde, dvs 

att ens ansträngningar resulterar i och ger värdefulla resurser, medför att dessa informanter också 

kommer att vara benägna att investera i språkinlärningen (Darvin & Norton 2015). En viktig 

förutsättning till detta är sannolikt att dessa respondenter också tänker tillbringa längre tid i Sverige, 

på en lingvistisk marknad där svenskan som språklig resurs värderas högt. För att återkoppla till 

Bourdieus begrepp om kapital pratar vi i detta fall om symboliska tillgångar och mer specifikt om 

både kulturellt och socialt kapital som kan uppnås genom att lära sig det svenska språket (Bourdieu 

1991). 

Detta resultat om att kunskaper i svenska ger bättre tillgång och delaktighet i sociala aktiviteter 

kan jämföras med tidigare forskning om svenskans ställning i arbetslivet. Dessa studier har också 

uppmärksammat dess viktiga roll i framför allt relationella sammanhang, dvs i olika sociala 

aktiviteter (Nelson 2010).  

5.3.3 Sammanfattning av enkätresultaten 

Sammanfattningsvis kan vi säga att svenskan har en stark ställning på Företag Global och används 

flitigt i en miljö där flera språkliga resurser är tillgängliga samtidigt. I denna miljö betraktas både 

engelska och svenska som viktigt lingvistiskt kapital och tilldelas ett högt värde. Språkhierarkin 

inom koncernen placerar engelskan - som officiellt koncernspråk – på toppen av denna hierarkiska 

skala (den globala språkmarknaden) men svenskan som språklig resurs värderas också högt på 

Företag Global (den lokala språkmarknaden). Nästan hälften av informanterna (45 %) anger att de 

använder svenska och engelska i ungefär lika stor utsträckning i sitt dagliga arbete medan 26 % 

utför sitt arbete mestadels på svenska. Trots att anställda har ett stort språklig kapital och flera 

språkliga resurser ställer sig de flesta informanterna positiva till att ha tvåspråkig kommunikation 

på företaget. Argumenten är mestadels praktiska och betonar den tvåspråkiga kommunikationens 

vikt pga. ojämna kunskapsnivåer i engelska men andra aspekter som att förebygga en eventuell 

domänförlust och språkideologiska föreställningar om svenskans ställning i samhället förekommer 

också i materialet. Det är dock viktigt att skilja mellan vad som är nödvändigt och vad som anses 

vara prefererat. Att förmedla information på svenska anses inte vara en nödvändighet i sig med 

tanke på både de allmänt goda språkliga resurser i engelska de flesta av respondenterna har och på 

företagets multinationella karaktär med engelska som koncernspråk. Detta innebär dock inte att 



48 
 

svenskans närvaro inte kan vara prefererad utan den tilldelas ett högt symboliskt värde av en stor 

majoritet av respondenterna. Attityderna till att ha tvåspråkig kommunikation på anläggningen är i 

allmänhet positiva.  

5.4 Analys av intervjuerna 

Inom ramen för min undersökning genomfördes fyra intervjuer med Företag Globals anställda. 

Den första och den andra intervjun spelades in i respondenternas egna kontor. De båda jobbar på 

samma avdelning (inköp) men har olika språkkrav i sina tjänster. Respondent 1 arbetar enbart på 

engelska och behärskar inte det svenska språket medan Respondent 2 har krav på och använder 

båda språken i sin tjänst. Av intervjun framgår dock att han utför sitt arbete mestadels på engelska. 

För den tredje och fjärde intervjun bokades ett mötesrum in på samma avdelning där 

informanterna arbetade. Respondent 3 har svenska som modersmål men använder båda språken 

på jobbet medan Respondent 4 har annat modersmål än svenska men behärskar båda språken. 

Tabellen nedan sammanfattar informanternas språkkunskaper och vilka språkkrav de har i sina 

roller. För beskrivningen av deras språkkunskaper i respektive språk använder jag mig av samma 

kategorier som presenterades och användes i enkätundersökningen. 

Tabell 6. Sammanfattning av respondenternas språkkunskaper och språkkrav i deras tjänster 

  Språkkunskaper i svenska 
Språkkunskaper 
i engelska 

Språkkrav i 
respektive 
arbetsroll Avdelning 

Respondent 1 Behärskar ej 4 (professionell nivå)  Engelska Inköp 

Respondent 2 
Andraspråkstalare med mycket 
bra kunskaper i svenska 4 (professionell nivå) Engelska, Svenska Inköp 

Respondent 3 Modersmålstalare 4 (professionell nivå) Engelska, Svenska Distribution 

Respondent 4 
Andraspråkstalare med mycket 
bra kunskaper i svenska 4 (professionell nivå) Engelska Forskning 

5.4.1 Medvetenhet i språkvalet 

Ett intressant resultat från enkätundersökningen var att även modersmålstalare i svenska och andra 

respondenter med väldigt goda kunskaper i det svenska språket valde att besvara mina frågor på 

engelska. Min teori var att miljön och i denna undersöknings fall arbetsmiljön, hade påverkat valet 

av språk. Syftet med intervjuerna var att genom personliga samtal få djupare förståelse för 

språksituationen på företaget och att bättre kunna tolka enkätundersökningens resultat. Frågan om 

valet av enkätspråk var relevant i fall av två intervjuer (Respondent 2, och Respondent 3). 

Förutsättningen för att kunna besvara min fråga var att intervjupersonerna behärskade båda 

språken på en hög nivå och också hade besvarat mina enkätfrågor. (Respondent 4 har inte fyllt i 

enkäten.) 

Teorin om att det finns en koppling mellan den aktuella språkmiljön och valet av språk så att 

den förstnämnda påverkar det sistnämnda bekräftas av mina två intervjuer. Det framgår av båda 

samtalen att valet av språk i enkätundersökningen inte var ett medvetet val då båda respondenterna 

behöver betänketid och är osäkra på vilket språk de besvarade frågorna på. Min första inledande 
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fråga om de kommer ihåg vilket språk de valde för att fylla i enkäten och varför resulterar i ett 

tvekande och fundersamt svar i båda fall. Antalet pauser och längden på pauserna i samtalet (se 

transkriptionsnyckeln i bilaga 4) markerar denna osäkerhet och tvesamhet. Dessa två 

intervjupersoner valde olika språk att fylla i enkäten på. Respondent 2 valde engelska medan 

Respondent 4 troligen svenska men gemensamt är att de båda är osäkra på sina val och inte heller 

kan riktigt motivera det: 

 

Intervju 2 

 

Intervjuaren:  … jag hade två länkar i min enkät, en svensk och en engelskspråkig. 

Vilken av dem har du fyllt i och varför? 

 

Respondent 2:  Åj, kommer inte ihåg nu måste jag säga. Jag tror att jag valde den 

engelsk(.)a versionen måste jag säga {lite fundersamt och långsamt}. 

(..) Jag vet inte varför, det är alltid bara så där(.) det (..) aaa nu kommer 

jag ihåg, jag har en aning varför jag valde den engelska (med lite leende 

i rösten) som sagt ibland när jag har pratat engelska hela dagen då då 

(.) då är det bara engelska som gäller liksom och när jag pratar svenska 

hela dagen så är det svenska som gäller (.) men ja (.) om jag om jag 

minns rätt så valde jag den engelska kan inte säga speciellt varför jag 

gjorde det. 

 

Intervju 3 

 

Intervjuaren:   …jag hade två länkar i det mejlet som HR skickade ut. 

Respondent 4:  Just det. 

Intervjuaren:   Minns du kanske vilken av dem du har valt att fylla i? 
Respondent 4:                     Äää (..) det var en på svenska och en på engelska, right?   
Intervjuaren:   Exakt. Uhm. 
Respondent 4:  Hmm (..), jag minns faktiskt inte (..). 
Intervjuaren:   Uhm. 
Respondent 4:                     tror att det var på svenska, men jag är inte säker, aaa (..) det var  

svenska. 
 

Efter den korta tvekande sekvensen i intervjuns början kan den andra respondenten utveckla sitt 

svar ännu mer och även motivera sitt val av språk. Det blir tydligt att det var arbetsmiljön och 

språket i denna miljö som hade störst påverkan på hans val. Respondent 2 nämner också den 

engelskspråkiga terminologin som ibland gör det svårt att hålla fast vid det svenska språket i ett 

jobbsammanhang: 
 
Respondent 2:  Aaa precis, alltså det är ibland, speciellt när det gäller på jobbet, då 

brukar jag välja de engelska så att alltså om det är ett sådant val då 
väljer jag engelska och det är bara därför att även om att när jag pratar 
svenska är det alltid engelska ord som kommer in alltså det är jätte 
alltså själva fackspråket är på engelska när jag skulle göra en 
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presentation på svenska (..) det är det är jätte alltså (..) jag kan inte prata 
i fem minuter utan att slänga in engelska ord. 

 

Respondent 2 beskriver också en konkret arbetssituation, ett samtal med en leverantör där trots att 

båda parter behärskar svenska förs samtalet på engelska på grund av att fackspråket och 

terminologin är dominerat av engelska: 
 
Respondent 2:  och jag säger så här ibland när pratar jag med leverantörer, som svensk 

leverantör även de föreslår att prata på svenska eftersom (..) det är 
alltså vad vi pratar om, det är jättemycket engelska språk alltså de ska 
slänga in så att man ska slänga in så att ibland säger de a (.) vi tar det 
på engelska i stället fast vi båda kan prata svenska. 

 

Till språkmiljön på Företag Global hör också alla informationsmejl som oftast innehåller länkar 

som kan hänvisa till exempel till något träningsmaterial kopplade till ens arbete. Min andra 

intervjuperson brukar också välja att läsa och komplettera dessa tester på engelska på grund av 

terminologin men betonar också att det är ett omedvetet val. Att respondent 2 byter ofta mellan 

svenska och engelska i jobbsammanhang visar bruket av de engelska orden ”training” och 

”unconscious” i stället för de svenska orden ”träning” och ”omedvetet”. Han lägger dock också 

märke till den omedvetna växlingen i efterhand och avslutar därför sitt svar med ett skratt:  
 
Respondent 2:  …och det är inte bara det utan när jag får in sådana trainings på på 

företaget det är alltid så där att jag valde den engelska versionen för jag 
vet att när man försöker när man översätter den där på svenska så är 
det kanske inte alltid helt rätt så jag tar jag antar den engelska versionen 
man känner det är kanske varför det är sådan unconscious man gör 
bara så här utan att veta *skratt*. 

Denna respons kan kopplas till Hannah Neusers (2017) ena delresultat gällande lexikala transfer 

hos flerspråkiga individer. Mönstret om att kontextuella variabler (aktualitet) påverkar och gör 

språkvalet i viss mån förutsägbart hos flerspråkiga individer bekräftas också av min studie.  

Respondent 2 nämner att länkarna som distribueras på Företag Global oftast hänvisar till något 

engelskspråkigt material, eftersom dessa ofta är standardiserade och skickas ut på koncernnivå, 

vilket lätt kan ha påverkat hans val av enkät. Han tillägger också att detta dock är ett omedvetet 

(”unconscious”) val, något han inte hade lagt märke till. 

Samma tankesätt om språkets kontextbundenhet hittar vi i nedanstående svar. Denna 

förklaring ges på min fråga om vilka faktorer som kan påverka språkvalet i de olika nyhetsbreven. 

Språkvalet beskrivs även av Respondent 3 som något som kommer ”naturligt”, något man inte ens 

resonerar över: 

Respondent 3:  Jag tror det har att göra med hur mycket den som har skrivit ner 

nyhetsbrevet lite sådant jobbar. Alltså vilket språk de jobbar på och jag 

förstår, jobbar man på siten och typ i restaurangen, eller mer fastighet 

och sådant så tänker jag att det blir mycket mer svenska och därför blir 

det mer naturligt att bara gå ut på och att man kanske snarare inte 
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tänker på det så mycket, eller har man det som riktlinjer att man börjar 

på svenska och sedan gör man den en engelsk översättning. 

Affärsspråkets terminologi som ofta är engelskspråkig kan därför vålla svårigheter att hitta en 

korrekt svensk översättning till.  Denna är den andra komponenten som nämns i båda intervjuerna 

och som också förekommer i enkätsvaren.  

Den engelskspråkiga terminologin nämns också i min tredje intervju på min fråga gällande valet av 

enkätspråk: 
 
Respondent 3:  Mycket av terminologin skulle nog vara på engelska. 

Sedan pratar jag ju mest svenska med dig så det kan vara någon      
associationsgrej också. Jag förstod att det var din uppsats. 
 

Här förekommer också en annan förklaring, den personliga jobbkontakten med mig och att det 

gemensamma arbetsspråket med intervjupersonen är svenska. Detta ser jag dock inte som någon 

faktor som har haft stor påverkan på mitt resultat eftersom det enbart är ett fåtal av de 122 

respondenterna som jag också känner personligen och har daglig jobbkontakt med. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att språkvalet, baserat på mina intervjuer, inte är resultat 

av ett medvetet val. Detta bekräftas av att mina respondenter själva inte har reflekterat över sina 

val av språk och min första intervjufråga om vilket språk de har besvarat min enkät på verkar därför 

också komma oväntat. 

5.4.2 Språkvalet i presentationerna 

Den andra frågan jag har ställt till alla mina intervjupersoner som behärskade både svenska och 

engelska var vilket språk de skulle använda sig av om de hade fått uppdraget att presentera på ett 

av kvartalsmötena. Resultatet från min deltagande observation har visat att den visuella delen av 

presentationerna (ppt-bilder som visas på två skärmar i bakgrunden) är nästan uteslutande 

engelskspråkig - 8 av de undersökta 12 presentationerna innehöll primärt engelskspråkiga bilder - 

medan själva talspråket oftast är svenska (se resultatet i tabell 5). 

Mina intervjuresultat tyder också på att det råder ganska stor enighet om ppt-bildernas språk. 

Däremot är det inte lika entydigt vilket språk mina intervjupersoner skulle välja att prata på. 

Gemensamt är att alla 3 intervjupersoner uppger att de ibland deltar på dessa möten i mån av tid, 

om mötet inte krockar med något annat schemalagt möte. Detta är viktigt eftersom det innebär att 

de alla är bekanta med mötenas struktur och själv har lyssnat på flera föredrag. 

Svaret på min fråga om vilket språk de skulle välja för att hålla en presentation kommer utan 

tvekan i motsats till min fråga om deras val av enkätsspråk där alla informanter var osäkra på svaret. 

För alla 3 informanter – som behärskar båda språken - känns det naturligt att texten på 

presentationens bilder skulle vara på engelska: 
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Respondent 2:                    *Självklart engelska*. 

Jag skulle skriva, jag skulle skriva själva presentationen på engelska (..) 

men för att när jag pratar så pratar jag på svenska.  Kanske. Och jag ska 

göra det bara för att alla andra gör det. 

… 

men om jag säger så här för att förbereda själva ppt presentationen så 

skulle jag göra det på svenska, alltså på på engelska men när jag väl står 

där och prata då kanske skulle jag välja svenska bara för att alla andra 

gör det *litet skratt*. 

 

Respondent 3:  Jag tror att jag hade valt engelska. Både för att prata och (..) sedan (..) 

presentation också (.) aa jag skulle nog inte vilja ha (.) läsa ett språk och 

prata något annat. Det kan bli confusing *skratt*. Det kan bli 

förvirrande, nä men det kan bli lite svårt, jag har gjort det. 

Respondent 4  Jag tror, då man borde fråga vilket språk som gäller och definitivt 

presentation i sig det borde vara på engelska och sedan om man pratar 

kanske det är det är på svenska eller a så det är ganska ofta förekommer 

att texten är på engelska och den som pratar det pratar på svenska om 

alla förstår svenska. 

Alla tre respondenter skulle skriva presentationsbilderna på engelska men valet av talspråk skiljer 

sig åt. Respondent 2 och 4 skulle prata på svenska och deras motiveringar är också väldigt lika 

varandra. De utgår ifrån rutinen och traditionen kring språkvalet på kvartalsmöten. Av deras svar 

framkommer också att de tidigare har deltagit på kvartalsmöten. Båda deras resonemang och 

motivering av valet av talspråk:  ”bara för att alla andra gör det” och ” det ganska ofta förekommer 

att texten är på engelska och den som pratar det pratar på svenska om alla förstår svenska” stämmer 

överens med mina egna observationer från de två möten jag själv har deltagit på. Mina resultat från 

den deltagande observationen visar också att presentationernas talspråk oftast är svenska.  

Min tredje respondent skulle däremot hålla sig till engelska även när det gäller valet av talspråk 

av praktiska skäl. Hans motivering är att det kan vara förvirrande (”confusing”) och därför 

utmanande att presentera utifrån ett stödmaterial som är skrivet på ett annat språk än man själv ska 

presentera på.  

Baserat på mina observationer och mina intervjupersoners svar visar det sig alltså vara entydigt 

att ppt-bildernas språk ska vara på engelska. Detta även om själva presentationen sker på svenska. 

Denna tendens kan förklaras med presentationsrutinerna på Företag Global och dess 

multinationella karaktär. Att presentationsbilderna oftast har engelska som språk möjliggör deras 

distribution inom hela organisationen och på det sättet blir det viktigt att alla kan läsa och förstå 

dem. Detta kan återigen kopplas till Hannah Neusers studie (2017) och aktualitetsfaktor som gör 

det i viss mån förutsägbart vilket språk som kommer att väljas som källspråk i en flerspråkig miljö 

kopplad till en viss uppgift. Eftersom ppt:erna nästan uteslutande är engelskspråkiga blir det till 

rutin att dessa skrivs på detta språk.  
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På min fråga om anledningen till att skriva ppt:erna på engelska skulle vara samma rutin och 

vana som gör att informanten skulle prata svenska visar det sig att det finns mer praktiska argument 

i bakgrunden för att använda engelska på ppt-bilderna: 

 

Intervjuaren :  Och det är samma med ppt:er för att alla andra gör det? 

Respondent 2:  nej men själva ppt:er skulle jag göra på engelska oavsett. För att som 

sagt (..) jag tror det är sällan jag ser ppt:er här alltså här på företaget 

som är gjort på svenska. Jag tror det är ganska praktiskt för att det är 

sådana saker man kan bara vidarebefordra. Varje gång jag fixar ppt:er 

jag brukar visa till jättemånga och jättemånga gånger. Så att även om 

jag fixar något ppt till någon local stakeholder här som jag ska som jag 

tror jag bara ska presentera till den (ohb). Det brukar hända att kanske 

min chef säger jag vill också se den där eller någon annan som sitter 

någon annanstans, jag vill också se den där så det är ganska praktiskt 

att göra det på engelska. 

Samma argument förekommer också i den tredje intervjun i samband med den utmanande 

presentationen informanten nämner där den visuella presentationens språk skilde sig från talspråket 

(se s.52.). Bilderna skrevs på engelska men presenterades sedan för en person informanten brukade 

prata svenska med. Det är samma motivering som ligger bakom att texten skrevs på engelska som 

informant 2 nämner. Det underlättar materialets spridning i framtiden och möjliggör att någon 

annan kollega som sitter på ett annat kontor och inte behärskar det svenska språket också kan få 

ta del av informationen: 

Respondent 3:  För att jag tänkte att det kan vara bra att ha den på engelska. 

För att jag (.) den var ganska informativ. Det var en förklaring om 

process och det kan behövas att någon internationell någon gång ser 

den helt enkelt eller jag behöver förklara den för någon och då har jag 

den på engelska och då det är lika bra. Och sedan i samma veva skrev 

jag en specifikation på svenska. 

Min fjärde intervjuperson nämner ytterligare en aspekt av varför det kan vara praktiskt att förbereda 

den visuella presentationen på engelska, nämligen att kvartalsmötena också är öppna för att lyssna 

och titta på via audiovisuella verktyg för andra kontor och dotterbolag inom koncernen. På min 

fråga om varför han är säker på att han skulle skriva bildpresentationen för ett eventuellt uppdrag 

på engelska (han använder ordet ”definitivt”) får jag följande svar: 

 

Respondent 4:  På grund av företaget, att det finns flera siter och särskilt Townhall 

andra siter kan logga in och titta på då förstår de inte det om det är på 

svenska. 
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Den mest iögonfallande skillnaden mellan valet av tal-och skriftspråk verkar vara att det ligger mer 

konkreta och praktiska motiveringar bakom valet av engelska. Detta är också ett val ingen av 

respondenter är osäker på. Det talar mycket för att skriva ppt-bilderna på engelska. Det underlättar 

deras distribution inom hela koncernen och är ett slags försäkring för att alla kommer att kunna ta 

del av informationen som beskrivs. Att förbereda presentationsbilderna på engelska är därför 

praktiskt och på det sättet kan eventuellt extrajobb med översättning av ppt:er undvikas. I denna 

aspekt visar sig tydligt företagets multinationella karaktär och att dess koncernspråk är engelska. 

Användningen och valet av svenska i vissa situationer verkar vara mer svårförklarlig av rent 

jobbrelaterade och praktiska skäl. Om vi bara tittar på det praktiska skulle förmodligen engelskan 

räcka långt. Men min undersökning visar att även svenskan har sin plats och används ofta i 

jobbsammanhang.  

Valet av svenskan bygger – i motsatsen till användning av engelska - mer på vana och en företags-

kultur där det lokala språket värderas högt.  

 

5.4.3 Den allmänna språkmiljön 

Språkmiljön på en arbetsplats är alltid sammansatt och består både av den professionella, 

jobbrelaterade och den sociala delen (Nelson, 2010). Efter att jag har granskat Företag Globals 

nyhetsbrev, observerat några av dess kvartalsmöten och har analyserat mina enkätsvar var jag 

slutligen nyfiken på vilka uppfattningar mina intervjupersoner hade om den totala språkmiljön de 

dagligen jobbar i. 

Uppfattningarna om i vilken utsträckning engelskan och svenskan används i professionella 

sammanhang skiljer sig åt i viss mån medan det verkar råda enighet om språkanvändningen i det 

sociala sammanhanget.  

I professionella sammanhang upplevs engelskan ha en stark ställning eftersom mycket av den 

jobbrelaterade kommunikationen, som till exempel mejlkonversationerna sker på engelska. 

Terminologin inom fältet ekonomi är också väldigt engelskdominerat något, som också visar sig i 

att translanguaging ofta förekommer hos mina informanter och resursernas växling, som 

traditionellt hör till olika språksystem, sker omedvetet.  

Respondent 3 jobbar och har jobbat förut i ett internationellt team där den skriftliga 

kommunikationen och mötena skedde nästan uteslutande på engelska. Detta beskrivs av honom 

som lite avvikande dock, eftersom han själv upplever språkmiljön på Företag Global som generellt 

mer svenskspråkig: 

 

Respondent 3  Jag skulle säga att den är mer svenskspråkig just nu. Sajten i allmänhet 

tror jag.  Jag tror jag och säkert många andra i ännu mer utsträckning 

men just min avdelning är lite mer engelskspråkig än snittet men siten 

i överlag är mer svenskspråkig.  
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Vi jobbar mer på engelska speciellt i skriftlig kommunikation och lite 

sådant och så möten. Och jag hade ett team innan och där skedde det 

ännu mer för det var ett internationellt team. 

På min följdfråga om vilket språk intervjupersonen tycker dominerar kommunikationen som sker 

i ett mer socialt sammanhang får jag ett väldigt bestämt svar som tyder på att denna bit domineras 

av svenskan: 

 

Respondent 3: Det är mycket mer svenska. Det är bara det är uteslutande nästan om 

det är en engelsktalande person som jag pratar engelska. 

 

Om svenskans betydande roll i de relationella handlingarna berättar också min fjärde respondent 

om. ”Vardagsspråket” han nämner tolkar jag som språkbruket i de inte direkt jobbrelaterade 

interaktionerna där svenskan har starkast ställning enligt honom. Även här skiljs det åt mellan 

språkvalet i de relationella och transaktionella handlingarna. Att intervjupersonen beskriver att det 

är möjligt och lätt att byta från svenska till engelska om någon känner sig osäker på det svenska 

språket tolkar jag som att även i den jobbrelaterade kommunikationen får svenskan en betydande 

roll. I jobbsammanhang är den praktiska sidan och den tydliga kommunikationen däremot viktigast. 

På vilket språk informationen meddelas och diskuteras kommer därför bara i andra hand och får 

ingen större vikt. Engelskan som lingua franca kan i dessa situationer hjälpa till med att överbrygga 

eventuella språkhinder och svårigheter och med att förtydliga den förmedlade informationen: 

 

Respondent 4   Jag tror flesta vardagsspråk det är svenska, men så att det är något mer 

viktigt och folk är lite osäkra till exempel jag som inte kan så bra 

svenska som jag eller andra då vill man gärna ha engelska eftersom då 

blir man mer säkert att förstå rätt och kan svara rätt. 

Men vardagsspråket fortfarande jag känner att det är svenska som 

gäller. Men det är väldigt mycket hänsyn tas till vilka folk är där. Om 

det finns någon som kan inte svenska så väldigt snabbt byts till 

engelska. Jag tycker det är väldigt bra att försöka inkludera alla. Jag tror 

det är väldigt generellt att lätt byta från svenska till engelska. 

 

I en miljö där språkvalet och språkbyten sker nästan omedvetet är det intressant att också inkludera 

och fråga personer som inte behärskar det svenska språket. Medarbetare utan kunskaper i det lokala 

språket utgör en speciell grupp i en miljö där de flesta har goda kunskaper i båda språken och lägger 

därför kanske inte alltid märke till språkvalet och eventuella språkbyten. Det framgår av mina 

resultat att språkvalet i en flerspråkig miljö - som den observerade arbetsplatsen också tillhör - 

oftast sker omedvetet eftersom kunskaperna i båda svenska och engelska är på nästan lika hög nivå 
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eller t.o.m. balanserade hos vissa individer. Därför är det väldigt intressant att ställa sig frågan hur 

någon som inte kan det lokala språket upplever denna språkmiljö.  

Respondent 1 är den enda bland de jag har intervjuat som inte har några kunskaper i det 

svenska språket. Hon utför sitt arbete på engelska och använder detta språk även i alla sociala 

sammanhang med sina kollegor.  

Hon, likaså alla andra informanter, beskriver en tydlig skillnad mellan den strikt jobbrelaterade 

kommunikationen och kommunikationen som är av mer interaktionell karaktär. Det framgår av 

intervjun med henne att i den transaktionella kommunikationen är engelskan alltid närvarande 

vilket är en förutsättning för att kunna utföra arbetet och hålla igång verksamheten på ett 

multinationellt företag. Däremot är den sociala biten och all information som inte är direkt 

jobbrelaterad och har mer lokal anknytning snarare dominerad av svenska: 

Respondent 1  I think it`s very hmm (..) formal because it`s yeah, it`s a (English 

speaking country) company based in Sweden so I think they use it 

more for formal information, basic information or strategic 

information and yeah and for the rest, for the quality, how we call it (.) 

work quality or work life quality it`s not balanced at all. So it`s only for 

work. 

 I mean most of the communication is in English it`s okay, about 

important communication, use about the site etc. but then if we go a 

bit deeper in some associations or, like the Townhall as well everything 

is in Swedish and for this it`s pretty difficult like I (.) I`ve been once 

to a Townhall and I then understood it was in Swedish even if there 

are English people coming and talking. 

 

Det enda jobbrelaterade momentet hon nämner och beskriver som snarare ett svenskspråkigt event 

är kvartalsmötena. Även om vissa presentationer hålls på engelska upplevs dessa möten av 

intervjupersonen som mer präglade av det lokala språket. Kvartalsmöten är enligt min uppfattning 

särskilt intressanta ur ett språkperspektiv. De är i första hand informerande plattformar och på 

detta sätt tätt knutna till verksamheten. Å andra sidan kan dessa möten också ses som mötesplatser 

för företagets samtliga anställda där fokusen ligger på de lokala händelserna. Ur denna synpunkt 

kan dessa möten även anses vara mer lokala vilket enligt de övriga resultaten framkallar 

användningen av det lokala språket.  

Dessa kvartalsmöten och språkvalet på dem nämns också av en av mina andra informanter. 

Intressant är dessutom att han också tar Townhall-möten som exempel utan att jag ställer någon 

fråga om dem. Respondent 2 har också ett annat perspektiv på språkbruket på Företag Global 

eftersom han berättar att han också har jobbat utomlands på ett annat kontor som hörde till en och 

samma koncern. Anmärkningsvärt är att han ser skillnader i företagskulturen när det gäller 

språkbruk och språkval trots att dessa två kontor hör till samma multinationell koncern. Han 

upplevde det utländska kontoret som mer präglat av engelska, där det lokala språket inte fick så 

stor roll och brett användningsområde som på det svenska kontoret. Han väljer också 

kvartalsmöten, där skillnaden verkar vara mest iögonfallande något som han också berättar att han 
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har funderat ganska mycket på. Eftersom dessa möten hölls på båda ställen är de lätt jämförbara 

och värdefulla källor för min undersökning: 

 

Respondent 2  Jag ska bara jämföra när jag jobbade i (namnet på ett utländskt kontor). 

Det var helt annorlunda. Alltså, det var (ohb) mer engelska där, (ohb) 

så att det var ingen alltså som pratade alltså (det lokala nationella 

språket) sådana Townhall, och varje möte det var det var alltid engelska 

men här på siten (.) det är inte, det var alltid engelska men här på siten 

är det lite annorlunda. Folk vill gärna prata svenska. 

Alla vet att vi jobbar på ett (land, adjektiv) företag och man ska göra 

presentationen på engelska men när man presenterar så presenterar 

man gärna på svenska.  

Make sense på något sätt. 

Respondent 2 berättar också om att svenskan har hög status på Företag Global och att dess 

anställda gärna använder sig av det lokala språket, vilket är naturligt på ett företag och en arbetsplats 

baserad i Sverige. ”Make sense på något sätt” som informanten uttrycker detta växlande mellan två 

språk, vilket han inte lägger märke till. 

Respondent 1, som inte behärskar det svenska språket, berättar att hon också har börjat läsa 

svenska på de språkkurserna företaget erbjuder till sina anställda eftersom ”Knowing the culture is 

knowing the language”, säger hon. 

5.4.4 Sammanfattning 

Ur mina intervjuer har jag lyckats få svar på de funderingar jag fick efter att jag hade genomfört 

min deltagande observation och hade analyserat enkätsvaren. Denna typ av kvalitativ undersökning 

har sina begränsningar i och med att den endast omfattar ett fåtal informanter. Inom ramen av min 

undersökning genomförde jag fyra intervjuer. Svaren kan på grund av det begränsade antalet inte 

anses vara representativa och generaliserbara men de hjälper däremot för att få djupare förståelse i 

vissa frågor och bidrar också till att väcka nya. 

Av dessa intervjuer framgår det tydligt att språkvalet och språkanvändningen inte är något som 

sker medvetet eller något som det läggs större vikt vid. Flertalet av mina informanter behärskar 

både svenska och engelska på en väldigt hög nivå. Språkvalet verkar däremot vara kontextbundet. 

Länkar som når ut till anställda leder ofta till något engelskspråkigt material på Företag Global 

vilket också kan ha påverkat språkvalet i min enkät. Presentationerna förbereds oftast på engelska 

som möjliggör deras distribution i hela organisationen och underlättar informationsdelningen utan 

språkhinder. För användningen av engelskan talar också att själva affärsspråket är präglat av 

engelska ord och uttryck. Fackord och specifika benämningar är desamma inom hela koncernen 

och är därför på engelska. Att försöka hitta en svensk motsvarighet till dem upplevs vara både svårt 

och opraktiskt. I mina intervjuer finns det också ett flertal belägg på växling mellan svenska och 

engelska som ett tecken på translanguaging. Mina intervjupersoner har alltså en språklig repertoar 
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av vilken de väljer ut och använder de språkliga medel som passar bäst i en given situation. För 

användandet av engelskan finns det alltså oftast något praktiskt argument medan bruket av 

svenskan verkar ha mer med företagskulturen att göra. I de sociala interaktionerna är svenskans 

dominans tydligt men det lokala språket är inte osynligt i de jobbrelaterade sammanhangen heller. 

De största mötena, kvartalsmöten, hålls mestadels på svenska något som även två av mina 

informanter tar upp för diskussion. Dessutom distribueras också en del av informationen på båda 

språken medan några av dem – som inte är strikt jobbrelaterade – är enbart svenskspråkiga. Men 

språkvalet och språkbruket är också väldigt flexibla beroende på kontexten och språkkunskaperna 

hos de personer som deltar i den aktuella diskussionen. Svenskan byts lätt mot engelskan om det 

behövs. 

Gällande frågan om den allmänna språkmiljön, om hur svensk eller engelskspråkig sajten är 

finns det delade uppfattningar om. Företag Global kan upplevas och är visserligen också mer 

engelskspråkigt än andra mindre, inte multinationella företag. Koncernspråket är engelska och de 

flesta anställda har därför kollegor de står i daglig kontakt med runt om i världen. I 

kommunikationen med dem blir engelskan det överbryggande språket. Sannolikheten att en svensk 

modersmålstalande upplever kontoret mer engelskspråkigt än andraspråkstalare är också större. 

Särskilt intressanta är de svar jag har fått från min första och andra respondent som också har ett 

annat perspektiv i frågan. För någon som inte behärskar svenskan kan språkmiljön tydligen verka 

väldigt svensktalande där det lokala språket används flitigt. Min andra respondent har tidigare 

jobbat inom samma koncern utomlands där enligt honom det lokala språket inte fick lika stor 

användning som på Företag Global där svenskan har en stark ställning. 

 



59 
 

6 Slutsatser 

I denna uppsats har jag från flera ingångspunkter studerat språkmiljön i en flerspråkig arbetsmiljö 

som hör till ett globalt konglomerat. På grund av företagets multinationella karaktär är dess 

koncernspråk engelska men kontoret där jag utförde min undersökning är baserat i Sverige. Med 

globaliseringen har det blivit allt vanligare att även företag har vuxit ur de lokala marknaderna och 

har utvecklat affärsverksamhet och kontakter runt om i världen. Sannolikheten att ens framtida 

arbetsplats också ska vara mångkulturell och mångspråkig har härmed också ökat. Affärsvärlden 

och inte minst de multinationella konglomeraten är dominerade av engelskan som fungerar som 

lingua franca i den interna kommunikationen. Denna tendens har också väckt frågan om de 

nationella språkens roll och framtid i affärsvärlden. 

I en sådan mångspråkig miljö var jag därför i första hand nyfiken på hur betydande roll det 

lokala språket, svenskan, får i den interna kommunikationen vid sidan av engelskan. Därför har jag 

valt att ställa som min första forskningsfråga i vilken utsträckning dessa två språk används i den 

interna nedåtriktade kommunikationen. 

Tidigare forskning har visat att nominella engelskspråkiga miljöer inte heller är uteslutande 

engelskspråkiga och att svenskan kan spela en betydande roll trots att engelskan fastslås som 

officiellt språk. Undersökningar har blivit genomförda både i undervisnings- och arbetsmiljöer, 

granskande olika situationer. Undersökningsresultaten bekräftar att svenskan också är närvarande 

och spelar en viktig roll även i miljöer vilka på grund av språkpolicyn eller andra föreskrifter är 

dominerade av engelskan. Det visar sig framför allt vara de sociala aktiviteterna som särskilt är 

präglade av det nationella språket. 

Dessa tidigare forskningsresultat bekräftas även av denna undersökning. Mina resultat visar 

också att svenskan får sitt utrymme och tilldelas en viktig roll i den interna kommunikationen. 

Företag Globals nyhetsbrev domineras naturligtvis av engelskan vilket möjliggör att informationen 

når ut till alla anställda. I vissa fall distribueras dessa brev även globalt vilket gör det nödvändigt att 

texterna skrivs på engelska. I de lokala nyhetsbreven däremot, i de som också författas lokalt, glöms 

det lokala språket inte bort. Detta faktum, att svenskan får sin plats även i den mest av riktlinjerna 

styrda kommunikationsgrenen tyder på att det lokala språket tilldelas ett högt värde. De lokala 

nyheterna publiceras alltid tvåspråkigt där den svenskspråkiga texten kommer först i mejlen. 

Mejltexterna författas också på svenska och översätts sedan till engelska. Svenskan tilldelas härmed 

en primär roll i de lokala nyhetsbreven. 

Att svenskan används flitigt även i jobbsammanhang visar resultaten från min deltagande 

observation. Detta tyder på att användningen av det lokala språket inte enbart begränsar sig till de 

sociala interaktionerna på företaget. Övervägande delen av presentationerna (talspråket) utförs på 

svenska. Trots att det inte finns riktlinjer för vilket språk, svenskan eller engelskan, ska användas 

vid dessa mötestillfällen verkar svenskan vara prefererad av många uppdragshållare. Något som 

förklarar frågan ”Får jag prata engelska med er?” som inledning till en presentation vilken sedan 

kommer att hållas på engelska. Iakttagelsen att presentatörer som inte behärskar eller inte känner 

sig helt bekväma med det svenska språket ofta uttrycker och uppmärksammar att de kommer att 

prata på engelska tyder också på att det är något som upplevs avvikande från den vanliga rutinen. 

Kvartalsmöten nämns också i mina intervjuer som ett tillfälle där det lokala språket spelar en 

betydande roll, detta även i jämförelse med andra kontor tillhörande samma koncern. 
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Presentationsbilderna, det visuella stödmaterialet, författas däremot nästan uteslutande på engelska. 

Mina intervjuer ger svar på frågan gällande anledningarna. Intervjuresultaten och mina samtal med 

respondenterna visar att språkvalet generellt sätt inte är något som särskilt uppmärksammas. Många 

anställda är flerspråkiga och själva språkvalet är ofta inte ett resultat av något medvetet val. Valet 

av språk verkar snarare vara kontextbundet, något som också bekräftas av tidigare studier. Hanna 

Neusers undersökning om lexikal transfer, i vilken ”användningsområde” som kontextuell variabel 

har identifierats som nyckelfaktor för att kunna förutsäga flerspråkiga individers språkliga beteende, 

kan även tillämpas för valet av språk och gör det i viss mån förutsägbart. Ppt – bildernas språk på 

kvartalsmötena är oftast engelska vilket gör att det känns naturligt för mina respondenter att skapa 

engelskspråkiga visuella presentationsmaterial. Medan svenskan är det språket som används mest 

som talspråk. Beslutet för användningen av engelskan, på ppt-bilderna i presentationstexterna, 

motiveras ofta med praktiska skäl. Användningen av engelskan möjliggör materialets framtida 

distribution och hjälper därmed till att överbrygga eventuella språkhinder. Att domänen 

affärsspråket är dominerad av engelskspråkiga uttryck är en annan anledning till att engelskan som 

lingua franca prefereras i vissa situationer. Fackord-och uttryck anses till exempel vara svåra att 

kunna översätta korrekt till svenska, vilket framkommer båda av enkäts-och intervjuresultaten. 

Detta visas i att många av mina intervjupersoner ofta byter mellan svenska och engelska vilket 

oftast sker omedvetet.  På liknande språkbyte finns också belägg på t ex ppt-bildernas språk från 

kvartalsmöten och även i de muntliga presentationerna. Att dessa språkbyten sker omedvetet visar 

också belägg ur enkätundersökningen. En av respondenterna anger till exempel att hen ”funderar 

inte så mycket på om det är engelska eller svenska” i frågan om tvåspråkiga nyhetsbrev, något som 

kan knytas till García och Weis translanguaging-teori. Liknande svar och resonemang, vilka också 

förekommer i intervjuerna, tyder också på att språkkunskaperna hos flerspråkiga individer är en 

gemensam resurs varav vi väljer och plockar vad vi behöver anpassat efter situationen utan att 

tänka på de olika elementen som tillhörande olika och skilda språksystem. De två språken, svenska 

och engelska byts och blandas lätt med varandra anpassat efter situationen.  

Byten mellan de två språken tyder på ett slags domänförlust, men det är viktigt att betona att 

dessa byte alltid äger rum i en primärt svenskspråkig miljö och kontext. Översättningen av vissa 

specifikt jobbrelaterade eller till och med koncernspecifika ord och uttryck kan också anses vara 

onödigt eftersom dessa uttryck kommer från engelskan och därför är lättförståeliga för alla 

anställda. 

De sociala, alltså inte jobbrelaterade interaktionerna domineras entydigt av svenskan. Vissa 

lokala nyhetsbrev som inte informerar om jobbrelaterade nyheter och kan följas efter eget intresse 

kommer enbart ut på svenska. Dock har min undersökning också visat att svenskans användning 

begränsar sig inte bara till fikarummen utan också spelar roll i jobbsammanhang vid sidan av 

engelskan. 

Företag Global kan förstås anses vara väldigt engelskspråkigt, särskilt i jämförelse med andra 

mindre företag vars koncernspråk inte är engelska. Eftersom undersökningen rör sig om en 

arbetsplats är det av främsta prioritet att informationen når och förstås av samtliga anställda så att 

arbetet kan utföras. Av praktiska skäl är användningen av engelskan välmotiverad. 

Anmärkningsvärt är dock att även på en flerspråkig arbetsplats får svenskan sin roll då det är 

lämpligt och det finns utrymme för det. Det lokala språket används, och dess användning prefereras 

i samband med de lokala händelserna och begränsas alltså inte bara till de sociala interaktionerna. 
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Baserat på min enkätundersökning blir det också tydligt att närvaron och användningen av det 

lokala språket uppskattas. Enligt Bourdieus termer kan vi alltså säga att svenskan har ett högt värde 

på denna lingvistiska mikromarknad. Denna bild förstärks också av faktumet att, utgående från 

enkätresultaten, det lokala språket anses vara något som är värt att investera i och lära sig. Svenskan 

har alltså ett högt inväxlingsvärde. Anställda visar sig i allmänhet vara positiva till den tvåspråkiga 

kommunikationen och tycker det är viktigt att informera även på svenska när det gäller lokala 

händelser. Engelskans ställning och primära roll ifrågasätts naturligtvis inte på en arbetsplats vars 

koncernspråk är engelska. Även om en del informanter tycker att det räcker enbart med 

engelskspråkig kommunikation eftersom språkkunskaperna i allmänhet är på en väldigt hög nivå, 

uppskattas svenskans närvaro på en svensk arbetsplats av de flesta. Många nämner också vikten av 

tydlig kommunikation och nämner svenskspråkiga texter som en viktig faktor i och med att 

kunskaperna i engelska varierar hos anställda. På min tredje forskningsfråga har jag alltså fått svaret 

att attityderna gentemot svenskan i allmänhet är positiva och svenskans närvaro i den interna 

kommunikationen uppskattas likaså av många anställda. 

Genom att svenskan får plats i den interna kommunikationen kan bandet mellan företaget och 

dess anställda stärkas inom en global koncern. Att formulera texter och en del av den interna 

kommunikationen på svenska kan – baserad på enkätsvaren – också upplevas av mottagarna som 

mer riktade mot en, något som är mer personligt och därför har större påverkan på en. 

Förmedlingen av de lokala nyheterna på det lokala språket kan därför också bidra till skapandet av 

vi-känslan inom företagets ramar som också bidrar till skapandet av en mindre sammanhållande 

praktikgemenskap inom koncernen något som i slutändan kan resultera i ökad effektivitet. Därmed 

kan det för ett företag finnas positiva effekter av att förmedla information på det lokala språket. 

I materialet förekommer det också ofta begreppet ”inkludera” i samband med språkvalet. Valet 

av det ena eller det andra språket motiveras ofta med att alla ska kunna inkluderas, både de som 

inte behärskar svenskan och de som kanske inte har lika goda kunskaper i engelska som de som 

har detta som ett krav i sina tjänster. Wenger har identifierat engagemang dvs delaktighet som ett 

sätt att skapa känsla av tillhörighet. Språkvalet spelar därför en viktig roll i det gemensamma 

meningsskapandet. 

Närvaron av engelska försäkrar därför att alla ska kunna ta del av informationen och bli en del 

av detta gemensamma meningsskapande medan tvåspråkiga nyhetsbrev kan bidra till skapandet av 

känslan av tillhörighet på en mer lokal nivå. Fritids-och hälsovårdrelaterade nyheter kan enbart 

distribueras på det lokala språket något som beskrivs och kan upplevas som utmanande för någon 

som inte behärskat det svenska språket. Det finns dock belägg på kreativa strategier för att 

överbrygga de eventuella språkhindren som t ex användningen av olika webbaserade 

översättningsprogram. 

I min undersökning hade jag enbart möjlighet att intervjua en person som inte hade några 

kunskaper i det svenska språket. Hennes iakttagelser är intressanta ur undersökningens synpunkt 

men för att kunna dra några slutsatser hade det behövts fler informanter från samma grupp och en 

djupare forskning i frågan. Känslan av tillhörighet är viktig och flera informanter nämner att det 

lätt byts mellan svenska och engelska när situationen kräver det så att alla skulle kunna inkluderas 

i alla typer av aktiviteter. 

I synnerhet kan vi säga att svenskan är närvarande och även om engelskan dominerar den 

officiella interna kommunikationen får det lokala språket en betydande roll. Svenskan används – 
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tillsammans med engelskan - när lokala händelser och nyheter ska meddelas och detta även i 

jobbrelaterade ämnen. Attityderna till användningen av svenskan är i allmänhet också positiva på 

Företag Global.  

På min inledande fråga vilken jag också har valt som rubrik till denna uppsats: ”Får jag prata 

engelska med er? ska svaret alltså naturligtvis vara ett ”ja” men frågeställningen, yttrad på svenska, 

skulle utan tvivel uppskattas av många. 
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7 Avslutande diskussion 

Ramarna av en masteruppsats gav endast möjlighet för att undersöka språkanvändningen i den 

interna nedåtriktade kommunikationen genom ett konkret exempel, på ett till en multinationell 

koncern tillhörande företag. Undersökningens resultat bidrar på det sättet till mer information och 

kunskap gällande språkvalet mellan svenska och engelska och språkattityderna på flerspråkiga 

företagsmiljöer där koncernspråket är engelska, men för att kunna dra mer allmänna slutsatser för 

språkanvändningen i den svenska affärsvärlden skulle det behövas mer forskning genom fler 

exempel i ämnet. 

Resultaten av min undersökning visar att svenskan har en betydande roll även i denna sektor 

och dess användning och närvaro i den interna kommunikationen vid sidan av engelskan värderas 

högt. Att se, genom att studera ännu fler flerspråkiga företagsmiljöer, om detta mönster också kan 

hittas på andra stora svenska företag vore därför intressant. I ett större perspektiv kan det även 

vara intressant att titta på språksituationen gällande engelska och de nationella språken i ett 

internationellt sammanhang. En av mina informanter har väckt mitt intresse för en sådan 

jämförande studie, genom att nämna att språkanvändningen såg annorlunda ut utomlands där 

engelskan fick betydligt större roll än det nationella språket på kontoret. Dessa iakttagelser 

motsvarar mina egna erfarenheter, något som har motiverat mig att börja studera språkvalet i den 

interna kommunikationen. Därför vore det intressant att närmare undersöka vilka faktorer som 

kan bidra till dessa skillnader när det gäller språkval. Finns det till exempel något speciellt i 

språksituationen i Sverige som gör att preferenserna gällande språkval i företagskommunikation 

skiljer sig från andra länder och dess praktiker? 

I denna uppsats valde jag att fokusera på en specifik del av den interna kommunikationen, den 

interna nedåtriktade kommunikationen. Perspektivet har vidgats något genom resultaten jag har 

fått från mina intervjuer eftersom det är och har varit svårt även för mina respondenter att dra 

exakta gränser i frågan och hålla sig till enbart den specifika delen av den interna kommunikationen. 

Resultaten från mina intervjuer och det faktumet att det nationella språket används även i den mest 

formella delen av den interna kommunikationen visar att svenskan förmodligen används ännu mer 

flitigt i den undersökte arbetsmiljön. Att vidga perspektivet att också omfatta även andra delar av 

den interna kommunikationen skulle ge gott om vidare forskningsmöjligheter i ämnet. 
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Bilagor 

1 Enkätfrågor: Språkval i den interna kommunikationen 

Hej, 

Jag heter Anna Buza och läser sista året på mitt masterprogram i skandinavistik med språklig inriktning vid 
Uppsala universitet. I min masteruppsats skriver jag om internkommunikation i flerspråkig företagsmiljö 
med fokus på språket och språkvalet. Jag intresserar mig främst för i vilken utsträckning engelskan och det 
lokala språket, svenskan, används i den interna kommunikationen och hur attityderna formas kring 
språkvalet.  

Alla svar hanteras anonymt och det insamlade materialet kommer enbart att användas för denna 
undersökning.  

Genom att besvara enkätens frågor bidrar du till mitt arbete och forskning. Frågeformuläret beräknas ta ca 
10 minuter att fylla i. 

Tack för din medverkan på förhand! 

Anna 

 

Avsnitt 1 Bakgrundsfrågor 

I denna del av enkäten kommer det allmänna frågor om dig och dina språkkunskaper. 

1. Kön * 

○ Kvinna 

○ Man 

○ Vill ej ange 

 

2. Ålder * 

○ 18 - 30 

○ 31 - 45 

○ 46 – 55 

 

3. Vilken är din högsta utbildning? * 

○ Grundskola 

○ Yrkesförberedande gymnasieutbildning 

○ Högskoleförberedande gymnasieutbildning 
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○ Universitets-eller högskoleutbildning 

○ Annan eftergymnasial utbildning (till ex. folkhögskola) 

 

4. Mina kunskaper i svenska * 

○ Modersmålstalare 

○ Andraspråkstalare med mycket bra kunskaper i svenska 

○ Andraspråkstalare med goda kunskaper i svenska 

○ Andraspråkstalare i början av inlärningsprocessen 

 

5. Mina kunskaper i engelska * 

 1       2       3      4      5 

Grundläggande   ○       ○      ○      ○      ○   Modersmåltalare 

 

Avsnitt 2 Arbetslivet 

I detta avsnitt kommer arbetslivsrelaterade frågor. 

 

6. Hur länge har du jobbat på företaget? * 

○ I mindre än 2 år 

○ Mellan 2 och 5 år 

○ Mellan 5 och 10 år 

○ I mer än 10 år 

 

7. Vilken avdelning jobbar du på? * 

○ Produktion 

○ Forskning 

○ Distribution 

○ Finans 

○ Inköp 

○ HR 

○ Kommunikation 

○ Annat… 
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8. Vad är din nuvarande position? 

○ Extra medarbetare (praktikant, vikariat, timanställd) 

○ Specialist 

○ Senior Specialist 

○ Gruppchef 

○ Sektionschef 

○ Avdelningschef 

○ Annat… 

9.  I min yrkesroll krävs det språkkunskaper * 

○ Enbart i engelska 

○ Både i engelska och i svenska 

○ Svenska och passiva kunskaper i engelska 

 

10. Vilka av de följande påståenden tycker du stämmer för ditt dagliga arbete? 

○ Jag utför mitt arbete mestadels på engelska 

○ Jag utför mitt arbete mestadels på svenska 

○ Jag använder svenska och engelska i ungefär lika stor utsträckning 

 

Avsnitt 3 Språkval i den interna kommunikationen 

I sista avsnittet kommer frågor gällande språkvalet i den interna kommunikationen. Alla frågor är 
förknippade med de nyhetsbrev som distribueras och kvartalsmöten som hålls på siten. 

 

11. Det distribueras flera olika typer av nyhetsbrev på företaget. Hur ofta läser du dessa nyhetsbrev? 
* 

○ Regelbundet 

○ Ibland 

○ Sällan 

○ Aldrig 
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12. Om du läser företagets nyhetsbrev, markera de typer du oftast läser (flera svarsalternativ är 
möjligt) 

□ Globala (Corporate) 

□ Gäller divisionen 

□ Gäller verksamheten 

□ Gäller Sverige (Sweden Communications) 

□ Lokala, gäller siten 

□ Är förknippade med olika frihetsaktiviteter (till ex. företagshälsans nyhetsbrev) 

□ Annat… 

 

13. Påverkar språket i dessa nyhetsbrev vilka du väljer? 

○ Nej, språkvalet spelar ingen roll för mig 

○ Jag läser hellre på engelska 

○ Jag läser hellre på svenska 

 

14. Anser du att det är viktigt att vissa nyhetsbrev är tvåspråkiga, dvs. också kommer ut på svenska? 
* 

○ Ja 

○ Nej 

 

15. a) Varför anser du att det är viktigt? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. b) Varför anser du att det inte är viktigt? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Har du någonsin missat någon information på grund av språkvalet i den interna 
kommunikationen? * 

○ Ja, någon enstaka gång 

○ Nej, har alltid kunnat fråga en kollega 

○ Nej, det har aldrig hänt mig 
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17. Hur ofta deltar du på företagets kvartalsmöten (Town hall)? * 

○ Regelbundet (3 - 4 gånger per år) 

○ Ibland (2 gånger per år) 

○ Sällan (1 gång per år) 

○ Aldrig 

 

18. Om du aldrig eller bara sällan deltar på kvartalsmöten (Town hall), vad är anledningen till att 
du inte går? 

□ Tidsbrist 

□ Är oftast ej fysiskt närvarande på kontoret när möten hålls 

□ Information är inte relevant för mig 

□ Har svårigheter med att tillgodogöra mig informationen på grund av språket mötet hålls på 

□ Informerar mig från andra kollegor som har deltagit på den 

□ Annat… 

 

19. I vilken mån håller du med om de följande påståenden? 

1. Det räcker om kommunikationen är enspråkig dvs. sker enbart på engelska på ett multinationellt 

företag. 

2. På ett svenskt företag är det bra om de lokala nyheterna också kommer ut på svenska. 

3. Att använda engelskan i affärslivet är praktiskt. 

4.  Att ge utrymme för det svenska språket är viktigt på en svensk arbetsplats. 

Likgiltig för mig        Håller inte med        Håller delvis med      Instämmer helt 

1.                ○                               ○                              ○                               ○ 

2.                ○                               ○                              ○                               ○  

3.                ○                               ○                              ○                               ○ 

4.                ○                               ○                              ○                               ○ 

 

 

 

 



71 
 

2 Questionnaire: Language of choice for internal communication 

 

Dear Respondent, 

My name is Anna Buza, graduating student of Uppsala University, Department of Nordic languages, Master 
program of Scandinavian Studies. The topic of my master thesis is internal Corporate Communication in a 
multilingual environment with focus on the choice of language between English and Swedish and the 
attitudes connected to it. 

I am turning to you in order to ask for your help with my research. Survey responses will be handled 
anonymously and only be used for the purposes of my thesis. Completing this questionnaire takes 
approximately 10 minutes. 

Thank you for your participation! 

Best regards, 

Anna  

 

Chapter 1 Personal questions 

In this section you will find some personal questions and questions regarding your language 
knowledge. 

 

1. Your gender * 

○ Female 

○ Male 

○ Will not specify 

 

2. Your age *    

○ 18 - 30 

○ 31 - 45 

○ 46 - 55 

○ over 55 years 

 

3. What is your highest level of education? * 

○ Primary school 

○ Vocational school 

○ Secondary school 



72 
 

○ University or College 

○ Other type of Post-secondary education 

 

4. My language knowledge in Swedish * 

○ Native speaker 

○ Proficiency level (C1 – C2) 

○ Intermediate level (B1 – B2) 

○ Elementary level (A1 – A2) 

○ I don`t speak any Swedish 

 

5. My knowledge in English 

                                  1     2      3      4     5 

Elementary/Basic      ○     ○     ○     ○     ○      Native speaker 

 

Chapter 2 Work and work experience 

In the second session you will find 5 work related questions. 

 

6. How long have you worked at the Company? * 

○ Less than 2 years 

○ 2 – 5 years 

○ 5 – 10 years 

○ More than 10 years 

 

7. Which departement are you currently working at? * 

○ Production/Manufacturing 

○ Research & Development 

○ Supply Chain/Distribution 

○ Finance 

○ Sourcing 

○ HR 
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○ Communication 

○ Other 

 

8. What is your current position 

○ Extra co-worker (intern, co-op) 

○ Specialist 

○ Senior Specialist 

○ Team Leader 

○ Section Manager 

○ Departement Manager 

○ Other… 

 

9. Language requirements in my position * 

○ Solely English 

○ Both English and Swedish 

○ Swedish and passive knowledge of English 

 

10.  Which of the following statements describe your daily work best? * 

○ I work mostly in English 

○ I work mostly in Swedish 

○ I use Swedish and English approximately to the same extent 

 

Chapter 3 Language of choice in the internal communication 

In the third session of this survey you will find questions related to the internal Corporate 
Communication. All the questions are related to the various types of newsletters which distributes 
and the Town hall meetings held on the site. 

 

11. Various types of newsletters are distributed on the site. How often do you read these 
newsletters? * 

○ Regularly 

○ Occasionally 

○ Seldom 
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○ Never 

 

12. If you do read Corporate newsletters: Please mark the ones you usually read. 

□ Global (Corporate news) 

□ Related to my Division 

□ Related to my job-function 

□ Sweden Communications 

□ Local news (related to the site) 

□ Related to freetime activities (for ex. företagshälsans nyhetsbrev) 

□ Other… 

 

13. Does the language in the newsletters affect your choice? 

○ No, it doesn`t influence me. 

○ I prefer reading in English 

○ I prefer reading in Swedish 

 

14. Is it important to you that some newsletters are bilingual i.e. also published in Swedish? * 

○ Yes 

○ No 

 

15. a) If your answer is yes, why do you think it is important? 

    ……………………………………………………………………………………………………... 

 

15.b) If your answer is no, why don`t you think it is important? 

        ………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Have you ever missed any piece of information because of the language used for internal 

Communication? * 

○ Yes, but only a few times 

○ No, I could always turn to a colleague 

○ No, it has never happened to me 
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17.  How often do you attend the Town hall meetings on the site? * 

○ Regularly (3 – 4 times a year) 

○ Sometimes (2 times a year) 

○ Seldom (once a year) 

○ Never 

 

18. If you rarely or never attend these meetings, what is the reason for your decision? 

□ Lack of time 

□ I am usually not in the office when the Town hall meetings are held 

□ The information is not relevant for me 

□ The language used makes it challenging for me to take part of the information 

□ I used to get informed by my colleagues who attend the meeting 

□ Other… 

 

19.  To what extent do you agree with the following statements? 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Indifferent to me            Disagree                Mostly agree            Totally agree 

1.                ○                               ○                              ○                               ○ 

2.                ○                               ○                              ○                               ○  

3.                ○                               ○                              ○                               ○ 

4.                ○                               ○                              ○                               ○ 
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Chapter 4 Language learning 

 

20. If you don`t speak any Swedish are you considering to learn the language? 

○ Yes, I would like to take Swedish courses.                               

○ No, I have no plans to learn the language. 

 

21. If your answer is yes, why is it important to you to learn the language? 

………………………………………………………………………………………………………. 
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3 Mejltext för enkätens distribuering 

Hej, 

Jag heter Anna Buza och har jobbat som timmis på ”företagets namn” sedan jag började mina master 

studier i skandinavistik vid Uppsala universitet. Nu läser jag sista året på mitt program och detta 

innebär för mig att det också har blivit dags att skriva min masteruppsats. Min undersökning 

handlar om språkvalet mellan svenska och engelska i den interna företagskommunikationen och 

grundar sig på en enkätundersökning (vänligen hitta länken nedan).  

Jag skulle också vilja be om din hjälp med att besvara mina frågor och därmed bidra till min 

undersökning. Formuläret är tillgänglig på både svenska och engelska. Att fylla i enkäten tar ca. 10 

min. 

Tacksam för din hjälp på förhand! 

Anna  

 

 

Hi, 

My name is Anna Buza and I`ve been working at ”Name of the company” since I started my Msc in 

Scandinavian studies at Uppsala university. As this is the last year of my program it also means to 

me that it`s time to work on my thesis. My research is about the Choice of languages between 

Swedish and English in internal Corporate Communication and is based on a questionnaire (please 

find the link below).  

I am turning to you in order to help my research by answering this survey which takes 

approximately 10 minutes. The survey is available in both Swedish and English. 

 

Thank you for your help in advance! 

Anna 

 

 

Svenska/Swedish 

Länk till den svenskspråkiga enkäten 

English/Engelska 

 

Länk till den engelskspråkiga enkäten 
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4 Transkriptionsnyckel 

 
(.) – kort paus  
(..) – längre paus  
*skratt* – anger skratt  
*xxx* – tal med skratt i rösten  
xxx – ord som betonas  
{xxx} – mina förklaringar  
(ohb) – ohörbart   

 

 

 

 


