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Förord

Under några intensiva år har jag varit doktorand i arbete. Jag minns alla
människor jag träffat under forskarutbildningen och hur de på olika sätt berikat
min doktorandtid och gett mig inspiration, kraft och mod att gå vidare. Jag
minns också alla tidiga morgnar jag smugit in till min arbetsvrå, som vi
kallat ”lilla Uppsala”, för att starta igång datorn utan att väcka någon av
mina kära, som från första början bara var en men som numera är fyra. Åren
med avhandlingen, från pilotstudie till tryckfärdigt manus, har varit de mest
händelserika och känsloladdade i mitt liv.
Det finns många jag vill tacka innan jag sätter min sista punkt i texten.
Först och främst vill jag tacka de fem andraspråkstalare som så generöst delat
med sig av sin kommunikativa arbetsvardag. Utan er hade studien inte kunnat
genomföras. Jag riktar också ett varmt tack till alla personer som låtit sig
intervjuas eller som på annat sätt medverkat i min studie.
Min väg mot målet hade varit betydligt snårigare och på sina ställen
troligtvis oframkomlig om jag inte haft klarsynta och kompetenta vägledare.
Tack Britt-Louise Gunnarsson som en gång ledde in mig på den stig jag nu
vandrat. Som huvudhandledare och projektledare har du frikostigt delat med
dig av din kunskap, dina erfarenheter och ditt kontaktnät. Du har alltid varit
snabb med återkoppling vilket underlättat tankearbetet och skrivprocessen.
Även min biträdande handledare, Ulla Börestam, har bidragit med många
kloka och konstruktiva kommentarer i såväl de artiklar jag skrivit som i själva
avhandlingen. Tack Ulla för ditt stöd, dina goda råd och din skarpsynta läsning
av mitt manus.
Många andra personer har kommit med värdefulla synpunkter och bidrag
under avhandlingsarbetets gång. En person som spridit kunskap och entusiasm
varje gång våra vägar korsats är Gunlög Sundberg. I egenskap av förhandsgranskare framförde du många insiktsfulla och vidareutvecklande kommentarer
under mitt slutseminarium, vilket jag vill tacka dig för. Jag vill också tacka
alla som deltagit i institutionens informella samtalsgrupp, med Björn Melander
som sammankallande, för givande diskussioner kring inspelad interaktion och
samtalsanalys. Tack också till Martin Naylor som översatt avhandlingens
abstract och summary till engelska. I slutskedet har Helena Andersson, Maria
Eklund Heinonen, Marie Sörlin och min syster, Monika Jenssen, varit till
stor hjälp då de på ett förtjänstfullt sätt korrekturläst mitt manus, tack till er.
Ett hjärtligt tack vill jag också framföra till alla kolleger vid Institutionen
för nordiska språk, ingen nämnd ingen glömd. Trots att förflyttningen mellan
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västra och östra Aros tar flera timmar i anspråk har jag alltid sett fram emot
att få åka till riktiga Uppsala för att låta mig inspireras av alla jag träffar på
plan 2 och nere på ”bottenskrapet”.
För mig, som är något av ett flockdjur, har det varit värdefullt att få arbeta
nära andra forskare med likartad inriktning. Tack Helena Andersson, Theres
Bellander, Maria Eklund Heinonen, Lina Nyroos och Hedda Söderlundh för
allt ni bidragit med såväl professionellt som privat. Här vill jag även nämna
institutionens doktorandförening som varit värdefull på många sätt.
Jag vill också tacka barndomsvännen Helena Blomberg för alla givande
teori- och empiridiskussioner under våra promenader längs Mälarens vatten
när barnen somnat. Tänk att vi efter så många år tillsammans i skolbänken i
princip sitter där igen, med varsin avhandling som ska försvaras under hösten.
När jag tänker på skolbänken tänker jag såklart också på dig, Pia Winberg.
Du är en övervinnare och du anar nog inte vilka krafter din gnista gett mig i
stunder när avhandlingsarbetet gått trögt.
Tack också till Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse för det
stipendium jag beviljades under våren 2010. Genom stipendiet fick jag
möjlighet att vistas vid Sigtunastiftelsens inspirerande anläggning och arbeta
hårt och koncentrerat med min text när jag som bäst behövde det.
Jag vill i detta sammanhang också vända mig till mina föräldrar och mina
svärföräldrar. Tack mamma Birgit Andersson och pappa Ivar Andersson för
allt stöd och all hjälp vi fått med barnpassning och skjuts åt olika håll. Ni har
storsint ställt upp alla tider på dygnet, även vid midnatt om bussarna krånglat.
Tack Kerstin och Olle Nelson som alltid tagit emot hela familjen med öppna
armar, eller delar av den när jag behövt arbetsro i ensamhet här hemma.
Anders, det finns inte mycket som värmer lika bra en kylslagen morgon
vid datorn som din skummande latte, serverad vid skrivbordet och toppad
med omtanke och kanel.
Nu John, behöver du inte längre med förhoppning i rösten och leklust i
kroppen smyga fram till arbetsrummet, glänta på dörren och fråga: ”Mamma,
är boken klar snart?”. Emilia, du behöver inte längre på bara fötter tassa fram
till mitt skrivbord, krypa upp i min famn och viska: ”Gomorron mamma”.
Du behöver inte heller längre peka på skärmen och fråga: ”Va står det där?”
för att få ett lågmält: ”Jaaa, det undrar jag också” till svar. Joel, inte heller du
behöver fundera vidare kring varför mamma är på övervåningen när alla
andra är därnere. Nu kan jag lämna övervåningen och lilla Uppsala, nu kan
jag tacka ja till de lekinviter jag får – för nu är boken klar!
Västerås i augusti 2010
Marie Nelson

10

1 Inledning

De flesta människor tillbringar en betydande del av sina vuxna liv på en
arbetsplats. Att arbeta handlar inte enbart om försörjning utan också om
möjligheten att ingå i en social gemenskap, att göra något samhällsnyttigt
samt att använda och utveckla den egna kompetensen och kreativiteten. I
samband med förvärvsarbete pågår en mängd olika aktiviteter, inte minst
kommunikativa sådana. Olika former av kommunikation är ett viktigt verktyg i människors dagliga arbete. I denna avhandling behandlas andraspråkstalare i arbete, alltså människor som är mitt i ett vardagligt yrkesutövande, där såväl professionella som sociala kommunikativa aktiviteter
påverkar produktiviteten och effektiviteten.
I vår tids och vår kulturs globaliserade informationssamhälle läggs allt
större vikt vid kommunikativa färdigheter, eller kommunikativ kompetens.
Denna kompetens, som innefattar såväl språkstrukturella kunskaper som
sociala och pragmatiska färdigheter, efterfrågas inte minst i arbetslivet.
Cameron (2000:27 ff.) menar att människan genom alla tider varit benägen
att se den individ som besitter en god kommunikativ förmåga som en bra
person. Vad som kännetecknar en god kommunikativ förmåga har dock
varierat genom åren. Bakåt i tiden betonades monologen, retoriken och en
strävan efter att tala effektivare, medan vi idag uppmärksammar dialogen,
samtalet och det interaktionella samspelet. Kommunikativ skicklighet ses
inte längre som förmågan att kunna argumentera, vinna verbala dueller eller
dominera scenen. Istället framhävs förmågan att samarbeta och etablera samförstånd samt att lyssna aktivt. Tyngdpunkten har därmed förflyttats från
konkurrens till samarbete och från det som brukar beskrivas som en maskulin
samtalsstil till en feminin1. En av orsakerna till denna förändring anses vara
förhållandena i arbetslivet. Det ställs helt enkelt nya krav vad gäller samarbete, flexibilitet och anpassningsförmåga, förmågor som ofta benämns
social och kommunikativ kompetens (a.a. s. 147).
Förhållandena på arbetsmarknaden intresserar forskare från en mängd olika
discipliner och ett begrepp som ofta lyfts fram inom arbetslivsforskningen är
den nya arbetsordningen eller the new work order (Gee m.fl. 1996, Sarangi &
Roberts 1999). Inom västvärldens marknadsekonomier märks den nya ordningen bland annat genom att organisationer bantas ner, produktionsvillkor
1

För en utförlig diskussion kring feminin respektive maskulin samtalsstil, se t.ex. Holmes
(2006a).
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förändras, hierarkier luckras upp, temporära och snabbt växlande nätverk
hyllas och arbetstagare får större eget ansvar. Affärskontakter över nationsgränser och kontinenter blir allt vanligare och förutsättningarna för kommunikation förändras snabbt och ofta. För den enskilda arbetstagaren kräver
detta en ständig uppdatering. Det är inte enbart själva tekniken som förändras
utan även de sociala och kulturella villkoren (Pan m.fl. 2002:7). I vår föränderliga värld gäller det att kunna uttrycka sig klart och tydligt i många olika
kontexter. Den nya tekniken, som levererar multimodal kommunikation
jorden runt på nolltid, gör många interaktionella situationer till en utmaning.
Det är inte alltid lätt att utan betänketid vara uppriktig och artig när uppriktighet och artighet uttrycks på olika sätt i olika kulturer.
Den nya arbetsordningen ställer alltså stora krav på anställda och arbetssökande. Den kompetens som efterfrågas bygger inte enbart på sakkunskap,
boklig bildning och logisk-matematisk intelligens. I allt större utsträckning
ligger fokus på hur människor uppträder, enskilt och i grupp, samt på personliga egenskaper. Den nya arbetsordningen efterfrågar anställda med multipla intelligenser2. Egenskaper som värdesätts är bland andra initiativförmåga,
samarbetsförmåga, anpassningsförmåga, kreativitet och flexibilitet. Dessa
talanger samlar Goleman (1999:11 f.) under begreppet känslans intelligens
(på engelska emotional intelligence). Inom arbetslivsforskningen uppmärksammas i allt större utsträckning den sociala process som interaktion mellan
människor innebär och i allt större utsträckning kopplas de sociala och interaktionella processerna till effektivitet, framgång och lönsamhet (Fletcher 1999,
Goleman 1999, Holmes 2006a).
Även den svenska arbetsmarknaden och de krav som ställs på arbetstagare
i vårt land har förändrats, vilket bland annat uppmärksammats inom det
svenska MOA-projektet (Moderna arbets- och livsvillkor för kvinnor och
män). I projektet har forskare vid den yrkesmedicinska enheten i Stockholm
konstaterat att organisationsformer förändras och strukturer bryts ner, att den
tekniska utvecklingen påverkar såväl arbetsuppgifter som kompetenskrav, att
tidsdimensionen betonas alltmer, att gränsen mellan arbete och fritid av
många uppfattas som alltmer diffus samt att utvecklingen tycks gå mot en
allt tydligare individualisering där även individens förhållande till företaget
lyfts fram och där frågor kring lojalitet och tillhörighet aktualiseras
(Härenstam 1999:31). MOA-projektets iakttagelser stämmer väl överens
med internationella forskningsresultat vad gäller förändringar i arbetslivet
och vår samtids höga värdering av kommunikativa färdigheter.
För människor som inte tidigare kommit i kontakt med den västerländska
arbetsmarknaden kan det på många sätt vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till den rådande arbetsordningen. Varje enskild nation har dessutom
sina egna värderingar och prioriteringar och varje arbetsplats har sin policy
2

För beskrivning och resonemang kring olika intelligenser (samt hur dessa kan utnyttjas för
att effektivisera mänsklig kommunikation och mänskligt handlande), se Gardner 1983, 1993.
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och kutym. Kommunikation i yrkeslivet är många gånger en utmaning, inte
minst för de arbetstagare som kommit till Sverige i vuxen ålder och som lärt
sig att tala, skriva och läsa på ett annat språk än svenska. Statistik visar att 14
procent av de anställda på den svenska arbetsmarknaden är födda utanför
Sveriges gränser (Statistiska centralbyrån 2010). Många av dessa har fått
hela sin utbildning i ett annat land och har också skolats in i yrkeslivet på en
annan arbetsmarknad än den svenska. Dessa personer har ett annat utgångsläge, inte enbart rent språkligt utan även socialt och kulturellt, då olika länder
har olika förhållningssätt till arbete och arbetsmarknad med mer eller mindre
uttalade värderingar, prioriteringar och principer.
Just andraspråkstalare är arbetstagare som sällan närstuderats inom den
arbetslivsorienterade kommunikationsforskningen, vilket varit en av drivkrafterna bakom detta avhandlingsarbete och hela det projekt3 inom vilket
min forskning ägt rum. För att skilja min studie från projektets övriga undersökningar kommer den studie jag genomfört hädanefter att benämnas företagsstudien.
De utmaningar andraspråkstalare möter när de väl fått ett jobb föregås av
en helt annan svårighet, nämligen den att överhuvudtaget ta sig in på den
svenska arbetsmarknaden och att därtill få ett jobb som motsvarar den egna
utbildningen och kompetensen. Detta förhållande är ytterligare en av de
bakomliggande orsakerna till företagsstudiens genomförande. Andelen
arbetslösa och tidsbegränsat anställda har alltid varit högre bland personer
födda utanför Sveriges gränser än bland personer födda i Sverige (Statistikrapport 2004:21 ff.). Glappet har snarare ökat än minskat de senaste tjugo
åren, vilket bland annat kan kopplas till den avindustrialisering som ägt rum.
Statistik visar att just utlandsfödda drabbats hårt av industrins nedskärningar
(a.a.). Den sysselsättning som istället ökat mest under de senaste åren är den
privata servicen. Serviceyrken förutsätter ofta en annan typ av utbildning och
goda språkkunskaper, vilket kommit att påverka arbetsmarknaden, i synnerhet för andraspråkstalare. Ett fenomen som inte alltid beaktas, men som
kommer att diskuteras i min studie, är det faktum att det ibland inte enbart är
kunskaper i det svenska språket som faktiskt behövs. Många gånger krävs
också goda färdigheter i engelska, vilket försämrar förutsättningarna för de
personer som aldrig haft möjlighet att lära sig det engelska språket.
Den som förvisas till arbetslöshet fråntas en viktig möjlighet till integration
i det omgivande samhället. Flera forskare menar att ett arbete är något av en
nödvändig förutsättning för att nå integration även i andra hänseenden
(Höglund 2002, Westin 2008). Mycket tyder på att det kan vara svårt för
personer som är födda utanför Sveriges gränser att ta sig in på den svenska
arbetsmarknaden (Augustsson 1996, Höglund 2002, Allwood m.fl. 2007,
3

Avhandlingen har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet Den kommunikativa situationen för invandrare på svenska arbetsplatser (KINSA). Projektet presenteras närmare i
avsnitt 1.1.
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Sohlman 2009) och i vissa fall talar man om ren diskriminering (Broomé
m.fl. 1996, Broomé & Bäcklund 1998, De los Reyes 2006).
Det finns ingen enkel eller övergripande förklaring till varför situationen
är som den är, men möjligheten att få en anställning tycks påverkas av
variablerna ursprung och vistelsetid, där det underlättar att komma från ett
europeiskt land och att ha vistats i Sverige en längre tid (Arai & Vilhelmsson
2001, Allwood m.fl. 2007). Andra variabler som kan påverka möjligheterna
att få ett arbete är språkkunskaper, utbildning och kontaktnät. Trots att det är
svårt att mäta vikten av ett omfattande nätverk står det helt klart att kontakter
är viktiga, kanske ett av de viktigaste företrädena för den som söker jobb. I
de flesta fall har infödda svenskar ett betydligt bättre utgångsläge än utrikes
födda vad gäller nätverk och personliga kontakter. Goda kunskaper i svenska
har under de senaste åren vanligtvis varit ett krav vid nyrekrytering, med
undantag för vissa anställningar på hög expertnivå. I platsannonser läser man
ofta att den sökande ska ”behärska det svenska språket i såväl tal som skrift”
men sällan något om att den sökande bör kunna kommunicera på ett lämpligt
och medvetet sätt i alla förekommande arbetsrelaterade och sociala situationer.
Förr var hot mot säkerheten den största risken med bristande språkkunskaper.
Företagen ville helt enkelt slippa bestyr och omkostnader med tolkning och
översättning av säkerhetsföreskrifter (Broomé m.fl. 1996).
Idag är kommunikativa färdigheter ofta avgörande för själva arbetets
utförande, ett faktum som naturligtvis även påverkar möjligheterna för
förstaspråkstalare med bristande läs- eller skrivförmåga. Goda språkkunskaper
ses också som en förutsättning för att kunna delta i fortbildning och kompetensutveckling. Det finns dock anledning att fråga sig huruvida de goda
kunskaper i svenskt tal- och skriftspråk som så ofta efterfrågas i anställningssammanhang verkligen behövs ute i arbetslivet. Man kan också fråga sig vilken typ av kunskap det egentligen är som krävs för att en anställd ska fungera så bra som möjligt på en viss arbetsplats.
Det svenska storföretag vid vilket företagsstudien genomförts framträder
som såväl globaliserat som mångkulturellt. Redan i receptionen i den byggnad där en betydande del av företagsstudiens material samlats in möts man
av souvenirer från världens alla hörn. Souvenirerna är gåvor från gäster,
kunder, samarbetspartner och tillfälligt anställda. De vittnar om kontakter
över nationsgränser och kontinenter.
Efter denna inledande diskussion har jag för avsikt att i avsnitt 1.1 presentera forskningsprojektet Den kommunikativa situationen för invandrare på
svenska arbetsplatser (KINSA), inom vilket företagsstudien ägt rum. Då jag
så tidigt som möjligt vill ge en förklaring till och definition av vissa termer
som används i avhandlingen, kommer avsnitt 1.2 att innehålla en presentation
av centrala begrepp. I avsnitt 1.3 formuleras studiens syfte och frågeställningar och sist i kapitlet, i avsnitt 1.4, beskrivs avhandlingens disposition.
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Bild 1. Receptionsdisken i en av det studerade företagets byggnader.

1.1 KINSA-projektet
Företagsstudien ingår som en del i ett större projekt, Den kommunikativa
situationen för invandrare på svenska arbetsplatser (KINSA), vilket är
kopplat till avdelningen för Forskning och utbildning i modern svenska
(FUMS) vid Uppsala universitet. Projektet, som finansierats av medel från
Vetenskapsrådet, har involverat tre forskare: professor Britt-Louise Gunnarsson
samt två doktorander, Helena Andersson och jag själv. Förutom två doktorsavhandlingar (H. Andersson 2009 och denna, alltså Nelson 2010) har ett
antal artiklar publicerats inom projektet. En för projektet övergripande
hypotes är att andraspråkstalares relativa framgång påverkas av det kommunikativa samspelet mellan olika aktörer på arbetsplatsen och att samspelet
i sin tur styrs av det sociokulturella klimatet på arbetsplatsen och i den nära
arbetsgruppen (Gunnarsson 2002:4).
Två omfattande arbetsplatsstudier i form av fältarbeten har ägt rum inom
projektet, dels den företagsstudie som presenteras i denna avhandling, dels
H. Anderssons studie av andraspråkstalares kommunikation vid ett större
svenskt sjukhus. Båda studierna utgår ifrån den vardagliga arbetsplatskommunikationen för ett urval personer som kommit till Sverige i vuxen
ålder, från länder utanför Norden och de övriga germanska språkområdena.
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De personer som deltar i studierna har lyckats bra på den svenska arbetsmarknaden såtillvida att de har en fast anställning och verkar trivas på sina
arbetsplatser. Mer om urvalsprinciper och deltagare i företagsstudien tas upp
i kapitel 4.
Arbetsgången inom företagsstudien och sjukhusstudien har delvis varit
gemensam och parallell. Figur 1 ger en överblick över de olika faser som
legat till grund för studierna.

KINSA

Datainsamling

Urval

Arbetsplatser

Deltagare

Intervjuer

Fallstudier

Analys

Talad
diskurs

Skriven
diskurs

Figur 1. Beskrivning av arbetsgången inom KINSA-projektet.

Vad gäller urval och förfarande vid insamling av intervjumaterial har
företagsstudien och sjukhusstudien tillämpat likvärdiga principer och tillvägagångssätt. Beroende på förutsättningarna vid de båda arbetsplatserna, kallade
Företaget och Sjukhuset, skiljer sig fältarbetet under fallstudierna åt på vissa
punkter. Inom företagsstudien har det bland annat genomförts såväl audiosom videoinspelningar medan sjukhusstudien koncentrerats kring audioinspelningar. Vid Företaget har skrivet material samlats in, vilket inte varit
möjligt vid Sjukhuset. Analysarbetet har sedan styrts av det insamlade
materialets karaktär, vilket gjort att relativt olika fenomen och företeelser
uppmärksammats i de två studierna.
Ett övergripande syfte för hela KINSA-projektet är att finna kommunikativa
faktorer som tycks ha en positiv inverkan på andraspråkstalares integration
på arbetsplatsen och i arbetsmiljön. I utbildningssammanhang och vid
anställningsförfaranden fokuserar man ofta på rent formell, eller strukturell,
språklig kompetens, alltså grammatiska, lexikala och fonologiska färdigheter, medan den funktionella och strategiska kompetensen ägnas betydligt
mindre uppmärksamhet. För att människor ska kunna kommunicera med
varandra på ett framgångsrikt, produktivt, effektivt och relationsstärkande
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sätt krävs inte minst funktionella och strategiska kompetenser. Företagsstudien är, i likhet med hela KINSA-projektet, funktionellt inriktad. Den
undersöker och beskriver hur samförstånd och ömsesidig förståelse skapas
och uppnås genom och i interaktion mellan människor.
Målsättningen inom projektet är att lyfta fram det som fungerar bra, det
som kan tänkas ha bidragit till att de deltagare som ingår i företagsstudien
och sjukhusstudien har lyckats nå det som många andra strävar efter: en fast
anställning på en svensk arbetsplats och en till synes väl fungerande och
stimulerande kommunikativ arbetsvardag.

1.2 Centrala begrepp
Ett flertal av de termer och begrepp som används i avhandlingen är vanligt
förekommande ord men är för den skull inte helt oproblematiska. De bör
därför på något sätt kommenteras och definieras. Det gäller begrepp som är
hämtade från andraspråksforskningens område samt termer som förekommer
i samband med diskussion av migration och integration.
De kanske allra mest centrala begreppen i avhandlingen är andraspråk
och andraspråkstalare. Ett andraspråk lärs in efter det att ett eller flera språk
redan tillägnats och det utvecklas i kontakt med infödda talare i en miljö där
språket aktivt används. Ett språk som lärs in utanför den miljö där det talas
benämns främmande språk (se t.ex. Axelsson 2003, Lindberg 2006). Termen
andraspråkstalare beskriver de människor som kommunicerar på ett annat
språk än förstaspråket. Mer korrekt är egentligen andraspråksbrukare, eller
andraspråksanvändare, då det handlar om att bruka språket i olika former
och situationer, inte enbart i tal. Vanligtvis används dock termen andraspråkstalare även i denna vidare bemärkelse, vilket också är fallet i företagsstudien. Begreppen förstaspråk och modersmål kan ses som synonymer även
om förstaspråk tycks vara vanligare i vetenskapliga sammanhang. I avhandlingen används också begreppen målspråk, källspråk och interimspråk. Målspråk används om det språk en inlärare är på väg att tillägna sig, alltså det
blivande andraspråket. Förstaspråket ses som källspråk. Interimspråk kallas
också inlärarspråk och ses som ett naturligt och systematiskt språk som är
skilt från såväl inlärarens förstaspråk som målspråket (Axelsson 2003).
Inläraren omstrukturerar ständigt sitt interimspråk och i takt med att nya
färdigheter och grammatiska strukturer införlivas ändras och förfinas inlärarspråkets regelsystem. Genom interimspråkstanken ses andraspråksinlärning
som en aktiv och dynamisk process.
Något annat som är centralt för min studie är deltagarnas integration i den
omgivande arbetsmiljön. I avhandlingen står begreppet integration för delaktighet och deltagande. Kulturella, etniska och språkliga minoriteters
integration i majoritetssamhället kan ses som deltagande i samhällets sfär
utan krav på att den privata sfären måste ändras (se t.ex. Westin 1999, 2008).
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Integration kan också beskriva den process genom vilken etniska och kulturella
minoriteter införlivas i samhället, vilket i hög grad kan ske i samband med
yrkesutövande.
Inom integrationspolitiken är medvetenhet kring ordval och begreppsanvändning viktig. Att finna enkla, tydliga och adekvata begrepp som inte är
stigmatiserade är en stor utmaning och en forskningsuppgift i sig. I förkortningen KINSA ingår substantivet invandrare. En invandrare är en person
som flyttat från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid eller
permanent. Utlandsfödd eller utrikes född används som synonymer till
invandrare. I slutet av 1960-talet ersatte ordet invandrare det då kontroversiella
och enligt många negativt laddade utlänning (Westin 1999). Sedan ett antal
år tillbaka har även begreppet invandrare kommit att omvärderas och anses
av vissa ha en negativ klang. Då företagsstudien är en språkvetenskaplig
undersökning har jag valt att betona mina deltagares språkbruk snarare än
deras ursprung eller migrationshistoria. I den löpande texten kommer jag därför att tala om andraspråkstalare, vilket samtliga deltagare i företagsstudien är.
Ett begrepp som används frekvent i det svenska språket och som även
figurerar i avhandlingen är kultur. Ett sätt att definiera kultur är att ta fasta på
de koder, föreställningar och värderingar som människor förmedlar i samband med socialt handlande (ƬÚʹͲͲͳȌ. I avhandlingen kopplas
kultur till processer, handlingar och sociala konstruktioner. Kultur manifesteras
därmed i samspelet mellan olika individer och speglas i det människor gör
(se t.ex. Scollon & Scollon 2001). I avhandlingen används även begreppet
interkulturell kommunikation, alltså kommunikation mellan människor med
olika kulturell bakgrund. Det handlar om den kulturella variation som finns
och som förhandlas fram i vårt umgänge och i vår kommunikation med
varandra. Trots att en betydelseskillnad föreligger ser man ibland att begreppen
interkulturell och tvärkulturell kommunikation används synonymt. Termen
tvärkulturell kommunikation används vid komparativa studier av mellanmänsklig kommunikation i olika kulturer (se t.ex. Risager 2005).
Ett begreppspar som återstår att diskutera och definiera är kommunikation
och interaktion. De båda utgör något av nyckelbegrepp i avhandlingen. Vid
interaktion står samspel, samverkan och ömsesidig påverkan i fokus, medan
kommunikation i språksociologisk bemärkelse kan beskrivas i termer av
informationsöverföring. Interaktion äger rum på mikronivå där mening och
betydelse förhandlas fram och skapas av samtalsdeltagarna i ett inbördes
samspel (Asmu och Steensig 2003:11 f.).
Enligt min åsikt utgör begreppet kommunikation en övergripande term
som kan användas för att beskriva såväl monolog som dialog. Interaktion
kan således ses som en form av kommunikation. I studiens kartläggning av
de tal- och skrifthändelser deltagarna är involverade i under en vanlig arbetsdag, handlar det om deltagarnas övergripande arbetsplatskommunikation. När
jag sedan analyserar på mikronivå, för att se vad deltagarna och deras kolleger
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gör i och genom dessa tal- och skrifthändelser, står det interaktionella samspelet i fokus och jag talar då om interaktion.

1.3 Syfte och frågeställningar
Som redan konstaterats i kapitlets inledande resonemang ställs andraspråkstalare som kommit till Sverige i vuxen ålder inför många utmaningar i samband med inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Genom min studie av
fast anställda andraspråkstalare i arbete hoppas jag kunna finna kommunikativa
och diskursiva faktorer som har en positiv inverkan på andraspråkstalares
integration i den omgivande arbetsmiljön och den egna arbetsgruppen, vilket
alltså utgör företagsstudiens och hela KINSA-projektets övergripande syfte.
Avsikten är att ta ett helhetsgrepp och behandla deltagarnas totala kommunikation, alltså såväl tal som skrift i alla förekommande former.
Företagsstudien har två delsyften. Det ena är att kartlägga fem fast
anställda andraspråkstalares kommunikation under en vanlig arbetsdag på ett
svenskt storföretag. Det andra är att analysera deltagarnas medverkan i
kommunikativa aktiviteter av såväl professionell som social karaktär. I
analyserna av de kommunikativa aktiviteterna betonas det interaktionella
samspelet mellan deltagarna och deras kolleger, sett till vad deltagarna, och
till viss del även kollegerna, gör för att skapa samförstånd, ömsesidig förståelse
och goda relationer på arbetsplatsen.
Fem grundläggande frågeställningar blir relevanta utifrån ovanstående
syftesformulering. Den första kan kopplas till det första delsyftet, medan den
andra, tredje och fjärde frågeställningen formulerats utifrån det andra delsyftet.
Den femte och sista frågeställningen utgår ifrån studiens båda delsyften.
För det första behandlas frågor om hur de fem deltagarnas kommunikativa
nätverk ser ut, vilka personer de kommunicerar med under en vanlig arbetsdag, vilka språk de använder, vilka kommunikationskanaler de väljer att
använda eller förväntas använda samt hur förhållandet mellan tal och skrift
ser ut. I samband med det diskuteras också om och eventuellt hur yrkesposition,
kön samt språklig och kulturell bakgrund påverkar själva kommunikationen
och det kommunikativa nätverket. För det andra formuleras frågor om deltagarnas medverkan i kommunikativa aktiviteter under arbetsdagen och om
dessa aktiviteter skiljer sig åt beroende på yrkesposition, kön eller annan
variabel. Därigenom aktualiseras också frågor kring hur deltagarna hanterar
den mer uppgiftsorienterande (transaktionella) kommunikation respektive
den mer sociala och relationsskapande (relationella) kommunikation som
förekommer i samband med olika aktiviteter. En tredje grundläggande frågeställning rör den i arbetslivet så betydelsefulla, men förhållandevis
outforskade, interaktion som bidrar till att skapa goda relationer. Vad gör
deltagarna i företagsstudien för att skapa och bibehålla goda relationer,
kollegialitet och laganda på arbetsplatsen och hur bemöts deras solidaritets19

skapande handlingar av arbetskamrater och chefer? För det fjärde ställs frågor
om det interaktionella samspelet mellan deltagarna och deras kolleger. Vad gör
deltagarna för att skapa samförstånd och ömsesidig förståelse och vad gör
kollegerna? Slutligen och för det femte förs ett resonemang kring deltagarnas
kommunikativa profiler. Jag kan konstatera att det i varje deltagares kommunikation finns återkommande mönster och karakteristiska egenskaper,
alltså ett slags profil. Tycks något i dessa profiler påverka studiens huvudsyfte:
möjligheten till positiv integration på arbetsplatsen och i den omgivande
arbetsgruppen?
Det är min förhoppning att resultaten från föreliggande studie ska ge
värdefulla insikter om hur man inom arbetslivet kan och bör dra nytta av den
resurs som personer med annan språklig och kulturell bakgrund utgör och
hur man inom utbildningsväsendet kan förbereda såväl första- som andraspråkstalare inför mötet med dagens arbetsliv. Studien kan således vara till
gagn för såväl andra forskare som enskilda individer, utbildningsväsendet
och arbetsmarknaden.

1.4 Disposition
Avhandlingen består av totalt tio kapitel. I kapitel 2 följer en presentation av
tidigare forskning kring kommunikation i arbetslivet, kring andraspråksforskning samt den forskning som koncentrerats till just andraspråkstalares
kommunikation i arbetslivet. Då företagsstudien strävar efter att ge en bild
av de fem deltagarnas sammanlagda kommunikation aktualiseras en rad
olika analysområden med kopplingar till många olika forskningsinriktningar.
I kapitlet introduceras de mest betydande forskningsinriktningarna samt
några av de studier som på olika sätt berikat företagsstudien. Tidigare forskningsresultat kring specifika företeelser presenteras huvudsakligen i det
resultatkapitel där företeelsen tas upp.
Kapitel 3 tar upp studiens teoretiska utgångspunkter, där den sociolingvistiska förankringen med inriktning mot studiet av autentisk interaktion i tal
och skrift tydliggörs. Vissa teoretiska resonemang kommer även att föras i
de enskilda analyskapitlen. I avhandlingen ligger teori och metod nära
varandra och de kan sägas vara varandras förutsättningar. I kapitel 4 ges en
redogörelse för de metoder som använts för materialinsamling och analys.
Kapitlet innehåller också en beskrivning av företagsstudiens genomförande
samt en presentation av det material som samlats in. I samband med redogörelsen för studiens genomförande presenteras de arton personer som intervjuats inom företagsstudien (se avsnitt 4.2.4.2) samt de fem personer som
sedan valts ut för fortsatta fallstudier (se avsnitt 4.2.5) och som avhandlingen
huvudsakligen kretsar kring.
I det första resultatkapitlet, kapitel 5, beskrivs de fem deltagarnas kommunikativa vardag i ett nätverksperspektiv. Kapitlet syftar huvudsakligen till
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att beskriva de kommunikativa kontakter deltagarna har med olika människor
under en vanlig arbetsdag, men fungerar också som en introduktion till deltagarnas kommunikativa förutsättningar på respektive arbetsplats. En stor del
av resultatredovisningen i kapitel 5 bygger på deltagarnas egna utsagor
under intervjuerna, i kombination med mina observationserfarenheter och
fältanteckningar. Kapitlet har en deskriptiv karaktär och innehåller mina
tolkningar av deltagarnas utsagor och handlingar.
I det efterföljande kapitlet, kapitel 6, förflyttas perspektivet från personer
till aktiviteter. Här analyseras och beskrivs deltagarnas kommunikativa
aktiviteter, såväl mer professionella som mer sociala sådana. I kapitlet redovisas vissa mikroanalyser som utgår ifrån de audio- och videoinspelningar av
autentiska samtal som ägt rum samt den naturligt förekommande skrift som
samlats in.
I kapitel 7 och 8 behandlas relationsskapande interaktion, alltså den interaktion som tycks skapa gemenskap och goda relationer på arbetsplatsen. I
kapitel 7 diskuteras skämt, komplimanger och berättelser, medan kapitel 8
tar upp två företeelser som särskilt uppmärksammats i företagsmaterialet,
nämligen användandet av svordomar och hälsningar.
I kapitel 9 spelar deltagarnas kolleger en mer framträdande roll än i
tidigare resultatkapitel. Kollegerna är viktiga för deltagarna och för deras
möjlighet till positiv integration på arbetsplatsen. Kapitlet syftar till att
analysera vad deltagarna och deras kolleger gör för att skapa förståelse och
samförstånd i interaktion. Här aktualiseras företeelser som förståelsestrategier och språklig stöttning hos kollegerna samt olika muntliga och skriftliga strategier hos deltagarna.
I avhandlingens slutkapitel, kapitel 10, sammanfattas varje deltagares
vardagliga kommunikation på arbetsplatsen i en kommunikativ profil. Därefter
diskuteras företagsstudiens resultat med tyngdpunkt på integration, arbetsmarknad och utbildning samt studiens metodiska bidrag. Avhandlingen
avrundas i ett slutord med utblick.
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2 Tidigare forskning

I kapitel 2 redogör jag för tidigare forskning som bedrivits inom områden
som är relevanta för min studie. Två huvudområden kan identifieras:
forskning kring kommunikation i arbetslivet (se avsnitt 2.1) och andraspråksforskning (se avsnitt 2.2). Dessa båda sammansmälter i avhandlingen i
en förhållandevis outforskad inriktning: andraspråkstalares kommunikation i
arbetslivet. I avsnitt 2.3 uppmärksammas några av de tidigare studier som
behandlat just andraspråkstalare och deras kommunikation på arbetsplatsen.
I kapitlet ges en kort beskrivning av den professionella diskursforskningens och andraspråksforskningens framväxt samt en överblick över
några större projekt och studier som ligger nära mitt eget arbete och som i
många fall inspirerat mig och bidragit med användbara verktyg för materialinsamling, analysförfarande och resultatredovisning. Med anledning av att
företagsstudien redogör för andraspråkstalares sammanlagda kommunikation
under en vanlig arbetsdag aktualiseras många olika kommunikativa fenomen,
av såväl muntlig som skriftlig karaktär. I stället för att i detta kapitel ta upp
tidigare forskning kring alla olika analysområden som berörs i avhandlingen,
har jag valt att spara delar av den redogörelsen till respektive resultatkapitel.
Här behandlas med andra ord de övergripande dragen i tidigare forskning.

2.1 Kommunikation i arbetslivet
Kommunikation i arbetslivet kan studeras och beskrivas utifrån olika utgångspunkter. Det kan röra sig om kommunikation mellan kolleger, mellan kund
och servicepersonal eller mellan vårdtagare och vårdgivare.
Studiet av tal och skrift i arbetslivet och av de kommunikativa processer
som äger rum i en övergripande arbetslivsrelaterad kontext beskrivs vanligtvis som studiet av professionell kommunikation eller professionell diskurs.
De flesta tidigare projekt och studier som utgått ifrån arbetsplatsen som
kommunikativ arena har undersökt antingen talad eller skriven diskurs.
Företagsstudien tar ett helhetsgrepp vad gäller de deltagande andraspråkstalarnas professionella kommunikation och behandlar såväl tal som skrift. En
forskare som tidigare studerat både tal och skrift i arbetslivet och som framhäver samspelet dem emellan är Gunnarsson (1992, 1997, 2009).
Genomgången av tidigare forskning kring kommunikation i arbetslivet
har delats in i tre delar: först ges en historisk tillbakablick och ett inledande
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resonemang kring studiet av professionell diskurs, därefter följer en redogörelse
för forskning som beskriver muntlig kommunikation i arbetslivet och sedan
sker en kort genomgång av studier som behandlar skriftlig kommunikation i
arbetslivet.

2.1.1 Professionell diskurs
Olika subspråk, på engelska sublanguages (se t.ex. Gunnarsson 2008:83),
som anses existera inom olika språksystem för att fylla olika arbetslivsrelaterade behov, har intresserat språkforskare de senaste femtio åren. Under
1960-talet kom forskningen att rikta in sig på att studera texter för specifika
ändamål och studier av affärsspråk, juridiskt språk och vetenskapligt språk
började då genomföras. Dessa tidiga undersökningar intresserade sig huvudsakligen för det skrivna språket, för terminologi och olika texttyper. Ett visst
intresse tilldrog sig också texters läsbarhet och texters utformning. Studiet av
olika subspråk intensifierades i slutet av 1970-talet, vilket bidrog till att
forskningsinriktningen Language for specific purposes (LSP) etablerades.
LSP-forskningen syftar huvudsakligen till att beskriva och klassificera olika
typer av språk för specifika ändamål och forskningen är produktorienterad.
Efterhand har intresset för de processer som ligger bakom textproduktionen
ökat. Gunnarsson (a.a.) skriver: ”Over time, however, there has been a growing
interest in the communicative processes involved, and in their psychological
and social dimensions, with a theoretical shift toward sociolinguistics, social
constructivism, ethnography, conversation analysis and critical linguistics”.
Detta vidare fält, som innefattar både tal och skrift och samspelet dem
emellan, i professionella kontexter för professionella syften, har alltså kommit att kallas professionell kommunikation eller professionell diskurs. Som
Gunnarsson (2009:5) tydliggör handlar det om text och tal som producerats
av en professionell representant och som vänder sig till andra professionella,
till semi-professionella (alltså inlärare), eller till icke-professionella (alltså
lekmän). Som motpol till den professionella diskursen ställs ibland människors
vardagliga kommunikation.
Den nya teknik och de nya kanaler för att överföra och sprida information
och meddelanden som växt fram i vårt samhälle har påverkat både den vardagliga och den professionella kommunikationen. En märkbar förändring är
att muntlig och skriftlig kommunikation på många sätt kommit varandra allt
närmare. Valet mellan tal och skrift påverkas inte längre i någon större
utsträckning av faktorer som avstånd och tid. Vi kan kommunicera muntligt
med kolleger i en annan del av världen genom videokonferenser och telefonsamtal, och att skriva ner ett meddelande i ett sms eller ett e-brev behöver
inte vara mer tidskrävande än att överföra samma budskap muntligt. Man
kan inte heller se skriftlig produktion som en rent skriftlig process då en stor
del av det som skrivs ner utgår ifrån och växer fram i samband med muntliga
aktiviteter såsom möten, gruppdiskussioner och kundkontakter (Gunnarsson
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1992). Tidstypisk är också sammanlänkningen av ord och visuella inslag i de
texter som produceras, vilket ger texterna en multimodal karaktär4.
Forskningen kring professionell diskurs har varit livaktig i Skandinavien,
inte minst i Sverige, under de senaste två årtiondena. Som ett bevis på detta
kan den internationella konferensen Discourse in the professions, som
anordnades i Uppsala 1992, nämnas. Konferensarrangemanget resulterade i
två samlingsvolymer redigerade av Gunnarsson, Linell och Nordberg; dels
antologin Text and Talk in Professional Contexts (1994), dels The Construction of Professional Discourse (1997). Karaktäristiskt för konferensen och
de båda volymerna är att de behandlar såväl talad som skriven diskurs.
Något senare, 1999, gavs ytterligare en antologi kring professionell diskurs
ut i Sverige: Samtal och språkanvändning i professionerna (Linell, Ahrenberg & Jönsson 1999). Antologin ger en bred bild av professionell diskurs
och tar i likhet med de två ovan nämnda publikationerna upp både talad och
skriven diskurs. Svenska forskare har alltså allt sedan början av 1990-talet
hållit sig väl framme inom den professionella diskursforskningen.
Ett sätt att närma sig och studera professionell kommunikation är att
genomföra kommunikationsetnografiska studier. Kommunikationsetnografin,
som allt oftare åberopas i samband med studiet av professionell diskurs,
visar stort intresse för kontext, kultur och människors handlande (se avsnitt
3.1.2). Inom den etnografiska forskningstraditionen är fallstudier en lämplig
och tillika vanligt förekommande metod. Genom fallstudier kan specifika
fenomen studeras på djupet, i autentiska miljöer. I företagsstudien har ett
kommunikationsetnografiskt arbetssätt, med fallstudier som metod, tillämpats.
Utöver företagsstudien och H. Anderssons sjukhusstudie (2009) har genom
åren ett flertal kommunikationsetnografiska arbetslivsstudier genomförts i
Sverige. I början av 1980-talet publicerades flera rapporter inom projektet
Arbete och språkmiljö (se L-G. Andersson 1981, 1982, Holmqvist & Källgren 1981). Syftet med projektet var att utifrån empiriska studier undersöka
”det språk som används på arbetsplatser, sambandet mellan arbetsorganisering
och språkbruk och att om möjligt bedöma hur förändringar i produktionssättet kan påverka språkbruket” (L-G. Andersson 1982:v). L-G. Andersson
har i en första rapport i skriftserien (1981) presenterat och definierat en rad
olika termer som rör kommunikationen i arbetslivet (se även avsnitt 6.1 i
avhandlingen). Bland projektets studier märks L-G. Anderssons fältarbete på
Volvo Torslandaverken, där han studerat var, när, hur och varför kommunikation behövs inom bilindustrin. L-G. Andersson förtydligar att det han
studerat är det ”produktionsinriktade talet”, vilket han beskriver som ”det
tal/den kommunikation som är nödvändig för att produktionen skall fungera”
(1982:1) och att han i stort sett har valt att ”bortse från samtal av privat och
4
Termen multimodal används för att beskriva den text som inte enbart använder skrift utan
även andra semiotiska system såsom bilder, grafiska arrangemang och layout för att skapa
betydelse (se t.ex. Ledin m.fl. 2001).
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kamratlig karaktär” (a.a. s. 62). I sin Volvostudie konstaterar L-G. Andersson
att det endast förekommer ringa språklig kommunikation på industrigolvet
och förklarar att de ”språkvetenskapliga banorna inte förde så långt och jag
tvingades tänka i delvis nya banor” (a.a. s. 120). Han skriver i en annan
rapport (1981:4) att det är ”produktionen som styr och formar kommunikationen, inte tvärtom”. Som redan konstaterats i inledningen till kapitel 1 har
synen på kommunikation förändrats avsevärt de senaste årtiondena, alltså
sedan L-G. Anderssons rapporter publicerades. Förhållandet uppskattas idag
snarast som det rakt motsatta, nämligen att kommunikationen på arbetsplatsen, inte minst småpratet vilket L-G. Andersson valt bort i sin studie, i
stor utsträckning bidrar till att effektivisera arbetet och höja produktiviteten
(se t.ex. Fletcher 1999, Holmes 2006a, Koester 2006).
En studie som visar tydliga kopplingar mellan sociolingvistik och kommunikationsetnografi är Gunnarssons studie av skrivandet vid ett svenskt
kommundelskontor (1992). Materialet består av skriven text producerad av
kontorets medarbetare under en kalendermånad, enkäter med frågor om
skrivandet vid kontoret (utdelade till samliga tjänstepersoner5, 35 stycken)
samt intervjuer med sex utvalda tjänstepersoner. Den skriftliga verksamheten
analyseras och diskuteras utifrån sociolingvistiska termer och teorier.
Gunnarsson fastställer att förvaltningskontoret kan ses som en kommunikativ gemenskap där de anställda på olika sätt ger uttryck för gemensamma
normer, värderingar och attityder vad gäller texter och skrivande. Gunnarsson
noterar också en utbredd vi-känsla bland de anställda.
Några år senare studerar Johansson kommunikation i ett företag genom
att under två dagar observera och spela in en avdelningschefs muntliga och
skriftliga kommunikation (1997). I samband med observationen samlades
den skrivna text som avdelningschefen producerade och läste under observationstiden in för vidare analys. I efterhand har Johansson kommenterat den
metod hon använde och presenterat för- och nackdelar med deltagande
observation som metod vid språkvetenskapliga studier (1999). De fördelar
hon nämner kopplas huvudsakligen till möjligheten att få en helhetsbild av
den studerade kommunikationen. Hon nämner också möjligheten att studera
kommunikationsprocesser och samverkan mellan tal och skrift samt förklarar
att den kontextuella kunskap forskaren får genom observationer är värdefull
vid text- och samtalsanalys. Bland nackdelarna lyfter Johansson fram risken
att den språkliga beskrivningen uppfattas som ytlig eller subjektiv, vilket
föranleder forskaren att vara uppmärksam på forskarrollen och själva forskningsprocessen (1999:128).
Bland de kommunikationsetnografiska studier som ägt rum under 2000talet märks bland andra undersökningen av skriftanvändning i vanliga yrken
5
I avhandlingen används genomgående positionsbeteckningen tjänsteperson, vilket motsvarar
engelskans white collar worker (se till exempel Chambers 1995:37 f.).
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som genomförts inom ramen för forskningsprogrammet Skriftbruk i arbetslivet
(Ledin m.fl. 2001, Karlsson 2006).

2.1.2 Muntlig kommunikation i arbetslivet
Mot bakgrund av den nya arbetsordningen och de stora förändringar som
skett på arbetsmarknaden de senaste decennierna har intresset för att studera
arbetsplatsen som kommunikativ arena ökat. Ett betydande verk inom den
arbetslivsorienterade kommunikationsforskningen är antologin Talk at work
(Drew & Heritage 1992). Artiklarna i verket har en samtalsanalytisk
metodologisk inramning och behandlar institutionella samtal i olika arbetsmiljöer, till exempel inom rättsväsendet, hälsovården och i samband med
nyhetsintervjuer och anställningsintervjuer. Den interaktion som analyseras
är huvudsakligen uppgiftsorienterad och den involverar åtminstone en
person som representerar en formell organisation av något slag. Drew och
Heritage menar att interaktion kan ses som institutionell när samtalsdeltagarna
åberopar en institutionell eller professionell identitet under den pågående
aktiviteten. De skriver (a.a. s. 3 f.):
Thus the institutionality of an interaction is not determined by its settings.
Rather, interaction is institutional insofar as participants’ institutional or professional identities are somehow made relevant to the work activities in
which they are engaged.

Drew och Heritage (a.a. s. 22) identifierar tre karaktärsdrag som de anser
vara kännetecknande för institutionell interaktion: en tydlig mål- eller uppgiftsorientering från åtminstone en av samtalsparternas sida (goal orientation),
speciella och specifika begränsningar för vad en eller båda deltagarna
behandlar som accepterade bidrag till den pågående verksamheten (special
and particular constraints) samt användandet av särskilda ramar och tillvägagångssätt (inferential frameworks and procedures).
Ett flertal av de studier som bedrivits kring kommunikation i yrkesrelaterade kontexter har utgått ifrån institutionella samtal. De institutionella
samtalen beskrivs i en vid definition som samtal i situationer där en person
som representerar en institution möter en privatperson som söker eller är
tvungen att söka service från institutionen i fråga (Agar 1985:147) eller som
samtal där minst en part deltar med anledning av att den muntliga kommunikationen ingår i personens arbetsuppgifter (Linell 2005:20). Samtalen
beskrivs också som ”starkt knutna till rutiniserade handlingsmönster och
praktiker” (Adelswärd 1995:110). Bland forskare som behandlat institutionella samtal på svenskt område märks bland andra Adelswärd 1988
(anställningsintervjuer), Jönsson 1988 (polisförhör), A. Lindström 1999 (samtal
inom hemtjänsten), Landqvist 2001 (samtal till giftinformationscentralen),
Sundberg 2004 (anställningsintervjuer) samt Ridell 2008 (samtal inom hem26

tjänsten). En typ av institutionella samtal som fått stor uppmärksamhet, såväl
nationellt som internationellt, är de så kallade läkar-patient-samtalen. Samtal
inom sjukvården har studerats av en rad forskare (t.ex. Pizzini 1991, Melander
Marttala 1995) och de senaste åren har fler och fler studier behandlat samtal
där antingen vårdtagaren eller vårdgivaren är andraspråkstalare (se t.ex.
Stubbe m.fl. 2007, Berbyuk Lindström 2008, H. Andersson 2009). Ett flertal
studier visar att institutionella samtal ofta är asymmetriska på olika sätt. Det
ojämlika förhållandet mellan samtalsparterna kan bland annat komma till
uttryck genom att den institutionella representanten använder ett fackspråk
som lekmannen har svårt att förstå, vilket inte är helt ovanligt i medicinska
sammanhang.
I Sverige har institutionella samtal huvudsakligen studerats i offentlig
verksamhet och många gånger bland utövare av högstatusyrken. Genom
Tykesson-Bergmans omfattande studie av Samtal i butik (2006) vidgas fältet
då även de så kallade service- eller kundsamtalen kopplas till den institutionella samtalsforskningen.
De yrkesgrupper som studeras i företagsstudien representerar inte direkt
de professioner där själva samtalandet är en del av yrkesutövandet på det sätt
som det är för läkare, jurister, poliser, socialarbetare och rekryterare. De
samtal som äger rum i mitt material sker mestadels mellan företrädare för en
och samma profession. Det är ytterst ovanligt att lekmän deltar i den dagliga
kommunikationen på Företaget. I de fall där de samtal som förekommer i
mitt material behöver etiketteras med en övergripande term kommer jag helt
enkelt att använda begreppet arbetsplatssamtal. Även om interaktionen i
mitt material inte direkt kan kopplas till den institutionella diskursen, har
flera av de studier som genomförts på området och som nämnts ovan på
olika sätt varit relevanta för min undersökning.
Ytterligare ett verk som bör nämnas i detta sammanhang är Talk, work
and institutional order. Discourse in medical, mediation and management
settings, redigerat av Sarangi och Roberts (1999). I likhet med Drew och
Heritages antologi från 1992 beskrivs här den muntliga interaktionens roll
och funktion i ett antal olika arbetslivskontexter. Till skillnad från Talk at
work tar Talk, work and institutional order även upp interaktion inom företagsvärlden och industrin. Volymens artiklar sträcker sig över flera olika
forskningsdiscipliner. Analytiska verktyg har hämtats från såväl den interaktionella sociolingvistiken som samtalsanalysen (CA), diskursanalysen och
etnografin. Sarangi och Roberts skiljer i volymen mellan institutionella och
professionella samtal. Institutionella samtal ses som en diskursiv praktik
som utgör en del av en organisation medan professionella samtal används
om den diskurs som används av professionella. Sarangi och Roberts placerar
in arbetsplatssamtal i sådana som sker frontstage respektive backstage
(Goffman 1959) och uppmärksammar samspelet dem emellan. Frontstage
markerar utåtriktade aktiviteter, till exempel samtal mellan professionella
och lekmän, alltså institutionella samtal, medan aktiviteter som sker backstage
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äger rum mellan kolleger (1999:21 ff.). I likhet med Sarangi och Roberts ser
jag en viss skillnad mellan institutionella och professionella samtal. I mitt
material studeras huvudsakligen den diskurs som används av professionella,
vanligtvis med och för andra professionella, utifrån något av ett backstageperspektiv.
I en specialupplaga av tidskriften Journal of Business Communication
(2009;1) uppmärksammas ett område som vunnit ett visst intresse inom
arbetslivsforskningen, nämligen mötessamtal. Artiklarna som publiceras i
upplagan behandlar bland annat forskning kring sociala relationer, identitetsskapande, beslutsfattande och mötessamtalets sociala organisation (Asmu
& Svennevig 2009). I Sverige har tidigare Milles (2003) genomfört en omfattande samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten där hon dels beskriver
den aktuella interaktionen och dels studerar den rådande könsordningen utifrån hur kvinnor och män talar och tar plats i ett mötessamtal.
Ett projekt som influerat och inspirerat mitt avhandlingsarbete på många
sätt är The Language in the Workplace Project (LWP) på Nya Zeeland.
Projektansvarig är Holmes6. En hel del aspekter som är relevanta för mitt
arbete har också studerats och behandlats inom LWP-projektet. Bland dessa
kan nämnas distinktionen mellan rent professionell muntlig interaktion (core
business talk) och fatisk kommunikation7 (phatic communion) (Holmes
2000a), humor och småprat på arbetsplatsen (Holmes 2000b, 2006b) samt
artighet (Holmes & Stubbe 2003). Materialet inom LWP-projektet, som är
mycket omfattande, består av muntlig interaktion inspelad vid ett antal olika
arbetsplatser på Nya Zeeland. Projektet har inte något uttalat andraspråksperspektiv men andraspråkstalare förekommer i materialet och ibland kommenteras deras förehavanden i projektets publikationer.
Utifrån ett samtalsmaterial insamlat vid åtta olika kontor, fyra i Storbritannien och fyra i USA, har Koester (2006) studerat karaktärsdrag för olika
typer av arbetsplatsrelaterad kommunikation. Målsättningen har varit att
samla in data från olika kontorsmiljöer för att identifiera olika typer av
muntlig interaktion, eller olika genrer, som förekommer i samtliga miljöer.
Koester utgår ifrån naturligt förekommande tal och tillämpar genreanalys i
kombination med korpusbaserade och diskursanalytiskt baserade metoder för
att analysera företeelser såsom beslutsfattande, genomgångar och planering.
6

I början av min forskarutbildning vistades Janet Holmes under en period som gästföreläsare
vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Jag hade då möjlighet att lyssna till och samtala
med henne och fick därigenom många konkreta tips och råd inför mitt eget fältarbete och min
materialinsamling. För en aktuell förteckning över LWP-projektets publikationer hänvisas till
projektets hemsida: http://www.victoria.ac.nz/lals/lwp/index.aspx, tillgänglig 100820).
7
Begreppet phatic communion, vars betydelse kan härledas ur latinets phato´s (talad) och
commu´nio (gemenskap), alltså ”gemenskap genom tal”, myntades på 1920-talet av antropologen Malinowski (1923). Vanligtvis översätts begreppet med fatisk kommunikation, vilket
också är den term jag kommer att använda även om jag ser den som något missvisande eftersom uttrycket för gemenskap därmed försvinner. Fatisk kommunikation kommer att behandlas ytterligare i avsnitt 6.4.1.
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Något Koester tar fasta på och ägnar en hel del utrymme åt i sin text är
relational talk, vilket motsvarar det jag kallar relationellt tal (se avsnitt 6.1).
Exempel på relationellt tal är småprat, skvaller och berättande av anekdoter.
Koesters analyser visar att relationsskapande tal svårligen kan skiljas från
uppgiftsorienterat tal, att det förekommer i alla typer av arbetsplatsdiskurs
och att det kan uppträda praktiskt taget när som helst. En av Koesters viktigaste
slutsatser uttrycks på följande sätt: ”As demonstrated time and again in this
book, and in a number of other recent studies, the relational dimension of
language is an extremely important aspect of spoken interaction, even in
business communication” (a.a s. 162).
Redan när jag började analysera mitt insamlade material fattade jag
intresse för de olika relationsskapande kommunikativa handlingar jag uppmärksammade bland deltagarna, huvudsakligen i det muntliga materialet
men även till viss del i det skriftliga. I likhet med Koester ser jag språkets
relationsskapande dimensioner som mycket viktiga och intressanta att studera
i autentisk arbetsplatskommunikation.

2.1.3 Skriftlig kommunikation i arbetslivet
I likhet med den professionella diskursforskningen har skrivforskningen
genom åren gått från ett produktorienterat till ett processorienterat synsätt
och i samband med det har också texttillkomstens kollektiva karaktär uppmärksammats liksom samverkan mellan tal och skrift (t.ex. Gunnarsson
1992, 2009, Spilka 1993, Gunnarsson, Linell & Nordberg 1997). Genom
Gunnarssons sociolingvistiska studie av skriftproduktion vid ett kommundelskontor (1992) fick den svenska skrivforskningen en ny vinkling. Att
diskutera skriftlig verksamhet i sociolingvistiska termer var något nytt. Tidigare
skriftspråksstudier hade huvudsakligen studerat skolbarns utveckling av
skrivförmågan. Sedan dess har ett flertal svenska skriftspråksforskare intresserat sig för textanvändning och textproduktion i arbetslivet och i detta
avsnitt presenteras några olika studier.
Inom projektet Texter i europeiska skrivsamhällen har texter från en bank,
en historisk universitetsinstitution, en yrkesmedicinsk institution och en
ingenjörsbyrå i Sverige, Storbritannien och Tyskland studerats. Vid arbetsplatserna har olika texttyper, till exempel artiklar, brev, broschyrer och
pressmeddelanden samlats in och analyserats. Vid varje arbetsplats har också
intervjuer och observationer ägt rum. Något som tydliggjorts inom projektet
är att den som vill förstå företagsdiskurs måste vara medveten om dess komplexitet. Inom projektet har man också observerat att de texter och de intervjusvar som inhämtats vid ingenjörsbyråerna och bankerna är tämligen
homogena för varje företag. Den samstämmighet som observerats anses vara
ett tecken på att de olika idéer som styr företagen verkligen genomsyrar
verksamheten (Gunnarsson 2009:217).
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I en studie av Josephson och Jämtelid (2004) har en enkätundersökning
gällande språkbruk och språkval vid 55 stora eller medelstora företag verksamma i Sverige genomförts. Av de 55 uppger 26 att de har engelska som
företags- eller koncernspråk. Studien pekar mot att det svenska arbetslivet i
huvudsak är svenskspråkigt. Sannolikheten att stöta på det engelska språket
tycks vara större ju högre upp i hierarkin man kommer. Engelskan tycks
också vara vanligare i text, främst i längre skrivna texter, än i tal. Bland
chefer och tjänstemän är engelskan vanligare vid företag med engelska som
företagsspråk. För arbetarnas språkbruk spelar företagsspråket mindre roll.
Hos dem är det svenskan som dominerar. Att så är fallet innebär en risk för
språkklyftor. Josephson och Jämtelid skriver att vi möjligen ”befinner oss i
en situation där maktens språk är engelska, medan folkets språk är svenska.
Företagen styrs på engelska, men de anställda arbetar på svenska” (a.a. s.
154). Enkäten visar också att övriga språk, utöver svenska och engelska,
nästan inte förekommer alls vid de studerade företagen.
Under 2000-talet har ett flertal forskare varit verksamma inom forskningsprogrammet Skriftbruk i arbetslivet8 som syftat till att beskriva vad
människor läser och skriver i sitt vardagliga arbete. Projektet har studerat
yrkesgrupper som inte tidigare beskrivits sociolingvistiskt och personer som
har yrken där skriftbruk inte är någon huvudsyssla eller något mål för verksamheten (Ledin m.fl. 2001). Bland de yrken som studerats märks en byggnadsarbetare, en lastbilschaufför, en förskollärare, en IT-supportspecialist
och en fordonsmekaniker. Många av projektets resultat och erfarenheter
finns presenterade i artikeln ”Att se det vardagliga i ny belysning. Om skriftbruk i arbetslivet” (Karlsson 2007).
Pedagogen Eriksson Gustavsson (2005) har studerat hur industriarbetare
med läs- och skrivsvårigheter hanterar läs- och skrivkrav i arbetet. Eriksson
Gustavsson talar istället för skrivna texter om ”läs- och skrivmaterial” och
skiljer på så sätt mellan den text hennes deltagare enbart tar del av och den
text de själva producerar under en arbetsdag. Läsmaterialet delar hon sedan,
utifrån deltagarnas egna beskrivningar, in i ”beteckningar och enstaka ord
samt texter” (kursiv i original, a.a. s. 167). Något hon noterat är att olika
individer väljer olika strategier och att en och samma individ använder olika
läs- och skrivstrategier vid olika tillfällen och uppgifter (a.a. s. 157).
Samtliga här nämnda skriftspråksstudier behandlar förstaspråkstalande
yrkesverksamma personer. Studier av interkulturell kommunikation i skrift
anses vara betydligt mindre vanligt förekommande än motsvarande studier
av talat språk (se t.ex. Risager 2005:1679).

8

För en översikt över projektets publikationer hänvisas till Karlsson (2006) eller till projektets
hemsida: http://www.nordiska.su.se/skriftbruk, tillgänglig 100416.
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2.2 Andraspråksforskning
Alltsedan slutet av 1960-talet har systematisk forskning bedrivits kring
frågor som rör andraspråksområdet. I Sverige tog andraspråksforskningen
fart i början av 1970-talet. En stor del av forskningen, särskilt den som
bedrevs då ämnet etablerades, har kretsat kring andraspråksinlärning och har
alltså behandlat frågor kopplade direkt till språkundervisning. Norrby och
Håkansson (2007:225) påpekar att svenskan är ett av de bäst utforskade
andraspråken i världen och förklarar att vi har omfattande kunskaper om
språkspecifika mönster, om den språkproduktion som framträder genom
olika typer av test och om inlärningsordningen för vissa grammatiska strukturer i det svenska språket. Med åren har forskningen kring hur andraspråk
används i olika kommunikativa sammanhang ökat. Forskningsfältet ses idag
ofta som tudelat där andraspråksinlärning utgör den ena huvudinriktningen
och andraspråksanvändning den andra.
Tyngdpunkten i min redogörelse för tidigare forskning inom andraspråksområdet ligger på interaktion och på andraspråksanvändning. Det område
som är relevant för företagsstudien är således andraspråksforskning i sociolingvistiskt och interaktionellt perspektiv.
En första tydlig koppling mellan sociolingvistik och andraspråksinlärning
skedde under senare delen av 1970-talet. Vid en studie av andraspråkstalare
som inte fått någon undervisning i målspråket konstaterar Schumann (1978)
att lågt utvecklade interimspråk liknar pidginspråk. Undersökningen visar
vidare att ju närmare relation tidiga andraspråksinlärare har till målspråkstalarna desto framgångsrikare blir deras språkinlärning och deras integration
i det aktuella sammanhanget. Omvänt visar Schumann att ju mer främmande
inlärarna upplever sig vara desto mer pidginlikt förblir deras andraspråk.
Sociala och psykologiska faktorer hos inläraren sätts alltså i samband med
inlärarspråkets utveckling. Schumanns iakttagelser är intressanta för min
studie där jag, i enlighet med KINSA-projektets syfte, antar att det sociokulturella klimatet påverkar andraspråkstalares integration på arbetsplatsen och
i den nära arbetsgruppen. Trivsel och en känsla av samförstånd främjar inte
enbart språkinlärning utan antas även bidra till integration i den aktuella
omgivningen.
De senaste årtiondena har andraspråksforskningen förgrenat sig flitigt.
Några forskare framhäver ämnets sociala eller sociolingvistiska karaktär (se
t.ex. Firth & Wagner 1997) medan andra snarare placerar in ämnet under
kognitionsvetenskapen (se t.ex. Long & Doughty 2003). Hammarberg
(2004:52) beskriver det kognitiva perspektivet som en ”psykolingvistisk
andraspråksforskning med rötter i kognitiv psykologi”. Under denna tid av
förgrening har talad dialog och diskurs visats allt större intresse, vilket resulterat i en framväxande andraspråksforskning med interaktionella förtecken.
Fler och fler forskare betonar vikten av den sociala och situationella kontexten i alla former av interaktion och menar att förståelse och menings31

skapande i huvudsak är en ömsesidig process, inte en individuell (se t.ex.
Firth & Wagner 1997, Gardner & Wagner 2005). De framhåller också att det
studerade sammanhanget bör vara så autentiskt som möjligt, vilket det inte
alltid varit i tidigare studier där man många gånger skapat testsituationer
eller planerat och arrangerat samtal. I företagsstudien utgår jag ifrån ett
sociolingvistiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv och ser meningsskapande som en för interaktionsdeltagarna gemensam process, där kontext
och språk påverkar varandra. Jag ser således ett samband mellan individens
utveckling och färdigheter, den sociala interaktionen och den kulturella kontexten, vilket alltså ligger i linje med de sociolingvistiskt inriktade andraspråksforskarna.
När man inom andraspråksforskningen talar om det interaktionella perspektivet menar man vanligtvis samspelet mellan andraspråkstalaren och den
språkliga omgivningen. Man undersöker hur detta samspel påverkar språkanvändningen och språkinlärningen. Företeelser som studeras i ett interaktionellt perspektiv inom andraspråksforskningen är, förutom tidigare nämnda
input från målspråkstalare och förhandling för att upprätta en gemensam
mening och förståelse (negotiation of meaning), bland annat kommunikativ
kompetens, återkoppling i form av negativ eller korrektiv feedback, språklig
stöttning (scaffolding) och användandet av olika språkliga strategier.
Ett viktigt inslag i det språkliga samspelet och i såväl första- som andraspråkstalares språkutveckling är den stöttning (scaffolding) som inläraren får
av samtalspartner med högre språklig kompetens. Språklig stöttning uppträder under samtal i form av rättelser, ifyllnader, omformuleringar och utvecklingar av det sagda och har bland annat diskuterats av Wood m.fl.
(1976) och Gibbons (2002). Flera svenska andraspråksforskare har uppmärksammat det stöd språkbrukare med högre kompetens ger åt inlärare.
Lindberg har studerat fenomenet stöttning i komvuxelevers språksamarbete
(Lindberg & Skeppstedt 2000 samt Lindberg 2004). Även Gröning tar i sin
avhandling från 2006 upp scaffolding och översätter termen med lärandestöd
(a.a. s. 59). Gröning studerar hur lärande går till i mångfaldens skola. Hon
kan bland annat konstatera att elever utgör värdefulla språkinlärningsresurser
för varandra i smågruppssituationer i ämnet SO. Gröning förklarar att när
någon tar initiativ till språklig problemlösning avbryts den pågående aktiviteten: ”eleverna konstruerar språkliga kunskaper tillsammans och ger varandra det stöd eller den assistans som eftersöks” (s. 76). Gröning menar att
först när ordsökningar fullföljts och rättelser klarlagts går arbetet vidare. I
flera publikationer har Jansson (t.ex. 2004, 2005) behandlat andraspråkstalares interaktion. Hon har bland annat studerat den muntliga förhandling
som äger rum då ingenjörstudenter utarbetar skriftliga laborationsrapporter i
grupp. Samtalen har spelats in och vid en analys av inspelningarna konstaterar
Jansson att det i samtliga grupper sker såväl förhandling som språklig stöttning. Förhandlingen och stöttningen hjälper studenterna att strukturera texten
och att framställa den med precision och exakthet. Ytterligare en studie som
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beskriver språklig samförhandling är Sundbergs (2004) Asymmetrier och
samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare. Sundberg har studerat hur en rekryterare och fjorton arbetssökande andraspråkstalare samverkar för att skapa samförstånd under så kallade erfarenhetsintervjuer. Förhållandet mellan rekryteraren och den arbetssökande är asymmetriskt såväl
institutionellt som kulturellt och språkligt. Sundberg intresserar sig för den
spänning som råder mellan skapandet av samförstånd och de aktuella asymmetrierna. Avhandlingen kommer att tas upp igen i närmast följande avsnitt
då den till skillnad från övriga här nämnda studier orienterar sig mot arbetslivet snarare än mot utbildningsväsendet.

2.3 Andraspråkstalares kommunikation i arbetslivet
Forskningen kring andraspråkstalares kommunikation i arbetslivet har
många gånger kretsat kring de svårigheter som kan uppstå i samband med
interkulturell kommunikation. Gumperz m.fl. (1979) talar i samband med
sådana kommunikativa svårigheter om crosstalk. Gumperz (1982) har bland
annat uppmärksammat att inte enbart grammatiska tillkortakommanden utan
även språkföreteelser som vi knappt reflekterar över, till exempel intonation
och rytm, kan utgöra källor till missförstånd. Gumperz menar att crosstalk
kan få förödande konsekvenser i samtal av grindvaktarkaraktär (jfr gatekeeping), till exempel anställningsintervjuer eller domstolsförhandlingar, där
intervjuaren eller domaren kan sägas vara den som reglerar flödet av information och kunskap.
En grundläggande beskrivning av interkulturell kommunikation i arbetslivet ger Clyne i boken Inter-cultural communication at work. Cultural values
in discourse (1994). Clynes data består av spontant förekommande arbetsplatssamtal inspelade vid åtta olika företag och institutioner i Australien, där
de anställdas bakgrund och förstaspråk är mycket varierande. Genom sin
studie vill Clyne skapa ett lingvistiskt ramverk för interkulturell kommunikation. Studien ger såväl ett pragmatiskt perspektiv som ett diskursperspektiv
och syftet med studien är inte enbart att analysera data utan även att försöka
utvidga teoribildningen inom området. Han menar att relationen mellan talarens
intentioner, mottagarens förväntningar och kommunikativa effekter i det som
verbaliseras påverkar den kommunikativa framgången. I lyckad kommunikation motsvarar de kommunikativa effekterna och mottagarens förväntningar
talarens intentioner. När detta inte sker kan man tala om ickekommunikation
eller misskommunikation, vilket innebär att inget meddelande kommuniceras
(ickekommunikation), respektive att ett oavsiktligt meddelande framförs
(misskommunikation). Clyne menar att risken för att dessa båda uppträder
minskar om alla dolda mönster är bekanta för alla deltagare samt om deltagarna delar kulturella antaganden och erfarenheter. Av de a 
Ú ¤      
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Inom det omfattande projektet European Intercultural Workplace (EIW),
som pågick mellan 2004 och 2007, har olika aspekter av det interkulturella
arbetslivet i Europa uppmärksammats i tio länder, däribland Sverige9. Inom
projektet har såväl arbetsgivare och chefer som anställda och kunder studerats.
Tre nyckelområden har identifierats och inom dessa har olika arbetsplatspraktiker studerats. De tre områdena är utbildning, offentlig verksamhet och
privat verksamhet. Enligt projektets hemsida (www.eiworkplace.net) är huvudsyftet att ”investigate challenges posed by an increasingly intercultural work
environment”. Projektet har bland annat resulterat i tio nationella rapporter
med beskrivningar av den aktuella situationen vad gäller interkulturella
arbetsplatser i varje deltagande land. I den svenska projektrapporten, som
skrivits av Allwood m.fl. (2007), presenteras fallstudier från sjukvården,
närpolisen, gränspolisen, en gymnasieskola, en bank och en närbutik. En av
de allmänna slutsatser som dras i rapporten är att möjligheten till anställning
påverkas av den rådande tillgången på arbete, av den arbetssökandes
ursprungsland och längden för vistelsetid i Sverige. Ju längre en person
vistats i landet desto större är sannolikheten att få en anställning. Det visar
sig också att asiater och afrikaner möter större svårigheter än européer att få
en anställning, medan nordiska medborgare har lättare än övriga européer att
ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Rapportens resultat bekräftar att
de antaganden som gjordes i samband med fastställandet av KINSAprojektets urvalskriterier (se avsnitt 4.2.1) var rimliga.
I våra nordiska grannländer finns flera exempel på studier som behandlar
andraspråkstalare i arbetslivet. I den danska konferensvolymen ”Second
language at work” (Fredriksen m.fl. 2006, kursiv i original), publicerar Lund
& Svendsen Pedersen (2006) en artikel som behandlar möjligheten att lära
sig ett andraspråk på arbetsplatsen. Ytterligare en relevant dansk studie är
Søgaard Sørensens och Holmens (2004) belysning av andraspråkstalares
möjligheter att bli fullvärdiga medarbetare vid en arbetsplats. Studien bygger
på fältarbete och intervjuer med andraspråkstalare, deras kolleger och deras
chefer vid sju olika arbetsplatser. Även studerande och anställda vid två
språkskolor har intervjuats. Studien visar att det är fullt möjligt att vara en
legitim talare även om målspråket är ofullständigt. En intressant omständighet som tas upp till diskussion är svårigheten att involvera kollegerna i studien.
Kollegerna har svårt att se sin roll och betydelse i sammanhanget. Søgaard
Sørensen och Holmen menar att bristande information kan vara en förklaring
till detta men ser det ändå som möjligt att ”de allerfleste medarbejdere opfatter
integrationsproblematikken som noget, der først og fremmest vedrører de
nye danskere og ikke som en gensidig proces” (a.a. s. 47).
9

Övriga länder som deltagit i projektet är Bulgarien, Finland, Grekland, Irland, Italien, Norge,
Polen, Storbritannien och Tyskland.
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En dansk forskare som redan nämnts tidigare i kapitlet och som studerat
andraspråkstalare i olika sammanhang, bland annat i arbetslivet, är Wagner.
Han tillämpar och förespråkar en samtalsanalytisk metod (CA) vid andraspråksforskning och menar att ett mikroanalytiskt angreppssätt kan ge nya
infallsvinklar och belysa intressanta detaljer i insamlat råmaterial (se Gardner & Wagner 2005, Day & Wagner 2008). Tillsammans med Gardner har
Wagner (2005) studerat andraspråkstalares interaktion och påvisat att det
inte finns några fundamentala skillnader mellan denna interaktion och samtal
där endast förstaspråkstalare medverkar. De menar att vissa kommunikativa
fenomen är vanligare i samtal mellan första- och andraspråkstalare än i samtal med enbart förstaspråkstalare, men tydliggör att det inte finns några drag
som enbart förekommer i samtal där andraspråkstalare är inblandade (a.a.).
Den finländska samtalsforskaren Kurhila (2003, 2006) har dragit liknande
slutsatser utifrån sina studier av såväl vardagliga som institutionella samtal
mellan första- och andraspråkstalare med finska som målspråk.
Bland norska kommunikationsforskare märks till exempel Svennevig som
intresserat sig för interkulturell kommunikation och andraspråkstalare i olika
arbetslivskontexter, bland annat i institutionella samtal (2002, 2004). Svennevig (2002) har studerat handläggares agerande i samtal med andraspråkstalande klienter och menar att de förståelsestrategier handläggarna använder
tycks underlätta för klienterna. Studien behandlas ytterligare i avsnitt 9.2.
De studier av andraspråkstalares interaktion i arbetslivet som genomförts i
Sverige har ofta kopplingar till en institutionell kontext. Förutom H. Anderssons
sjukhusstudie inom KINSA-projektet (2009) har även Berbyuk Lindström i
Göteborg studerat vårdgivare med annat förstaspråk än svenska (2008). Jag
har redan tidigare nämnt Sundberg som i sin avhandling från 2004 analyserat
hur en rekryterare och ett antal andraspråkstalande arbetssökande samverkar
för att skapa samförstånd under så kallade erfarenhetsintervjuer. Sundbergs
studie rymmer flera beröringspunkter med min undersökning, inte minst vad
gäller den kvalitativa metoden och det interaktionella sociolingvistiska perspektivet där andraspråkstalare står i fokus.

2.4 Avslutande kommentar kring tidigare forskning
Den tidiga forskningen kring professionell diskurs beskrev företrädesvis det
skrivna språket och då utifrån ett produktorienterat synsätt. Under de senaste
årtiondena har intresset för den kommunikativa processen ökat och forskningen har mer och mer närmat sig sociolingvistiken, etnografin och samtalsforskningen, alltså områden inom vilka företagsstudien rör sig.
Synen på kommunikation i arbetslivet har på många sätt förändrats under
relativt kort tid. I L-G. Anderssons 80-talsstudie av arbete och kommunikation på Volvo beskrivs det produktionsinriktade talet som ”det tal/den kommunikation som är nödvändig för att produktionen skall fungera” (1982:1). I
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den samtida kommunikationsforskningen, inte minst den som behandlar
arbetslivet, betonas det språkliga samspelet mellan olika aktörer. Allt fler
forskare ägnar tid åt att studera interaktion av relationsskapande karaktär och
lyfta fram faktorer som skapar solidaritet och samhörighet, till exempel småprat och humor. Dessa variabler anses idag i allra högsta grad påverka produktiviteten och effektiviteten på arbetsmarknaden.
Med hjälp av och stöd i de studier och projekt som presenterats i denna
översikt över tidigare forskning har företagsstudiens materialinsamling,
analysarbete och skriftliga framställning mognat och tagit form. Det kan
konstateras att merparten av den andraspråksforskning som bedrivits, såväl
nationellt som internationellt, varit inriktad på språkinlärning snarare än
språkanvändning. Statistik visar också att en klar majoritet av de studier som
genomförts inom andraspråksforskningen de senaste åren varit kvantitativa
(Lazaraton 2005). Min kvalitativa studie av autentisk andraspråksinteraktion
i ett användarperspektiv kan således komplettera forskningen inom en relativt outforskad del av andraspråksområdet.
I samband med att jag 2001 genomförde en pilotstudie inom KINSAprojektet (se Nelson 2002) sökte jag efter tidigare forskning kring kommunikation i arbetslivet. Antalet relevanta studier jag hittade då utgör en bråkdel
av det antal jag hittar idag. Forskningen kring kommunikation i arbetslivet är
helt klart på frammarsch och även de publikationer som behandlar interkulturell kommunikation i professionella sammanhang blir fler och fler. Att
forska kring kommunikation i arbetslivet innebär att forska inom ett omfattande och dynamiskt område.
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3 Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel behandlas de olika teorier som ligger till grund för själva
avhandlingen. En primär tanke, hämtad från den socialkonstruktivistiska
teoribildningen, är att verkligheten utgörs av sociala konstruktioner där
människor, med sina varierande kunskaper och erfarenheter, blir aktiva
skapare av mening och strukturer. Interaktionen i företagsstudien äger rum
mellan personer med olika språklig och kulturell bakgrund, vilket sannolikt
påverkar meningsskapandet. De sociolingvistiska och diskursrelaterade teorier
som aktualiseras i avhandlingen bygger på socialkonstruktivistiska tankegångar.
I företagsstudien studerar och analyserar jag autentisk interaktion, alltså
inte arrangerade utan naturligt förekommande samtal och naturligt förekommande skriven text. Jag rör mig inom diskursens och diskursanalysens
område och studerar tal och skrift i ett funktionellt perspektiv där jag ser diskursen som språk i användning vid interaktion mellan människor. Jag ansluter mig alltså till dem som väljer att under diskursbegreppet sortera in såväl
talad som skriven kommunikation (se till exempel Tannen 1982, Fairclough
2003, Potter 2004).
Företagsstudien, och hela KINSA-projektet, har en teoretisk förankring i
sociolingvistiken (Gunnarsson 2002:4). Fokus i företagsstudien ligger på den
kommunikation som anställda med annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen skapar tillsammans med sina kolleger. Såväl det interaktiva
samspelet som den kommunikativa gemenskapen på den aktuella arbetsplatsen
studeras och i samband med det uppmärksammas till viss del även faktorer
som kön, ålder och yrkesposition. Sociolingvistiken är en bred forskningsdisciplin med många olika inriktningar. Företagsstudien sorterar huvudsakligen under den interaktionella inriktningen. Den bredd och de många
förgreningar sociolingvistiken uppvisar avspeglas i disciplinens teoribildning.
Det anses inte finnas någon allomfattande, övergripande sociolingvistisk
teori utan snarare ett antal specifika subteorier eller miniteorier (Hudson
1996:228, Coulmas 1998:3, N. Coupland 2001:6), som tillämpas och åberopas
i olika stor utsträckning beroende på aktuellt forskningsämne. Coulmas
tydliggör sin och många andras teorisyn när han konstaterar att det finns
”Theories but No Theory” (1998:3). Hudson (1996:228 ff.) ser en möjlighet
att förena olika subteorier med varandra och gör en koppling mellan till
exempel teorier om socialt ansikte, artighet, identitetsskapande och nätverk.
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Inom sociolingvistiken har man länge intresserat sig för förhållandet
mellan mänskligt språk och talarens sociala bakgrund och identitet. Såväl
Labov (1966, 1972) som Hymes (1972) gjorde tidigt kopplingar mellan
språkvetenskap och sociala fenomen. Inom sociologin lanserades vid samma
tid den redan nämnda kunskapssociologiska teorin socialkonstruktivism
(Berger & Luckmann 1966), som alltså bygger på tanken att människans
sociala vardagsverklighet skapas, befästs, struktureras och förändras genom
interaktion. Kommunikation ses således som social handling och konstituerande praktik. Ett vidare resonemang kring socialkonstruktivism kommer att
föras i inledningen till avsnitt 3.1. I avsnitt 3.1.1 behandlas diskurs och
diskursanalys och därefter, i avsnitt 3.1.2, presenteras teoribildningen kring
kommunikationsetnografin. I samband med det behandlas också kommunikativ kompetens. Med stöd i Hudsons (1996) resonemang kring kopplingar
mellan olika subteorier sker i företagsstudien en förening av olika sociolingvistiska subteorier. I avsnitt 3.2 presenteras först interaktionell sociolingvistik
och därefter teorier kring nätverk, asymmetrier, ackommodation och socialt
ansikte. Teori och metod ligger nära varandra i min studie och det händer att
de båda flätas in i varandra. Det gäller kanske främst samtalsanalysen, som
diskuteras i avsnitt 3.3. I avhandlingen tas också aktivitetsteoretiska tankar
upp, vilka kort presenteras i avsnitt 3.4. Kapitlet avslutas i 3.5 med en sammanfattande diskussion.

3.1 Socialkonstruktivism
Synen på språk och kommunikation har förändrats genom tiderna. Under
1900-talet växte två lingvistiska synsätt sig starka, dels ett produktorienterat,
där såväl språk som kultur ses som fasta system uppbyggda av normer och
regler som gäller för en viss grupp kommunicerande människor, dels ett processorienterat som betonar mötet mellan människor, där språk och kultur ses
som sociala konstruktioner som skapas, återskapas och ges mening genom
diskursen. De båda synsätten kan också beskrivas i termer av struktur
respektive funktion. Det processorienterade, eller funktionella, synsättet blir
tydligt i Hymes (1974) resonemang kring språk och kultur. Hymes såg, som
en av de första, språkvetenskapen som socialt grundad (a.a. s. 196 f.) och
beskrev lingvistisk teori som ”theory of language, entailing the organization
of speech (not just of grammar)” (a.a. s. 206). Det finns språkliga fenomen
som inte kan förklaras utifrån språket sett som ett slutet system. Vid kommunikation är språket ett redskap bland andra. Det som ger den övergripande
förståelsen är kontexten.
Kopplingen mellan språk och talarens sociala bakgrund och identitet har
inte enbart intresserat lingvister utan även sociologer. Berger och Luckmann
presenterade 1966 den kunskapssociologiska teori som ligger till grund för
inriktningen socialkonstruktivism. De menar att all mänsklig kunskap
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utvecklas, överförs och bevaras genom och i sociala situationer, eller med
forskarnas egna sammanfattande ord: ”we contend that the sociology of
knowledge is concerned with the analysis of the social construction of reality”
(1966:15, kursiv i original). Verkligheten ses som sociala konstruktioner där
människor, med sina varierande historiska och kulturella kunskaper och erfarenheter, blir aktiva skapare av mening och strukturer. Enligt Linell
(1998:60) existerar visserligen språkliga strukturer samt kulturella rutiner
och normer innan en enskild interaktion ägt rum, men de skulle inte leva
vidare om de inte kontinuerligt återskapades i nya interaktioner.
Man kan urskilja olika varianter av socialkonstruktivism. Landqvist
(2001:16) skiljer mellan en radikal och en kontextuell socialkonstruktivism
där den radikala varianten ser allt som enbart sociala konstruktioner, medan
den kontextuella tar hänsyn till den fysiska omvärld som existerar utanför
den aktuella diskursen. Såväl Linell (1996) som Landqvist (2001), och även
jag själv, förespråkar den kontextuella varianten där man lägger ”väsentlig
vikt vid de sociokulturella kontexter och praktiker där sociala konstruktioner
av omvärlden äger rum” (Linell 1996:4). Detta synsätt skiljer inriktningen
från till exempel den etnometodologiska samtalsanalysen (conversation analysis, CA) som inte fäster något direkt avseende vid hur en handling är
sociokulturellt situerad utan snarare vid hur den konkret konstrueras i själva
interaktionen (Linell 1996:4 f., Landqvist 2001:16).
Idag kan socialkonstruktivism ses som en teoretisk orientering som i
större eller mindre utsträckning underbygger flera av de samtida inriktningarna inom socialvetenskap och humaniora, till exempel diskursanalysen
(Burr 2003:1).

3.1.1 Diskurs
Fenomenet diskurs studeras idag inom många skilda discipliner. Bland dessa
märks lingvistiken, sociologin, psykologin, antropologin, etnologin och
masskommunikationsforskningen. Den stora spridningen är troligtvis en av
förklaringarna till att termen fått så många olika innebörder. Den som läser
vad andra skrivit om diskurs och diskursanalys märker snart att det trots alla
varierande synsätt finns ett förhållande som forskare från alla håll tycks vara
eniga om, nämligen ämnets och terminologins vidd, tvetydighet och snårighet (se till exempel Schiffrin 1994, Londen 1995, Scollon & Scollon 2001).
Definitionen av begreppet diskurs varierar således beroende på användarens
disciplintillhörighet och intention. Inom lingvistiken märks två olika perspektiv. Dels talar man om diskurs som språkliga enheter över sats- eller
meningsnivå, vilket reflekterar ett strukturellt förhållningssätt, dels beskrivs
diskurs som språk i användning, vilket speglar ett funktionellt förhållningssätt (Hymes 1974, Schiffrin 1994, Norrby 2004). Schiffrin ser dock ett visst
ömsesidigt beroende mellan struktur och funktion och menar att de båda i de
flesta studier förenas på något sätt (1984:42).
39

Potter (2004), som företräder en socialpsykologisk inriktning, även kallad
diskursiv psykologi, menar att en typisk diskursanalytisk studie fokuserar på
transkriptioner av tal från vardagliga eller institutionella situationer, på transkriptioner av öppna intervjuer eller på dokument av något slag. Han förklarar
vidare att även en kombination av samtliga nämnda material förekommer i
vissa studier. Företagsstudien är ett exempel på detta.
Företagsstudien är funktionellt inriktad och undersöker och beskriver hur
ömsesidig förståelse skapas och uppnås genom och i interaktion mellan
människor. Min definition av diskurs motsvarar Brown och Yules (1983:1)
beskrivning, ”language in use”, alltså språk i användning. Till språk räknar
jag såväl naturligt förekommande tal som naturligt förekommande skrift.
Även de inledande intervjuer av halvstrukturerad karaktär jag genomfört (se
avsnitt 4.2.4) behandlas som språk i användning. Intervjuerna kommer alltså
inte enbart att användas som informationskällor, där det berättade innehållet
analyseras och återges, utan kommer också att studeras i ett diskursivt perspektiv, där till exempel olika relationsskapande handlingar och kontextualiseringssignaler uppmärksammas.
En funktionell definition av diskurs bygger på antagandet att det finns ett
förhållande mellan språk och kontext (Schiffrin 1994:34) samt att diskurs är
ett socialt och kulturellt organiserat sätt att kommunicera (a.a. s. 38 f.). Det
är därför svårt att tala om diskurs utan att beröra begreppet kontext. Kontexten
föregår diskursen och utan kontext finns det egentligen ingen diskurs att tala
om. Mänsklig interaktion, språk i användning, är en dynamisk process som
är såväl kontextberoende som kontextförnyande (Brown & Yule 1983:35,
47). Kontextbegreppet kan struktureras på lite olika sätt, men jag föredrar en
indelning i en yttre och en inre kontext. Den yttre kontexten innefattar dels
en övergripande samhälls- samt social och kulturell kontext (jämför interaktionsdeltagarnas bakgrund, ålder och kön) dels en situationskontext (jämför
deltagarnas inbördes roller och interaktionens formalitetsgrad). Den inre
kontexten rör en viss samtalskontext, alltså språklig kontext med såväl
verbala som icke-verbala drag, helt enkelt det som faktiskt uttrycks i den
aktuella diskursen (se även Norrby 2004:44). Den yttre kontexten är relativt
fast, medan den inre är mer föränderlig.
Gumperz (1982:205) menar att språkfilosofer och diskursanalytiker, som
alltsedan 1960-talet ägnat sig åt det vardagliga språkets semantik, i stort sett
är överens om att kontext och deltagarnas socio-kulturella förutsättningar
spelar en nyckelroll vid förståelsen av ett visst yttrande. Det innebär att
språkbrukare åberopar såväl sin kunskap om världen som sin lexikala och
grammatiska kunskap i sin strävan efter att förstå och förstås. I diskursanalysen sammanförs textuella och kontextuella fenomen, vilket tydliggör
språkets och det sociala livets beroende av varandra.
Människor som interagerar med varandra har ett, eller vanligtvis flera,
mål för sin kommunikativa handling. Forskningen kring kommunikativa mål
(communicative goal studies) och diskursforskningen kan sägas ge näring åt
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varandra. Tracy och N. Coupland (1990:1) menar att diskurs och kommunikativa mål är och bör vara sammanflätade med varandra. Tracy och N.
Coupland förtydligar också att den som kommunicerar vanligtvis, om inte
alltid, har flera mål. Ur dessa multipla mål kan två huvudtyper identifieras.
De första kallas uppgiftsorienterade, instrumentella eller transaktionella mål
(på engelska task, instrumental eller transactional goals) och ses ofta som
anledningen till att interaktion äger rum. Utöver själva uppgiftsorienteringen
uttalas också människors omsorg om hur de presenterar sig själva, förhåller
sig till varandra och markerar relationer. Denna sistnämnda typ brukar
benämnas relational goals, vilket jag översatt med relationella mål.
Som redan nämnts tillämpas diskursanalys inom många olika forskningsdiscipliner. I följande avsnitt redogör jag för en inriktning som är relevant
för företagsstudien: kommunikationsetnografi.

3.1.2 Kommunikationsetnografi och kommunikativ kompetens
Genom publikationen The ethnography of speaking (1962) lanserade lingvisten
Hymes ett nytt forskningsområde som senare vidareutvecklats av bland
andra Hymes själv och som numera vanligtvis går under benämningen the
ethnography of communication, eller kommunikationsetnografi. Tjugo år
efter Hymes pionjärarbete utkom en första sammanställning och generell
introduktion till det kommunikationsetnografiska forskningsområdet (SavilleTroike 1982). Kommunikationsetnografin är en inriktning inom diskursforskningen som har många beröringspunkter med antropologin. Bland annat
anammar kommunikationsetnografin, liksom antropologin, ett holistiskt synsätt vad gäller meningsskapande och beteende (Schiffrin 1994). Det som
studeras bör således beskrivas som en helhet och inte som något enskilt,
fjärmat från sin kontext. Forskare inom området försöker förstå och beskriva
det specifika i varje kommunikativ handling, det som är speciellt för ett visst
folkslag eller en viss grupp av människor. Utifrån det speciella skapas sedan
en generalisering, eller ett slags ”global metatheory of human communication”
(Saville-Troike 1982:2). Kännetecknande för kommunikationsetnografin, i
likhet med etnografin, är insamlandet av ett omfattande material. Forskare
försöker ofta hitta nya analytiska möjligheter, bland annat genom att samla
in nya typer av data och ställa nya frågor. Kommunikationsetnografer är
också öppna för upptäckandet av nya kommunikativa former och funktioner
samt för lanserandet av nya teorier. Under det senaste årtiondet har kommunikationsetnografin vidareutvecklats och nya närliggande inriktningar har
växt fram, till exempel lingvistisk etnografi, linguistic ethnography, (Rampton
m.fl. 2004).
En av kommunikationsetnografins huvudfrågor utgår ifrån kommunikation och kompetens: vilka färdigheter behöver en språkbrukare ha för att
kunna kommunicera ändamålsenligt i en specifik språkmiljö? Den kunskap
som efterfrågas tillsammans med de färdigheter som krävs för att kunna
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använda kunskapen utgör en människas kommunikativa kompetens (Hymes
1972:277 f., Gumperz & Hymes 1972:vii, Saville-Troike 1982:2 f.). Språkbrukare tillämpar sin kommunikativa kompetens för att välja vad som sägs,
när det sägs och hur det sägs. Den kommunikativa kompetensen beskriver
såväl kunskaper som färdigheter och den utgör grunden till en talares faktiska
användning av språk i olika vardagliga kommunikativa situationer. Hymes
(1962) inkluderar, men begränsar sig inte till, den grammatiska färdigheten.
Han menar i sin kompetenssyn att de grammatiska reglerna sätts ur spel om
man inte tar hänsyn till socialt betingade användningsregler. Begreppet
kommunikativ kompetens har genom åren tillämpats och vidareutvecklats av
olika forskare. Gumperz tar till exempel upp kommunikativ kompetens i ett
interaktionellt perspektiv och relaterar den kommunikativa kompetensen till
de olika strategier språkbrukare använder sig av för att skapa mening, samstämmighet och ömsesidig förståelse. Sett i ett interaktionellt perspektiv
definierar Gumperz den kommunikativa kompetensen som: ”the knowledge
of linguistic and related communicative conventions that speakers must have
to create and sustain conversational cooperation” (1982:209).
Inom andraspråksforskningen har begreppet kommunikativ kompetens
vidareutvecklats av framför andra Canale och Swain (Canale & Swain 1980
samt Canale 1983). Enligt Canale och Swain (1980) utgörs den kommunikativa kompetensen av fyra samverkande komponenter (min översättning):
1. Grammatisk kompetens (förmågan att konstruera språkligt korrekta
yttranden)

2. Sociolingvistisk kompetens (förmågan att avgöra om ett korrekt yttrande också är passande)

3. Diskurskompetens (förmågan att inom olika genrer se och skapa sammanhang i text och tal)

4. Strategisk kompetens (förmågan att använda olika interaktionella strategier för att hantera begränsningar och göra kommunikationen så effektiv
som möjligt)

Den grammatiska kompetensen omfattar kunskap om lexikala enheter och
regler för bland annat morfologi, syntax och fonologi, alltså kunskaper om
den rent språkliga koden. Sociolingvistisk kompetens handlar om att besitta
kunskap om språkets och diskursens sociokulturella regler. Hammarberg
(2004:38) menar att sociolingvistisk kompetens innebär ”att kunna uttrycka
och förstå yttranden på ett sätt som träffar rätt i den aktuella sociala och kulturella kontexten, språkets sociala umgängeskod”. Med diskurskompetens
menar Canale & Swain (1980:29) förmågan att se hur en rad yttranden
skapar en meningsfull och sammanhängande helhet. Hammarberg (2004:38)
gör dessutom en koppling till förmågan att se hur detta fungerar i olika
genrer. Den syn på diskurs som framställs i detta sammanhang skiljer sig
något från mitt funktionella och kontextberoende perspektiv. Den strategiska
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kompetensen, slutligen, refererar till språkbrukarens förmåga att ta till olika
strategier för att hantera kommunikativa begränsningar, för att effektivisera
interaktionen och ytterst för att nå de kommunikativa målen.
I företagsstudien kommer huvudsakligen den sociolingvistiska och den
strategiska kompetensen att belysas.

3.2 Sociolingvistiska teorier
Som redan nämnts i inledningen till kapitel 3 tillämpas ett flertal olika sociolingvistiska subteorier i företagsstudien. Detta avsnitt inleds med ett relativt
omfattande resonemang kring den interaktionella sociolingvistiken. Där tas
också kommunikationsramar och kontextualiseringssignaler upp. I övrigt
presenteras de olika sociolingvistiska teorierna i den ordning de sedan aktualiseras i avhandlingens resultatkapitel.

3.2.1 Interaktionell sociolingvistik, kommunikationsramar och
kontextualiseringssignaler
Ett av den interaktionella sociolingvistikens huvudsyften är att studera hur
lingvistisk och kulturell variation och mångfald påverkar interaktion och
tolkning. Gumperz ȋͳͻͺʹǡ ͳͻͻͻȌ, som är en av den interaktionella sociolingvistikens förgrundsfigurer, menar att såväl den lokala situationskontexten, eller inre kontexten, som den   Ǧ
ǡ
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 Ǥ
Även sociologen Goffman har bidragit till utvecklingen av den interaktionella sociolingvistiken. Gumperz (1999:457) menar att Goffman ”has given
us the outline of a communicative perspective on the social world”. Goffman
betonar att individen som social och kommunikativ varelse inte enbart formas av de traditionella och mer eller mindre statiska kategorierna ¤ǡÚ
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son på 1950-talet. Därefter har bland andra Goffman vidareutvecklat ramanalysen och har ingående studerat vilken betydelse inramningen har vid interaktion. Goffman definierar begreppen ram och ramanalys på följande sätt
(1974:10 f.):
I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which govern eventsȂat least social onesȂǦ
 Ǣ  

  ǤǤ
 ǲ ǳ        
 Ǥ

Parallellt med den svenska termen ram används också begreppet samtalsram
(se t.ex. Norrby 2004:55). Då jag anser att även kommunikation av skriven
karaktär kan innefattas i rambegreppet blir uttrycket samtalsram alltför snävt
för mina syften. Som komplement till metaforen ram vill jag därför föreslå
begreppet kommunikationsram, vilket i avhandlingen kommer att användas
synonymt med ram. De norska språkvetarna Vagle, Sandvik och Svennevig
talar om ”kontekstuelle rammer” (2000:27) vilket uttrycker det nära sambandet mellan ram och kontext. Själva interaktionen är en dynamisk process
som är förhandlingsbar. Den är, som nämnts i föregående avsnitt, såväl kontextberoende som kontextförnyande (Brown & Yule 1983:35, 47). En kommunikationsram kan således beskrivas som ett slags tolkningsschema, byggt
på bakgrundskunskap och tidigare erfarenheter, som interaktionsdeltagare
använder sig av när de ska tolka och förstå yttranden i olika situationer.
Ramen är också viktig för den som själv vill producera ett yttrande som
andra ska förstå, eftersom det som sägs tolkas mot bakgrund av den aktuella
inramningen. Även om ramen bygger på erfarenheter från tidigare interaktioner är den inte någon förutbestämd förutsättning, utan den framförhandlas
och omförhandlas av deltagarna. Den är således inte statisk utan dynamisk,
vilket innebär att varje nytt yttrande kan förändra situationen och förutsättningarna. En anledning till att kommunikationsramen ändras kan vara att ett
nytt ämne introduceras, men deltagarna kan också ändra inramning utan att
byta ämne. Markeringen av ändrat perspektiv, alltså förflyttningen från en
ram till en annan, går under beteckningen ”footing” (Goffman 1981). Den
som i ett yttrande är ironisk eller skämtsam kan i nästa uttalande vara högst
allvarlig. Att byta perspektiv alltför ofta och alltför tvärt kan leda till missförstånd. Bäst förutsättningar att lyckas har ett yttrande som passar in i en
redan etablerad kommunikationsram10.
10

Det ramfenomen som här beskrivits har studerats och definierats av forskare inom olika
traditioner och det finns ett flertal termer i bruk, till exempel aktivitetskontext, situationsdefinition, schema och script. Samtliga begrepp används på ett liknande sätt som Goffmans
rambegrepp. Även om definitionerna inte överensstämmer på alla punkter har begreppen det
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För att ömsesidig förståelse ska uppnås i samband med interaktion är det
viktigt att alla parter är bekanta med den aktuella kommunikationsramen.
Många gånger föreligger ett behov av att tydliggöra och markera vilken ram
som för tillfället är den gällande. Ett sätt att möta detta behov är att använda
så kallade kontextualiseringssignaler (se Gumperz 1982, 1992). Genom att
använda och variera prosodiska och paralingvistiska drag (t.ex. intonation
och pausering) samt kodval och lexikala val (t.ex. dialektala val och bruk av
specifika lexikala uttryck) kan interaktionsdeltagarna signalera hur ett visst
yttrande ska uppfattas, till exempel huruvida det ska tolkas som ironiskt, hotfullt, skämtsamt eller artigt. Gumperz menar att Ǧ
 inte anses påverka själva meningen med ett meddelande, men däremot
dess framtoning: ”signalling mechanisms such as intonation, speech rhythm,
and choice among lexical, phonetic and syntactic options all count as marginal features of language. They are said to affect the expressive quality of a
message but not its basic meaning” (ͳͻͺʹǣͳȌǤNågot Gumperz särskilt betonar i sitt resonemang kring signalmekanismer är det faktum att signalerna
vanligtvis är kulturellt eller sub-kulturellt specifika (1999:462). I interaktion
där deltagarna har olika kulturell och språklig bakgrund kan olika kontextualiseringssignaler användas för att signalera samma sak, vilket kan leda till
missförstånd. Jag anser att dessa små, men ändå betydelsefulla, signaler är exempel på sådan kompetens som den medvetna och uppmärksamma språkanvändaren tillägnar sig genom att aktivt delta i olika former av interaktion.
Att kombinera lexikal information och kontextualiseringssignaler är alltså
ett sätt att styra in interaktionen i en viss ram. Jag ser också en koppling
mellan kommunikativa ramar och kommunikativa mål. För att nå sitt kommunikativa mål kan det vara nödvändigt med en tydlig inramning. Kontextualiseringssignaler kan användas för att signalera och dra slutsatser om
såväl aktuell inramning som kommunikativa mål.
För den som analyserar ett samtalsmaterial är ramar och kontextualiseringssignaler värdefulla hjälpmedel vid tolkningen av olika yttranden. Även
den yttre kontexten kan säga något om interaktionens karaktär. Småprat är
till exempel mycket vanligt i lunchrummet medan problemlösning ofta sker i
närheten av teknisk utrustning, såsom en maskin eller en dator. Inramning
och bruk av kontextualiseringssignaler sker mestadels omedvetet och
diskuteras vanligtvis inte explicit, genom metakommentarer, i själva interaktionen. Det gäller alltså att använda alla diskursiva hjälpmedel som står till
buds vid analys av ett samtalsmaterial. Det är inte heller alltid självklart för
interaktionsdeltagarna hur de ska tolka den aktuella ramen. Om man, i likhet
med deltagarna i företagsstudien, interagerar på ett språk man lärt sig först i
vuxen ålder, upplevs ofta språkliga nyanser som svåra att såväl producera
som förstå, vilket också framkommer i de inledande intervjuer jag genomgemensamt att de vill beskriva de förkunskaper, förväntningar och ambitioner interaktionsdeltagare har inför en bestämd kommunikationssituation (Tannen 1993).
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fört. Det kan vara just dessa nyanser som anger ramen. Om deltagarna tolkar
eller tillämpar nyanserna på ett icke vedertaget sätt, eller väljer att inte nyansera sitt yttrande överhuvudtaget, kan deltagarnas bidrag i interaktionen leda
till utebliven förståelse eller missförstånd. Missförståndet kan till exempel
bestå i att ironin i ett yttrande går förlorad eller att ett skämt tas på allvar. I
företagsstudiens inledande intervjuer, och även i annan interkulturell forskning (se t.ex. H. Andersson 2009) framkommer att såväl humorramen som
ironiramen är svåra att hantera på ett andraspråk. 
Den interaktionella sociolingvistiken är en viktig utgångspunkt för analyserna i avhandlingen. I de analyser som genomförs tas hänsyn till såväl den
textinneboende som den textutomstående kontexten. Jag utgår därtill ifrån att
interaktion är en ömsesidig process där deltagarna samverkar för att nå sina
kommunikativa mål. Den sociokulturella kunskapen är mycket viktig då den,
tillsammans med språket, hjälper individen att skapa mening i interaktion.

3.2.2 Nätverksteori
En av tankarna inom sociolingvistisk nätverksteori är att vårt sociala
umgänge med familj, vänner, medlemmar i olika föreningar och skol- eller
arbetskamrater också får lingvistiska konsekvenser (Chambers 1995:36). En
framträdande person inom nätverksforskningen är Milroy som ingående
beskrivit och studerat sociala nätverk, social networks (1980:19 f.). Påpekas
bör dock att hur prototypiska vi människor än är i våra olika roller och
språk-, köns-, klass- eller ålderstillhörigheter är vi ändå olika individer.
Genom att skapa nätverk kan alltså ett kluster av individer studeras. Inom
den sociolingvistiska nätverksforskningen har fokus ofta legat på att beskriva
vilken lingvistisk, huvudsakligen fonologisk, variation individer i ett visst
nätverk uppvisar. Jag har inom företagsstudien inte för avsikt att studera
lingvistisk variation utan använder snarare nätverkstanken som ett redskap
för att framställa något jag valt att kalla kommunikationsmodeller av nätverkstyp. I modellerna, som kommer att presenteras ytterligare i avsnitt 5.2,
redovisas bland annat de fem deltagarnas personliga kontakter under arbetsdagen, förhållandet mellan tal och skrift samt vilka språk som används. I
samband med det förs också ett vidare resonemang kring nätverksteori.

3.2.3 Asymmetrier
Genom att studera symmetrier och asymmetrier kan maktförhållandet mellan
parterna i ett samtal beskrivas. Ett symmetriskt samtal präglas av ömsesidighet och balans medan ett asymmetriskt samtal uppvisar någon form av
dominans och underordning. I ett symmetriskt samtal är alltså de kommunicerande parterna likvärdiga, medan det i ett asymmetriskt samtal föreligger en olikhet på något plan, vilket innebär att den ena parten agerar styrande. Olikheten kan bero på varierande faktorer till exempel ålder, kön, et46

nicitet, yrke, yrkesposition, utbildning eller erfarenhet. Vagle m.fl. (2000)
menar att olikheten ger den styrande ”rett til å ha rett”.
Ojämlika maktförhållanden och asymmetrier förekommer överallt i samhället, inte minst i arbetslivet. Asymmetrier, dominans och maktförhållanden
utgör något av grunden för den kritiska diskursanalysen. Inom kritisk lingvistik, kritisk sociolingvistik och inte minst kritisk diskursanalys uppmärksammas hur dominans, diskriminering, makt och kontroll manifesteras i
språk och interaktion (se t.ex. Linell & Luckmann 1991). Dominans kan i
detta sammanhang definieras som eliters, institutioners eller andra gruppers
utövande av social makt som resulterar i social ojämlikhet på grund av
politisk, kulturell eller etnisk tillhörighet eller köns- och klasstillhörighet. Ett
underliggande antagande inom den kritiska diskursforskningen är att samhället inte är neutralt utan att det gynnar vissa intressen, och missgynnar andra.
Det kan således sägas vara de kritiska inriktningarnas uppgift att bidra med
alternativa synsätt till förmån för dem som missgynnas av de dominerande
intressena (Alvesson & Sköldberg, 1994). Målet för den kritiska forskningen
är med andra ord att skapa bättre förståelse för hur samhällen fungerar och
för hur de etablerar såväl gynnsamma som missgynnande effekter och för
hur de sistnämnda effekterna kan om inte helt arbetas bort så åtminstone
lindras (Fairclough 2003:202 f.). Inom den kritiska diskursanalysen (Critical
Discourse Analysis, CDA) är makt ett av tre huvudbegrepp, de två övriga är
historia och ideologi (Wodak 1995:204).
Företagsstudien tar upp asymmetrier men omfattar i övrigt inte någon
direkt kritisk inriktning eller teori. Det kan dock konstateras att studien varken hade varit aktuell eller angelägen om andraspråksanvändare haft samma
förutsättningar och möjligheter som förstaspråksanvändare att hitta jobb och
nå en fast anställning. Man kan därför säga att avhandlingen vilar på en kritisk
grund.
Vi kan dock inte förutsätta att asymmetrier innebär någonting negativt.
Först när vi studerar hur deltagarna interagerar i den aktuella kontexten kan
vi lägga en värderande innebörd i ordet asymmetri. I de fall deltagarna kompletterar varandra skulle asymmetri till och med kunna ses som någonting
positivt. Det är således svårt att generellt besvara frågan om vilka interaktionsformer som är önskvärda i olika typer av samtal.
I sin studie av asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med
andraspråkstalare beskriver Sundberg (2004) tre asymmetrier, eller roller,
som är intressanta och relevanta för studien. Det rör sig om en institutionell
asymmetri, vilken kommer av att deltagarna har olika institutionella roller i
egenskap av rekryterare och arbetssökande. Därtill kommer en kulturell
asymmetri som uppstår i och med att parterna kommer från olika länder och
sannolikt har olika erfarenheter av den aktuella verksamhetstypen. Slutligen
råder en språklig asymmetri där rekryteraren talar sitt förstaspråk medan de
arbetssökande är hänvisade till ett andraspråk, som tillägnats under längre
eller kortare tid. De data jag samlat in vid Företaget är sällan av institutionell
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karaktär. Däremot förekommer situationer som är asymmetriska på flera sätt,
till exempel då en av deltagarna kommunicerar med sin chef. De asymmetrier
jag ser som intressanta i mitt material är huvudsakligen de kulturella och de
språkliga. I de inledande intervjuerna får jag veta en hel del om de kommunikativa svårigheter deltagarna upplevt och ibland fortfarande upplever på
grund av kulturella skillnader. Det kan handla om allt från förhållandet till
chefen till samtalsklimatet under kafferasten. Även språkliga asymmetrier
påverkar deltagarnas kommunikativa vardag på arbetsplatsen. Det kan röra
sig om en motvilja att tala inför grupp, till exempel under ett möte, eller om
en önskan om att slippa formulera sig skriftligt på svenska.

3.2.4 Ackommodationsteori
Vi människor har en förmåga att anpassa oss, såväl verbalt som icke-verbalt,
till den eller dem vi interagerar med. När vi vill uttrycka närhet och solidaritet
genom språket sker ett mer eller mindre omedvetet närmande, ett närmande
som kommit att kallas konvergent ackommodation. Om vi däremot känner
och/eller vill uttrycka ett visst avstånd till den vi interagerar med markerar vi
det genom att fjärma oss från dennes sätt att kommunicera och bete sig,
vilket kallas divergent ackommodation. Intresset för språklig anpassning,
alltså ackommodation, väcktes på allvar i början av 1970-talet, inte minst av
kommunikationsprofessorn Giles och hans kolleger. Till en början talade
man om Speech Accommodation Theory (SAT) och fokuserade då huvudsakligen på rent fonetisk variation. Senare har man kommit att inkludera allt
fler språkliga och kommunikativa fenomen, även attityder till ackommoderat
tal, och har därmed antagit den utvidgade benämningen Communication
Accommodation Theory (CAT). På svenska används termen ackommodationsteori. Teorins ursprungliga syfte bestod i att förklara ”those speech
changes which appear to be instigated by the speaker’s motivation to gain
the approval of, or dissociate himself from, the listener” (Giles & Powesland
1975:167). Ackommodation påverkar såväl talandet som skrivandet och kan
alltså beskrivas som en språklig och kommunikativ anpassning till den eller
dem man interagerar med.
Konvergent ackommodation reflekterar vanligtvis ett behov av att identifiera sig med någon annan och att integreras i en grupp (se t.ex. Ridell
2008:51). Den som konvergerar kan uppfattas som mer personligt engagerad,
mer attraktiv och lättare att förstå än den som inte konvergerar. Förhållandet
mellan effektiv kommunikation och god förståelse å ena sidan och strävan
efter social uppskattning och närhet å den andra är inte helt lätt att reda ut.
Ridell (a.a.) ser det som en fråga i likhet med den om hönan och ägget.
Konvergent ackommodation kan ske såväl uppåt som neråt med tanke på
de inblandades position och status. Ackommodation kan också beskrivas i
termer av symmetri och asymmetri, beroende på om de som interagerar
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anpassar sig i lika stor utsträckning eller om någon anpassar sig mer än den
andra.
I mitt material har jag uppmärksammat att konvergent ackommodation
förekommer. Jag ser det bland annat i några av deltagarnas sätt att skämta
och i deras bruk av svordomar. Språklig och kommunikativ konvergens kan
vara ett uttryck för en talares strävan efter att identifiera sig med sin samtalspartner och visa solidaritet.

3.2.5 Socialt ansikte och artighetsteori
Begreppet att tappa ansiktet är bekant för de flesta och uttrycker något vi
strävar efter att inte göra. I interaktion med andra har varje individ till uppgift att upprätthålla sitt eget och den eller de andras fasad eller ansikte. Det
handlar om att visa såväl självrespekt som omtanke om övriga interaktionsdeltagare. Redan 1955 myntade Goffman begreppet face, vilket han senare
definierat på följande sätt (1967:5):
The term face may be defined as the positive social value a person effectively
claims for himself by the line others assume he has taken during a particular
contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social
attributes – albeit an image that others may share, as when a person makes a
good showing for his profession or religion by making a good showing for
himself.

Termen face har på svenska översatts med såväl fasad som självbild och
socialt ansikte (Landqvist 2001:17). Jag föredrar termen socialt ansikte
eftersom den tydligast anknyter till Goffmans väletablerade ursprungsterm
samt att jag ser en fördel i att tala i termer av ansikte när det gäller flerledade
ord. De handlingar som utförs för att skydda det egna och andras ansikten
kallar Goffman face-work (1967:12), vilket kan översättas med ansiktsrelaterade åtgärder. De ansiktsrelaterade åtgärderna kan vara såväl ansiktshotande som ansiktsbevarande.
Goffmans teori om socialt ansikte har vidareutvecklats av sociolingvisterna
Brown och Levinson. De har bland annat delat in begreppet socialt ansikte i
två relaterade aspekter: ett negativt socialt ansikte och ett positivt socialt ansikte (1987:61 f.). Det negativa sociala ansiktet uttrycker en önskan om att
ens handlingar inte hindras av andra och att individen har handlingsfrihet
och är fri från andras bestämmande. Det positiva sociala ansiktet uttrycker
varje individs förhoppning om att ens önskningar är åtråvärda för och intresserar andra samt att andra accepterar individens personlighet, helt enkelt en
önskan om att bli omtyckt och uppskattad av samtalspartnern.
Ett av Brown och Levinsons antaganden är att vissa kommunikativa
handlingar är ansiktshotande till sin natur. Det rör sig om vanligt förekommande handlingar som exempelvis order och förfrågningar, förslag och råd,
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hot och varningar, klagomål och reprimander, påminnelser och kritik liksom
även erbjudanden, löften, komplimanger, val av tilltalsord och starka känsloyttringar. Vissa handlingar hotar huvudsakligen det ena sociala ansiktet
medan andra handlingar hotar såväl det positiva som det negativa. Ansiktshotande handlingar (face threatening acts, FTA:s) är alltså handlingar, av
verbal eller icke-verbal karaktär, som på något sätt äventyrar interaktionspartnerns möjlighet att bevara ansiktet (a.a. s. 65 f.). I interaktion med andra
måste vi alltså hela tiden arbeta aktivt med att upprätthålla såväl det egna
som andras sociala ansikte. Brown och Levinson har huvudsakligen intresserat
sig för våra ansträngningar för att bevara andras ansikten och minimera de
ansiktshotande handlingarna. De talar i detta sammanhang om olika artighetsstrategier (politeness strategies). Artighetsstrategierna används då
talaren förbereder eller utför en ansiktshotande handling och de ses som
antingen negativa eller positiva beroende på vilket av samtalspartnerns
ansikten de riktas mot. Brown och Levinson menar att det finns faktorer som
påverkar talarens eller skribentens bedömning av hur pass stor eller allvarlig
en ansiktshotande handling är i den aktuella situationen. Dessa faktorer är:
den sociala distansen eller graden av närhet och bekantskap mellan parterna
(en symmetrisk relation), parternas relativa makt (en asymmetrisk relation)
samt den aktuella kulturens rankning eller gradering av olika handlingars
påverkan eller belastning på det sociala ansiktet (a.a. s. 74). I exceptionella
fall, där risken för ansiktshot är stor, kan en talare eller skribent välja att inte
framföra sitt budskap. En något mindre ansiktshotande handling kan utföras
dolt (off record) medan det vid låg hotbild är vanligt att budskapet bäddas in
och ges en familjär eller respektfull framtoning. En handling kan också utföras
rakt på sak, utan inlindning (bald on record), vilket kanske är det snabbaste
sättet att interagera men som kan leda till att någon tar illa vid sig (a.a. s. 60).
Något man skulle kunna se som problematiskt i den presenterade artighetsmodell är att den inte tar hänsyn till den aktuella kontexten och det
interaktionella samspelet. Flera kommunikationsforskare har framfört kritik
mot att modellen huvudsakligen utgår ifrån enskilda individer och isolerade
talhandlingar och att den är alltför statisk för att kunna fungera tillfredsställande på ett autentiskt material.
I min studie finns det anledning att anamma en del av Brown och Levinsons
tankegångar. Det jag huvudsakligen intresserar mig för är det positiva sociala
ansiktet och de positiva artighetsstrategierna. Norrby (2004:59) väljer att
använda termerna solidaritetsstrategier och respektstrategier i stället för
positiv och negativ artighet. Hon menar vidare att en viss talares generella
användning av strategierna gör det möjligt att tala om och studera användarens
stil i termer av närhets- och engagemangsstilen eller respekt- och hänsynsstilen, vilka tidigare beskrivits och studerats av Tannen (1989). Norrbys
resonemang och val av termer beskriver tydligt det jag är ute efter i mitt
material, nämligen att se vad deltagarna gör för att skapa närhet, engagemang och solidaritet. En sådan orientering bidrar till att skapa gruppkänsla
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vilket i förlängningen skapar en god och integrationsfrämjande kommunikationsmiljö på arbetsplatsen. Jag vill dock betona att det mycket väl skulle
kunna vara så att deltagarna inte alls orienterar sig mot den positiva artigheten utan snarare mot den negativa eller kanske inte mot någon artighet alls.
Det jag sett i mitt material ger mig dock anledning att i de flesta fall fokusera
på den positiva artigheten, på solidaritetsskapande och på uttryck för närhet
och engagemang. Skapandet av god kommunikation och goda relationer på
arbetsplatsen kommer främst till uttryck i kapitel 7 och 8 medan ansiktsarbete aktualiseras i samtliga resultatkapitel.

3.3 Samtalsanalys
Teoribildningen kring samtalsanalys kräver ett visst förtydligande. Samtal
kan studeras i ett brett perspektiv genom att gå in på språkets olika funktioner, till exempel hur vi genom språket visar solidaritet eller engagemang
(Gumperz 1982:1, Tannen 1989:9). Detta vidare perspektiv har sina rötter
framförallt i sociolingvistiken, antropologin och etnografin. En gemensam
utgångspunkt är att olika yttre faktorer såsom ålder, kön, social status och
etnisk grupptillhörighet i kombination med Ú 
 påverkar språkbruket. Man tillskriver således den yttre kontexten en märkbar betydelse. Denna typ av samtalsanalys är
den mest framträdande i min studie. Samtal kan också studeras i ett perspektiv som har sin grund i den sociologiska forskningsinriktningen etnometodologi. Denna typ av samtalsanalys, som på engelska går under beteckningen
conversation analysis (CA), har på svenska ofta kallats etnometodologisk
samtalsanalys (Eriksson 1997:25, Landqvist 2001:11). Vid vissa analyser i
avhandlingen kommer jag att låna verktyg från och närma mig den etnometodologiska samtalsanalysen. Grunden till CA lades under 1960-talet av de
amerikanska sociologerna Sacks, Schegloff och Jefferson. De samtal som
analyseras kan vara av såväl institutionell som vardaglig karaktär. Mycket
viktigt inom CA är att utgå ifrån ett autentiskt material och att alltså analysera
naturligt förekommande tal, inte konstruerad eller forskningsframkallad
interaktion. Grundläggande antaganden inom CA är bland annat att all
interaktion är strukturellt organiserad och att det inte finns några detaljer i
interaktionen som kan avfärdas som irrelevanta eller oordnade vid analys
(Heritage 1984:241). Något annat som kännetecknar den etnometodologiska
samtalsforskningen är forskarens strävan efter att anlägga ett deltagarperspektiv och att i sina analyser av handlingar och kontexter uteslutande
utgå ifrån interaktionsdeltagarnas egna tolkningar och förståelse av det som
sägs. Goodwin och Heritage förklarar att detta perspektiv är ett av de mest
kontroversiella inom CA. De skriver (1990:295):
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CA insists that the categories used to describe participants, action and context
must be derived from orientations exhibited by the participants themselves.
No aspect of CA’s approach to context has been more controversial or frequently misunderstood.

Deltagarperspektivet är viktigt även inom etnografin och i företagsstudien
utgör deltagarperspektivet, alltså deltagarnas egen förståelse av interaktionen, ett användbart och viktigt komplement till mina egna tolkningar.
Forskare inom CA intresserar sig för den sekventiella uppbyggnaden av
samtal, där man utgår ifrån att olika personer omväxlande har ordet under en
viss sammanhängande period, kallad tur (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974,
Goodwin & Heritage 1990). Jag kommer i min avhandling inte att gå närmare
in på turtagningens många aspekter utan hänvisar till Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) för vidare beskrivningar.
Ett annat centralt begrepp inom den etnometodologiska samtalsanalysen
är närhetspar (på engelska adjacency pair). Närhetspar kännetecknas av att
de innehållsligt, och vanligtvis även positionellt, står i förbindelse med varandra. Exempel på ett närhetspar är yttranden av typen fråga–svar eller erbjudande–accepterande. I samband med analys av närhetspar läggs ofta vikt
vid hur andradelen formuleras. Andradelen kan vara av det slag som föredras, eller prefereras, eller av det slag som inte föredras, disprefereras
(Pomerantz 1984). Om förstaledet till exempel är en fråga föredras att den
tillfrågade lämnar ett svar. Om förstaledet istället är en inbjudan föredras att
inbjudan accepteras, alltså att den inbjudna tackar ja. Om den inbjudna istället tackar nej ses andraledet som disprefererat. Närhetspar och så kallad preferensstruktur utgör viktiga utgångspunkter vid studiet av hur deltagarnas
yttranden bemöts och hur de bemöter andras yttranden. Ett skämt som inte
bemöts på det sätt som föredras kan troligtvis inte kallas lyckat och en hälsning som inte besvaras fungerar inte relationsskapande utan snarare tvärtom.
I företagsmaterialet har jag uppmärksammat en intressant diskursstrategi
som går ut på att en person genom en inledande metaspråklig kommentar
placerar in sitt yttrande i en viss kommunikationsram (se avsnitt 7.3.2). Den
metaspråkliga kommentaren kan liknas vid det fenomen som inom den etnometodologiska samtalsforskningen går under beteckningen presekvens.
Den presekvens jag beskriver kan jämföras med det som kallas preannonsering (på engelska ”preannouncement”) (Terasaki 1976). Att preannonsera
aktuell ram är ett sätt för den som talar att leda in interaktionspartnern på rätt
spår och att underbygga samförstånd.

3.4 Aktivitetsteori
En grundläggande tanke inom den så kallade aktivitetsteorin är att ett yttrandes innebörd bör tolkas i relation till den pågående aktiviteten. Språket ses
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med andra ord som inbäddat i mänskliga aktiviteter. Teorin kan sägas utgå
ifrån Levinsons resonemang kring samspelet mellan mänskligt språk och
olika aktivitetstyper från 1979 (se Levinson 1992). Levinson skiljer mellan
aktivitet och talhandling och menar att talhandlingar äger rum mellan olika
deltagare under en pågående aktivitet. För att förtydliga sitt resonemang använder han aktiviteten cricketmatch som exempel. De yttranden som fälls
mellan cricketspelarna under matchen utgör talhandlingarna och dessa tolkas
utifrån den aktuella aktiviteten. Med kännedom om aktiviteten och dess regler blir olika talhandlingar, som i det här fallet till exempel ”right over here”
och ”beautiful tip”, begripliga (1992:68). Levinson kategoriserar olika typer
av aktiviteter (activity types), och menar att typen av aktivitet bestäms av
måldefinierade, socialt konstituerade och avgränsade händelser som kopplas
till vissa miljöer och deltagare. Exempel på olika typer av aktiviteter är förutom tidigare nämnda cricketmatch: middagsbjudning, domstolsförhandling
och anställningsintervju.
Det är inte alltid helt enkelt att avgöra vad som bör betraktas som en aktivitet. Levinson menar att en kort stunds småpratande utgör en aktivitet, men
anser inte att ett enstaka skämt gör det (a.a. s. 69–72). Levinson menar vidare att det finns aktiviteter som i princip enbart består av tal, till exempel att
tala i telefon, medan andra aktiviteter knappt genererar något tal alls, till exempel vissa typer av idrottsutövande och musicerande. En aktivitet kan alltså
vara verbal eller icke-verbal, liksom formell, planerad och schemalagd eller
informell och spontan.
Flera forskare (bland andra Sarangi 2000 och Linell 2005) har kommit att
vidareutveckla Levinsons aktivitetsteori och några svenska forskare, bland
andra Linell (2005), har valt att frångå termen aktivitet för att istället tala om
verksamhet och verksamhetsanalys. Linell framhäver att kommunikativa
verksamheter kan ses som en förbindelse mellan makro- och mikrostrukturer. I
de kommunikativa verksamheterna, på mikronivå, återfinns det som Linell
kallar diskurstyper och kommunikativa projekt (a.a. s. 1 f.). De kommunikativa projekten kan liknas vid Levinsons talhandlingar. Diskurstyper har av
såväl Sarangi (2000) som Linell (2005) använts för att beskriva det tal som
är specifikt inom olika verksamhetstyper. Det kan röra sig om argumentation, utfrågning eller berättande.
För mina analyser och kategoriseringar passar Levinsons aktivitetsteori
bra och jag har därför valt att hålla mig till termen aktivitet. Ett skäl till att
använda begreppet aktivitet, och inte verksamhet, är att termen verksamhet
kan blandas ihop med den övergripande verksamheten vid det studerade
företaget, den som presenteras i verksamhetsberättelsen. Det jag studerar i
mitt material är inte den eventuella fysiska aktiviteten utan det rent språkliga. När jag talar om aktiviteter menar jag således kommunikativa aktiviteter, som att skriva ett e-brev eller att småprata. Till de aktiviteter jag studerar
kommer jag dock inte att knyta Levinsons term talhandling utan föredrar att
använda en term som tydliggör det faktum att även skriftrelaterade aktivite53

ter tas upp i min aktivitetsanalys. Termen talhandling känns begränsande och
delvis missvisande. Linells term kommunikativa projekt känns inte heller
helt lyckad då begreppet projekt idag förekommer i så många olika sammanhang. För att beskriva de verbala handlingar som äger rum mellan olika deltagare i en kommunikativ aktivitet kommer jag att använda begreppet kommunikativ handling. En kommunikativ handling kan till exempel vara att
skämta eller att avlägga rapport under ett pågående möte.
Det aktivitetsteoretiska resonemanget kommer att vidareutvecklas i
kapitel 6 i samband med att de professionella och sociala kommunikativa
aktiviteter som förekommer bland studiens deltagare diskuteras.

3.5 Sammanfattande diskussion
I företagsstudien aktualiseras en rad olika teorier. Det rör sig huvudsakligen
om en övergripande socialkonstruktivistisk teori och ett antal sociolingvistiska subteorier. Bland de sociolingvistiska teorierna märks framför allt den
interaktionella sociolingvistiken. En utgångspunkt, knuten till den interaktionella sociolingvistiken, är att sociala betydelser som identitet och relationer växer fram ur det interaktionella förloppet. Interaktion är en ömsesidig
process där deltagarna samverkar för att nå sina kommunikativa mål. För att
kunna kommunicera ändamålsenligt i en specifik språkmiljö krävs en viss
kommunikativ kompetens. Hur denna kompetens kan se ut har företrädesvis
studerats inom den etnografiska kommunikationsforskningen. Det man konstaterat är att det krävs såväl grammatiska som sociolingvistiska, diskursiva
och strategiska kunskaper och färdigheter för att kunna kommunicera ändamålsenligt. Bland övriga sociolingvistiska teoribildningar som aktualiserats i
kapitlet märks nätverksteori, ackommodationsteori och artighetsteori.
Den etnografiska forskningen och den samtalsanalytiska har olika syn på
vad som är relevanta aspekter av kontext i samband med analys av empiriskt
material. Flera forskare menar dock att en kombination av etnografi och
samtalsanalys är att föredra vid studiet av interaktion i arbetslivet (Cicourel
1987, Koester 2006). I avhandlingen tillämpas en sådan kombination.
I företagsstudien aktualiseras både språkliga och kulturella asymmetrier.
Att så är fallet föranleder en vidare diskussion kring asymmetrier och dominans och även ett resonemang kring den kritiska teoribildningen, på vilken
man kan säga att företagsstudien och hela KINSA-projektet vilar.
De faktorer som i avhandlingen uppmärksammas som gynnsamma för
möjligheten till integration på arbetsplatsen kräver olika teorianknytningar,
vilka introducerats och diskuterats i detta kapitel.
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4 Metod, genomförande och material

För att få en så komplett bild som möjligt av den kommunikation de fem
deltagarna i företagsstudien är involverade i under en vanlig arbetsdag har
jag, med hjälp av etnografiska metoder, samlat in ett omfattande och varierat
empiriskt material. Företagsstudiens kunskapsansats är holistisk så till vida
att jag strävat efter att komma nära och få del av människors upplevelser,
erfarenheter, reflektioner och handlingar för att därigenom få en helhetsbild
av den kommunikativa vardagen. Studien, som är kvalitativ, bygger på följsamhet och öppenhet i såväl insamlingsförfarande som analys. Det som
eftersöks är huvudsakligen mönster, tendenser och till viss del gemensamma
drag i de deltagande andraspråkstalarnas kommunikation på arbetsplatsen.
För hela KINSA-projektet finns ett övergripande syfte och en övergripande
hypotes (se avsnitt 1.1). Syftesformuleringen har till viss del påverkat företagsstudiens urvalsprinciper och datainsamling. Den säger dock inte exakt
vad som ska studeras och därför anser jag att analysförfarandet i väsentlig
grad varit induktivt. Att arbetssättet varit induktivt innebär att jag inte direkt
arbetat utifrån någon på förhand utvald teori med en uppställd hypotes som
testats mot ett visst material. Jag har istället låtit det insamlade materialet
tala och har utgått ifrån empirin och sedan fokuserat på de företeelser jag
funnit vara relevanta i mitt sökande efter faktorer som tycks påverka andraspråkstalares integration på den svenska arbetsmarknaden på ett positivt sätt.
Analysarbetet har alltså delvis föregått teorianknytningen.
I detta kapitel redogör jag först för studiens metodiska utgångspunkter
utifrån aktuella metodval och eventuella ställningstaganden i samband med
dessa (avsnitt 4.1). Där beskrivs och kommenteras de metoder som använts
för materialinsamling (4.1.1) och för analys (4.1.2). Därefter, i avsnitt, 4.2
och 4.3, presenteras undersökningens genomförande och det material som
samlats in. I avsnitt 4.4 diskuteras forskarrollen och observatörens paradox.
Sist i kapitlet, i avsnitt 4.5, kommenterar jag det sätt på vilket empirin presenteras i avhandlingen.
De andraspråksbrukare som deltar i min studie har visat stor hjälpsamhet
och stort tålamod. De har delgett mig sin arbetssituation, ställt sin kommunikation till förfogande och frikostigt delat med sig av sin arbetsvardag och
sina erfarenheter. Mitt material belyser människor med olika personligheter,
erfarenheter, förhållningssätt och känslor. Det är min ambition att genom
hela avhandlingen försöka låta deltagarnas röster höras och göra dem rättvisa.
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4.1 Metodiska utgångspunkter
Företagsstudiens metodiska utgångspunkt är kvalitativ. Den som ställer
termerna kvalitativt och kvantitativt på sin spets, vilket Åsberg gör i artikeln
Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen.
Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik (2001), betonar
att enbart data kan vara kvantitativa (numeriska) eller kvalitativa (ickenumeriska), inte metoder. Då termen kvalitativ metod ändå används av det
stora flertalet forskare (se till exempel Starrin 1994, Da Silva & Wahlberg
1994, Kvale 1997) och då den kommit att symbolisera själva forskningsförfarandet har jag valt att använda begreppet så som det vanligtvis används
i sociologisk och humanistisk forskning där man ofta ser kvantitativ kontra
kvalitativ forskning som ”förklara kontra förstå” eller ”naturvetenskap kontra
humanvetenskap” eller ”nomotetiska kontra ideografiska vetenskaper” (Da
Silva & Wahlberg 1994:55). I företagsstudien kan såväl forskningsförfarande som data placeras in i det kvalitativa forskningsfältet.
Inför den omfattande företagsstudien genomförde jag våren 2001 en pilotstudie (Nelson 2002)11. Inom det kvalitativa och inte minst det etnografiska
forskningsfältet förespråkas ibland en viss försiktighet med att fastställa ett
forskningsprojekts definitiva form i ett tidigt stadium (Aspers 2007:70). Ett
sätt att närma sig ett fält utan att ha hela forskningsförfarandet klart för sig är
att inleda med en pilotstudie12. Genom pilotstudien kan tilltänkta metoder
testas samtidigt som forskaren har möjlighet att träna sig i den aktuella forskarrollen och därmed vinna ett visst självförtroende (Kvale 1997, Aspers 2007).
Materialet i företagsstudien består av kvalitativa data i såväl muntlig som
skriftlig form. Även vissa visuella inslag, i form av fotografier och skisser,
förekommer. Materialet har erhållits genom att olika insamlingsförfaranden
kombinerats i samband med fältarbete och fallstudier. De materialinsamlingsmetoder som använts är de som ofta kallas etnografiska: intervju och
deltagande observation. Under materialinsamlingen har såväl audio- som
videoinspelningar ägt rum.
Genom att variera teknikerna under fältarbetet och låta flera olika metoder
samverka, så kallad triangulering (Merriam 1994:179 ff., Kaijser 1999:26),
ökar studiens och resultatens tillförlitlighet. Ett annat sätt för forskaren att
öka tillförlitligheten är att möjliggöra för alternativa tolkningar. Jag har för
avsikt att genom hela avhandlingen lägga fram troliga och trovärdiga tolkningar, inte några universella sanningar. Det är min målsättning att i föreliggande kapitel noggrant redogöra för mina metodval samt redovisa och
beskriva mina urvalsprinciper, datainsamlingsmetoder och analysmetoder.
Jag kommer också att presentera några av de sammanhang inom vilka jag
11

Pilotstudien tas upp ytterligare i avsnitt 4.2.
Aspers ser en viss skillnad mellan pilotstudie och förstudie. Han menar att pilotstudien vanligtvis fokuserar på att testa metoder, medan förstudien även utvecklar själva forskningsfrågan
och aktuella teorier (2007:70, 255).
12
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lagt fram mitt material för att tillsammans med kolleger föra en dialog kring
tänkbara förhållningssätt.
I och med att mitt forskningsmaterial samlats in med hjälp av olika metoder
har olika deltagargrupper bildats. För att kunna skilja de arton personer som
intervjuats från de fem som både intervjuats och närstuderats i fallstudier har
jag valt att kalla de arton förstnämnda intervjupersoner och de fem sistnämnda deltagare. Jag har medvetet undvikit termen informanter. En av
anledningarna till detta är att jag inte i första hand ser de intervjuade som
informatörer utan snarare som berättare eller förmedlare av tankar och erfarenheter. En liknande syn märks till exempel inom den så kallade berättelseforskningen, där det genomförts en mängd studier där man valt att se den
intervjuade som berättare snarare än informatör (Nordzell 2007:55). En
annan anledning till att jag föredrar termerna intervjupersoner och deltagare
är att de i mina öron klingar mer närvarande och mänskligt och mindre
distanserat och institutionellt än termen informant.
En arbetsplats utgör en mycket komplex kommunikationsmiljö där olika
kommunikativa kanaler, stilar, syften, förkunskaper och förväntningar möts.
För att kunna ge en så mångsidig bild som möjligt av den interaktion som
äger rum under en vanlig arbetsdag håller jag det för nödvändigt att presentera vad Geertz kallar en ”thick description” (1973) av förekommande tal
och text. Vikten av ett holistiskt förhållningssätt där beskrivningen av ett
visst fenomen ”reaches down to the level of fine-grained linguistic analysis
and up and out to broader ethnographic description and wider political and
ideological accounts” har bland annat betonats av Sarangi och Roberts
(1999:1). I avhandlingens inledning har förhållandena på den svenska
arbetsmarknaden idag kort diskuterats, med fokus på personer som inte har
svenska som förstaspråk. Diskussionen kan kopplas till det politiska och
ideologiska resonemang som Sarangi och Roberts efterlyser. Jag har vidare
för avsikt att ge en bred etnografisk och deskriptiv redogörelse av varje deltagares vardagliga kommunikation på arbetsplatsen (kapitel 5) för att sedan
nå ner till en finkornig lingvistisk mikroanalys av vissa företeelser i det insamlade materialet (kapitel 7, 8 och 9). I delar av avhandlingens avslutande
kapitel (kapitel 10) lyfts perspektivet upp till makronivå igen.
För att möjliggöra återgivandet av en mångsidig bild, en ”thick description”, krävs olika metodiska infallsvinklar. Jag kommer i det följande att
redogöra för de metodiska utgångspunkter som ligger till grund för företagsstudien. Studien har en sociolingvistisk inramning, vilket tidigare diskuterats
i kapitel 3, då den studerar möten mellan människor med olika språklig och
kulturell bakgrund i det svenska samhället idag. Deltagarnas kommunikation
kartläggs bland annat genom ett slags nätverksanalys, vilket är en välanvänd
sociolingvistisk metod. Sociolingvistiska tillvägagångssätt blir också aktuella
vid studiet av deltagarnas och deras kollegers ansiktsarbete och benägenhet
att skapa och visa solidaritet samt använda artighetsstrategier. Väljer man att
se sociolingvistiken i ett divergerande perspektiv med en generell och en
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tillämpad inriktning (Crystal 1984:vii), hamnar företagsstudien under rubriken
tillämpad sociolingvistik. Företagsstudien utgår ifrån föreställningen att
”sociolinguistic findings and sociolinguistic insights can be and have been of
assistance in the tackling of real-world problems” (Trudgill 1984:1). Studien
tar vidare ett metodiskt avstamp i den diskursanalytiska inriktningen interaktionell sociolingvistisk (IS) då den studerar samspel mellan aktörer som strävar
efter att uppnå vissa kommunikativa mål. De aktuella aktörerna representerar
såväl lingvistisk som kulturell mångfald (Gumperz 1999:454 ff.). Den interaktionella sociolingvistiken har också inspirerat själva arbetsgången i företagsstudien (mer om detta i avsnitt 4.1.1). En inriktning som påverkat och ligger
till grund för den interaktionella sociolingvistiken är kommunikationsetnografin (a.a.). Även för företagsstudien är kommunikationsetnografin relevant,
bland annat genom fokuseringen på kontext och kommunikativ kompetens
(Gumperz & Hymes 1964, 1972, Hymes 1974, Saville-Troike 1982). För att
beskriva deltagarnas dagliga interaktion används en kvalitativt deskriptiv
metod, där perspektivet snarast får ses som top-down.
Vid den finkorniga mikroanalysen ligger ofta deltagarnas egna tolkningar
av interaktionen till grund för analysen, vilket ger ett bottom-up-perspektiv.
Att utgå ifrån deltagarnas egna tolkningar, ett så kallat deltagarperspektiv, är
utmärkande för den etnometodologiska samtalsanalysen, CA13. Samtalsanalys
är alltså en annan av de diskursanalytiska metoder som tillämpas i studien.

4.1.1 Materialinsamlingsmetoder
Mitt material har, som tidigare nämnts, samlats in med hjälp av två metoder
som ofta används i etnografisk14 forskning: intervju och deltagande observation. Samtliga genomförda intervjuer har spelats in på band och under de
deltagande observationerna har såväl audio- som videoinspelningar ägt rum.
Genom att intervjua får forskaren veta hur människor uppfattar att de gör
vissa saker. Genom att observera kan forskaren se hur människor faktiskt gör.
Intervjuer är en väl beprövad metod i samband med etnologiskt fältarbete.
De har beskrivits som ”en av de väsentligaste och mest etablerade källkategorierna inom ämnet” (Fägerborg 1999:55 ff.). Fägerborg (a.a.) definierar
en intervju som ”en kommunikationsform där någon berättar och besvarar
frågor som ställs av en annan person och där det sagda registreras i någon
form – genom bandinspelning, anteckningar eller videoupptagning” (kursiv i
13

Se avsnitt 3.3 för en teoridiskussion samt Hutchby & Wooffitt 1998 för en utförlig beskrivning av CA (Conversation Analysis) som metod.
14
Etnologen Arnstberg (1997:10) ser etnografi som en för etnologer och antropologer gemensam term. Han beskriver etnografin som ”intimt förknippad med fältarbete. Efter att ha gjort
fältarbete kan man författa en etnografi eller skriva etnografiskt, inte annars”. Enligt Arnstberg
(a.a.) beskriver etnografiska rapporter ofta den vardagliga arenans vardagsliv där det återkommande och odramatiska betonas. Inom all etnografisk forskning är deltagande observation
den vanligaste metoden för datainsamling (Saville-Troike 1982:5, 122 f.).
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original). Fägerborg poängterar att intervjuer ger ett erfarenhetsnära, nyansrikt och individfokuserat stoff, men att de inte alltid ger det lämpligaste och
mest användbara empiriska materialet. Intervjuer är dock ett bra sätt att möta
människor på och etablera en första kontakt. Inom företagsstudien ligger de
inledande intervjuerna på många sätt till grund för det fortsatta arbetet och
utgör ett slags språngbräda till fältarbetets följande fas, de deltagande
observationerna.
Deltagande observation innebär att en forskare vistas i ett specifikt sammanhang, deltar i vardagliga rutiner och lär känna de människor som ingår i
det aktuella sammanhanget (Emerson m.fl. 1995:1). Det kan innebära allt
från att umgås och samtala med de människor som studeras till att själv ta
del i pågående aktiviteter (Öhlander 1999:74). I företagsstudiens observationer
var jag mestadels en deltagande observatör som umgicks och samtalade med
de människor som studerades. Jag tolkade observationssituationerna som att
min närvaro i många fall skulle ha blivit mer iögonenfallande och genererat
fler frågor och funderingar om jag hela tiden suttit tyst och skrivit i mitt
anteckningsblock än vad den blev när jag rörde mig fritt bland de anställda.
Vid något enstaka tillfälle deltog jag aktivt i den observerades arbetsuppgifter, då dessa var av det monterande slaget och kunde genomföras utan
förkunskaper. Det hände att jag i vissa situationer, till exempel under ett
lönesamtal mellan en deltagare och dennes chef, höll mig helt i bakgrunden
och inte deltog alls i den pågående interaktionen. De observationer jag
genomfört har varit öppna (a.a. s. 78), vilket innebär att jag försökt vara med
i så många olika sammanhang som möjligt. Jag har också ställt frågor kring
det jag sett och hört och har försökt att följa mina deltagare så förutsättningslöst som möjligt.
De två materialinsamlingsmetoder som använts i företagsstudien ses som
mellanmänskliga, vilket innebär att forskaren interagerar direkt med de
personer som studeras (Aspers 2007:30). För att förstå en ny värld och de
handlingar som utförs av aktörerna i den menar Aspers att forskaren måste ut
i fält och tala med människor.
Inom företagsstudien har fem stycken fallstudier genomförts, där fem
olika personer närstuderats. Fallstudien är en metod för systematisk observation
av ett specifikt fenomen eller en specifik institution eller person. Arbetssättet
är vanligt inom bland annat fältetnologin och antropologin, där forskarna har
en lång tradition av att vara ute och samla in material genom observationer
och inspelningar (Arnstberg 1997, Merriam 1994). Ett syfte med en fallstudie kan vara att uppenbara, beskriva och förklara en situations komplexitet
helt enkelt att påvisa det faktum att inte enbart en utan flera faktorer påverkar det som sker. Det är också en metod som passar ett induktivt förhållningssätt, då man strävar efter att låta teorier och analysmetoder framträda
under och ur själva arbetet med det insamlade materialet. De företeelser som
uppmärksammas i min analys har huvudsakligen utvecklats direkt ur det
insamlade materialet, vilket är vanligt i samband med fallstudier. Ett fall59

studieförfarande uppmuntrar dessutom forskaren till att använda flera olika
metoder för datainsamling (Merriam 1994), vilket också skett i företagsstudien.
De erfarenheter och den metodiska insikt jag nått under en fallstudie har
använts vid förberedandet och genomförandet av nästa. Själva metoderna jag
använt för att samla in data är nära besläktade med det tillvägagångssätt som
den interaktionella sociolingvistiken utvecklat för empiriska studier. IS förespråkar en initial etnografisk observations- och intervjuperiod, som lägger
grunden till den följande inspelningsfasen. Efter inspelningsfasen följer
sedan ytterligare en fas där materialet sammanställs och analyseras utifrån
målsättningen att identifiera enheter som i något hänseende uppfattas som
utmärkande (Gumperz 1999:465). Eller som Hak uttrycker det (1999:435):
In other words, the study should not begin with identifying and recording
talk (”text”) which then, subsequently could be analysed within the ”context” of this specific setting, but the study should begin with getting a sense
of the “context” in which then, subsequently, “texts” could be isolated for
further analysis.

Det tillvägagångssätt jag tillämpat vid min materialinsamling påminner
mycket om det Gumperz och Hak förespråkar. Initialt genomfördes ett antal
intervjuer och i samband med dessa visades jag vanligtvis runt på den aktuella
arbetsplatsen, vilket gav en första möjlighet till observation. Samtliga deltagande observationer inleddes med en till två dagars intensivt iakttagande
och antecknande utan inspelning. Under dessa två dagar gavs möjlighet att
lära känna de olika deltagarna, deras arbetsplatser, kolleger och de olika
kommunikativa aktiviteter de var involverade i. I samband med detta inledande observationsskede passade jag på att söka upp den person som kunde
ge mig upplysningar om vad jag fick respektive inte fick spela in vid den
aktuella avdelningen. All information användes sedan för att fastställa vad
som lämpade sig för audio- respektive videoinspelning.
Att använda en etnografisk metod innebär att man använder sig själv som
forskningsredskap. Det finns därför all anledning att fråga sig själv på vilket
sätt och i vilken utsträckning man som forskare kan tänkas ha påverkat materialet och analysresultaten. Frågan om forskarens roll och observatörens
paradox kommer att behandlas i ett separat avsnitt längre fram i detta kapitel.

4.1.2 Analysmetoder
Företagsstudiens empiriska material är mycket omfattande, vilket är relativt
vanligt i kvalitativa och etnografiska sammanhang. Att såväl tal som skrift
samlats in och analyserats är dock tämligen ovanligt. För att kunna plocka
isär och bearbeta ett så stort och varierande material krävs flera olika analysmetoder. I detta avsnitt nämner jag kort vilka analysmetoder jag använt.
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Den mest framträdande analysmetoden är diskursanalys, som redan
behandlats i avsnitt 3.1.1. Mina analyser bygger i flera fall på en tanke om
totalempiri (Aspers 2007:158), där jag i analysarbetet kombinerar flera olika
empiriska källor och metoder. Utifrån den sammanlagda empirin har jag till
exempel genomfört något av en relationell analys eller nätverksanalys där
jag studerat de intervjuades kontakter för att se mot vilka de orienterar sina
tal- och skrifthandlingar. Den relationella analysen tar sin utgångspunkt i att
”personer är uppkopplade i nätverk samt att de relaterar sina handlingar till
andra individer som kan vara med i samma nätverk” (a.a. s. 192). Förfarandet
har resulterat i utarbetandet av en specifik kommunikationsmodell av nätverkstyp (se avsnitt 5.2).
Analyser av insamlat tal- och skriftmaterial har skett med hjälp av
metoder med såväl samtalsanalytiska som textanalytiska förtecken. CAtraditionen har skapat en rad viktiga samtalsanalytiska redskap samt byggt
upp en tydlig terminologi kring såväl talare som lyssnare. I företagsstudiens
mikroanalys har både verktyg och termer lånats från CA-forskningen. I de
avsnitt där jag utgår ifrån ett deltagarperspektiv och studerar det som faktiskt
sker i själva interaktionen, alltså där de kategorier som beskriver talarna,
händelserna och kontexten hämtas från deltagarnas egna yttranden och tolkningar av varandras yttranden i samtalet, använder jag mig alltså av en
metod hämtad från den etnometodologiska samtalsforskningen. Ett sådant
avsnitt är till exempel 7.5 där berättandet av historier och anekdoter studeras.
Det skrivna material som samlats in är begränsat. Skriftmaterialet kommer huvudsakligen att studeras i ett diskursivt perspektiv med fokus på de
strategier som används, dels sådana strategier jag uppmärksammat då jag
analyserat materialet och dels sådana som deltagarna själva redogör för
under intervjuerna (se avsnitt 9.4). I kapitel 5 kommenteras deltagarnas
skriftproduktion och det skrivna material jag samlat in på ett övergripande
sätt. Där förs också en diskussion kring de olika yrkespositionernas förhållande till skriven text.
Företagsstudiens analysförfarande skulle kunna beskrivas utifrån två
huvudingångar: en makroorienterad deskriptiv analys som till stor del kan
kopplas till den yttre kontexten (se kapitel 5 och till viss del kapitel 6) och en
mer djupgående mikroanalys som relevantgör den inre kontexten (se kapitel
7, 8 och 9). I båda ingångarna studeras vissa kommunikativa drag som upplevs som särskilt intressanta och relevanta i sökandet efter faktorer som har
en positiv inverkan på deltagarnas integration på arbetsplatsen.

4.2 Genomförande
Som framgått av tidigare resonemang har jag inom ramen för KINSAprojektet genomfört två studier: en pilotstudie och en huvudstudie. Pilotstudien finns presenterad i en arbetsrapport (Nelson 2002) och huvudstudien
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presenteras i denna avhandling. Under pilotstudien, som ägde rum våren
2001, intervjuades tretton fast anställda andraspråksanvändare vid tre svenska
storföretag. Genom pilotstudien vanns många erfarenheter kring möjligheter
och svårigheter med att få tillträde till olika arbetsplatser och de andraspråksanvändare som är verksamma där. Pilotstudien gav dessutom möjlighet att
utprova och utvärdera det frågeformulär för halvstrukturerad intervju som
sammanställts inom projektet. De erfarenheter och tendenser som framkom i
samband med pilotintervjuerna har utgjort ett värdefullt underlag för det
fortsatta projekt- och avhandlingsarbetet. Nämnas bör att pilotstudien och
huvudstudien har genomförts vid olika företag. De personer som deltar i huvudstudien har alltså inte tidigare deltagit i pilotstudien.
Själva huvudstudien, företagsstudien, inbegriper såväl intervjuer som
observationer. Hösten 2003 intervjuades arton personer vid Företaget och
samtalen spelades in med hjälp av en DAT-bandspelare15. Ett av syftena med
intervjuerna var att få ett första tillträde till det aktuella företaget och de
aktuella arbetsplatserna samt att få en inblick i intervjupersonernas arbetsvardag. Ett andra syfte var att komma i kontakt med personer som lämpade
sig för studiens andra fas, fallstudierna.
Genom de inledande intervjuerna identifierades fem lämpliga och intresserade deltagare till det fortsatta fältarbetet och i maj 2004 ägde den första
fallstudien rum. Under augusti, september och oktober samma år genomfördes ytterligare fyra fallstudier. Målsättningen var att studera en deltagare i
taget och försöka samla så mycket information som möjligt om personens
kommunikation under en vanlig arbetsdag.
Mer om studiens genomförande, alltså själva materialinsamlingsprocessen,
beskrivs under rubrikerna urval, etik, intervjuer och fallstudier.

4.2.1 Urval
I studiens inledningsfas fanns två viktiga urvalsfrågor att ta ställning till:
vilka arbetsplatser passade KINSA-projektets intressen och syften och vilka
personer var aktuella för deltagande? De två arbetsplatser som ingår i projektet,
Företaget och Sjukhuset, valdes med tanke på att många andraspråksanvändare återfinns inom tillverkningsindustrin och vårdsektorn. Valet av just
dessa arbetsplatser möjliggör även en framtida jämförelse mellan den privata
och den offentliga sektorn. På det teknikorienterade Företaget är cirka 80
procent av de anställda män och på Sjukhuset är cirka 80 procent kvinnor.
Båda arbetsplatserna har således en ojämn könsfördelning, vilket även möjliggör jämförelser mellan en mansdominerad och en kvinnodominerad verksamhet.
I samband med planeringen av pilotstudien utarbetades urvalskriterier för
de personer vi ville fokusera på inom KINSA-projektet. Kriterierna utveck15

DAT står för Digital Audio Tape. Som namnet antyder är inspelningen digital, vilket ger
bättre ljudkvalitet än vid analog inspelning.
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lades sedan ytterligare inför själva huvudstudien. I den projektbeskrivning
(se bilaga 2) som skickats ut till berörda personer vid Företaget beskrivs de
intervjupersoner jag sökt på följande sätt:
De invandrade intervjupersoner vi söker har ett annat språk än svenska som
modersmål, kommer från ett utomnordiskt land, är skrivna i Sverige, har en
fast anställning och har jobbat in sig på arbetsplatsen under ett par års tid.
Vårt mål är att hitta anställda på lite olika positioner.

Alla personer som fått en projektbeskrivning har också kontaktats muntligt. I
den muntliga kontakten har urvalskriterierna förtydligats ytterligare genom
att jag förklarat att jag söker personer som kommit till Sverige i vuxen ålder
och som alltså har utbildning och gärna arbetslivserfarenhet från ett annat
land. Andraspråksbrukare med ett annat germanskt språk som förstaspråk
antas ha något lättare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och har
därför inte efterfrågats i företagsstudien16. I den muntliga kontakten med
anställda vid Företaget har formuleringen ”kommer från ett utomnordiskt
land” vidareutvecklats till ”ett land utanför det germanska språkområdet”.
För att beskriva de förekommande positionerna inom det aktuella företaget
17
har jag delat in de anställda i chefer, tjänstepersoner och industriarbetare .
Lokalvård och lunchservering sköts av inhyrda företag. De lokalvårdare
mina deltagare eventuellt möter under en arbetsdag är alltså inte anställda av
Företaget och har därför inte heller varit aktuella för min studie. Tilläggas
bör att jag vid tidpunkten för mina intervjuer trots aktivt letande inte
lyckades hitta någon deltagare på chefsposition som uppfyllde studiens
urvalskriterier. De personer som intervjuats tillhör således någon av de två
positionsbeteckningarna tjänsteperson eller industriarbetare.
Målsättningen har varit att komma i kontakt med andraspråksanvändare
som det gått bra för på den svenska arbetsmarknaden, vilket jag menar att
det har om man nått en fast anställning, utvecklat en väl fungerande kommunikativ yrkesvardag och verkar trivas på arbetsplatsen.

4.2.2 Företaget
Det aktuella storföretaget är teknikorienterat och multinationellt. Koncernspråket är amerikansk engelska. På den ort där jag samlat in mitt material har
företaget verksamhet i flera olika anläggningar. För att ta sig in i de olika
huskropparna krävs passerkort, vilket innebär att de samtal som äger rum

16
Tidigare studier har visat att ursprung och vistelsetid påverkar utlandsföddas förutsättningar
på den svenska arbetsmarknaden. Det underlättar att komma från ett europeiskt land, inte
minst ett annat nordiskt land, och att ha vistats i Sverige en längre tid (se Allwood m.fl. 2007).
17
Positionsbeteckningarna tjänsteperson och industriarbetare motsvarar engelskans white
collar worker och blue collar worker (se till exempel Chambers 1995:37 f.).
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under arbetsdagen oftast sker mellan människor som känner, eller åtminstone känner igen, varandra.
För att minimera risken för industrispionage råder kameraförbud vid
Företaget. Vid varje anläggning har därför den säkerhetsansvarige kontaktats
så att vi i samråd kunnat sätta upp riktlinjer för min användning av videokamera och digitalkamera. I ett par fall har jag fått tillåtelse att filma inne på
en avdelning, men då endast från en och samma vinkel för att minska insynen
i själva produktionsförfarandet. I andra fall har jag nekats att filma i lokaler
där tillverkningsprocesser är igång men har beviljats tillstånd att använda
kameror i neutrala möteslokaler och lunchrum. Jag har helt enkelt videofilmat
och fotograferat i den utsträckning jag kunnat med hänsyn till rådande säkerhetsbestämmelser. Mina möjligheter till audioinspelning har inte påverkats
av säkerhetsbestämmelserna. Jag har alltså kunnat göra ljudupptagningar
överallt där deltagarna och deras kolleger accepterat bandspelarens närvaro.
I Sverige har Företaget lång erfarenhet av personal med andra språk än
svenska som förstaspråk. Man har också ett livligt utbyte med koncernanställda
i andra länder. Under mitt fältarbete träffar jag flera personer, majoriteten
från Asien, som lånats in under kortare eller längre tid. I en skrivelse där
man kommenterar jämställdhet kan man läsa följande om Företagets ambitioner:
”Vi kommer att öka våra ansträngningar att förbättra jämställdheten för att ta
till vara de möjligheter som finns inom koncernen med avseende på kön och
kulturell mångfald vilket bidrar positivt både till våra anställda och till
[Företaget]”.
Inför huvudstudiens materialinsamling kontaktades tre svenska storföretag.
Endast det aktuella företaget var villigt att delta i studien och hjälpa mig att
förmedla nödvändiga kontakter med avdelningschefer och personalchefer.
Jag ser detta som ett tecken på att Företaget anstränger sig för att leva upp
till föresatsen att förbättra den kulturella mångfalden inom verksamheten,
bland annat genom att bidra till forskningen kring mångfald och flerspråkighet i arbetslivet.

4.2.3 Etik
I studien har lämpliga intervjupersoner spårats via personalchefer vid Företaget. Alla tilltänkta intervjupersoner har sedan kontaktats av mig personligen.
I samband med den första kontakten har, som tidigare nämnts, en projektbeskrivning skickats ut. Personerna har där informerats om undersökningens
syfte samt hur undersökningen är upplagd i stort. I projektbeskrivningen
betonas att intervjuerna bygger på frivillighet och att alla till intervjuerna
knutna personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt (se bilaga 2).
Frivilligheten och det konfidentiella förfarandet har också tagits upp muntligt med varje deltagare. Samtliga i avhandlingen förekommande namn och
arbetsbeskrivningar eller ärenden är kodade. Deltagarna i studien har själva
fått välja sina kodnamn, vilket de uppskattat.
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Studien följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning18 och de fyra huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet,
har beaktats (Vetenskapsrådet 2010).

4.2.4 Intervjuer
De inledande intervjuerna fyller flera syften. Förutom att de gett värdefull
information om intervjupersonernas interaktion har de också bidragit till att
skapa relationer och underbygga studiens fortsättning.
Under oktober, november och december 2003 genomfördes sammanlagt
arton intervjuer vid Företaget. Alla samtal ägde rum i en avspänd och ostörd
miljö på deltagarnas egna arbetsplatser och endast intervjuaren, alltså jag,
och den intervjuade, var närvarande. Intervjuerna varade i genomsnitt i 53
minuter och samtliga har audioinspelats. I de flesta fall följdes eller föregicks
intervjun av en rundvisning på arbetsplatsen, på intervjupersonens initiativ.
Intervjuerna var halvstrukturerade så till vida att jag av samtliga intervjupersoner ville ha viss information om kommunikationen på arbetsplatsen,
men att informationen inte nödvändigtvis behövde framkomma i någon
särskild ordning eller formuleras på något särskilt sätt (Merriam 1994:88,
Kvale 1997), vilket också beskrivits som interview guide approach (Patton
1990:280). Under intervjuerna ställdes frågor utifrån ett färdigformulerat
frågemanus, men det fanns alltid utrymme för deltagarna att själva ta upp ett
ämne till diskussion eller för mig att ställa följdfrågor när ett svar behövde
vidareutvecklas.
4.2.4.1 Intervjufrågor
De frågor som ställdes i samband med intervjuerna var indelade i tre underrubriker: Bakgrund, Nuvarande arbete och kommunikationssituationen där
samt Svårigheter och erfarenheter. Bakgrundsfrågorna tjänade dubbla syften, dels fungerade de som uppvärmning och hjälp till att etablera ett ömsesidigt förtroende, dels gav de en viktig allmänbeskrivning av intervjupersonerna. Under nästa del av intervjun koncentrerades frågorna kring den
aktuella arbetsplatsen och de kommunikationssituationer som uppstår där.
Såväl läs- och hörförståelse som tal och skrift togs upp och de intervjuade
ombads redogöra för både kontaktnät och kommunikationskanaler. Den sista
delen av intervjun ägnades åt olika erfarenheter och svårigheter. En grundläggande fråga här var "Tycker du att du klarar dig i de kommunikationssituationer som uppstår?". Sist av allt tillfrågades intervjupersonerna om de
18
De forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning antogs av
Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 och är tillsvidare gällande
även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. För ytterligare information, se http://www.codex.vr.se/.
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kunde tänka sig att delta i en större studie och bli observerade och eventuellt
inspelade under några hela arbetsdagar.
Detta första möte gav en god inblick i hur de intervjuade andraspråkstalarna upplever sin arbetsvardag samt hur de ser på den dagliga kommunikationen. Genom intervjuerna fick jag möjlighet att förklara hur det fortsatta
fältarbetet såg ut enligt planen, och intervjupersonerna blev tillfrågade om de
kunde tänka sig ett fortsatt deltagande. Sjutton av de arton intervjuade lämnade ett positivt svar. Ett par kände ett visst obehag inför att bli inspelade,
men förklarade att de såg studiens syfte som angeläget och att de därför ändå
tackade ja till fortsatt deltagande.
Efter att ha bokat in och genomfört arton intervjuer ansåg jag att en viss
mättnad uppnåtts. Bland intervjusvaren blev vissa mönster synliga och jag
tyckte också att jag hade tillräckligt många intressanta och intresserade
intervjupersoner för att kunna påbörja förberedandet och genomförandet av
nästa fas, fallstudierna.
4.2.4.2 Intervjupersoner
Som utomstående är det inte helt enkelt att ta sig in vid ett privat företag och
lokalisera anställda som passar in på vissa förutbestämda kriterier. Det aktuella företaget förklarade i ett tidigt skede att det inte finns någon som helst
statistik eller förteckning över de anställdas nationaliteter eller förstaspråk.
Det stod därför ganska snart klart att det skulle bli omöjligt att hitta lämpliga
deltagare utan personalchefernas hjälp. En av de personalchefer jag varit i
kontakt med sammanställde en egen förteckning över andraspråkstalande
anställda som han trodde kommit till Sverige först i vuxen ålder. Förteckningen var till stor hjälp och utifrån den kom jag i kontakt med hälften av
mina arton intervjupersoner. Andra personalchefer pratade först själva med
några anställda och kontaktade sedan mig för att meddela namn och telefonnummer till personer som visat intresse för att delta i studien. Jag är väl
medveten om att mina intervjupersoner har filtrerats fram genom personalchefer. Samtliga personalchefer fick en projektbeskrivning och enligt min
uppfattning bemödade de sig om att hitta personer som passade in på de kriterier som framgått i beskrivningen av projektet. Jag har också haft telefonkontakt med personalcheferna och därigenom kunnat förtydliga de aktuella
urvalskriterierna. Eftersom jag uttryckt en önskan om att få komma i kontakt
med fast anställda andraspråksanvändare som arbetat in sig och verkar trivas
vid Företaget, ser jag det inte som någon större nackdel eller som oönskad
påverkan på materialet om personalcheferna subjektivt valt ut de personer de
tillfrågat om deltagande i studien. Det har ju dessutom handlat om att hitta
personer som varit positivt inställda.
Tabell 1 på följande sida visar de arton personer som intervjuats. Tabellen
redogör för personernas kön, uppväxtland, förstaspråk och position inom
Företaget liksom den tid de vistats i Sverige. Intervjuerna har namngetts
utifrån den ordning de genomförts i.
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Bland de andraspråksanvändare jag intervjuat är tio industriarbetare och
åtta tjänstepersoner. Kvinnor återfinns på båda positionerna och utgör en
tredjedel av det totala antalet, vilket stämmer relativt väl överens med könsfördelningen vid Företaget i stort. Hälften av intervjupersonerna kommer
från Sydamerika eller det forna Jugoslavien. Ser man till antalet år i Sverige
kan man dra slutsatsen att flera lämnat sina uppväxtländer under tider av
oroligheter. Den tid intervjupersonerna vistats i Sverige varierar från 3 till 38
år, med ett genomsnitt på 16,5 år. Siffran kan framstå som hög, men säger
samtidigt någonting om den svenska arbetsmarknaden. Flera av intervjupersonerna har nyligen fått sin första fasta tjänst, något de alltså fått vänta länge på.
De fem personer som deltar i fallstudierna är Igor (I2), Naren (I8),
Carolina (I12), Goran (I13) och Anna (I15). Dessa fem har markerats med
kursiv stil i tabellen.
Tabell 1. Intervjupersoner i företagsstudien.
Intervju Kön

Uppväxtland Förstaspråk

Position

Tid i Sverige

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18

Portugal
Slovenien
Polen
Bolivia
Filippinerna
Serbien
Rumänien
Indien
Jugoslavien
Grekland
Chile
Colombia
Jugoslavien
Spanien
Polen
Kosovo
Colombia
Turkiet

Ind.arbetare
Tjänsteperson
Tjänsteperson
Tjänsteperson
Tjänsteperson
Tjänsteperson
Tjänsteperson
Tjänsteperson
Ind.arbetare
Ind.arbetare
Ind.arbetare
Tjänsteperson
Ind.arbetare
Ind.arbetare
Ind.arbetare
Ind.arbetare
Ind.arbetare
Ind.arbetare

22 år
12 år
21 år
13 år
20 år
7 år
13 år
7 år
10 år
38 år
24 år
3 år
10 år
32 år
15 år
11 år
18 år
21 år

Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man

Portugisiska
Slovenska
Polska
Ketchua/spanska
Cebuano/engelska
Serbiska
Rumänska
Konkani/engelska
Serbokroatiska
Grekiska
Spanska
Spanska
Serbokroatiska
Spanska
Polska
Albanska
Spanska
Turkiska

4.2.5 Fallstudier
Målsättningen med fallstudierna har varit att samla så mycket information
som möjligt om ett urval deltagares kommunikativa situation på arbetsplatsen. Jag har använt alla sinnen i min strävan efter att få med så många
intryck som möjligt och har nedtecknat allt jag observerat i detaljerade fältanteckningar. Fältanteckningarna beskrivs närmare i avsnitt 4.3.6.
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En ambition har varit att i varje fallstudie följa deltagaren under fyra till
fem arbetsdagar och att spela in åtminstone två av dagarna på DATbandspelare samt att videofilma allt jag fått Företagets tillåtelse och deltagarnas samtycke till att filma. Under varje fallstudie har också så mycket
som möjligt av den skrivna text deltagaren läst och producerat under själva
observationstiden samlats in. I vissa fall har även ytterligare texter av intresse
erhållits, till exempel statistik över e-brev producerade och emottagna under
en längre tid eller kalenderanteckningar över inplanerade möten och göromål.
Fem personer har alltså valts ut för fallstudier. Det tilltänkta antalet var
från början fyra och målsättningen var då att hitta en manlig tjänsteperson,
en kvinnlig tjänsteperson, en manlig industriarbetare och en kvinnlig
industriarbetare. Den manlige tjänsteperson som tillfrågades, Igor (I2), föreslog att jag inte enbart skulle studera honom utan även hans manliga kollega,
Naren, som också är en av de arton intervjupersonerna (I8). Naren och Igor
arbetar vid två olika avdelningar men sitter vägg i vägg i kontorslandskapet
och har en hel del kontakt med varandra under arbetsdagen. Igor var aningen
tveksam till att bli observerad på heltid men ville ändå gärna ställa upp. Genom
att få med kollegan kunde fokus fördelas mellan de båda, vilket skulle innebära ett visst andrum för Igors del. Den studie som sedan ägde rum hos Igor
och Naren blev något av en parallellstudie där bådas övergripande aktiviteter
under en dag nedtecknades, men där en person i taget blev inspelad och
observerad på detaljnivå.
De fem deltagare som observerats och närstuderats genom fallstudier
presenteras i tabell 2. Att just dessa fem personer valts ut beror till stor del
på att jag av olika anledningar funnit inslag i deras kommunikation på
arbetsplatsen särskilt intressant samt att de varit positivt inställda till fortsatt
deltagande i studien.
Tabell 2. Fallstudier och deltagare i företagsstudien.
Fall Kodnamn
F1
F2
F3
F4
F5

Carolina
Anna
Igor
Naren
Goran

Position
Tj.person
Ind.arbetare
Tj.person
Tj.person
Ind.arbetare

Förstaspråk

I Sv.

Ålder Utb.

I Företaget

Spanska
Polska
Slovenska
Konkani/eng.
Serbokroatiska

4 år
16 år
13 år
8 år
11 år

27 år U F
42 år Y F
58 år U F
37 år U F
42 år U 1 år

2 år
3 år
13 år
8 år
7 år

Tabell 2 redogör för de egenskaper hos deltagarna som på något sätt är betydelsefulla för avhandlingens analyser: kodnamn, yrkesposition, förstaspråk
(kan vara ett eller flera), antalet år var och en tillbringat i Sverige vid tiden
för observationens genomförande, ålder vid observationens genomförande,
utbildningsnivå i födelselandet där F anger fullständig utbildning (Y står för
yrkesskola och U för högskola och universitet) samt antalet yrkesverksamma
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år i Företaget. Fallstudierna har, liksom intervjuerna, namngetts utifrån den
ordning de genomförts i.
Ur tabellen kan utläsas att den yngsta deltagaren, Carolina, var 27 år
gammal vid tiden för min observation, medan den äldsta, Igor, var 58 år.
Anledningen till att uppgifterna om ”Tid i Sverige” skiljer mellan tabell 1
och tabell 2 är helt enkelt att observationerna genomfördes mellan sex och
elva månader efter intervjuerna och under ett nytt kalenderår.
Carolina, Igor och Naren arbetar i samma byggnad, men vid olika avdelningar. Igors och Narens avdelningar sitter tillsammans och de båda har, som
tidigare nämnts, sina arbetsplatser bredvid varandra i kontorslandskapet. Eftersom jag inte velat avslöja deltagarnas identiteter för varandra har jag inte
kunnat fråga om Carolina på något sätt kommunicerar med Igor och Naren.
Det finns dock ingenting i det jag sett och hört som pekar på att de har kontakt med varandra. Byggnaden är stor och där arbetar uppemot 1500 personer.
Anna arbetar inom samma område men i en annan byggnad och Goran arbetar
på ett helt annat ställe på orten. Det finns ingenting som tyder på att deltagarna, med undantag av Igor och Naren, kommunicerar direkt med varandra.
Mer detaljerad information om var och en av de fem deltagarna framkommer i samband med genomgången av varje deltagares muntliga och
skriftliga arbetsplatskommunikation i kapitel 5.

4.2.6 Inspelningar
I samtliga fallstudier har deltagaren burit med sig en DAT-bandspelare under
minst två arbetsdagar. Till bandspelaren, som fästes på ett bälte i deltagarens
byxlinning, hörde en mikrofon av modellen mygga. Myggan sattes fast synligt i deltagarens kläder. Målsättningen var att spela in hela arbetsdagar med
alla förekommande aktiviteter och händelser, såväl de direkt arbetsrelaterade
som de mer sociala. Deltagarna fick veta hur bandspelaren fungerade och
kunde därmed själva stänga av den om det dök upp situationer de inte ville
spela in. Studiens två kvinnor lät bandspelaren snurra dagarna igenom,
medan männen stängde av den vid olika tillfällen. I samband med observationen hos Igor lämnade jag vid ett tillfälle kvar bandspelaren så att Igor
själv kunde spela in ett intressant möte som skulle äga rum en dag när jag
inte var närvarande. I övrigt har inte några egeninspelningar ägt rum.
Det videomaterial som samlats in är, som diskuterats i kapitel 4.2.3, styrt
av rådande säkerhetsbestämmelser. För att orsaka så lite rörelse som möjligt
kring inspelningarna och för att möta de säkerhetskrav som sattes upp har
jag alltid filmat med stativ och alltså inte burit runt på videokameran. Jag har
hela tiden strävat efter att rikta kameran direkt mot den deltagare som studerats och efter att få en så bra inspelning som möjligt utan att flytta på människor i rummet. Jag har endast haft möjlighet att använda en kamera och har
alltså inte alltid fått med samtliga interaktionsdeltagares ansiktsuttryck och
fullständiga kroppsspråk.
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I samband med genomgång av en videoupptagning från lunchrummet hos
Anna (Fall 2) visade det sig att videokamerans mikrofon inte räckt till för att
fånga autentiska samtal i miljöer som i övrigt inte varit helt tysta. Vid alla
videoupptagningar utom en har bandspelaren varit igång samtidigt som
videokameran. Många gånger har jag tvingats använda ljudet från bandspelaren
vid genomgångar och analyser eftersom videokamerans upptagning varit
otillräcklig. Det samtal som filmats utan separat ljudupptagning (fredagsfika
med Anna i byggnadens lunchrum) är dessvärre oanvändbart.
Genom hela fältarbetet har jag strävat efter att fånga naturligt förekommande interaktion. I de fall svårigheter uppstått har jag försökt ändra och
anpassa mina planer och ambitioner, inte deltagarnas. Jag har aldrig sänkt
volymen på en radio eller väntat tills en maskin tystnat för att få en bättre
ljudupptagning, utan har istället antecknat desto flitigare och försökt att
använda inspelningsutrustningen optimalt. Av den anledningen har jag fått
ett högst autentiskt, men stundtals svårbearbetat material. Jag har exempelvis
noterat att kommunikationen bland industriarbetarna är relativt fåordig, men
ändå innehållsrik när de står vid en bullrig maskin. De anpassar alltså kommunikationen efter den yttre kontexten. Hade bullret dämpats eller situationen valts bort hade en viktig del av industriarbetarnas kommunikativa förutsättningar och vardag gått förlorad. Det förhållningssätt jag nu beskrivit är
ett sätt att bemöta den så kallade observatörsparadoxen (se även avsnitt 4.4).

4.3 Insamlat material
För att ge en överblick över den totala empirin kommer jag i följande avsnitt
att grundligt presentera det material jag samlat in vid Företaget, denna gång
med individen som utgångspunkt. Utifrån varje deltagare redovisas fakta om
den inledande intervjun, antalet fältdagar samt det totala material (muntligt,
skriftligt och visuellt) som inhämtats under varje fallstudie. De fem fallstudierna
presenteras utifrån den ordning de genomförts i. I avsnitt 4.3.6 diskuteras de
fältanteckningar jag fört och principer för dessa. Där kommenteras också
kortfattat de fotografier som tagits under fältarbetet.

4.3.1 Insamlat material, Carolina
Den allra första fallstudien ägde rum i maj 2004. Under intervjun med
Carolina framgick att hon hade lite olika planer för framtiden och att hon
funderade på att studera vidare, kanske redan till hösten 2004. Av den anledningen var det angeläget att börja med Carolina och att göra det före sommaren. Under fallstudien visade det sig att Carolina bestämt sig för att stanna
kvar vid Företaget ytterligare en tid och vänta med studierna. I följande
sammanställning presenteras det material som samlats in under den första
fallstudien.
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Inledande intervju, Carolina:
Intervju:
Datum för intervju:
Intervjuns längd:

I12
4 november
1:11:33 (audioinspelning)

Fältdagar, Carolina:
måndag 3 maj:
tisdag 4 maj:
onsdag 5 maj:
torsdag 6 maj:
onsdag 2 juni:
fredag 9 juli:

enbart observation
observation och videoinspelning
observation, audio- och videoinspelning
observation, audio- och videoinspelning
enbart videoinspelning
enbart textinsamling

Insamlat material, Carolina:
Audio:
Audio totalt:
Video:

2 dagar (5 maj, 6 maj)
ca 14 timmar och 20 minuter
4 tillfällen (avdelningsmöte 4 maj, testkörning 5 maj, logistikmöte
6 maj, systemmöte 2 juni)
Video totalt:
ca 5 timmar och 40 minuter
Text
(skriven): 63 e-brev (3–7 maj), 2 rapporter (på engelska),
kalenderanteckningar 19 april–16 maj
(läst):
71 e-brev (3–7 maj), 3 övriga texter (på engelska)
Foto:
ja (inomhus: landskapet, vid datorn, anslagstavla)
Fältanteckningar:
34 handskrivna sidor (38 renskrivna och bearbetade sidor)
Övrigt:
ett e-brev till mig inför observationen, e-poststatistik för
första halvåret 2004 enligt följande:
2004-01-05 till 2004-06-24, meddelanden in: 2761
2004-01-05 till 2004-06-24, meddelanden ut: 893

Carolina var mån om att spela in allt som hände de dagar hon hade bandspelaren på sig. Audioinspelningarna innehåller en hel del tyst arbete vid
datorn, medan videoinspelningarna huvudsakligen fångat möten och därför
endast innehåller få och korta passager utan interaktion.
Under själva observationstiden hade Carolina aldrig möjlighet att kopiera
eller skriva ut de e-brev hon läste och skrev. Hon erbjöd sig istället att spara
samtliga meddelanden från den aktuella veckan för utskrift eller kopiering
vid ett senare tillfälle. Vi lyckades sedan inte sammanstråla förrän i juli, och
träffades då under hennes semester för att bränna en cd-skiva med all
e-postkorrespondens från min observationsvecka samt en förteckning över
hela in- och utkorgen för det första halvåret 2004. Carolina förklarade då att
hon sparar alla brev hon får eftersom det händer att hon går tillbaka och läser
text hon tagit emot tidigare, ibland av rent språkliga skäl. Den omfattande
e-poststatistik jag fått kan således anses vara komplett. Av den totala mängd
text jag samlat in under fallstudierna utgör Carolinas e-brev en stor del.
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4.3.2 Insamlat material, Anna
Förutom Carolina kontaktades även Anna före sommaren. Jag förklarade att
jag fann hennes kommunikativa situation intressant och att jag gärna ville
komma tillbaka för fortsatta studier. Anna samtyckte till att bli såväl observerad som audio- och videoinspelad, om avdelningschefen gav sin tillåtelse
till det. Avdelningschefen, Lars, var positiv till Annas deltagande i studien
och min närvaro på arbetsplatsen. Anna berättade vilka veckor hon hade
semester och vi bestämde att jag skulle påbörja min observation så snart hon
kommit tillbaka i augusti.
Anna var, precis som Carolina, mån om att spela in precis allt under de
dagar hon bar med sig bandspelaren. Hon var rädd att hon skulle glömma att
sätta igång bandspelaren igen om hon stängde av den, eller förstöra något om
hon började trycka på knapparna och lät den därför snurra hela dagarna.
Annas arbetsuppgifter kräver inte så mycket kommunikation, men det blir
ändå sällan långa tystnader under arbetsdagen eftersom Anna gärna småpratar med sina kolleger och kollegerna gärna med henne. I följande förteckning redovisas det material som samlats in under fallstudie 2:
Inledande intervju, Anna:
Intervju:
Datum för intervju:
Intervjuns längd:

I15
11 december
55:38 (audioinspelning)

Fältdagar, Anna:
måndag 16 augusti:
tisdag 17 augusti:
torsdag 26 augusti:
fredag 24 september:

enbart observation
observation och audioinspelning
observation, audio- och videoinspelning
enbart videoinspelning

Insamlat material, Anna:
Audio:
Audio totalt:
Video:
Video totalt:
Text
(skriven):
(läst):
Foto:
Fältanteckningar:
Övrigt:

2 dagar (17 augusti, 26 augusti)
ca 14 tim och 50 min
3 tillfällen (rast och lunch 26 augusti, rast 24 september)
ca 2 timmar
3 texter (kort notering, märkning av produkt, följemeddelande)
8 texter (arbetslistor, e-brev (utdelade för hand), materialoch operationslista, tillverkningsinstruktion)
ja (utomhus)
16 handskrivna sidor (20 renskrivna och bearbetade sidor)
saknar e-postadress till arbetsplatsen

Anna skriver sällan under arbetstid, vilket inneburit att det varit svårt att
samla in text. Vid ett tillfälle skrev hon ett följemeddelande, en mening
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långt, till en kollega på kontoret. Dessutom såg jag henne märka färdigproducerade enheter med siffer- och bokstavskombinationer samt föra in en
kort notering om antal enheter i en arbetslista. De nämnda texterna har kopierats och utgör den totala insamlade skriftproduktionen. Annas avdelning har
en egen dator, men Anna saknar egen e-postadress. Hon har tidigare haft en,
men den stängdes av eftersom hon aldrig använde den. Under mitt fältarbete
får Anna e-brev som skrivits ut på papper och överlämnas för hand.

4.3.3 Insamlat material, Igor
I introduktionen till fallstudierna i avsnitt 4.2.5 har jag förklarat att jag
genomfört något av en parallellstudie i samband med observationen av Igor
och Naren. Förklaringen till att det blev så finns nedtecknad i mina fältanteckningar, vilka återges i kursiv stil nedan.
Onsdag 2/6 (Marie träffar Igor och Naren)
”Jag har varit på Företaget och spelat in ett möte med Carolina. På väg
hem efter inspelningen stöter jag ihop med Igor och Naren. Jag överlägger
snabbt med mig själv och kommer fram till att detta är ett tillfälle jag inte får
missa om jag vill klara av alla inspelningar innan min föräldraledighet börjar. Jag går alltså fram till de båda och hälsar och presenterar mig. Jodå, de
känner igen mig och kommer ihåg studien. Jag vänder mig huvudsakligen
till Igor och frågar hur han ställer sig till att få sällskap av mig och bandspelaren under några arbetsdagar i höst. Jag uppfattar det som att Igor vill
vara tillmötesgående och ställa upp men att han är märkbart tveksam till att
ha någon bredvid sig hela dagarna. Han kommer därför själv med förslaget
att jag kan observera både honom och Naren samtidigt, de sitter ju så nära
varandra. Jag tycker att det låter som en spännande idé. Jag förklarar att
jag ser det som ett bra alternativ med en parallellobservation, inte minst vill
jag ju att deltagarna ska känna sig så bekväma som möjligt i observationssituationen så att arbetsdagen blir så normal som möjligt. Jag vänder mig till
Naren för att höra hur han ser på det hela och han är positiv. Jag förklarar
att jag återkommer i augusti för att försöka hitta ett datum som passar oss
alla. Igor berättar att han har sen semester och att han inte är tillbaka förrän i slutet av augusti. Vi bestämmer att vi ska höras då och att vi satsar på
att påbörja observationen ganska snart efter semestern. Vi önskar varandra
en trevlig sommar och skiljs åt.”
Parallellobservationen innebar att jag studerade Igor och Naren samtidigt
och att jag skiftade mellan att sitta på Igors respektive Narens sida av kontorslandskapets skiljevägg. En av fältdagarna, den 8 september, var Naren på
tjänsteresa hela dagen och då observerade jag enbart Igor. Den dagen hade
han också bandspelaren med sig. Den andra dagen Igor hade bandspelaren,
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den 16 september, studerade jag huvudsakligen honom och de dagar Naren
hade bandspelaren, den 7 och 17 september, närstuderade jag honom.
Under arbetsdagen sitter Igor oftast stilla vid sin dator, vilket innebar att
det inte var svårt att observera även honom vid de tillfällen jag satt på Narens
sida av skiljeväggen. Ibland hände det att jag följde med Naren på ett möte
eller till en kollega för att lösa en uppgift och vid de tillfällena frågade jag
alltid Igor när jag kom tillbaka vad han gjort sedan jag gick. Under de fältdagar som anges för Igor har jag alltså inte alltid följt med riktigt lika intensivt som jag gjort med Carolina, Anna och Goran.
Inledande intervju, Igor:
Intervju:
Datum för intervju:
Intervjuns längd:

I2
20 oktober
55:30

Fältdagar, Igor:
måndag 6 september:
tisdag 7 september:
onsdag 8 september:
torsdag 16 september:
fredag 17 september:

enbart observation
enbart observation
observation och audioinspelning
observation och audioinspelning
enbart observation

Insamlat material, Igor:
Audio:

2 dagar (8 september, 16 september), totalt ca 11 timmar
50 minuter samt egeninspelning (13 september) 45 minuter
Audio totalt:
ca 12 timmar 35 minuter
Video:
nej
Text
(skriven): 3 e-brev, 1 rapport (27 sidor på engelska)
(läst):
17 e-brev (många på engelska)
Foto:
ja (inomhus: vid datorn, utomhus: vid sidoingången)
Fältanteckningar:
24 handskrivna sidor (24 renskrivna och bearbetade sidor)
Övrigt:
statistik från personalchefen (nyckeltal), organisationsschema
för Företaget, e-brev till mig angående kameraförbud, översikt
över utkorg och inkorg (januari–september 2004)

Då jag på Igors arbetsplats enbart fick tillåtelse att filma i lunch- och mötesrum och inte i kontorslandskapet där Igor och Naren sitter, var det svårt att
videofilma överhuvudtaget. Igor förklarade redan under intervjun att han sällan går till det gemensamma lunchrummet och att han inte tycker om möten
utan försöker undvika dem. Under mitt fältarbete fick jag aldrig någon naturlig
och bra möjlighet att videofilma Igor och har därför inte gjort det.
De audioinspelningar jag har från fältarbetet hos Igor skiljer sig från de
föregående så till vida att Igor under inspelningsdagarna inte sökte sig till
lunchrummet under kaffe- och lunchrasterna utan drack sitt kaffe vid datorn
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eller gick ut på en promenad. De inspelningar jag har med Igor är alltså uteslutande hämtade ur en professionell kontext.
Igor var lite tveksam till att lämna ifrån sig sin e-postkorrespondens för de
aktuella observationsdagarna, men gav mig brev från ett par av dagarna för
att visa hur kommunikationen via e-post vanligtvis ser ut.

4.3.4 Insamlat material, Naren
Naren är betydligt rörligare än Igor under en vanlig arbetsdag. Att observera
honom innebär en hel del förflyttningar inom byggnaden. Han har också
många möten inbokade varje vecka, vilket innebär förflyttningar till de olika
mötesrummen. Nedan presenteras det material som samlats in under fallstudie 4.
Inledande intervju, Naren:
Intervju:
Datum för intervju:
Intervjuns längd:

I8
24 oktober
43:12

Fältdagar, Naren:
måndag 6 september:
tisdag 7 september:
torsdag 16 september:
fredag 17 september:
torsdag 30 september:

enbart observation
observation och audioinspelning
enbart viss observation (fokus på Igor)
observation och audioinspelning
enbart videoinspelning

Insamlat material, Naren:
Audio:
Audio totalt:
Video:
Video totalt:
Text
(skriven):
(läst):
Foto:
Fältanteckningar:
Övrigt:

2 dagar (7 september, 17 september)
ca 12 timmar och 30 minuter
1 tillfälle (”Step one” AFL-möte) ca 1 timme
ca 1 timme
kalenderanteckningar, ville inte lämna ut e-brev
ville inte lämna ut e-brev och liknande
ja (utomhus: stora entrén)
20 handskrivna sidor (24 renskrivna och bearbetade sidor)
översikt över utkorg (januari–september 2004) och inkorg
(maj–september 2004), kalenderanteckningar 23 augusti–
19 september

De dagar Naren hade bandspelaren med sig stängde han av den vid flera tillfällen och vid ett tillfälle hände något med utrustningen så att närmare en
timmes ljudupptagning gick förlorad. Naren stängde konsekvent av bandspelaren vid lunchraster och andra längre pauser, vilket resulterat i att jag
inte heller från Naren har några uttalat sociala sammanhang inspelade, med
undantag för ett kort samtal vid en av kaffeautomaterna. När jag frågade
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honom om han inte kunde låta bandspelaren snurra under en lunch förklarade
han att han inte ville det.
Redan under intervjun berättade Naren att han i normala fall enbart producerar text på engelska. När jag, i samband med observationen, frågade om
jag kunde få ta del av hans e-postkorrespondens förklarade han ytterligare en
gång att han i princip enbart skriver på engelska, även om han ofta tar emot
brev på svenska. Naren var tveksam till att lämna ut e-brev med hänvisning
till att han hade svårt att avgöra vad som var sekretessbelagt. För att jag skulle få en uppfattning om hans e-postanvändning fick jag med mig en förteckning över alla brev i in- respektive utkorgen från januari till september 2004.
I likhet med Carolina förklarade Naren att han sparar alla brev han får, med
undantag för spam. Förteckningen ger mig en uppfattning om det antal
e-brev Naren hanterar och genom brevens ärendemening kan jag ana vilket
språk breven är skrivna på. Breven i utkorgen, alltså de brev Naren skrivit
och som inte är direkta returer (”Re:”), har mycket riktigt ett ärende formulerat
på engelska.

4.3.5 Insamlat material, Goran
På Gorans arbetsplats har man skiftgång och Goran arbetar tvåskift. De två
första fältdagarna var jag med under kvällsskiftet, från 14.00 till 22.42. Den
tredje observationsdagen arbetade Goran dagskift, från 05.42 till 14.12. Jag
infann mig då först vid niotiden eftersom planen var att enbart videofilma
förmiddagens avdelningsmöte. När jag kom fick jag veta att avdelningschefen var sjuk och att mötet därför blivit framflyttat till dagen efter. Eftersom all utrustning var på plats filmade jag istället Goran och hans kollega
Janne under ett produktionsmoment, vilket jag fått tillåtelse att göra under
förutsättning att jag höll kameran i en och samma vinkel. Den fjärde dagen
var jag på plats när verkstaden vaknade, klockan 05.42, för observation och
audioinspelning och för att videofilma det framflyttade avdelningsmötet.
Följande förteckning beskriver det material som samlats in i samband med
företagsstudiens femte och sista fallstudie.
Inledande intervju, Goran:
Intervju:
Datum för intervju:
Intervjuns längd:

I13
5 november
55:36

Fältdagar, Goran:
måndag 27 september:
tisdag 28 september:
tisdag 5 oktober:
onsdag 6 oktober:

76

enbart observation (kvällsskift)
observation och audioinspelning (kvällsskift)
enbart videoinspelning
observation, audio- och videoinspelning

Insamlat material, Goran:
Audio:
Audio totalt:
Video:

2 dagar (28 september, 6 oktober)
ca 10 timmar och 50 minuter
2 tillfällen (arbete vid kopplingen 5 oktober, avdelningsmöte AP2 6 oktober)
Video totalt:
ca 1 timme och 50 minuter
Text:
(skriven): enbart kommandon i datorn, inte möjligt att skriva ut
(läst):
1 tillverkningsunderlag
Foto:
ja (utomhus, enbart byggnaden, inte Goran)
Fältanteckningar:
23 handskrivna sidor (24 renskrivna och bearbetade sidor)
Övrigt:
saknar e-postadress till arbetsplatsen

De inspelningar som ägt rum hos Goran är inte alltid helt lättolkade eftersom
miljön är relativt bullrig. Vill man göra sin stämma hörd måste man ta i för
att överrösta alla maskiner och inte minst den gamla radion som står uppställd på en hylla ett par meter över marken och pumpar på för att höras över
hela monteringsbanan, eller ”lajnen” som Goran och kollegerna säger. Trots
att det är relativt svårt att överrösta maskinerna när de är igång är Goran
aldrig tyst i mer än tolv minuter i sträck i det audioinspelade materialet. Han
småpratar med den som finns i närheten och det är vanligtvis kollegan Janne,
som han arbetar i par med.
Goran är den deltagare som oftast kommenterar bandspelaren och som
oftast stänger av och på den. Även hans kolleger gör mer väsen av inspelningarna än vad man gjort på de tidigare arbetsplatserna. Till skillnad från
Igor och Naren låter Goran ibland bandspelaren vara på under raster och
pauser, vilket gett ett mycket intressant och värdefullt material.
I likhet med industriarbetaren Anna saknar Goran e-postadress till arbetet.
Han har aldrig haft någon och förklarar att skriftliga meddelanden till personalen på avdelningen vanligtvis lämnas vid deras skåp i omklädningsrummet. Från Goran saknas egenproducerad text helt. Arbetsplatsen är så gott
som papperslös. De flesta dokument ligger inne i en dator och skrivs aldrig
ut på papper. De gånger Goran skriver något rör det sig om siffror och koder
som förs in i datorns olika produktionsdokument. Under min observation ser
jag inte vid något tillfälle Goran hålla annat än grova märkpennor i handen.

4.3.6 Fältanteckningar och fotografier
Under hela fältarbetet vid Företaget har detaljerade fältanteckningar förts.
Även aktiviteter som skett utanför Företaget, men som varit knutna till själva
studien, har kommenterats i mina anteckningar. Det rör sig till exempel om
telefonsamtal från min hem- eller arbetsplatstelefon som ägt rum inför eller
under själva fältarbetet samt e-postkorrespondens med både deltagare och
deras chefer vid andra tillfällen än under pågående observation.
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Utöver fältanteckningarna har också fotografier tagits. Eftersom restriktionerna vad gäller fotografering varit relativt hårda vid Företaget är antalet
bilder begränsat. De fotografier som ingår i materialet har varit till god hjälp
för minnet och har bland annat använts vid miljöbeskrivningar. Bilderna
bidrar också till att levandegöra materialet, inte enbart för mig som forskare
utan även för läsare och åhörare.
Att föra fältanteckningar är en självklarhet för de flesta etnografer, men
det är inte lika självklart vilket utseende anteckningarna bör ha och vad de
bör innehålla. En del fältforskare förespråkar en skarp distinktion mellan ren
dokumentation av vad andra sagt och gjort och de noteringar som återger
forskarens egna tankar och reflektioner. Andra menar att fältanteckningar
bör återspegla vad man observerar och lär sig angående andras handlingar
samtidigt som de återger forskarens egna handlingar, frågeställningar och
reflektioner (Emerson m.fl. 1995). Fältanteckningar har tidigare huvudsakligen varit något man hänvisat till i resultatsammanhang men inte något
man direkt diskuterat i metodsammanhang. Jag vill, precis som Emerson
m.fl. (a.a. s. xii), avmystifiera fältanteckningarnas väsen genom att försöka
förklara hur jag omvandlat observationer och erfarenheter till läsarorienterad
text.
I företagsstudien har omvandlingen från observation eller upplevelse till
läsbar text skett stegvis. Det första steget var att för hand skriva ner allt jag
såg, hörde, upplevde och själv tänkte i direkt anslutning till det aktuella
observationsögonblicket. Inför varje observation hade jag med mig ett
underlag för anteckningarna i form av ett kommunikationsschema. I schemat
gavs utrymme för att notera klockslag, varaktighet, deltagare, initiativtagare,
kommunikativ handling, eventuell inspelning (av tal) eller insamling (av
skrift) samt innehåll och ämne för varje kommunikativ tilldragelse. Kommunikationsschemat har delvis inspirerats av en modell som tidigare använts
vid studiet av kommunikation i yrkeslivet (Johansson 1997). Schemats vita
baksida och även marginalerna på framsidan, användes till att formulera
beskrivningar av händelser, personer och platser och mina spontana tankar
och reflektioner. Ibland har jag också så ordagrant som möjligt återgett
replikskiften mellan människor. De dagar inspelningar ägt rum har jag nöjt
mig med att notera tidpunkt och kort beskriva en intressant sekvens eller
kommentar för att senare enkelt kunna hitta den i inspelningarna. I de fall jag
inte haft hjälp av inspelningsutrustningen har jag försökt att skriftligt återge
den muntliga utsaga som fångat mitt intresse. I början av fältarbetet fylldes
korta uppgifter noggrant i de olika fälten i kommunikationsschemat. Mot
slutet av fältarbetet övergick jag mer och mer till att istället formulera sammanhängande och beskrivande text av uppmärksammad kommunikation.
Som ett andra steg i omvandlingen av observation till text skrev jag efter
avslutad observation rent och omarbetade alla fältanteckningar. Vissa kommentarer behölls i sitt ursprungliga skick, medan andra omformulerades och
ibland omvärderades som ett resultat av att flera dagars observation gett en
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tydligare och ibland ny bild av det som skett. Helheten säger, enligt mitt synsätt, mer än delarna var för sig. I de bearbetade fältanteckningarna har jag
försökt att kronologiskt ge en objektiv bild av det som hänt under arbetsdagen. Mellan varven har jag också infogat högst subjektiva tankar och
kommentarer, vilka i de bearbetade fältanteckningarna markerats med kursiv
stil. I mina resultatkapitel händer det att jag använder mina bearbetade fältanteckningar som källor och det händer att jag citerar mina egna anteckningar (jämför citatet i avsnitt 4.3.3). Fältanteckningarna utgör en betydande del
av mitt material och ibland kan det vara värdefullt att återge kommentarer
och iakttagelser i dem ordagrant.
Fältanteckningarna och inspelningarna kompletterar varandra och för att
nå det tredje och sista steget i min omvandling av observation till text, alltså
framställandet av avhandlingstext, har jag kombinerat allt insamlat material.

4.4 Forskarrollen och observatörens paradox
En svårighet alla brottas med vid etnografiska studier är forskarens roll och
påverkan på materialet. Det är ett känt faktum att det man helst vill observera
är människor som inte blir observerade. Fenomenet uppmärksammades tidigt
av Labov, som skriver (1972:209, kursiv i original):
We are then left with the Observer’s Paradox: the aim of linguistic research
in the community must be to find out how people talk when they are not being systematically observed; yet we can only obtain these data by systematic
observation.

Det bör dock nämnas att framsteg på teknikens område skapat nya möjligheter och förutsättningar för etnografiska studier. Inspelningsutrustningen
ser till exempel ut på ett annat sätt idag än den gjorde på 1970-talet då Labov
formulerade observatörens paradox. Vi kan nog också utgå ifrån att människor idag är betydligt mer vana vid att fångas på film och band än vad man
var för 40 år sedan. Trots detta kvarstår kärnan i Labovs uttalande. Duranti
(1997:117 f.) menar att forskare inte ska låta sig avskräckas av observatörsparadoxen. Vi kan av denna anledning inte låta bli att studera och observera
människor. Att observera och spela in utan att tala om att vi gör det vore
högst oetiskt och är alltså inte heller något alternativ. Duranti menar att vi
inte ska ignorera paradoxen men att vi måste handskas med medvetenheten
om att den är oundviklig.
Den interaktion jag observerat hade kanske inte alltid sett exakt likadan ut
om jag inte varit närvarande. Min och min inspelningsutrustnings närvaro
och eventuella påverkan har troligtvis varit störst initialt för att sedan övergå
till att vara det för stunden normala. Om någon av mina deltagares kommunikativa och sociala beteende under observationen hade avvikit märkbart
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och konsekvent från det som var brukligt, tror jag att detta hade kunnat
utläsas ur omgivningens reaktioner. Under samtliga fallstudier har jag, som
påtalats i avsnitt 4.2.6, strävat efter att låta deltagarna och den aktuella situationen styra mig och inte tvärtom. Jag har till exempel aldrig placerat ut personer i ett rum eller flyttat på någon för att få bättre förutsättningar för mina
inspelningar, utan har försökt att störa det naturliga förloppet så lite som
möjligt.

Bild 2. Alla besökare vid Företaget registreras och förses med besökspass.

I samband med kvalitativa studier talar man ibland om trovärdighet
(credibility), driftsäkerhet (dependability) och överförbarhet (transferability)
(Graneheim & Lundman 2004:109 f.), vilket skulle kunna jämföras med den
kvantitativa ansatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Något som
är viktigt för trovärdigheten är att visa upp och publicera representativa
utdrag av det insamlade materialet samt att låta forskningskolleger eller
andra experter komma med synpunkter under arbetets gång. Av bland annat
den anledningen har jag i olika sammanhang under studiens gång lagt fram
delar av mitt material för diskussion bland kolleger. Det rör sig om såväl
konferens- och seminarieframträdanden som regelbundna informella träffar
med en grupp samtalsforskare vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala.
För att stärka överförbarheten, alltså möjligheten att överföra iakttagelser
och resultat till andra kontexter, betonas vikten av att öppet och noggrant
redovisa aktuella metoder, att ha väl utformade urvalskriterier och att beskriva
det sammanhang i vilket datainsamlingen gjorts. Det har varit min ambition
att i detta kapitel vara öppen och noggrann i min redogörelse av metod,
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genomförande och material. Det är också viktigt att förhålla sig till tidens
och de vunna erfarenheternas påverkan på data och analyser, vilket kan
kopplas till begreppet driftsäkerhet. Kvalitativ forskning handlar om att
etablera de mest troliga tolkningarna av ett visst fenomen, vilket jag också är
ute efter att göra i företagsstudien.
Under observationerna upplever jag ofta att jag känner igen mig i olika
situationer och händelser. Anledningen till detta är troligtvis att det jag erfar
tidigare beskrivits och kommenterats i de inledande intervjuerna. Att igenkänningsfrekvensen är hög kan anses ge en viss legitimitet åt hela det insamlade intervjumaterialet.

4.5 Principer för redovisning av empiri
I återstående kapitel kommer deltagarna, och resultat knutna till dem, att
presenteras utifrån den ordning deltagarna blivit observerade i. I vissa fall
lyfts någon eller några personer ut för att specialstuderas och det kan då hända
att ordningen tillfälligtvis ändras. Detta sker till exempel i de avsnitt då
tjänstepersoner och industriarbetare studeras var för sig.
Huvuddelen av de resonemang som förs i avhandlingens resultatkapitel
utgår ifrån mina fältanteckningar samt från exempel hämtade ur det tal- och
skriftmaterial som samlats in. Korta fraser och formuleringar återges i den
löpande texten medan längre sekvenser återges som numrerade exempel.
Utöver numreringen har varje exempel en hänvisning till aktuell kategoritillhörighet och en kod. Exemplena är hämtade från någon av de fyra kategorierna ”audio”, (alltså audioinspelning), ”video” (videoinspelning), ”e-brev”
(här anges ”in” för ingående brev och ”ut” för utgående) eller ”skriftligt
meddelande” (alltså ett skriftligt meddelande som inte är ett e-brev). För
audio- och videoinspelningar är kodningen antingen tresiffrig, där den första
siffran talar om vilket av de fem fallen exemplet är hämtat ifrån, den andra
siffran redogör för aktuell inspelningsdag och den tredje hänvisar till gällande
avsnitt under den aktuella dagen (jfr (audio 2.1.1)), eller så består koden av
en hänvisning till aktuell intervju (jfr (audio I8)). Skriftliga exempel är
kodade med en siffra för aktuellt fall och en för aktuellt textexempel (jfr
(e-brev 1:9)).
Jag vill också poängtera att alla publicerade namn och beteckningar, även
de som består av siffror eller enstaka bokstäver, är kodade. De skriftexempel
som återges i avhandlingen framställs helt utan korrigeringar. I de fall bokstäver saknas i originaltexten saknas de även i exempeltexten. Jag har också
försökt att bevara texternas ursprungliga form så att styckeindelning och
eventuella blankrader framgår.
Som nämnts tidigare händer det att jag citerar mina bearbetade fältanteckningar i själva avhandlingstexten. Fältanteckningarna utgör en betydande del
av mitt material och ibland kan det vara värdefullt att återge kommentarer
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och iakttagelser i dem ordagrant. För att kunna skilja citerade fältanteckningar från andra citat har jag valt att markera dem med såväl citationstecken
som kursiv stil.
I bilaga 1 återfinns kommentarer till avhandlingens transkriptioner samt
en transkriptionsnyckel. Transkriptionerna har i viss mån talspråksanpassats
men målet är att de ändå ska vara läsarvänliga.
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5 Deltagarnas kommunikativa vardag i ett
nätverksperspektiv

På många arbetsplatser i dagens samhälle är kommunikation mellan människor ett av de absolut viktigaste redskapen. Kommunikationen kan se
väldigt olika ut i olika branscher, men också inom olika yrkesgrupper i en
och samma bransch. De två arbetsplatser som studeras i KINSA-projektet,
Företaget och Sjukhuset, representerar två skilda områden: det privata
näringslivet och den offentliga sektorn. För att peka på en betydande skillnad
mellan kommunikationen vid ett sjukhus och ett privat företag kan arbetsplatsernas rent rumsliga öppenhet jämföras. Många sjukhusanställda har en
daglig kontakt med nya patienter och deras anhöriga, vilket resulterar i en
ständig kommunikation med nya människor. De som arbetar på ett sjukhus
möter under en vanlig arbetsdag ständigt nya ansikten i korridorerna, i väntrummen och i behandlingsrummen. På Företaget ser det annorlunda ut. Där
krävs passerkort för att ta sig in i de olika byggnaderna. De som arbetar inom
Företaget interagerar sällan med helt okända människor. Vanliga samtal äger
så gott som alltid rum mellan aktörer som känner varandra väl. Även telefonsamtal och e-brev vänder sig huvudsakligen till eller kommer från någon
man varit i kontakt med tidigare. Därmed inte sagt att kommunikationen ser
likartad ut för alla anställda vid Företaget. Förhållandet är snarast det motsatta.
Det märks stora skillnader mellan de två yrkesgrupper som finns med i företagsstudien: industriarbetare och tjänstepersoner.
De fem deltagarna i studien representerar i första hand sig själva och den
unika situation de befinner sig i på arbetsplatsen. Tyngdpunkten i kapitel 5
ligger därför på redogörelser av de fem deltagarnas individuella kommunikativa mönster, såväl muntliga som skriftliga, vilka beskrivs i avsnitt 5.3 till
5.7. Då det redan under de inledande intervjuerna framkommer att vissa
kommunikativa förhållanden är gemensamma för respektive yrkesgrupp,
kommer det första avsnittet, 5.1, att innehålla en diskussion kring utmärkande
drag för industriarbetarnas respektive tjänstepersonernas kommunikation.
Utifrån de inledande intervjuerna har ett slags enkla kommunikationskartor växt fram. I samband med observationerna kunde kartorna fyllas på
med ytterligare iakttagelser kring kommunikation och personer, platser,
aktiviteter och språkval. Den totala empirin, såväl deltagarnas egna utsagor
och mina iakttagelser under observationerna som det inspelade och insamlade tal- och skriftmaterialet, har efter genomfört fältarbete granskats och
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sammanställts. Sammanställningen har resulterat i skapandet av något jag
valt att kalla en kommunikationsmodell av nätverkstyp. Modellen introduceras och kommenteras i avsnitt 5.2 och används sedan i efterföljande avsnitt
för att ge en sammanfattande och övergripande bild av varje enskild deltagares muntliga och skriftliga kommunikation på arbetsplatsen, med fokus på
vilka
personer de kommunicerar med under en vanlig arbetsdag, vilka språk de
använder, vilka kanaler de väljer att använda eller förväntas använda samt
hur förhållandet mellan tal och skrift ser ut.
Kapitel 5 avslutas i 5.8 med en sammanfattande diskussion av den muntliga och skriftliga kommunikation som tagits upp och som kartlägger och
beskriver de fem deltagarnas kommunikativa situation på arbetsplatsen. Kapitlet har således en deskriptiv karaktär och innehåller mina sammanställningar och tolkningar av deltagarnas utsagor och handlingar.
Målsättningen med kapitel 5 kan kopplas direkt till ett av företagsstudiens
två delsyften: att kartlägga och ge en så komplett bild som möjligt av de deltagande andraspråkstalarnas kommunikativa arbetsvardag. I samband med
kartläggningsarbetet blir det också aktuellt att studera hur variabler som
yrkesposition och kön liksom språklig och kulturell bakgrund påverkar nätverket och beteendet.
Eftersom antalet publikationer som behandlar såväl tal som skrift är förhållandevis få, och antalet som utgår ifrån andraspråkstalare i arbetslivet
ännu färre, lägger jag vikt vid att genomföra en bred analys. En viktig del av
den breda analysen är det kartläggningsarbete som genomförts och som
presenteras i föreliggande kapitel. Den beskrivning som följer i kapitel 5 är
ett forskningsresultat i sig. Beskrivningen bidrar dessutom till att skapa en
plattform för vidare analyser på olika nivåer.

5.1 Kommunikation bland industriarbetare och
tjänstepersoner
Det fältarbete som genomförts har gett en god inblick i de fem deltagarnas
vardagliga rutiner och göromål samt i den muntliga och skriftliga kommunikation som förekommer på respektive arbetsplats. Under de inledande intervjuerna framkom information som bidrog till att det redan från första observationsdagen gick att orientera sig i den aktuella arbetssituationen i varje
enskilt fall. Informationen från intervjuerna har också bidragit till att det
tidigt gått att se vissa skillnader mellan de två representerade yrkesgrupperna.
I avsnitt 5.1.1 behandlas den muntliga kommunikation som de två industriarbetarna och de tre tjänstepersonerna är involverade i under arbetstid. Därefter, i avsnitt 5.1.2, följer en beskrivning av de skriftliga förehavanden och
förutsättningar som råder bland deltagarna.
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5.1.1 Yrkesgruppernas muntliga kommunikation
Av intervjuerna och observationerna vid Företaget framgår att det finns en
tydlig skillnad mellan de språkliga kompetenser som behövs och som underlättar det dagliga arbetet för industriarbetare respektive tjänstepersoner. I den
byggnad där Igor och Naren arbetar finns flera projektanställda tjänstepersoner som inte talar ett ord svenska men som ändå klarar av att utföra sina
arbetsuppgifter. Om en person som inte behärskar svenska är närvarande i
något kommunikativt sammanhang, till exempel vid ett möte eller vid småprat
i korridoren, byter vanligtvis samtliga närvarande språk och talar engelska
istället för svenska. Naren berättar att han som nyanställd enbart kommunicerade på engelska och att det fungerade bra. Han förklarar också att han
fortfarande, till 99 procent, använder engelska när han skriver. Det tycks
alltså inte vara nödvändigt för tjänstepersonerna i detta globala företag att
kunna uttrycka sig obehindrat på svenska. Däremot måste de behärska det
engelska språket i både tal och skrift.
De båda industriarbetarna, Anna och Goran, förklarar under intervjun att
de aldrig lärt sig det engelska språket. Anna berättar att hon måste be en kollega om hjälp om det dyker upp några ord eller uttryck på engelska. Goran
har fått viss skolundervisning i engelska men menar att han ändå inte kan
använda språket. Under mitt fältarbete hör jag inte vid något tillfälle engelska
talas ute på industriarbetarnas avdelningar. Här gäller enbart svenska och jag
vill påstå att svenskkunskaper är nödvändiga för att hänga med i produktionen
och för att ta plats i arbetslaget.
Som konstaterats i inledningen till detta kapitel är Företaget en relativt
sluten arbetsplats där det krävs passerkort för att ta sig in i de olika byggnaderna. De två industriarbetare jag studerat förflyttar sig inte vid något tillfälle
till bredvidliggande byggnader under arbetstid eller rast, vilket samtliga
tjänstepersoner gör. Industriarbetaren Anna går förvisso ut på en bakgård
under några raster, men det resulterar inte i några kontakter med personer
utanför byggnaden. Under de dagar jag observerar industriarbetarna samtalar
de mestadels med kolleger som tillhör den närmaste arbetsgruppen, det egna
skiftet eller någon annan väl inarbetad social gruppering. De har inte några
muntliga kontakter med kunder eller leverantörer och ställs inte inför några
direkt oväntade samtalspartner eller samtalssituationer. Anna och Goran har
tät kontakt med och en till synes god relation till sina närmaste chefer. I båda
fallen har jag en känsla av att cheferna gärna tittar förbi för att ge eller be om
råd, höra hur det går eller småprata och skämta lite.
Goran kallas till avdelningsmöte varje tisdag medan Anna förklarar att
hon ytterst sällan går på möten, kanske några gånger om året. Varken Anna
eller Goran kallar själva till möten. För tjänstepersonerna är däremot både
kundkontakt och mötesdeltagande källor till omfattande muntlig kommunikation. Carolina och Naren har många externa kontakter och kallar ofta
själva till möten med flera deltagare. Under tiden för min observation åker
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Naren dessutom iväg på en internationell konferens i Stockholm. Tjänstepersonen Igor förklarar under intervjun att han inte tycker om möten, vilket jag
tolkar som schemalagda möten med flera personer. Jag noterar under observationen att han däremot ofta bokar in en tid med en kollega i taget för att
diskutera en aktuell arbetsuppgift. Det händer med jämna mellanrum att
tjänstepersonerna lämnar den egna byggnaden, det kan vara i samband med
pågående arbete eller under raster och pauser. Carolina åker ibland iväg med
några kolleger från olika byggnader för att äta lunch. Naren och Igor går vid
något tillfälle iväg tillsammans eller med ytterligare någon kollega för att äta
lunch i Företagets personalrestaurang som ligger ett par hundra meter bort.

Bild 3. Anna är mycket aktiv i sociala situationer. Här samtalar hon med kollegan
Tomas under en kafferast.

Industriarbetarna Anna och Goran går alltid iväg till det egna lunchrummet
under raster och luncher. Kafferasterna är viktiga för industriarbetarna. Förutom en stunds vila ger de också möjlighet till småprat, social samvaro och
kommunikation kring nya samtalsämnen. Både Anna och Goran söker sig till
andra personer under rasterna än de kolleger de arbetar närmast i själva
produktionen. Samtalen i fikarummet rör allt mellan himmel och jord och är
vanligtvis av social och skämtsam karaktär. Anna tillhör en särskild fikagrupp där övriga i gruppen kommer från andra avdelningar än Annas egen;
mer om detta i avsnitt 5.4.
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Både Goran och Anna beskriver kommunikationen med kollegerna på
avdelningen som just lättsam och skämtsam. Humor och jargong bidrar till
att skapa gemenskap och trivsel på en arbetsplats. Holmes (2000b) menar att
en av de mest grundläggande sociala funktioner humor fyller är att skapa och
bibehålla solidaritet och att markera grupptillhörighet. Många av de humoristiska sekvenser som spelats in vid Företaget verkar fylla just de funktionerna. Exempel på hur industriarbetarna småpratar och skämtar tas upp senare i avhandlingen, i kapitel 6 och 7. Gemensamt och påfallande för både
Anna och Goran är deras förmåga och vilja att skämta. Båda skämtar på ett
taktfullt sätt och till synes utan att hota någon närvarandes ansikte.
Kafferasterna är inte lika bundna i tid och rum för tjänstepersonerna som
för industriarbetarna och därmed sällan gemensamma. Carolina, Igor och
Naren går och hämtar en kopp kaffe när det passar. Det händer att tjänstepersonerna, inte minst Naren, stannar till och småpratar med kolleger på väg till
kaffeautomaten, skrivaren eller liknande. Ofta dricker de sedan upp sitt kaffe
framför datorn eller på väg till ett möte. Tjänstepersonerna kommunicerar
alltså inte i samma utsträckning som industriarbetarna i samband med raster.
De båda industriarbetarna utför en hel del mekaniskt arbete och har möjlighet att småprata med varandra under tiden de utför vissa arbetsuppgifter.
Tjänstepersonernas arbetsuppgifter är av annan karaktär och kan inte lika lätt
kombineras med varaktigt småprat. Tjänstepersonerna ges däremot möjlighet
till småprat i samband med att de inväntar någon eller några mötesdeltagare
som ännu inte dykt upp till ett annonserat möte.
Samtliga deltagare har vid något tillfälle muntlig kontakt med den
närmaste chefen. Under mina observationer samtalar dock industriarbetarna
betydligt mer med sina närmaste chefer än vad tjänstepersonerna gör. Samtalen
rör stort som smått och växlar mellan skratt och allvar.
Tjänstepersonerna har egna telefoner och använder dessa relativt flitigt.
De används ofta som ett komplement till e-posten, eller vice versa. De två
industriarbetarna har inte tillgång till någon egen jobbtelefon. Goran har
dock sin egen mobiltelefon i fickan medan han arbetar och tar ibland emot
eller ringer samtal av privat karaktär. Anna har inte med sig någon mobil,
men gör ibland små utflykter till kollegan Tomas, som jobbar en bit bort och
som har en egen jobbtelefon hon brukar få låna, för att ringa hem till sina
döttrar på morgnarna. Ännu vanligare än att Anna går till Tomas är att
Tomas kommer förbi Annas arbetsplats för att höra om hon inte vill låna
telefonen. Därmed får han sig en liten pratstund med Anna. Jag tolkar det
som att det faktum att industriarbetarna inte har några egna jobbtelefoner gör
att de får fler besök under arbetstid. Vill man komma i kontakt med Anna
eller Goran är det många gånger lättast att söka upp dem för ett samtal öga
mot öga. Kanske kan också avsaknaden av telefon vara en av anledningarna
till att industriarbetarna oftare än tjänstepersonerna träffar sina närmaste
chefer, för avstämning och uppbackning. Hos Anna har vissa personer telefoner, andra inte. På Gorans avdelning finns det en gemensam telefon i
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anslutning till den kontorsö som är placerad mitt på monteringsbanan. Under
min observation används den sällan. När alla maskiner är igång och radion
spelar för fullt är det ibland svårt att höra om det ringer. Risken med en
gemensam telefon är dessutom att ingen svarar eftersom alla tror att någon
annan tar det.

5.1.2 Yrkesgruppernas skriftliga kommunikation
Deltagarnas skriftliga produktion och kontakt med skriven text varierar till
viss del från individ till individ men framför allt från yrkesgrupp till yrkesgrupp. Det kanske mest anmärkningsvärda kring de fem deltagarnas skriftliga
kommunikation är industriarbetarnas nästintill obefintliga textproduktion
under arbetstid. Under en vanlig arbetsdag skriver Anna och Goran sällan
annat än då de fyller i produktionsrapporter eller märker färdiga produkter
med siffror och bokstäver. Ingen av dem läser heller särskilt mycket under
arbetstid, det handlar mest om att ta del av information i enstaka fält i
produktionsrapporter och följesedlar. Varken Anna eller Goran har någon
e-postadress till jobbet. Goran har aldrig haft någon. Anna hade tidigare en
egen adress, men den stängdes av eftersom hon aldrig använde den.
Under den inledande intervjun förklarar Goran att han ofta fick beröm av
sin lärare för de texter han skrev när han som nyanländ studerade svenska.
Nu säger han att det känns väldigt främmande och svårt att skriva eftersom
han gör det så sällan.
De tre tjänstepersonerna, Carolina, Igor och Naren, kommer däremot i
kontakt med många olika texter i sitt dagliga arbete, på såväl svenska som
engelska. Alla tre förklarar att de vänder sig till sina kolleger om de behöver
hjälp med det svenska språket när de behandlar text. Samtliga tjänstepersoner läser rapporter, protokoll och olika interna meddelanden. De är
också flitiga e-postanvändare. De tar emot och läser samt skriver ett flertal
e-brev varje dag, på såväl svenska som engelska och ofta med både interna
och externa avsändare och mottagare. Carolina och Naren har täta professionella externa kontakter medan Igor har något färre. Carolina använder
internchatten frekvent, framförallt för meddelanden av social karaktär. Igor
använder internchatten då och då, vanligtvis för att stämma träff för
problemlösning med en kollega, alltså för uppgiftsorienterade ändamål.
Naren använder inte internchatten alls under mitt fältarbete utan skickar iväg
och tar emot meddelanden via den vanliga e-posten.
Både Carolina och Naren använder datorns kalenderfunktion genom
Lotus Notes och lägger in sin veckoplanering där. Även privata kvälls- och
helgarrangemang skrivs in. Vad gäller textproduktion i samband med möten
är mitt intryck att Carolina är den av de tre som är mest aktiv. Hon kallar
ofta till möte via e-posten, vilket ibland föranleder textproduktion i form av
dagordning eller ett mer informellt meddelande av programpunkter. Carolina
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skriver också en hel del mötesprotokoll. Datorn och e-posten är centrala
verktyg i Carolinas, Igors och Narens yrkesutövande.

5.2 Nätverk
Utifrån den totala empirin har en analys av de fem deltagarnas kontakter
genomförts för att studera mot vilka de orienterar sina tal- och skrifthandlingar samt för att se om andra språk än det svenska används. Grundläggande
för företagsstudien har varit att först studera och fastställa vilka personer
som ingår i de fem deltagarnas arbetsplatsrelaterade nätverk, för att sedan se
vilka kommunikativa handlingar som utgår till och från olika personer i det
aktuella nätverket. Förfarandet har resulterat i utarbetandet av en specifik
kommunikationsmodell av nätverkstyp, som alltså fokuserar personer, handlingar och språk. Modellen presenteras i avsnitt 5.2.2. Dessförinnan, i avsnitt
5.2.1, ges en kort introduktion till sociolingvistisk nätverksteori.

5.2.1 Nätverksteori
Ett nätverk kan beskrivas som ett slags system av inbördes relaterade enheter
som på något sätt bildar ett nät. Inom sociolingvistiken har nätverksmetaforen
kommit att användas för att beskriva människors band till andra personer i
en social närhet. De nära kontakterna ses som lokala eller mikrosociologiska
till skillnad från indelningen i klasser som läggs på en samhällelig eller
makroskopisk nivå (Chambers 1995:36). Chambers skriver (a.a. s. 66):
Although social class has been the primary social variable in sociolinguistics,
linguists are well aware that some social groups are not class-differentiated
and nevertheless show linguistic differentiation. Clearly, within tightly structured, relatively homogeneous social clusters – neighbourhoods, parishes, institutions – individuals further demarcate themselves by patterns of linguistic
variation. These micro-level social clusters are called networks.

En förgrundsfigur inom nätverksforskningen är Milroy, som lyft fram
begreppet social network inom sociolingvistiken (1980:19 f.). Milroy vill
undvika att använda Blom och Gumperz (1972) absoluta termer öppna och
stängda nätverk och beskriver istället sociala nätverk utifrån termerna high
density och low density. I ett nätverk med låg densitet har en nyckelperson
kontakt med flera personer som inte har någon ytterligare kontakt med varandra medan personerna i ett nätverk med hög densitet inte enbart är länkade
till nyckelpersonen utan även till några eller flera av de övriga individerna.
Densiteten kan räknas fram i absoluta tal genom att det faktiska antalet
länkar först multipliceras med hundra för att få fram procentenheter och
sedan divideras med det totala antalet möjliga förbindelser. Milroy tar också
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hänsyn till eventuell multiplexitet, vilket beskriver en relation mellan två
personer som är länkade till varandra på mer än ett sätt. Det kan till exempel
röra sig om ett par kusiner som också är arbetskamrater. En hel del uppmärksamhet har inom nätverksforskningen också ägnats åt att studera varje
individs nätverksintegration. De omständigheter som skapar nätverksband är
vanligtvis desamma överallt: släktskap, närhet i grannskapet, yrke, fritidsintressen och vänskap (Chambers 1995:75).
De kommunikationsmodeller av nätverkstyp jag använder mig av för att
beskriva de fem deltagarnas dagliga kommunikation på arbetsplatsen syftar
huvudsakligen till att ge en överblick över deltagarnas kommunikativa
beteende. Jag strävar alltså inte efter att, som inom nätverksforskningen,
beskriva ett kluster av individer och studera hur dessa uppvisar lingvistisk,
huvudsakligen fonologisk, variation. Min modell redogör endast för de
kontakter deltagarna har under arbetstid och som tydliggjorts genom intervjuer och observationer. Nätverkets densitet, alltså huruvida det finns ytterligare länkar mellan de presenterade personerna eller ej, har inte studerats och
inte heller markerats i modellen. Multiplexiteten synliggörs så till vida att en
enskild kollega även kan ingå i en gruppering. Den kommunikationsmodell
som utarbetats inom företagsstudien utgör alltså inte något traditionellt nätverk med fokus på fonologisk eller annan variation. Modellen har inte heller
utarbetats med någon befintlig modell som förebild utan har skapats utifrån
de variabler jag under kartläggningsarbetet funnit relevanta. Nätverkstanken
ligger dock till grund för skapandet av modellen.

5.2.2 Kommunikationsmodell av nätverkstyp
För att ge en så mångfasetterad bild som möjligt av deltagarnas dagliga
kommunikation på arbetsplatsen, såsom den beskrivs under intervjuerna och
som den ser ut under själva fältarbetet, har alltså en modell av nätverkstyp
skapats. Nätverksmodellen visar flera dimensioner av kommunikationen på
arbetsplatsen och redogör för interna och externa kontakter, muntliga och
skriftliga förbindelser samt aktuellt kommunikationsspråk. Observera att de
olika geometriska figurerna inte säger något om frekvens eller varaktighet.
De kontakter som observerats redovisas oberoende av hur ofta och hur länge
de förekommer. Många gånger figurerar en och samma person i olika sammanhang, jämför multiplexitet i föregående avsnitt, och finns då med i
modellen som såväl enskild individ som del av en grupp. Figur 2 är en prototyp som beskriver modellens uppbyggnad.
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Ovanför stora rektangeln = privat extern kontakt

Till vänster
om linjen =
förbindelse
på svenska

Prickar =
mer än en
person

Pratbubbla
= muntlig
förbindelse

Till höger om
linjen = förbindelse på annat
språk än
svenska

Kodnamn
Rektangel =
skriftlig förbindelse

Rundad rektangulär bubbla = social
förbindelse

Under stora rektangeln = professionell extern kontakt

Studerad deltagare

Bubbla i rektangel
= muntlig och
skriftlig förbindelse

Innanför stora
rektangeln =
intern förbindelse

Utanför stora rektangeln = extern
förbindelse

Figur 2. Kommunikationsmodell av nätverkstyp, prototyp.

Den stora, ljusgråa och bakomliggande rektangeln symboliserar Företaget.
Kontakter inom Företaget återfinns inuti rektangeln medan externa kontakter
redovisas utanför. Privata externa kontakter redovisas ovanför rektangeln
och arbetsrelaterade, professionella, externa kontakter återfinns under den.
Till vänster om den linje som genomskär rektangeln lodrätt visas den kommunikation som sker på svenska och till höger den som sker på andra språk.
Pratbubblor symboliserar förbindelser som huvudsakligen är muntliga
medan rektanglar markerar förbindelser som huvudsakligen är skriftliga. För
att markera att en förbindelse är såväl muntlig som skriftlig används en pratbubbla i en rektangel. Pratbubblor eller rektanglar som beskriver mer än en
person är fyllda med prickar. Oftast handlar det om en hel grupp människor,
till exempel en projektgrupp eller en grupp med social funktion. För att
beskriva en förbindelse som huvudsakligen är av social karaktär används en
rektangel med rundade hörn. Mitt i modellen, i den vita rutan, återges den
aktuella deltagarens kodnamn.
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5.3 Kartläggning av Carolinas kommunikation
Carolina är den yngsta av samtliga personer som ingår i företagsstudien och
den enda som inte hade någon arbetslivserfarenhet med sig i bagaget när hon
kom till Sverige. Trots att hon inte varit anställd vid Företaget under mer än
ett par år har hon arbetat upp ett brett kontaktnät och ger intryck av att veta
väl vem hon ska kontakta i olika frågor. Jag upplever Carolina som påfallande
orädd, åtminstone muntligt. Hon ger sig utan att tveka in i olika typer av
kommunikation, oberoende av deltagarnas ålder, kön, position, språkkunskaper och grad av bekantskap. Hon är inte rädd för att fråga om det är
någonting hon inte förstår och inte heller vad gäller frågor tycks det spela
någon större roll vem eller vilka hon vänder sig till.
Under intervjun berättar Carolina att just det faktum att hon aldrig varit
ute i arbetslivet i uppväxtlandet har försvårat inträdet på den svenska
arbetsmarknaden (se exempel 1). I Sverige har de flesta nyanställda redan i
unga år och under pågående utbildning gjort entré på arbetsmarknaden i
samband med olika sommarjobb. Några har dessutom skrivit examensarbeten i nära kontakt med en arbetsplats och andra har haft en anställning
vid sidan av studierna. Så ser det inte ut i Colombia. Där har man inte alls
samma kontakt med arbetslivet under skol- och studietiden. Carolina påpekar att många av de frågor hon ställde i början var av ren arbetslivskaraktär,
frågor om hur man gör på en arbetsplats och hur man gör på just den här
arbetsplatsen. Frågorna hade inte alltid något med språkliga tillkortakommanden att göra, även om de ofta uppfattades så. Carolina var helt enkelt
inte bekant med vad en arbetsplats kulturellt sett är.
Carolina har reflekterat kring sitt eget kommunikativa beteende och berättar under intervjun att hon tror att den före detta avdelningschefen ifrågasatte
hennes självständighet och inte ville ge henne någon fast anställning på
grund av att hon frågade (för) mycket under den första tiden vid Företaget.
Carolina betonar därför vikten av att man som nyanställd får en ordentlig
introduktion, inte minst om man kommer från en annan kultur och saknar
kunskap om det svenska arbetslivet.
Exempel 1. Audio I12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Carolina:
Marie:
Carolina:

Marie:
Carolina:
Marie:
Marie:
Carolina:
Marie:

men de är de är upp till (.) till arbetsgivare
se till att den personen får alla förutsättningar
mmm=
=för att göra ett bra jobb å man behöver lite
guidancccce
(2.0)
lite extra hjälp kanske å lite (.)
ja ja tror de va [problemet när ja kom hit (.)
[förståelse i alla fall
mmm
ja fick inte en riktigt bra introduktion
nej

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Carolina:
Marie:
Carolina:

Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:

och när de fanns möjlighet å anställa mej fast
så ville inte min chef göra detta
nej
för dom tyckte ja inte va självstandig men
problemet är att j- (.) det är som med små barn
som *ehh* ja ja förstod inte vvvad som gick å
[runtomkring å förutom utan en ordentlig
introduktion
[neeej nej
så ja var tvungen att fråga mycket
mmmm
ja frågade väldigt mycke så dom trodde att ja
inte va inte va självstandig
nej nej=
=så så en ordentlig introduktion
mmm
för att när svenska- svenskar jobbar ehh sommar
alla sommar för att ta sitt examen
mmm mm
de gör man inte i i Colombia [och det är ett
[nej okej
annat sätt- de är en annan kultur som du säger
som man inte riktig vet heller hur de ska va i
Sverige

Carolinas resonemang visar att den strategi hon valde för att kunna förstå
den arbetssituation hon befann sig i, nämligen att fråga rakt ut, fick negativa
konsekvenser. Som framgår av rad 13–14 samt 16 i exempel 1 ifrågasatte
chefen hennes självständighet och gav henne inte det fasta jobb hon vid ett
tillfälle hade möjlighet att få. Vid tidpunkten för intervjun har Carolina fått
en fast anställning, men den slutsats man kan dra av det hon berättar är att
vägen dit kunde ha varit rakare och enklare om hon hade varit bättre förberedd och redan från första början fått en ordentlig introduktion till såväl den
nya arbetsplatsen som arbetsmarknaden i allmänhet, inte minst den svenska.
En ordentlig introduktion hade troligtvis inte enbart underlättat för Carolina
själv utan även för hennes kolleger. Hennes kapacitet hade då också snabbare
kunnat tillvaratas av Företaget.
Carolina framstår som mycket mån om att vara produktiv och ger ett
intryck av att vara högeffektiv. Om hon förflyttar sig mellan olika avdelningar passar hon ofta på att ringa ett samtal medan hon går. I samband med
textproduktion förklarar hon att hon upplever det som oerhört frustrerande
att det tar sådan tid att skriva på svenska. Jag är dock av den åsikten att hon
är mycket snabb och effektiv, även vad gäller textproduktion på svenska.
Carolina har klara ambitioner att avancera på arbetsmarknaden och förklarar
under intervjun att hon inte har för avsikt att stanna kvar där hon är ”hur
länge som helst”. Hon säger utan tvekan att hon är ”väldigt karriärinriktad”
och att hon vill ”komma långt fram”.
Något som är utmärkande för Carolina är hennes mycket varierande
kommunikation. Hon är bland annat projektledare för två olika projekt och
93

tillsammans med sex nära kolleger från avdelningen ingår hon i en logistikgrupp med regelbunden kontakt. Därtill har hon ett förtroendeuppdrag av
social karaktär; hon är ordförande i en förening för unga nyanställda vid
Företaget, kallad Colleagues Club, förkortad CC eller SeSe. Föreningen
anordnar med jämna mellanrum trivselaktiviteter för medlemmarna och en
stor del av planeringsarbetet sker via Företagets internchatt. Under min
observation planerar man för en kommande vinprovning och kontakten mellan dem som står för arrangemanget är stundtals tät. Det är inte ovanligt att
Carolina under en vanlig arbetsdag löser ett flertal olika kommunikativa
uppgifter under kort tid. Hon kan till exempel skicka iväg ett högst informellt meddelande till någon av övriga i CC via internchatten för att direkt
därefter skicka iväg en kallelse till ett möte inom projektgruppen hon leder.
Kort därefter kanske hon diskuterar en aktuell fråga med någon av de tre
avdelningskolleger hon sitter tillsammans med i det öppna kontorslandskapet
innan hon via e-posten och på engelska informerar en kollega i Schweiz om
det förestående mötet inom projektgruppen.
Carolina har en svensk man som hon ibland har kontakt med via telefon.
Något jag reagerat på under min observation av Carolina är att jag inte vid
något tillfälle ser eller hör henne använda sitt förstaspråk, spanska. Hon
använder enbart engelska och svenska och inte ens när hon skriver komihåg-lappar eller skriver in kommentarer med blyerts i marginalerna av ett
dokument använder hon sitt förstaspråk. Jag ser inte heller vid något tillfälle
att Carolinas kunskaper i spanska utnyttjas av Företaget. Iakttagelsen stämmer väl överens med det jag får veta under den inledande intervjun, nämligen
att hennes spanskkunskaper inte kommer till användning i arbetsvardagen.
Trots att hon vid tiden för min observation enbart använt det svenska språket
i fyra år uppvisar hon en stor stilistisk säkerhet i både tal och skrift. Carolina
är andraspråkstalare i en miljö där 80 procent använder sitt förstaspråk. Hon
är kvinna där 80 procent är män och minst 80 procent av de anställda vid Företaget är äldre än Carolina. Trots att hon är något av en minoritet i minoritet
i minoritet, ger hon ett intryck av att vara säker i sin yrkesroll och förmögen
att hitta lösningar till de kommunikativa utmaningar hon ställs inför.

5.3.1 Carolinas muntliga kommunikation
I Carolinas arbetsvardag finns flera faktorer som underlättar och främjar
muntlig kommunikation. Bland annat har hon tillgång till en bärbar telefon
med mikrofonlurar, vilket gör att hon kan ringa och ta emot samtal i princip
när och var som helst. Förutom att hela avdelningen sitter samlad i ett kontorslandskap har Carolina och tre kolleger valt att möblera på ett sätt som
främjar muntlig kommunikation. De allra flesta avskärmar en egen arbetsvrå
med hjälp av skrivbord och bokhyllor. Carolina och hennes närmaste kolleger
har istället valt att placera sina skrivbord och datorer in mot mitten, så att de
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sitter med ansiktena mot varandra. Under den inledande intervjun beskriver
Carolina möbleringen på det sätt som framgår av exempel 2.
Exempel 2. Audio I12.
1
2
3
4
5
6
7
/…
8
9
10
11

Caro:

Marie:
Caro:

/
Marie:
Caro:
Marie:

ja ja precis å vi vi har också (1.0) gjort att
vi sitter på så sätt så att vi kan prata med
varandra=
=jaja
för sitter man i en stjärna (.) när (3.0) ((tar
fram papper och penna och börjar skissa)) om du
har så här
[ja de[en kommunikations(.) ö ((skrattar))
ja å de- men verkligen (.) en liten
kommunikationsö

Trots att jag inte fick möjlighet att se Carolinas arbetsplats i samband med
den inledande intervjun känner jag genast igen den ”kommunikationsö” som
beskrivits under intervjun (i rad 9 i exempel 2) när jag kommer till hennes
avdelning för att genomföra min första observationsdag. Kommunikationsön
har dokumenterats med hjälp av min kamera och bild 4 visar den aktuella
möbleringen.

Bild 4. Carolinas arbetsplats, möblerad för att främja kommunikation.

Carolina sitter till höger i bild, med ryggen mot kameran. Anki, som började
ungefär samtidigt som Carolina och som Carolina har mycket god kontakt
med, har sin arbetsplats mittemot. Kollegan Knut har sitt skrivbord vid sidan
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av Anki och till vänster om Carolina sitter Magnus. Tanken är, som Carolina
säger, att de enkelt ska kunna få kontakt och prata med varandra.
Längre fram i intervjun förklarar Carolina att hon upplever det som att
hon och hennes kolleger ”pratar väldigt mycke” med varandra och att de är
”väldigt sociala så att säga”. Mitt första intryck under observationen är att de
tre grannarna ofta småpratar med varandra, om allt från fiske till deklaration,
och att Carolina relativt ofta väljer att hålla sig utanför samtalen. Särskilt
tydligt är detta under den första observationsdagen. Redan andra dagen småpratar Carolina något mer, vilket kan vara ett tecken på att min närvaro i
början påverkade hennes agerande. Mitt intryck är dock att hon är mycket
fokuserad på sina arbetsuppgifter, strävar efter att vara effektiv och generellt
sett småpratar mindre än sina närmaste kolleger under arbetstid.
Som redan nämnts i inledningen till avsnitt 5.3 finns det några drag som
är utmärkande för Carolinas muntliga kommunikation. Vad gäller den yrkesrelaterade kommunikationen ger hon sig in i alla typer av samtal, med alla
typer av människor och använder alla typer av kommunikationskanaler på
såväl svenska som engelska. Däremot är hon, som nämnts ovan, något mer
återhållsam vad gäller muntlig kommunikation av social karaktär under
arbetstid.
Den stora variationen märks bland annat i att hon samtalar med såväl
kolleger på avdelningen som kolleger i andra byggnader, liksom högt uppsatta chefer, inlånade konsulter, externa kontakter och kunder samt när så
behövs – Företagets helpdesk19. Carolina pratar påfallande ofta och till synes
gärna i telefon och diskuterar ibland mycket komplexa och komplicerade
förlopp. Hon söker eller ringer också upp enskilda kolleger för kortare
diskussioner eller för att boka in olika typer av möten med en eller flera deltagare. Hon tar utan att tveka på sig uppdraget att ringa och kontakta någon
om så behövs. Vanligtvis använder hon sina mikrofonlurar och passar, som
tidigare nämnts, ofta på att ringa samtidigt som hon hämtar papper i skrivaren
eller förflyttar sig för att uträtta något annat ärende.
Så fort något är oklart för Carolina frågar hon. Ett utmärkande drag är att
hon också ställer frågor av rent språklig karaktär. Mitt under ett pågående
möte, där kollegan Knut just ska förklara hur han uppfattar en viss process,
bryter Carolina in, pekar mot det dokument Knut har framför sig och frågar
vad utropstecken heter på svenska. Knut förstår först inte frågan utan börjar
förtydliga det processresonemang han varit inbegripen i. Carolina ger inte
upp utan frågar tills hon får veta att det heter ”utropstecken” på svenska (se
vidare exempel 84 i avsnitt 9.3.2). Jag har noterat att Carolina frågar om
både språk och budskap i såväl formella och mer professionella som informella och mer sociala situationer.

19

Under tiden för min observation krånglar Carolinas dator vid ett flertal tillfällen och helpdesk måste därför kontaktas. Detta sker vanligtvis via telefon.
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En betydande del av Carolinas arbetsdag ägnas åt planering av möten och
mötesdeltagande. Carolina själv uppskattar att hon viker ungefär 40 procent
av sin arbetstid åt olika möten. Under fältarbetet noterar jag att Carolina
påfallande ofta själv kallar till och leder möten. Vill hon träffa en enskild
person händer det att hon ringer upp vederbörande och framför sin önskan
om att träffas och frågar då hur den andres kalender ser ut. Vill hon träffa
flera personer bokar hon vanligtvis in en tid och ett rum i datorns kalendarium
efter att ha kontrollerat kollegernas elektroniska kalendrar som finns tillgängliga via programmet Lotus Notes.
Precis som övriga tjänstepersoner i företagsstudien går Carolina sällan till
byggnadens lunchrum för att dricka kaffe. Under intervjun förklarar hon att
”dom flesta har matlåda med sej” och berättar sedan att ”så äter vi tillsammans men de är inte så socialt för vi bara äter å går”. Vanligtvis har alltså
Carolina matlåda med sig till jobbet. Vissa dagar äter hon sin mat vid arbetsplatsen framför datorn. Andra dagar sätter hon sig vid matbordet i avdelningens pentry. Lite senare under intervjun återkommer Carolina till lunchen
och håller då fast vid det hon tidigare sagt, att man bara äter och går (se rad 2
i exempel 3). Samtidigt kommenterar hon också kafferasterna och förklarar
att hon inte fikar så ofta, vilket jag också noterat under min observation.
Exempel 3. Audio I12.
1
2
3
4
5
6
7

Caro:
Marie:
Caro:
Marie:
Caro:

de är ganska praktiskt att ta lunch här men då
är dom flesta bara äter å går å sitter å surfa
ja okej
men å fika (1.0) ja fikar inte så mycke (.)
ehhh ibland
mmm
det sker minst två tre gånger i veckan

Vid ett tillfälle under mitt fältarbete hos Carolina händer det att hon tar bilen
och åker iväg med tre vänner från andra avdelningar vid Företaget för att äta
lunch på en lunchrestaurang. Innan hon åker förklarar hon att det inte blir så
ofta eftersom det tar så mycket tid. Jag är inte med under lunchen, men
Carolina har bandspelaren med sig. Utifrån inspelningen kan jag konstatera
att de fyra kvinnorna samtalar intensivt och att Carolina är minst lika aktiv
som sina väninnor under det inspelade lunchsamtalet.

5.3.2 Carolinas skriftliga kommunikation
Carolinas skriftliga produktion är såväl omfattande som omväxlande. Med
omväxlande menar jag att hon använder flera olika kommunikationskanaler i
flera olika syften. E-posten används flitigt liksom Företagets internchatt.
Under fältarbetet noterar jag att de meddelanden som skickas via chatten
vanligtvis är mycket informella och spontana. De saknar ofta både inledande
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och avslutande hälsningsfraser och innehåller många ofullständiga meningar.
Chatten används huvudsakligen för att småprata med andra i Colleagues
Club, den klubb för nyanställda vid Företaget där Carolina är ordförande.
Det finns en sak som Carolina upplever som ”besvärligt” när hon skriver
på svenska och det är att det tar så mycket tid. Under intervjun förklarar hon
att ”det tar så mycket tid, det tar tid”. Därefter konstaterar hon ”fast det kan
hända på mitt eget språk också”. Carolina uppskattar att det tar 20 procent
mer tid i anspråk att skriva på svenska än på förstaspråket. För att spara tid
använder hon ibland telefonen istället för att skriva. Hon säger: ”är det nå´t
som är svårt att förklara så föredrar jag att ringa för att spara tid, men efteråt
så skickar jag kanske ett mejl också där jag sammanfattar vad vi har sagt”.
Redan tidigt i intervjun framkommer det att Carolina skriver mycket i sitt
arbete. Hon är bland annat projektledare för ett pågående projekt och det
innebär en hel del textproduktion, vilket framgår av exempel 4.
Exempel 4. Audio I12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Caro:
Marie:
Caro:
Marie:
Caro:
Marie:
Caro:

Marie:
Caro:
Marie:

för ja jobbar som projektledare
mmm
å de e mycke dokumentationn
mmm=
=mycke mejl som man skickar fram å tillbaka
mmm
åååå protokoll från möten å projektdefinitionn å
planering å alltn så e- de e bara bara dokument
ja *he [x x x*
[å allt de skriver du på svenska? [de ee
[jaaa
fast de blir inte så jätteperfekt [svenska men
[nej men de-

I rad 3 i exempel 4 förklarar Carolina att det ingår mycket dokumentation i
de arbetsuppgifter hon utför som projektledare. Största delen av den dokumentation jag ser Carolina hantera under min observation är skriven på
svenska. När hon producerar längre textdokument på svenska tar hon ofta
hjälp av sin svenske man och låter honom granska och kommentera språket i
dokumenten. I exempel 4 förklarar Carolina vidare att hon skriver en del
protokoll från olika möten, vilket jag under observationen också noterar att
hon gör. Inom logistikgruppen har man infört regeln att den som kommer
sist till mötet skriver dagens protokoll. Carolina förklarar med ett skratt att
hon aldrig är i så god tid till ett möte som till just logistikmötena. Som
nämnts i avsnitt 5.3.1 använder Carolina programmet Lotus Notes när hon
kallar till möte. Där kan hon kontrollera kollegernas elektroniska kalendrar
för att försöka hitta en tid som passar alla, samt söka lediga lokaler. Ett
standardmeddelande skickas iväg när hon bokat in tid och plats för ett möte.
Många gånger lägger Carolina till ytterligare text i form av dagordning,
diskussionsfrågor eller ett meddelande. I mina fältanteckningar har jag
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skrivit av ett meddelande som skickas iväg tillsammans med en kallelse.
Meddelandet, som påminner om flera andra jag sett Carolina skicka iväg,
lyder: ”Hej Stefan! Vi träffas i A 252 och går till din plats ifall vi behöver
titta i R12. Hälsningar Carolina”. Carolina använder sin elektroniska almanacka flitigt. Där lägger hon in alla planerade aktiviteter och möten och
ibland även privata aktiviteter som ligger utanför arbetstid.
Carolina hanterar en mängd elektroniska brev i sin arbetsvardag. Hon är
snabb med att läsa de e-brev hon får. För det mesta klickar hon fram e-posten
så fort den blinkar till för ett nytt meddelande och många brev besvaras direkt.
Bland de e-brev som samlats in under fältarbetet är 78 procent av de utgående
breven formulerade på svenska och för de inkommande är siffran 76 procent.
I det insamlade brevmaterialet finns ett exempel på hur Carolina formulerar
ett elektroniskt brev på engelska trots att det endast skickas ut till svensktalande. Exempel 5 visar det aktuella brevet, som innehåller en intressant slutkommentar:
Exempel 5. E-brev 1:38 20.
Hello,
I have started the tests with a small supplier which delivers only
six different articles F07419773
I have tested:
Forecast :

RTT - Not OK. Might be an T/3 error.

Late deliveries: OK (in first instance, more tests will be done)
Open PD: OK (in first instance, more tests will be done)
OTP:
OK (in first instance, more tests will be done)
Complains: Not tested yet
Transactions: Not OK
Next week I will test with a supplier that delivers aprox. 130
PD/week. In order to test reponse times.
So far, I have not been able to run the test for this supplier.
I would like SELAM to look at this and check that the parameters are
correct in ZEV5_KYID.
Regards
Carolina
Ps. Jag skriver på engelska i fall ni vill skicka det vidare

Brevet avslutas alltså med ”Regards Carolina” och därefter, på svenska: ”Ps.
Jag skriver på engelska i fall ni vill skicka det vidare”. Att skriva på engelska
är inte mer krävande för Carolina än att skriva på svenska och i det här fallet,
där det kan tänkas att skrivelsen kommer att gå vidare till kolleger utomlands, väljer Carolina att formulera sig på engelska direkt.
20

Observera att alla publicerade namn, även de som består av siffror eller enstaka bokstäver,
är kodade. I vissa textexempel förekommer skrivfel, såsom ”reponse” istället för ”response” i
exempel 5. De deltagartexter som återges i avhandlingen framställs utan korrigeringar.
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I samband med det dagliga yrkesutövandet skriver Carolina en mängd
anteckningar för hand, ibland i ett kollegieblock och ibland på små post-itlappar. Anteckningarna förs på svenska och är ofta av multimodal karaktär,
med pilar, figurer och olika färger. Större delen av det skriftmaterial som
samlats in hos Carolina, med undantag av e-breven, är mer eller mindre
visuellt organiserat.
Carolina tillämpar olika strategier för att effektivisera sitt skrivande. Hon
använder bland annat tekniska hjälpmedel för att söka efter ord och kontrollera stavning och grammatik. Hon kopierar också andras text för att sedan
klistra in i dokument hon själv skriver. I beskrivningen av Carolinas muntliga
kommunikation framgår att hon vid behov frågar och ber sina kolleger om
råd och hjälp. Det gör hon också när hon läser och skriver. Under fältarbetet
ställer hon även frågor till mig, i samband med produktion av såväl tal som
skrift. Mer om Carolinas, och övriga deltagares, skrivstrategier presenteras i
avsnitt 9.4.

5.3.3 Modell över Carolinas kommunikation
Tjänstepersonen Carolinas dagliga kommunikation på arbetsplatsen är omfattande och omväxlande. Hon använder många olika skriftliga kanaler som
e-post, chatt, Lotus Notes, Word och olika programmeringsspråk i datorn,
därtill antecknar hon på vita tavlor och i blädderblock under olika möten.
Även den muntliga kommunikationen är omfattande. Carolina deltar i många
möten och flera av dessa har hon själv kallat till i egenskap av projektledare.
Hon använder också telefonen flitigt, vanligtvis för samtal på svenska, men
ibland också på engelska. Påfallande och utmärkande är att hon har så många
skriftliga och ofta externa kontakter. Något annat som är slående är de
många olika grupperingar hon ingår i, såväl rent yrkesinriktade som den
sociala Colleagues Club, där Carolina är ordförande. Carolina arbetar och
har arbetat i flera olika projekt. Under tiden för min observation leder hon
två projekt som i modellen kodats med namnen APCC och STT. I STTprojektet ingår såväl kolleger i den egna byggnaden som medarbetare från
andra byggnader, vilket markerats genom den aktuella rektangelns placering
både i och utanför den egna byggnaden. En annan viktig grupp är logistikutvecklingsgruppen med sju deltagare. Tre av deltagarna, Anki, Knut och
Magnus, är de kolleger Carolina sitter tillsammans med i kontorslandskapet.
En person kan alltså fylla flera viktiga funktioner och därför förekomma på
mer än ett ställe i kommunikationsmodellen.
Carolinas avdelning har runt 25 anställda och en fjärdedel är kvinnor.
Avdelningschefen, Ulla, är relativt ny och efterträder en annan kvinnlig chef.
Under tiden för min observation krånglar Carolinas dator vid ett flertal
tillfällen, vilket föranleder telefonsamtal till Företagets helpdesk. Vissa av
dessa samtal förs på engelska. Carolina har frekvent kontakt med fyra konsulter som arbetat åt Företaget en längre tid. Konsulten Henry, som finns i
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Schweiz, kontaktas ofta av Carolina och då vanligtvis via e-post. Det händer
också att Carolina och en eller flera av konsulterna i Sverige samtalar med
Henry via högtalartelefon, vilket sker vid ett tillfälle under tiden för min
observation. All kontakt med Henry, och därmed också viss kontakt med de
tre svenska konsulterna, sker på engelska. Maggie är en av Carolinas kvinnliga avdelningskolleger. De båda träffas ofta under observationstiden för att
diskutera och testköra ett program som de arbetar med.
Vänner

Man

från Sverige

från Sverige

Knut

Anki

närsittande
kollega

närmaste
kollega

Ulla

Maggie

avdelningschef

kollega

Magnus

Konsulter
3 pers., anställda
under längre tid

Carolina

Kolleger

Kolleger

APCC-projektet

på avdelningen

närsittande
kollega

Logistikutv.grupp
7 personer

Kolleger
STT-projektet

Kunder
CC =
Colleagues Club
10 personer

erhåller rapporter och
programvara

Henry
konsult

Helpdesk

Figur 3. Kommunikationsmodell av nätverkstyp, Carolina. För beskrivning av
modellen se avsnitt 5.2.2.

Carolinas kommunikationsmodell av nätverkstyp är den mest komplexa
bland de fem deltagarna. Här märks tal och skrift, svenska och engelska,
interna och externa kontakter, privata och arbetsrelaterade kontakter, mer
social och mer professionell kommunikation samt kommunikation i grupp
och med enskilda personer. Så gott som alla tänkbara variabler finns representerade, vilket beskriver och sammanfattar Carolinas kommunikativa situation på arbetsplatsen väl. Carolinas dagliga kommunikation är omväxlande,
mångsidig och riklig. Det som framförs är vanligtvis anpassat till den aktuella
situationen och yttras till synes obehindrat.
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5.4 Kartläggning av Annas kommunikation
För industriarbetaren Anna fyller monteringsjobbet på Företaget en viktig
social funktion. Under den inledande intervjun ger hon en tydlig beskrivning
av sin syn på arbetet och arbetsplatsen. Beskrivningen återges i exempel 6.
Exempel 6. Audio I15.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anna:
Marie:
Anna:

Marie:
Anna:
Marie:
Anna:

de är kanonjobb de är- (.) ja trivs här
jättemycke faktiskt [det måste ja säga
[jaa jaaa va skönt
jobbet är kanske själva jobbet är ganska tungt
ja gör ehhh ganska tunga grejer men .hh runt
omkring är så trevligt kompisarna och du vet
hur det är det på jobbet trivs man med dom som
är runtomkring dej så trivs man överhuvudtaget
mmm mmm hur många är ni då i- har ni nå- nåt
arbetslag eller nån arbetsgrupp eller
i den fika faktiskt som ja- fikagängen [som
[jaa
vi kallar det trivs ja ehh mest ehh alla jobbar
ingen som jobbar med mej ((harklar sig)) alla
är vi samlade från olika håll

Anna ser sitt arbete som ett ”kanonjobb” trots att det stundtals är tungt, bullrigt och monotont. Kommentaren i rad 7 och 8 är precis det jag erfar under
min observation: Anna trivs med dem hon har runtomkring sig och det
märks att hon trivs ”överhuvudtaget”. Det tunga jobbet kompenseras av den
sociala samvaron, vilket konjunktionen ”men” i rad 5 understryker. Det
”fikagäng” Anna nämner i rad 11 är en starkt bidragande orsak till trivseln.
De som ingår i fikagänget, eller fikagruppen som jag valt att kalla den,
kommer från olika avdelningar i två olika byggnader och arbetar på olika
positioner. I gruppen finns såväl industriarbetare som kontorsarbetare och en
tjänsteperson. Inte någon i gruppen kommer från samma avdelning som
Anna.
Precis som Carolina är Anna engagerad i mer eller mindre organiserad
social verksamhet på arbetsplatsen. Tillsammans med tre andra kvinnliga
kolleger driver hon sedan två år tillbaka en kioskverksamhet i lunchrummet.
De fyra kollegerna köper in färdigmat, godis, glass och läsk som sedan säljs
vidare, med en liten vinst, till de cirka 70 anställda som hör till verkstaden
och det aktuella lunchrummet. Kioskgruppen och dess verksamhet kommer
att diskuteras vidare i avsnitt 6.5.
Anna tycks ha en god relation till alla kolleger och även till den närmaste
chefen. Under intervjun säger hon att hon inte alltid kan slappna av när
chefen är nära, men vid min observation nio månader efter intervjun skämtar
de friskt med varandra, vilket skulle kunna vara ett sätt att lösa spänningar,
men Anna tycks då inte vara vare sig spänd eller osäker. Anna skämtar med
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så gott som alla hon möter, såväl yngre som äldre kolleger. Under fältarbetet
noterar jag att hon hälsar glatt på alla som passerar hennes arbetsplats och att
hon lyckas få även de mer tystlåtna och buttra kollegerna att dra på munnen.
Anna utför en hel del mekaniskt arbete och har under tiden möjlighet att
småprata. Den kollega som arbetar närmast Anna är Liv. Liv har helt andra
arbetsuppgifter, men när hon för tillfället är sysslolös går hon till Annas
arbetsbänk och hjälper sin kollega. Anna har alltid små metallplattor som
väntar på att bli monterade och detta arbete är något de två kollegerna ofta
och gärna gör tillsammans. Båda har monterat så många metallplattor att
händerna rör sig mer eller mindre automatiskt och de kan utan problem småprata med varandra under tiden de arbetar.
Anna har påfallande ofta sällskap vid sin arbetsplats. Hon tycks söka efter
och även dra till sig umgänge i såväl arbetsrelaterade som sociala situationer.

5.4.1 Annas muntliga kommunikation
Muntlig social kommunikation är kännetecknande för Anna. Fikagruppen
spelar en viktig roll och i den delas glädje och sorg. Glädje delas verbalt men
också mer matnyttigt i gruppen. I samband med min observation har en
kvinna med sig egenodlade gurkor som hon delar med sig av. En annan dag
bjuder någon på frukt från trädgården och vid ett tredje tillfälle har någon
tagit med sig choklad. Det råder en dela-med-sig-mentalitet och komplimanger och uppskattande ord är vanliga. Sorg delas då en kvinna i gruppen,
även hon andraspråkstalare, berättar att hennes yngre bror under natten
avlidit i uppväxtlandet. Gruppen tröstar och stöttar och Anna stannar kvar i
fikarummet längre än hon brukar. Fikagruppen sätter sig alltid tillsammans i
fikarummet, ofta vid ett och samma bord. Stämningen runt bordet är vanligtvis uppsluppen. Jag frågar hur ofta personer i gruppen kommer till eller
faller ifrån och får veta att det inte händer så ofta. Alla är välkomna, men det
krävs att man är med och bakar till gruppens gemensamma fika med dopp på
fredagarna. När jag under min första observationsdag berättar lite kort vem
jag är och vad jag gör förklarar deltagarna i gruppen genast att de inte har
några som helst problem att förstå Anna och att kommunikationen med henne
fungerar bra.
En av deltagarna i fikagruppen och även i kioskgruppen är Lisa. Anna
kallar henne ”mitt allt” och de båda har byggt upp en mycket nära och vänskaplig relation. De har lärt känna varandra genom jobbet, men träffas även
utanför arbetstid. Anna går vanligtvis förbi Lisas arbetsplats och hämtar upp
henne på väg till fikarummet. De två pratar livligt och intensivt med varandra när de ses. Flera i fikagruppen, däribland Lisa, omnämner Anna som
”vår solstråle”. Jag hör också epitetet ”yrväder” användas. Anna värjer sig
något och förklarar att om hon är solstrålen och yrvädret så är Lisa tryggheten. Annas rumsligt närmaste granne, Liv, är inte med i fikagruppen utan
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sitter under rasterna vanligtvis tillsammans med några personer som hon
jobbat tillsammans med vid en tidigare arbetsplats.
Som nämnts tidigare verkar Anna ha en god relation till sin närmaste
chef, Lars. Han, liksom flera andra, tittar med jämna mellanrum förbi Annas
arbetsplats. De skämtar glatt med varandra och skrattar ofta tillsammans. De
båda har diskuterat min och min bandspelares närvaro tidigare och Anna har
fått beskedet att hon gärna får delta i studien för chefens och Företagets del.
Första dagen Anna har bandspelaren på sig kommer Lars förbi hennes
arbetsplats. När Anna berättar att bandspelaren snurrar fäller Lars genast en
kommentar om toalettbesök. Det verkar som om de redan tidigare frågat sig
hur det bestyret ska gå till när allt man gör spelas in. Exempel 7 återger samtalet mellan Anna och Lars.
Exempel 7. Audio 2.1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anna:
Lars:
Anna:
Lars:
Anna:
Lars:
Anna:
Marie:
Anna:
Lars:
Anna:
Lars:
Anna:

gomorron [bossen
[gomorron
nu spelar vi så du måste va mer social
ehhh va spelar ni för nåt?
om mej och dej
aha du har bandspelare ida ((skrattar))=
=aaa=
=bandspelare som gäller ida
aaa
haru vart på muggen än
näe (1.0) [näe ja vet inte om de går ida
[((skrattar))
((skrattar))

Lars förstår först inte vad Anna menar med ”nu spelar vi”, i rad 3, och begär
därför ett förtydligande genom att repetera det som är oklart. Trots att Annas
kommentar ”om mej och dej” i rad 5 inte är så tydlig förstår Lars därmed
vad det handlar om. Anna tycks vara väl förtrogen med de slanguttryck som
används på arbetsplatsen och har inga problem att förstå ordet ”muggen” i
rad 10. Hela samtalet i exempel 7 sker i en skämtsam och informell ton,
vilken slås an redan i Annas hälsningsfras i första raden, där hon använder
tilltalsordet ”bossen”. Jag tolkar det som att Anna redan där skapar en informell och skämtsam ram. Båda stannar sedan kvar i den etablerade ramen och
sekvensen avslutas med att båda skrattar åt Lars skämtsamma fundering i rad
10 och Annas svar i rad 11. Skämtet byggs upp av Anna och Lars gemensamt och bidrar till att skapa en god och avslappnad atmosfär. Anna räds inte
heller att driva med sig själv och sin person. Gentemot andra framstår hon
som taktfull och lyhörd i sitt skämtande. Hon förefaller i princip alltid uppnå
önskad effekt med sina lustigheter och förmår ändå bevara både sitt eget och
andras ansikte.
En person Anna pratar och skämtar mycket med är avdelningskollegan
Tomas. Han sköter om aktuella materialbeställningar och är en av få personer
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som har en egen telefon. Den lånar Anna när hon vill ringa hem till sina två
tonårsdöttrar på morgnarna. Tomas gör sig ofta ärenden till Annas arbetsplats och stannar sedan en stund för att småprata. De båda har en retsam och
småtuff, men ändå hjärtlig, attityd gentemot varandra. Många gånger kommer
Tomas själv och frågar om inte Anna vill låna telefonen och ringa hem.
Mötesdeltagande är det svårt att säga något om i Annas fall eftersom det
inte förekommer något möte under tiden för fältarbetet. Under intervjun förklarar Anna att hon ytterst sällan kallas till möten, kanske bara ett par tre
gånger per år. Under mötena är det ofta en högre chef som rapporterar om
verksamheten och Anna är då enbart åhörare.
Grammatiskt sett märks det att svenska inte är Annas förstaspråk, men
pragmatiskt sett är hon säker. Hon vet när och på vilket sätt hon ska säga vad
och till vem. Annas kolleger menar att de aldrig har några problem att förstå
henne även om ordföljden inte alltid är korrekt och uttalet ibland avviker
från standardspråket.

5.4.2 Annas skriftliga kommunikation
Industriarbetaren Anna skriver i princip inte någonting under en vanlig
arbetsdag. Det hon skriver utgörs av bokstäver och siffror på producerade
enheter och i de produktionsrapporter som följer med varje enhet. Utöver ett
exempel på hur Anna märker en produkt: ”4500279412 M-10 BLÅ” har
enbart ett kort meddelande som Anna skriver till en kollega på kontoret samlats in under fältarbetet. Meddelandet, som i original är skrivet för hand,
återges i exempel 8.
Exempel 8. Skriftligt meddelande 2:1.
Hej Jimmy! Kan du vara så snell och skriva fell rapårt


(vet ej om det stavas rätt) Anna

Anna skrev från början ”snäll” men ändrade sedan ä:et till ett e. Både språk
och innehåll i det korta meddelandet är intressant. Språket och den
metaspråkliga kommentaren inom parentes ger ett intryck av att Anna är en
relativt osäker och ovan skribent. Antagandet bekräftas delvis av det Anna
berättar under intervjun, där hon förklarar att om hon skulle använda datorn
så skulle hon behöva ett speciellt program som rättar hennes fel, se rad 7, 10
och 11 i exempel 9. Innehållet i meddelandet i exempel 8 är intressant så till
vida att Anna genom denna skrifthändelse försöker att undvika en annan,
nämligen den att skriva en felrapport. Anna väljer alltså bort längre skriftlig
kommunikation genom att lämna alla nödvändiga papper till Jimmy, en
kollega på kontoret, och be honom vara så snäll och skriva ihop en felrapport, vilket han också gör.
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När jag ber att få titta lite i de arbetsbeskrivningar och körscheman som
Anna använder, och som är skrivna på svenska, ser jag att hon gjort en del
anteckningar i marginalerna. Samtliga anteckningar är skrivna på förstaspråket, polska.
Anna hade tidigare en egen e-postadress till sitt jobb, men den stängdes
av eftersom hon aldrig använde den. Under observationstiden händer det att
Anna får och läser ett e-meddelande som skrivits ut på papper och som överlämnas för hand. När vi under intervjun kommer in på datorer förklarar Anna
med skrattande röst att hon ”hatar den burken”. Jag får veta att hon ibland
ändå sitter framför datorn och frågar då vad hon gör när hon sitter där. Annas
svar återges i exempel 9.
Exempel 9. Audio I15.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Anna:

Marie:
Anna:

Marie:
Anna:

ehhehh ja frisläpper och rapporterar ehh och
skriver bara siffror nummer på order och så
där
mmm men de är inte att du [förklarar att nu
har ja gjort de här å de här eller
[nänä nänä nänänänänä
nä då skulle vi ha ett speciellt program
((skrattar))
ja?
såna som rättar fel och de är speciellt till
mej ((skrattar))

Anna tydliggör att det inte handlar om någon omfattande textproduktion när
hon sitter vid datorn, utan snarare om att fylla i siffror och skicka iväg dokument. Skulle det hända att hon skriver mer än så, ber hon en kollega, ”vem
som helst”, kontrollera det hon skrivit. Senare under intervjun säger hon att
hon inte skriver särskilt bra på svenska, men att hon inte skäms för det. Rad
7, 10 och 11 i exempel 9 utgör ett exempel på hur Anna smådriver med sig
själv och sina tillkortakommanden. Utifrån olika kommentarer, till exempel
de i exempel 8 och 9, får jag en känsla av att Anna mer än övriga deltagare
orienterar sig mot och aktualiserar sin andraspråksbakgrund.

5.4.3 Modell över Annas kommunikation
I modellen över Annas kommunikation syns i stort sett enbart pratbubblor,
alltså symboler för muntlig kommunikation. Det händer vid enstaka tillfällen
att hon skriver meddelanden till sina kolleger, vilket exempel 8 visat. En del
av de enheter Anna producerar har eller ska bearbetas av kolleger i byggnaden, vilket leder till att produktionsrapporter fylls i och cirkulerar bland
industriarbetarna. Kunder och beställare erhåller skrift genom de produkter
som Anna bearbetat och märkt.
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Annas kommunikation på arbetsplatsen sker enbart på svenska, med
undantag av de noteringar på polska hon ibland skriver in i marginalerna på
produktionsdokument samt de privata samtal hon ringer till sina döttrar. Hon
pratar med barnen varje dag, åtminstone med sin ”lilla”. Ibland används
enstaka svenska ord i samtal med döttrarna. Mitt i ett resonemang på polska
hör jag till exempel ordet ”leverpastej” nämnas. Anna bor ensam med barnen
och förklarar att hon försöker lära sig lite engelska av döttrarnas läxböcker,
men att det är svårt. Anna, och även industriarbetaren Goran, menar att avsaknaden av kunskaper i engelska begränsar karriärmöjligheterna inom Företaget.
I likhet med Carolina förklarar Anna under intervjun att hon inte har någon
användning av sitt förstaspråk i kommunikationen på arbetsplatsen.
Döttrar

Internal
Kolleger
messages
i byggnaden

Liv

Tomas

närsittande
kollega

närsittande
kollega

Anna
Kioskgruppen
4 personer

Lisa
”mitt allt”

Lars
avdelningschef

Fikagruppen
12 personer

Kunder
erhåller märkta produkter

Figur 4. Kommunikationsmodell av nätverkstyp, Anna.

Anna har av den information som framkommit under fältarbetet att döma
inte några muntliga arbetsrelaterade kontakter med personer utanför den
egna byggnaden. Genom fikagruppen har hon däremot sociala kontakter med
kolleger från andra avdelningar och byggnader.
Det mest framträdande i Annas kommunikation på arbetsplatsen är de
muntliga kontakterna av social karaktär, vilka markeras som rektanglar med
rundade hörn i modellen. Utmärkande är också den ringa skriftliga produktionen
samt Annas enspråkiga arbetsvardag. Engelska använder hon inte alls och
förstaspråket polska används enbart privat.
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5.5 Kartläggning av Igors kommunikation
Igor har sin arbetsplats mitt i ett stort kontorslandskap. Han sitter tillsammans med andra tjänstepersoner från den egna avdelningen (TA) och personer
från en avdelning med närliggande arbetsuppgifter (TB). Där Igors skrivbord
slutar finns en skiljevägg och bakom den har Naren, som tillhör avdelning
TB, sitt skrivbord. Reser de sig upp kan de alltså kommunicera öga mot öga,
vilket de gör emellanåt.
Igor har, precis som de flesta på avdelningen, en extra stol vid sin arbetsplats. Stolen används relativt flitigt av kolleger som kommer för att diskutera
pågående programmering eller lösa problem. Besöken har vanligtvis bokats
in i förväg, via ett chattmeddelande, e-meddelande eller ett telefonsamtal.
Under tiden för min observation har Igor mycket kontakt med kollegan
Samuel. När jag frågar hur ofta de sitter ner och arbetar tillsammans får jag
veta att de samarbetar framför datorn ett par timmar varje dag, alltså sammanlagt ungefär en arbetsdag i veckan och att det varit så den senaste månaden.
Mitt intryck är att de oftast sitter vid Igors dator och att det då är Igor som
sköter tangentbordet och skrivandet. Under observationen berättar Igor att
det inte är så många som jobbar tillsammans på det sättet, han säger: ”oftast
tar en person allt men Samuel är expert på sitt område och jag på mitt och
jag är övertygad om att det blir bättre så här”21.
Igor är applikationsingenjör och programmerar i C-språket. Samuel integrerar sedan Igors, och flera andras, arbeten i en helhet. Under den inledande
intervjun beskrivs de dagliga arbetsuppgifterna på följande sätt:
Exempel 10. Audio I2.
1
2
3
4
5
6
7

Igor:

Marie:
Igor:

ja sitter där å programmerar skriver rapporter
ibland sitter jag i labbet å testar nåntin (.)
de är ganska (2.0) min fru säger att de är
urtråkigt [men ja tyckern inte de ja ja har
[((skrattar till))
mycke spänning och (.) utmaning med med vad ja
gör ja tycker de är jättespännande

Som framgår av rad 1 i exempel 10 är arbetsuppgifterna individuella och
ofta av skriftlig karaktär. Igor programmerar och skriver rapporter. En iakttagelse jag gör är att Igor gärna arbetar i par, men att han tycks undvika
större grupper. Ett sammanhang där man ofta träffas i grupp är under möten.
Precis som de andra tjänstepersonerna i studien kallas Igor med jämna mellanrum till olika möten. Igor har en mycket bestämd åsikt om möten: han
tycker inte om dem. Exempel 11 tydliggör den inställningen.

21

Hämtat ur mina fältanteckningar (fall 3, dag 1, kl. 14.35).
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Exempel 11. Audio I2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

ja klarar ett möte per dag om de är två då
blir ja nervös då då är dagen helt förstörd å
mmm
atomiserad på nåt sätt de tar tid att man
koncentrerar sej ja hatar möte oftast [så
[mmm
ja prioriterar att de här hoppar ja över
[mmm
[de är bättre om ja sitter här å gör nånting

Trots att exempel 11 inte innehåller så många rader framgår det med all tydlighet att Igor inte uppskattar möten. Av kommentaren i rad 9, ”det är bättre
om jag sitter här å gör nånting”, förstår man att Igor upplever möten som
improduktiva. Under fältarbetet händer det vid mer än ett tillfälle att Igor av
olika anledningar låter bli att gå på möten. En gång när Samuel går förbi
hans plats och frågar om han inte ska med på ett stundande informationsmöte
svarar Igor ”nej, det hinner jag inte” och vänder sig sedan till mig med
kommentaren ”man måste prioritera, annars blir man störd hela tiden”22.
Reaktionen stämmer väl överens med den bild av mötesdeltagande som
målas upp under intervjun. En annan dag kommer en kollega som Igor
arbetat tillsammans med i många år, Bertil, och påminner Igor om ett möte
som börjar några minuter senare. Samtalet mellan Igor och Bertil återges i
exempel 12.
Exempel 12. Audio 3.1.5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

22

Bertil:
Igor:
Bertil:
Igor:
Bertil:
Igor:
Bertil:
Igor:
Bertil:
Igor:
Bertil:
Igor:
Bertil:
Igor:

kommer (.) herrn med på möte eller hure de inte (.) imorron?
aaa fast vi vi har ett lite internt (.) men det
är ju (.) det blir jättekort idag
aha va är de för möte?
jaa de e ju (.) ja vi vi kan ju gå dit så kan vi
bara ta nån nånting ((skrattar))
jajaja ja tänkte det va det var imorron
imorron?
ja på tors- e de inte torsdagar e de onsdagar
nja de e de e ju (.) Elin har ju delat upp oss i
undergrupper va ti- å å vi e [på
[förra veckan som vi
va där uppe på i tjutvå e de de?
ja ja precis
asså=
=ja=
=ja trodde det va torsdagar

Hämtat ur mina fältanteckningar (fall 3, dag 1, kl. 13.33).
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Bertil som känt Igor länge känner med största sannolikhet också till Igors
inställning till möten. Att han uttrycker sin fråga så försiktigt i rad 1 och
sedan i rad 4 betonar att mötet kommer att vara ”jättekort” tolkar jag som ett
tecken på att han vet att Igor inte gärna lämnar sitt arbete vid datorn. Igor
bemöter i rad 2 Bertils inledande fråga med ett: ”e de inte imorron?”. Kommentaren fungerar både som fråga och förklaring till varför han inte gjort sig
redo att gå iväg. Det hela slutar med att Igor följer med Bertil på mötet. I
mina fältanteckningar har jag reflekterat kring händelsen med orden ”Jag
förvånas över att Igor ”glömmer” möten. Han har sådan ordning på sina
papper och verkar väldigt välplanerad och organiserad i övrigt”. I fältanteckningarna har jag också noterat att Igor kommer till mötet tomhänt, han
har varken papper eller penna med sig, vilket övriga mötesdeltagare har.
Under själva mötet är Igor fåordig och sitter med fötterna på stolen framför.
Det aktuella mötet kommer också att behandlas i avsnitt 6.3.2.2. I såväl ord
som handling visar Igor en avog inställning till möten.
Att Igor går iväg till ett möte utan papper och penna beror, enligt min
tolkning, inte på att han försöker undvika skriftproduktion utan snarare att
han inte förväntar sig att mötet ska ge något som är värt att notera. Igor är
annars mycket positivt inställd till skrift och säger under intervjun: ”att skriva
är fantastiskt”. Det Carolina stundtals upplever som ”besvärligt” och mycket
tidskrävande, alltså skriftproduktion, ser Igor som något ”fantastiskt”. Han
uppskattar det skriftliga ”för att där har jag tid”.
I rad 6 i exempel 10 förklarar Igor att han uppskattar sina arbetsuppgifter
och att han ser ”mycket spänning och utmaning” i det han gör. Däremot
tycker han inte att han direkt får ut någonting av att sitta i fikarummet med
sina kolleger. Förhållandet är alltså det rakt motsatta jämfört med Anna. Hon
kanske inte ser så stor utmaning i de arbetsuppgifter hon löser, men trivs
utomordentligt bra med den sociala samvaron på arbetsplatsen. Igor har
ingenting emot sina kolleger men konstruerar en identitet av sig själv som
”ensamstöring” vilket framgår av rad 8 följande intervjuresonemang, som
jag valt att återge en omfattande del av.
Exempel 13. Audio I2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Marie:
Igor:
Marie:

Igor:

Marie:
Igor:

ehh å om vi ser till (.) till sociala [sammanhang
[mmm
raster å å mmm ja tid utanför arbetstid kanske
har du mycke kontakt med med dina kolleger å å
(.) pratar du mycke m- under fikapauser å så där
eller du kanske inte *hinner dricka kaffe*
ibland gör man knappt de
ja är lite så där ensamstöring ehhh sitter
väldigt sällan där .hh också för att ja tycker
inte alls att ja får nånting eh ut av det ja
sitter ändå ja har ont ändå om ja sitter så
mmm
ibland ibland går ja å tar en dusch va [under

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

[mmm
lunchtid eller så
mmm
det hjälper mej men inte sitta där då då har ja
precis ont (.) kanske lite mindre i armarna men
egentligen ja vet inte ja ser inte så mycke i
.hh att sitta där å prata och (.) de tar
ibland mycket tid ja kollar hur mycke folk
sitter och det är ibland mycke
mmm
ja gärna kanske ehh har lite lägre tempo under en
tid å kanske kollar lite Internet [Aftonbladet
[mmm
eller vad vet ja men (1.0) de- detta gör mej
mer att bli lite mer avkopplad ja sitter lite
.hh men å andra sidan har ja flera vänner en
finländare en svensk en iranier å så som jag
gärna (.) pratar med då och då
mmm mmm
men ingenting regelbundet
nej (1.0) och om det ordnas fester eller så
utanför arbetstid [brukar du vara med
[ja hoppar över
ja
oftast
mmm
för att ja ser ja vet inte ja- som sagt jag
uppskattar folk här men inte så mycke att jag
skulle umgås även ehhm (.) utanför jobbet
nej
jag har min fru som jag är nöjd med och kan vara
med i tjufyra timmar men
mmm
ja ja ser inget roligt i de att e- efter jobbet
gå på stan å ta en öl som så så många män
uppskattar ((läppljud)) jag har pratat om allt
redan här med dom
mmm mmm
å öl ser jag ingenting i
nej
ja ja men ja vet att ja skiljer mej på de här
från från många
ja de finns nog [hm[dom tar inte illa upp dom vet
att (1.0) ja ändå är helt normal människa

Redogörelsen är beskrivande och personlig och ger en bild av Igors prioriteringar i sociala sammanhang. När han i rad 8 och 9 i exempel 13 säger att
han ”väldigt sällan” sitter ”där” talar han om lunchrummet. Han fokuserar
själva sittandet, som bara leder till mer smärta i ömma kroppsdelar, och inte
de sociala aktiviteter som sker samtidigt med sittandet. För Igor tycks raster
och pauser vara kopplade till fysisk vila och inte till social samvaro. Han går
mycket hellre ner till relaxavdelningen och tar en dusch (rad 13) eller slår av
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på tempot (rad 24) under sina raster än att ”sitta där och prata”. Han poängterar dock, i rad 29, 30 och 31, att han har flera vänner som han gärna pratar
med då och då. I slutet av den återgivna berättelsen23 reflekterar Igor kring
det egna beteendet och hur detta kanske kan uppfattas av andra. Han menar
att han skiljer sig från många (rad 54 och 55) och tydliggör sedan i rad 57
och 58 att kollegerna inte tar illa upp utan att de ändå ser Igor som en ”helt
normal människa”.
Igor ger intryck av att vara en reflekterande och analyserande person. I
mina fältanteckningar noterar jag ofta att jag under observationen känner
igen sådant som Igor berättat i intervjun: ”Jag märker att såväl idag som
igår och i förrgår har jag känt igen mycket av det Igor säger. Det är saker
som han nämnde redan under intervjun för snart ett år sedan. Han verkar
vara av reflekterande natur och ha god självkännedom”24.
Intervjun med Igor är mycket innehållsrik och han visar dessutom stort
intresse för språk, i synnerhet det svenska som han vid ett tillfälle under intervjusamtalet beskriver med orden ”jag tycker det är underbart språk, fantastisk verkligen”. Trots att Igor vid flera tillfällen beskriver sig själv som en
”ensamstöring” och ”inte så jäkla social” besitter han flera kvaliteter som
brukar uppskattas i sociala sammanhang, till exempel humor och självironi. I
mina fältanteckningar har jag noterat en episod som är både skämtsam och
allvarlig och som enligt min åsikt innehåller en smula kritik mot såväl fördomar som faktiska beteenden. Det hela inleds med att Igors landsman,
Vranko, sitter hos en kollega en bit bort och pratar och är relativt högljudd.
Efter en liten stund vänder sig Igor till mig och säger med ett leende: ”vi
invandrare hörs, vi skriker som i hemlandet, vi är inte vana vid telefoner utan
ropar till varandra från ett berg till ett annat”. Efter en kort paus fortsätter
han: ”jag skojar lite men hälften är sant”. Igor själv är snarare lågmäld än
högljudd. Under intervjun förklarar han dock att han inte drar sig för att säga
ifrån om han tycker att något verkar vara galet. I den sekvens som återges i
exempel 14 på följande sida berättar Igor att det finns tillfällen när svenskar
inte säger något. Han menar att det kan få förödande konsekvenser om man
inte låter sin röst höras och vågar säga ifrån. Igor förklarar under intervjun
att han tycker att arbetsklimatet är väl tufft i uppväxtlandet Slovenien men
ser situationen i Sverige som den rakt motsatta, här är ”för mjukt” (se rad 1
och 3 i exempel 14).

23
Vissa intervjuer, framförallt den med Igor, innehåller längre sekvenser av berättande karaktär.
Jag kommer inte, i den här avhandlingen, att närma mig forskningsområdet narrativ analys
men vill ändå kommentera exempel 13 där Igor så tydligt konstruerar en identitet som
”ensamstöring”. Mishler (1999) ser en individs identitet som något föränderligt och förhandlingsbart. Identiteten påverkas av såväl mänskliga relationer som aktuell kontext. Jag kan till
viss del tycka att Igor positionerar sig mer som ”ensamstöring” inför mig och inför personerna
i sina berättelser än han gör inför sina kolleger när jag observerar honom. Begreppet positionering används inom det narrativa forskningsfältet och diskuteras av t.ex. Mishler (a.a.).
24
Hämtat ur mina fältanteckningar (fall 3, dag 3, kl. 8.57).
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Exempel 14. Audio I2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:

i i Sverige är för mjukt
mmm
alldeles för mjuk ingen vågar dom säga någonting
till chefer eller nånting uuut- ehh undviker
konflikter till varje pris
mmm
så de är för sent när när de- ehh de visar sej
att vi har gått åt fel håll för att ingen vågar
säga nånting

Som framgår av exempel 14 menar han att ingen vågar säga till cheferna om
något är på väg att gå ”åt fel håll”. Under observationen tar Igor upp ämnet
på nytt och menar att det är bra att det finns människor på arbetsplatsen som
arbetat i tuffare miljöer. Han menar att det många gånger är de utlandsfödda
som ryter i och säger ifrån när något är på väg att gå snett.
Under ett lönesamtal med den närmaste chefen, Johan, där Igor erbjuder
sig att ta med bandspelaren och spela in samtalet men chefen förklarar att jag
kan närvara men inte spela in, kommenterar chefen i positiva ordalag Igors
förmåga att säga ifrån. I fältanteckningarna från samtalet har jag bland annat
noterat följande: ”Johan kommenterar Igors temperament och beskriver
honom som `temperamentsfull, men det använder du positivt, du säger ifrån
och har en åsikt´”25. Samtalet är mycket intressant och det framgår tydligt att
Igor är en värdefull medarbetare. Johan säger: ”avdelningen är beroende av
dig och dina specialistkunskaper. Dessutom har du tagit till dig av ny teknik.
Vi är glada att vi fick rekrytera dig”. Igor får många lovord under samtalet
och chefen avrundar sin återkoppling med kommentaren: ”fortsätt som idag,
men se till att du tar ledigt och inte jobbar för mycket, vi vill behålla dig
under lång tid”. När Igor får veta vad han får i löneförhöjning säger han till
Johan: ”Jag räknade med femhundra. Som jag sa till Marie, (kort paus) jag
börjar bli gammal”.
Det jag skrivit ner i mina anteckningar efter samtalet sammanfattar på
något sätt tjänstepersonen Igor och hela mitt fältarbete hos honom. Jag har
haft tillträde till alla tänkbara professionella situationer, även något så
personligt och känsligt som ett lönesamtal, men under raster och pauser har
Igor stängt av bandspelaren. I mina fältanteckningar har jag skrivit: ”Jag är
fortfarande förvånad över att Igor ville ha mig med under samtalet med chefen.
Naturligtvis vet han att han är en värdefull medarbetare och att det finns
beröm att vänta, men situationen är ju ändå intim på något sätt. Det förvånar
mig att lunchen och rasterna verkar upplevas som mer privata situationer än
ett lönesamtal”.

25

Hämtat ur mina fältanteckningar (fall 3, dag 3, kl. 8.39).
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5.5.1 Igors muntliga kommunikation
En hel del om Igors muntliga kommunikation har redan tagits upp i föregående avsnitt och därför blir följande redogörelse relativt kort. De muntliga
aktiviteter Igor är involverad i är huvudsakligen av professionell karaktär.
Även om Igor undviker gruppaktiviteter och inte direkt tycker att det
finns något att hämta i sociala sammanhang som raster och personalfester,
noterar jag att hälsningsfraser och visst småprat ändå fungerar bra. När småprat
och hälsningar tas upp under intervjun förklarar Igor att han ”alltid försökt göra
som svenskar gör, på det stora hela”, vilket tycks vara en fungerande strategi.
Igor berättar att han genom åren använt mer och mer svenska på arbetsplatsen och uppskattar under intervjun att åtminstone 90 procent av den
muntliga kommunikationen sker på svenska. Igor är av den åsikten att han
skulle klara sig bra på jobbet även om han inte talade svenska. Han berättar
att det gick bra med enbart engelska de första arbetsdagarna vid Företaget
och att det säkert skulle göra det idag också. Utöver svenska talar Igor ytterligare tre språk i stort sett varje arbetsdag. I exempel 15 beskriver han den
rådande språksituationen.
Exempel 15. Audio I2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

jaaa ja ja talar ehhm fyra språk varje da
de e så?
ja (.) när när ja- tills ja kommer till min
plats prata- har ja redan pratat fyra språk
ahh?
först har ja emm kolleger från Slovenien
mmm
sen har kolleger från Serbien
ahaaa
sen finns ehh tyskar å och folk från Indien å
Bangladesh då e de engelska=
=mm=
=å sen e de svenska

Igor berättar i rad 3–4 att han redan talat fyra språk innan han kommer fram
till sin arbetsplats på morgnarna. Jag föreställer mig att de samtal som då
förs är relativt korta och att de huvudsakligen är av artighetskaraktär.
Igor är den äldste av deltagarna i företagsstudien och det händer vid något
tillfälle att han muntligt kommenterar och hänvisar till sin ålder.

5.5.2 Igors skriftliga kommunikation
Som redan nämnts i avsnitt 5.5 framstår Igor som mycket positivt inställd till
skrift och skriftlig kommunikation. När jag under intervjun frågar om det
finns någon kommunikationskanal han föredrar svarar han utan att tveka
”jag föredrar att skriva”, vilket framgår av rad 5 i exempel 16.
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Exempel 16. Audio I2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
/…
39
40
41
42
43

Marie:

Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
/
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

finns de nån annan kommunikationskanal så där
som du föredrar eller nån som du känner att (.)
äh om ja inte måste (.) ringa så gör ja inte de
eller eller så=
=ja föredrar att skriva
mmm
ja- jag är inte (1.0) ((smackljud)) så stark
ehhh ja är inte så jäkla social å har ganska
svårt med kontakter .hh och att skriva är
fantastisk va
mmm
man har tid (.) och ehh (.) å också man är mer
uppmärksam va man skriver för att ett ord har
ehh s- större tyngd
mmm
om man skriver det
mmm
det det blir på papper å då ((skrapljud i
inspelningen)) (1.0) å ja också föredrar att
andra inte kommer å å (.) ((smackljud)) ehh va
heter de (.) pratar nån nån nån smörja ja vill
att folk skriver
mmm
de säger ja samma till kunden kunder om dom
klagar på nånting ja säger eh
mmm
vill du vara snäll å skriva ner de här å då
tänker dom
mm [mm (.) å de kommer inte bara ut en ma[å då blir det inte en en en massa skit ja
[näe
[då då är svart på vitt och ((harklar sig)) så
tvingar man dom att tänka igenom att skriva
exakt vad som hänt å all- (.) ahh lite mer eh
(.) formellt och strukturerat va=
=mm mm
de är också därför ja uppskattar att skriva och
få de skriftligt
ja alltid föredrog skriftligt
mmm
de är viktigt
mmm
å man har sedan bakom i en en pärm nånstans

I exempel 16 räknar Igor upp en mängd fördelar med att skriva: man har tid,
man är mer uppmärksam, orden har större tyngd i skrift, det blir på papper
(och därmed bestående), det blir svart på vitt, det föranleder tankearbete, det
blir mer formellt, det blir mer strukturerat och allt går att samla i en pärm i
bokhyllan. I rad 7–10 ger Igor en förklaring till varför han föredrar det
skrivna ordet. Han menar att han inte är ”så jäkla social” och att han ”har
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ganska svårt med kontakter”. Jag tolkar uttalandet som att han menar att han
har svårt för samtalssituationer och sociala kontakter och att han därför uppskattar och föredrar skriven text.
I likhet med Carolina använder Igor såväl e-post som företagets internchatt. Internchatten används ofta för att fråga en kollega om de ska ses för att
försöka lösa en arbetsrelaterad uppgift. Via e-posten har Igor regelbunden
kontakt med vänner och tidigare kolleger i hemlandet. Han menar att hans
egna och landsmannen Vrankos kontakter i hemlandet många gånger varit
värdefulla för Företaget.
Som framgår av exempel 10 är Igors huvudsakliga arbetsuppgifter att
programmera och skriva rapporter. De arbetsuppgifter han utför i kombination med inställningen till skrift- respektive talproduktion gör att han utan
tvekan är den av de fem deltagarna i företagsstudien som gör flest nedslag på
tangentbordet under en vanlig arbetsdag.

5.5.3 Modell över Igors kommunikation
Igors dagliga arbetsplatskommunikation präglas av skriftliga aktiviteter,
varvade med muntlig problemlösning tillsammans med en kollega i taget.
Han ingår inte i någon projektgrupp eller social gruppering, vilket gör att
Igors kommunikationsmodell innehåller få prickmönstrade figurer.
Fru

Vänner

från Sverige

i Slovenien

Naren

Bertil

deltagare i företagsstudien och närsittande kolle-

kollega sedan
tidigare

Vranko
kollega och
landsman

Igor

Samuel
kollega

Johan

Kolleger

avdelningschef

på TA och TB

Kunder
erhåller rapporter och
programvara

Figur 5. Kommunikationsmodell av nätverkstyp, Igor.
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Anmärkningsvärt är att Igor inte har någon enda intern förbindelse som
huvudsakligen är av social karaktär. Igor har dock en mycket tät uppgiftsorienterad kontakt med kollegan Samuel som sitter ett par skrivbord bort.
Samuel har av någon anledning varit borta en period och under det lönesamtal jag närvarar vid får Igor beröm för att han stöttat bland andra kollegan
Samuel. Under lönesamtalet säger chefen Johan: ”du är positiv, målmedveten och du har gjort ett enastående jobb med ATL och dessutom stöttat
andra. Samuel har kommit tillbaka på ett sätt han inte gjort utan dig”26. Lönesamtalet är Igors enda längre samtal med den närmaste chefen, Johan, som
förs under observationstiden.
Ett tema Igor tar upp under intervjun och sedan återkommer till under en
av observationsdagarna är utsikterna och möjligheterna att bli chef. Igor förtydligar först att han inte vill ha en chefsposition och berättar sedan vad kollegerna brukar säga. De säger ”du och Vranko ni är så jäkla bra, ni håller
företaget uppe men chefer det blir ni aldrig”. Igor skrockar när han berättar
detta, men kommer inte med några ytterligare kommentarer. Uttalandet ligger
öppet för tolkning. En reflektion jag gör är att jag inför mina inledande
intervjuer ansträngde mig för att hitta andraspråkstalare med chefsuppdrag.
Jag lyckades vid det tillfället inte hitta någon chef som passade in på företagsstudiens urvalskriterier.

5.6 Kartläggning av Narens kommunikation
Att observera Naren innebär en hel del förflyttningar. Han är den av de fem
deltagarna i företagsstudien som rör sig mest under en vanlig arbetsdag,
såväl inom den egna byggnaden som utanför den. Naren är den enda av
deltagarna som arbetar på annan ort under observationstiden. Vid ett tillfälle
åker han iväg på en endagskonferens kring ett pågående projekt. Under
parallellstudien av Naren och Igor har jag noterat att Naren haft minst två
möten inbokade per dag under de dagar jag varit närvarande. I den elektroniska
kalender jag fått ta del av kan jag se att minst två möten per dag, måndag till
torsdag, är ett återkommande mönster i Narens veckoplanering. Naren själv
uppskattar att 50 procent av arbetstiden ägnas åt mötesdeltagande.
Förutom den rent uppgiftsrelaterade rörligheten passar Naren också gärna
på att gå förbi och småprata med kolleger på olika håll i lokalerna. Vid flera
tillfällen går han iväg för att småprata med några landsmän som för tillfället
arbetar i byggnaden. De är anställda i ett projekt och kommer att stanna i
Sverige under några månader för att sedan återvända till Indien. All kommunikation mellan Naren och landsmännen (samtliga är just män) sker på
engelska. Jag upplever Naren som mycket kommunikativt aktiv i såväl
professionella som mer sociala sammanhang.
26

Hämtat ur mina fältanteckningar.
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Naren ger intryck av att vara en riktig arbetsmyra. Han påtalar själv att
han arbetar mycket och att jobbet är hans hobby. Så vitt jag kan se packar
han alltid ner något jobbrelaterat i väskan innan han går hem för dagen. Han
förklarar att han tycker om att fortsätta jobba hemma på kvällarna.
Naren har en indisk fru och två barn. En familjemedlem han har mycket
kontakt med under min observation är en syster i Indien. Jag vill inte fråga
men får ett intryck av att något har hänt och att hon behöver Narens hjälp.
Vid ett tillfälle ringer hon upp mitt under ett pågående möte, som Naren
leder, och Naren ursäktar sig och lämnar rummet. Mötet är på svenska men
när telefonen ringer pratar Naren engelska och gör så även när han ursäktar
sig inför sina kolleger. Efter mötet frågar jag om det var någon från Indien
som ringde och Naren svarar förvånat ”ja” och frågar hur jag kunde veta det.
Jag förklarar att jag tolkat det så eftersom han talade relativt forcerat och
familjärt och övergick till engelska. Naren hade inte själv reflekterat över
språkbytet, vilket får mig att anta att han kodväxlar mer eller mindre omedvetet.
Av de fem deltagarna i företagsstudien är Naren den som använder mest
engelska under en arbetsdag. Mer om förhållandet mellan svenska och
engelska i såväl tal som skrift tas upp i följande två avsnitt.
I likhet med Igor har Naren en extra stol vid sin arbetsplats och den
används flitigt av olika kolleger. Jag har en känsla av att Naren inte bokar in
möten med enskilda kolleger på samma sätt som Igor och Carolina gör, utan
att den som vill träffa honom helt enkelt tittar förbi och ser efter om han är
på plats.
Något som kan vara värt att nämna är att Naren inte direkt mött de svårigheter många utlandsfödda gör när de vill ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Naren arbetade för Företaget i sitt uppväxtland och blev helt
enkelt handplockad efter att ha arbetat i Sverige i ett projekt under ett år. Naren har alltså aldrig varit arbetssökande i Sverige och har därmed inte haft
krav på sig att kunna uttrycka sig obehindrat på svenska i såväl tal som
skrift, vilket de flesta arbetsgivare efterfrågar vid nyanställning. Att Naren
alltid haft en fast anställning och att de arbetsuppgifter han haft inte krävt
textproduktion på svenska är troligtvis förklaringen till att han så gott som
aldrig kommit att använda det svenska språket i skrift.

5.6.1 Narens muntliga kommunikation
När Naren ombeds göra en spontan bedömning av sin muntliga kommunikation uppskattar han att förhållandet mellan svenska och engelska är 50–50.
Ett intressant språkbeteende som framkommer tydligt redan under intervjun
är att Naren blandar in engelska ord och uttryck samt engelskt uttal när han
talar svenska. Det är ofta frekventa ord och ord som liknar varandra på de
båda språken som uttalas på engelska, såsom colleagues och direct. Enskilda
bokstäver, i förkortningar eller i ord som e-post, uttalas i princip alltid på
engelska. De engelska inslagen dyker upp helt omarkerade, de föregås alltså
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inte av pauser, tvekljud, kommentarer, ändrat röstläge eller liknande, vilket
får mig att tro att detta är något Naren gör automatiskt och oreflekterat.
Vid ett tillfälle under min observation av Naren kommenterar jag hans
rörlighet och förklarar att det inte alltid är så lätt att ”skugga” honom. Naren
förstår precis vad jag menar och förklarar att han söker samtal med alla, eller
som han själv uttrycker det ”jag stannar till och stör lite överallt”. Det är
dock inte alltid enbart Naren som förflyttar sig. Många kolleger kommer
också till hans arbetsplats för att ställa frågor och stämma av olika uppdrag.
Naren var tidigare projektledare men är numera teknisk koordinator och lite
av spindeln i nätet, vilket tycks passa honom bra.
Naren deltar gärna i sociala aktiviteter, även sådana som anordnas utanför
arbetstid. Även om han inte alltid dagligen sätter sig ner i lunchrummet
under raster och pauser så ser han den svenska kafferasten som något värdefullt och unikt, vilket kommer att diskuteras vidare i avsnitt 6.4.2. Naren äter
vanligtvis lunch i lunchrummet eller i Företagets personalrestaurang, tillsammans med någon eller några kolleger. I likhet med Igor, och till viss del
Goran (se avsnitt 5.7.1), vill han inte bli observerad eller inspelad under
lunchen, utan väljer då att stänga av bandspelaren. Jag kan alltså konstatera
att de båda kvinnorna i företagsstudien inte har någonting emot att bli inspelade eller observerade under raster och pauser, medan de tre männen har det.

5.6.2 Narens skriftliga kommunikation
Naren förklarar under den inledande intervjun att han med ytterst få undantag skriver på engelska när han producerar text. Han uppskattar att han
använder engelska till ”nästan 99 procent”. De senaste åren har han dock
börjat skriva korta meddelanden på svenska i Lotus Notes men förklarar att
han föredrar att skriva på engelska. Den förteckning över e-postens
in- respektive utkorg som samlats in hos Naren visar mycket riktigt att
åtminstone ärendeformuleringen i de e-brev Naren skriver uteslutande är
formulerade på engelska. Som framgår av exempel 17 tar Naren emot en hel
del e-brev på svenska men besvarar dem konsekvent på engelska.
Exempel 17. Audio I8.
1
2
3
4
5
6
7

Naren:

Marie:
Naren:

så när ja ski- till exempel svarar den e-post
som ja fick på ehh svenska ja ska skriva
tillbaka på engelska
jaa okej
å jag måste säga att ja har jättebra support
från kolleger å management å dom förstår såå (.)
då de är acceptable

Naren förklarar i rad 5–7 att han har sina kollegers fulla stöd i att besvara
alla e-brev på engelska och att han då anser förfarandet vara helt i sin
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ordning. De ord och bokstäver i utdraget som är markerade med kursiv stil
uttalas alltså på engelska. Naren säger således inte ett svenskt ”e” utan ett
engelskt i ”e-post” i rad 1. Support, i rad 5, uttalas dock på svenska. Utdraget
ger förutom intressant information om Narens skriftliga kommunikation
även tydliga exempel på hur han i muntlig interaktion blandar svenska och
engelska såväl lexikalt som fonologiskt.
Naren är som tidigare nämnts en flitig mötesdeltagare och med anledning
av det frågar jag honom om han ofta skriver mötesprotokoll. Exempel 18
återger Narens svar.
Exempel 18. Audio I8.
1
2
3
4
5
6

Marie:
Naren:
Marie:
Naren:
Marie:

ehhh händer de att du skriver protokoll nån gång
(.) från nåt sånt här möte [som du har suttit i?
[jaa
händer de att du skriver dom på svenska?
inte försökt ((skrattar till)) inte protokoll
((skrattar till)) inte än

Även om han så smått börjat formulera sig skriftligt på svenska har han ännu
inte försökt sig på att skriva protokoll på svenska, vilket framgår av rad 5.
I likhet med Carolina och Igor förklarar Naren att han går direkt till en
kollega om han behöver hjälp med stavning eller ordval på svenska. Han
använder också lexikon och stavningsprogram i datorn.
Förutom mötesdeltagande ägnar Naren en stor del av sin arbetsdag åt att
läsa dokument av olika slag. Han beskriver själv det han läser som ”tung
dokumentation på engelska”. Att läsa och skriva e-brev är en annan uppgift
som tar en betydande del av Narens arbetsdag i anspråk.

5.6.3 Modell över Narens kommunikation
Naren har, i likhet med Carolina, en mycket komplex nätverksmodell. Hans
modell är till skillnad från övriga deltagares högertung, vilket tydliggör att
han har en omfattande kommunikation på andra språk än svenska. I Narens
fall handlar det förutom det svenska språket enbart om det engelska, vilket
också är det språk han använde under sin skoltid i födelselandet.
Bland Narens avdelningskolleger finns en person som sticker ut vad gäller
språkbruk: den närsittande kollegan Henrik. Enligt min bedömning har
Henrik svenska som förstaspråk och talar en fungerande men inte helt felfri
skolengelska. Trots att Narens svenskkunskaper är goda och trots att alla
andra svenskfödda kolleger jag observerat talar svenska med Naren, även
Kalle som har en mycket bred och för Naren troligtvis inte helt lättförståelig
skånsk dialekt, tilltalar Henrik alltid Naren på engelska. Naren kommenterar,
i allmänna ordalag, fenomenet under intervjun. Han menar att några anställda
som han haft kontakt med under alla år han varit i Sverige fortsätter att prata
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engelska med honom trots att han nu talar svenska. Naren tycker att det hela
kan bli lite märkligt, åtminstone de gånger han själv svarar på svenska och
samtalsparten fortsätter att tala engelska.
Syster
i Indien

Gunnar

Igor

Avdelningschef

närsittande kollega

Kolleger
på avdelning TA
och TB

Lotta

Henrik

projektledare

närsittande kollega

Naren
Sten
Landsmän

närsittande
kollega

kolleger i byggnaden

Kalle
Johan
avdelningschef
på TA

Kolleger

kollega från
Skåne

på andra avdelningar i byggnaden

Kunder

Kolleger
och konsulter

Figur 6. Kommunikationsmodell av nätverkstyp, Naren.

Som redan nämnts i kartläggningen av Narens kommunikation upplever jag
honom som mycket kommunikativ. Utmärkande är att han ofta, och enligt
min tolkning helt oreflekterat, blandar in engelska ord och engelskt uttal när
han talar svenska. Språkblandningen tycks fungera bra och jag upplever inte
att den utgör något hinder för att förståelse och samförstånd ska uppnås i den
kommunikation han är involverad i på arbetsplatsen, varken i sociala eller
professionella sammanhang.

5.7 Kartläggning av Gorans kommunikation
På Gorans avdelning arbetar man tvåskift. Redan under första observationsdagen berättar Goran att två duktiga kolleger har slutat i det andra skiftet,
vilket gör att det blir ojämnt mellan skiften. Goran berättar också att det
andra skiftet tidigare ansetts vara det starkare och mest produktiva, men att
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situationen nu alltså svängt och anses vara ohållbar. Skiftens sammansättning är ett mycket hett ämne under hela min observationstid och det är något
man ständigt återkommer till, i samtal två och två eller i grupp och under
såväl pågående arbete som under pauser. Den allra första observationsdagen
har också de båda skiften ett gemensamt möte med den vikarierande avdelningschefen, Axel, där man diskuterar skiftproblematiken. Axel ber mig att
inte närvara vid detta möte eftersom jag än så länge inte är bekant för mötesdeltagarna och eftersom det vid detta tillfälle är ytterst viktigt att alla verkligen
vågar framföra sina åsikter.
I Gorans skift arbetar man i par. Paren roterar mellan de olika arbetsuppgifter som förekommer på monteringsbanan eller ”lajnen”27 som den kallas.
Goran arbetar alltid tillsammans med Janne, som är något yngre, och förklarar
att de kommer mycket bra överens och att de litar starkt på varandra.
Arbetsdagen är mycket inrutad och under mitt fältarbete går Goran alltid till
avdelningens lunchrum under rasterna. Även sprutlackerarna, som håller till
en bit bort i byggnaden, söker sig till detta lunchrum under rasterna. En av
dem, Peter, sitter ofta vid samma bord som Goran. Vid Gorans bord sitter
också ofta Jari från Finland. Janne och Goran sitter sällan tillsammans under
rasterna. Ute i produktionen, och även totalt sett, är Janne den Goran kommunicerar klart mest med. Samtalen mellan Goran och Janne handlar om allt
från mat och dryck till aktuella TV-serier och situationen inom skiften eller
konkreta kommentarer till det de arbetar med för stunden.
Goran har en mycket god relation till sin närmaste chef, den vikarierande
avdelningschefen Axel. Axel kommer ofta till Goran för att få höra hans
åsikt i olika frågor. Förutom kollegerna i det egna skiftet har Goran daglig
kontakt med kollegerna i det andra skiftet eftersom de avlöser varandra. Därtill har Goran en del kontakt med de mekaniker som finns i byggnaden.

5.7.1 Gorans muntliga kommunikation
Vid tiden för min observation består Gorans skift av nio fast anställda personer
och två extraanställda. Samtliga är män och förutom Goran och kollegan Jari
från Finland är alla födda i Sverige. I skiftet har nästan alla anställda ett
smeknamn, vilket jag inte upplevt som så vanligt förekommande vid övriga
deltagares arbetsplatser. Goran har fått ett smeknamn utifrån sitt förnamn,
vilket motsvaras av Gore till kodnamnet Goran. Några kallas vid sina efternamn eller en förkortning av efternamnet medan andra fått ett traditionellt
svenskt smeknamn utifrån förnamnet, som Janne till Jan.
27

Det kan nämnas att L-G Andersson i sin studie av kommunikationen på Volvo i Torslanda
tar upp monteringsbanan som exempel på ett gruppspråksord (1981:20). Andersson menar att
det vi utanför företaget kallar ”bandet” eller ”löpande bandet” går under beteckningen ”banan”
bland arbetarna på Volvo, medan tjänstepersonerna vanligtvis säger ”lajnen” eller ibland ”linjen”,
speciellt i utåtriktade sammanhang. I mitt material tycks tjänstemannaformen ha tagit över,
såväl Goran och kollegan Janne som avdelningschefen Axel använder ordet ”lajnen”.
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Något som slår mig under fältarbetet är den rappa och relativt tuffa jargong
som råder. Interaktionen är ofta direkt, utmanande och ironiskt skämtsam,
ibland på ett enligt min tolkning nästintill ansiktshotande sätt. Utifrån Holmes
kategorisering (2006) skulle den stil jag observerat kunna ses som utpräglat
maskulin. Emellanåt märks en stark laganda och vi-känsla, inte minst gentemot det andra skiftet. Jargongen kan av en utomstående uppfattas som hård,
men Goran förklarar att han ändå uppskattar att man kan säga vad man vill
utan att riskera att hamna i slagsmål.
Det är inte enbart inom det egna skiftet som man kan märka en viss laganda och jargong. Under intervjun påpekar Goran att det också finns skillnader
mellan olika avdelningar i byggnaden. Det han hänvisar till (se exempel 19)
är att det utvecklas olika kommunikativa stilar i avdelningarnas olika fikarum.
Exempel 19. Audio I13.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:

i den fika sitter ann- en folk
mmm
den andra sitter andra folk
mmm
å de e olika aaah jargong och olika temer vad
dom fr- pratar om
mmm mmm
så om du sitter i en fikarum fem sex tio månader
så ska du gå till den andra så tar lite tid
(1.0) tills du börjar förstå vad dom pratar om

Gorans beskrivning i rad 8–10 vittnar om en medvetenhet kring den kommunikation som omger honom. Vid upprepade tillfällen under intervjun, och
även under resten av fältarbetet, fäller han reflekterande kommentarer om sin
egen och andras kommunikation på arbetsplatsen.
Något Goran förklarar under intervjun är att även om han uppskattar den
utmanande och skämtsamma jargong som råder på arbetsplatsen så saknar
han en öppen och personorienterad dialog där man faktiskt får veta något om
den man samtalar med. Gorans kommentarer kring detta kommer att behandlas
vidare i avsnitt 6.4.2. Ett annat kommunikativt fenomen som Goran tar upp
under intervjun och som han ser som en ”kulturskillnad” är kollegernas
passivitet när det händer något på arbetsplatsen. I exempel 20 uttrycker
Goran hur han själv reagerar i en liknande situation.
Exempel 20. Audio I13.
1
2
3
4
5
6
7

Goran:

Marie:
Goran:
Marie:

när ja ser att (.) ((harklar sig)) ja har svårt
att ehh ja har svårt att se hur hur fo- hur vissa
kan vara passiva eller de händer vissa personer
mmm
varför man säger inte till direkt
mmm
(2.0)
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:

och ehh de e den som e kulturskillnad
mmm
ja säger dire- direkt den som ja har på mitt
hjärta
mm mmm
på min min- (.)
mmm
och ehh då tar ja konsekvenser sen efter
mmm
men ja först vill säga (.) ja vill inte att den
ska sitta i kroppen

Det ligger när till hands att dra en parallell mellan Gorans fundering i rad 5 i
exempel 20 kring ”varför man säger inte till direkt” och Igors uttalande i
exempel 14 där han konstaterar att ”ingen vågar säga nånting” utan istället
”undviker konflikter till varje pris”.
Goran är inte främmande för att ta initiativ till samtal, vilken situationen
eller anledningen än är och framförallt inte i samband med mekaniskt arbete.
Det är betydligt oftare Goran än parkollegan Janne som tar till orda under
arbetsdagen. Samtalen kan vara av såväl social som uppgiftsorienterad
karaktär. Goran ropar också ofta till sig kolleger som passerar, för att utbyta
artighetsfraser eller skämtsamma kommentarer. Något annat jag uppmärksammat och imponerats av under såväl intervjun som observationen är att
Goran har ett mycket stort ordförråd. Han är den av deltagarna som använder
flest idiomatiska uttryck i sin vardagliga kommunikation på arbetsplatsen
och vanligtvis används uttrycken i ett passande sammanhang och med en
vedertagen struktur och grammatik. Goran drar sig alltså inte för att krydda
sitt språk med uttryck som ”slita arslet av sig”. Jag ser bruket av idiomatiska
uttryck som en möjlighet för Goran att på ett lustfyllt sätt ge interimspråket
en målspråklig prägel. På samma sätt som humor bidrar till att framställa
skämtaren i en positiv dager (se avsnitt 7.3), menar jag att idiomatiska
uttryck kan bidra till att skapa en positiv bild av talaren. Goran berättar
också gärna historier och anekdoter för sin närmaste kollega Janne och han
uttrycker sig rikt och nyanserat. Många gånger handlar historierna om
Gorans stora fritidsintresse, segelbåtar.

5.7.2 Gorans skriftliga kommunikation
Under fältarbetet ser jag inte Goran skriva någonting annat än bokstäver och
siffror på producerade enheter och i de produktionsrapporter som följer med
varje enhet. Den text han läser under en vanlig arbetsdag finns huvudsakligen i elektronisk form. De arbetsbeskrivningar han följer och de
produktionsresultat han rapporterar finns i datorn. I likhet med industriarbetaren Anna saknar Goran e-postadress till jobbet. När jag frågar hur han
och skiftkollegerna får information från Företaget förklarar Goran att vissa
meddelanden sätts upp på anslagstavlan vid monteringsbanan medan andra,
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mer personliga meddelanden vanligtvis sätts upp på deras respektive skåp i
omklädningsrummet.
Goran förklarar att han skriver ytterst lite under en arbetsdag, vilket
stämmer väl överens med mina egna iakttagelser. Han menar att man inte
behöver skriva på hans arbetsplats och det gör honom till viss del frustrerad,
vilket framgår av exempel 21.
Exempel 21. Audio I13.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:

de är att man man behöver inte skriva
nej
men de är också en nackdel
jaa
för att den som man lärde sej i skolan (.)
skriva rätt
mmm
så många år har de gått och man fick inte
skriva nånting då då har man tappat ganska mycke
å sen småningom blev man lite osäkert

Goran menar, vilket framgår av rad 9–10, att han tappat en del av det han
tidigare lärt sig, vilket resulterat i en viss osäkerhet. På den nuvarande
arbetsplatsen är stagnation, eller till och med tillbakagång, och osäkerhet vid
skriftspråksanvändning inte något som direkt påverkar yrkesutövandet. Men
att till viss del ha tappat sitt svenska skriftspråk, eller åtminstone ha en känsla
av att ha gjort det, kan påverka möjligheterna och viljan att avancera inom
Företaget eller att söka nya positioner på arbetsmarknaden.

5.7.3 Modell över Gorans kommunikation
Något som är framträdande i modellen över Gorans kommunikation är att
han inte använder något annat språk än svenska under arbetstid, varken
förstaspråket serbokroatiska eller engelska. Vid några tillfällen tror jag att
han talar med sin fru på serbokroatiska, men eftersom han alltid går undan
vid privata telefonsamtal hör jag honom aldrig använda sitt förstaspråk.
Under fältarbetet berättar en kollega att Goran är väldigt noga med att alltid prata svenska. I mina fältanteckningar har jag noterat kollegans kommentar: ”När det kommer landsmän till vårt fikarum och vill prata med Goran
säger han åt dem att prata svenska”. Inte heller engelska används alltså i
Gorans dagliga kommunikation. Även om det skulle förekomma text eller tal
på engelska menar Goran att han troligtvis inte skulle kunna ta till sig det
eftersom han inte besitter några större kunskaper i det engelska språket.
Som tidigare nämnts är Goran intresserad av segelbåtar. Han har själv en
båt och ibland talar han i telefon med vänner från marinan. Båtlivet är något
Goran gärna talar om med sina kolleger också.
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Precis som i Annas fall upplever jag att Goran har en frekvent, öppen och
god kontakt med sin närmaste chef, Axel. Jag tolkar det som att Axel gärna
söker upp Goran för att rådfråga honom. Något som kan tänkas påverka den
dagliga kommunikationen på Gorans arbetsplats är det faktum att lokalen är
ganska bullrig. Högt upp på en hylla står också en radio som vrids upp på
hög volym för att den ska överrösta bullret. Den som vill göra sig hörd måste
ta i och jag upplever det som att Goran ofta tar små pauser i samtalen för att
harkla sig och kanske för att invänta något tillfälligt slammer från en maskin.
Det är inte omöjligt att Goran och hans kolleger samtalat ännu mer med varandra och med andra än den man arbetar närmast om de fysiska förutsättningarna varit annorlunda.
Vänner
från marinan

Mekaniker

AP2

i byggnaden

skiftkolleger

Janne
närmaste kollega

Goran

Jari
bordsgranne i
fikarummet

Kolleger
från andra
skiftet

Peter
bordsgranne i fikarummet, från annan
avdelning

Kolleger

Axel

i byggnaden

Avdelningschef

Kunder
erhåller märkta produkter

Figur 7. Kommunikationsmodell av nätverkstyp, Goran.

I samband med att jag presenterar mig själv och min studie för en av
Gorans kolleger förklarar kollegan att han inte upplever att Goran har några
som helst svårigheter med kommunikationen på arbetsplatsen. ”Det enda
problemet”, säger kollegan, ”är att han pratar för mycket”. Goran skrattar
gott och igenkännande åt kommentaren. Trots att Gorans arbetsuppgifter
sällan kräver interaktion finns det bland samtliga ljudupptagning från Gorans
arbetsplats inte någon sammanhängande tystnad som varar i mer än tolv
minuter.
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5.8 Diskussion och sammanfattning
Utifrån de iakttagelser och inspelningar som gjorts samt utifrån deltagarnas
egna berättelser kan konstateras att de fem deltagarnas kommunikation
skiljer sig åt på vissa sätt som direkt kan kopplas till aktuell yrkesposition.
Såväl den muntliga som den skriftliga kommunikationen påverkas av
deltagarnas positioner inom Företaget. Tjänstepersonerna har betydligt fler
externa kontakter än industriarbetarna medan industriarbetarna samtalar med
sina närmaste chefer öga mot öga oftare än vad tjänstepersonerna gör. En av
anledningarna till detta kan vara att industriarbetarna saknar en del av den
kommunikationstekniska utrustning som tjänstepersonerna har tillgång till,
till exempel egna e-postadresser och telefoner. De nås istället lättast genom
fysisk direktkontakt.
Tjänstepersonerna har också ett helt annat förhållande till skrift än vad
industriarbetarna har. De industriarbetare som studerats här använder skrift i
mycket liten utsträckning och då inte på något annat språk än svenska,
medan tjänstepersonerna läser och skriver sig igenom en betydande del av
arbetsdagen, relativt ofta på engelska. Med Eriksson Gustavssons (2005)
benämningar, som tidigare tagits upp i avsnitt 2.1.3, skulle industriarbetarnas
textproduktion kunna beskrivas utifrån begreppet beteckningar och enstaka
ord, medan tjänstepersonerna huvudsakligen läser och producerar texter.
Kommunikationen skiljer sig inte enbart åt i samband med yrkesrelaterade
uppgifter utan skillnader märks även under raster och pauser. För industriarbetarna innebär rast ett schemalagt avbrott där man lämnar sin arbetsbänk
och förflyttar sig till lunchrummet. I lunchrummet samtalar Anna och Goran
vanligtvis med andra personer än dem de jobbar närmast och småpratar med
vid arbetsbänken. Tjänstepersonerna går sällan till lunchrummet för att sitta
ner, dricka kaffe och småprata. De går snarare och hämtar en kopp kaffe för
att sedan direkt fortsätta där de var. Ibland småpratar de med kolleger på väg
till och från kaffeautomaterna. Småprat under raster är alltså betydligt vanligare bland industriarbetarna än bland tjänstepersonerna.
En avgörande skillnad mellan industriarbetare och tjänstepersoner är att
tjänstepersonerna förväntas kunna kommunicera obehindrat på engelska, i
såväl tal som skrift. Anna och Goran saknar djupare kunskaper i det engelska
språket och båda förklarar under intervjun att det inte är det svenska språket
som påverkar deras möjligheter att avancera inom Företaget, utan det engelska.
Positionen inom Företaget är enligt min tolkning den sociolingvistiska
variabel som i störst utsträckning påverkar den dagliga kommunikationen.
Mellan de två studerade positionerna, industriarbetare och tjänstepersoner,
märks stora skillnader framför allt vad gäller skriftlig produktion, externa
kontakter och kommunikationsspråk.
Anmärkningsvärt är att inte någon av de fem deltagarnas språkkunskaper,
utöver färdigheter i engelska, tillvaratas vid Företaget. Igor hälsar förvisso
på sin landsman Vranko på slovenska varje morgon och om de båda utför en
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arbetsuppgift tillsammans, utan ytterligare kolleger, talar de slovenska.
Företaget tycks dock inte vara unikt i detta hänseende. Även Josephson och
Jämtelid (2004) konstaterar i sin enkätundersökning att de företag som
studerats ytterst sällan använder andra språk än svenska och engelska i den
professionella kommunikationen.
Påfallande ofta under mitt fältarbete har jag konstaterat att det jag fått
höra under intervjuerna stämt väl överens med den verklighet jag mött under
observationerna. Den slutsats jag drar av detta är att samtliga deltagare är
medvetna om den kommunikativa situation de befinner sig i och att de
funderar och reflekterar över arbetsvardagens språk och kommunikation. Jag
upplever de fem deltagarna som pragmatiskt medvetna, intresserade och
kunniga samt därtill förmögna att sätta ord på sina tankar och reflektioner.
Att jag ofta ”känner igen mig” i rumsliga och kommunikativa sammanhang
är ett tecken på att deltagarna under intervjuerna lyckas måla upp fungerande
bilder.
Något man ofta skrivit om i de senaste årens studier av kommunikation i
arbetslivet är att samhällets ständigt ökande administrativa och dokumenterande verksamheter lett till ökad skriftproduktion i alla branscher, inte minst
i de yrken som tidigare inte betraktats som direkta skriftyrken (se till
exempel Karlsson 2006). Carolina, Igor och Naren passar väl in på den
beskrivningen, men jag vill inte påstå att industriarbetarna Anna och Goran
gör det. Mitt material är för litet för att några generella slutsatser om andraspråkstalande industriarbetare ska kunna dras. Jag kan dock konstatera att de
två industriarbetarna i den här studien inte verkar ha dragits med i arbetslivets ökande textproduktion.
Materialet är också alltför litet för att några genusaspekter ska kunna
anläggas. Det är dock intressant att notera att det är de två kvinnorna i materialet, Anna och Carolina, som engagerat sig i frivillig social verksamhet på
arbetsplatsen. I Annas kioskgrupp är samtliga ”medlemmar” kvinnor, vilket
kan ställas i relation till könsfördelningen vid Företaget, där 80 procent är
män. Inför observationen förklarade jag för samtliga deltagare att jag är
intresserad av all kommunikation som äger rum under arbetsdagen, alltså
såväl möten och problemlösning som småprat i lunchrummet. Jag kan konstatera att inte någon av de två kvinnorna haft något emot att bli observerade
och inspelade i mer sociala sammanhang som under lunch- och kafferaster.
Samtliga män har däremot valt att så gott som alltid stänga av bandspelaren
under raster och pauser. I mer professionella sammanhang har männen inte
haft någonting emot att bli inspelade, i Igors fall inte ens under ett lönesamtal med chefen.
Något annat jag noterat är att samtliga deltagare har god kontakt med sina
närmaste chefer. Relationen till chefen tycks vara särskilt god och öppenhjärtig hos de två industriarbetarna. Såväl Anna och Goran som Igor och
Naren nämner just förhållandet till chefen som en av de största skillnaderna
mellan en arbetsplats i hemlandet och det aktuella företaget. Carolina, som
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tidigare inte haft någon fast anställning i sitt hemland och därmed inte har
någon större erfarenhet av cheferna där, tar inte direkt upp chefsrollen till
diskussion under intervjun, såsom övriga deltagare gör. Utifrån Carolinas
erfarenheter kan viktig lärdom dras om vikten av att erbjuda nyanställda en
ordentlig introduktion – inte enbart till den aktuella arbetsplatsen utan även
till det svenska arbetslivet i stort.
Jag kan konstatera att de fem deltagarnas kommunikativa arbetsvardag
och nätverk ser relativt olika ut. De ställs alla inför olika kommunikativa
utmaningar och har också olika åsikter om vari de stora utmaningarna ligger.
Det kan vara i tal eller i skrift, i mer professionella eller mer sociala sammanhang eller i det svenska eller det engelska språket. Vari utmaningen än
ligger tycks de fem deltagarna ha hittat vägar för att skapa goda kommunikativa förutsättningar på arbetsplatsen.
För att belysa någonting som utifrån deltagarnas erfarenheter skulle kunna
ses som utmärkande för kommunikationen vid en svensk arbetsplats, kan
Igors och Gorans kommentarer om att säga till och säga ifrån nämnas. Båda
beskriver ett slags passivitet eller konflikträdsla hos kollegerna som de
känner sig främmande inför. Under Igors lönesamtal tar den svenskfödde
chefen dessutom och intressant nog upp just detta tema till diskussion. Han
menar att Igor är temperamentsfull men att han använder den egenskapen på
ett positivt sätt, genom att han ”säger ifrån och har en åsikt”.
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6 Deltagarnas kommunikativa aktiviteter

På alla arbetsplatser äger en mängd olika aktiviteter rum under en vanlig
arbetsdag. Olika sysslor kräver olika språkliga uttryck och ofta påverkar
aktivitet och språk varandra. I följande kapitel identifieras och diskuteras de
aktiviteter de fem deltagarna i företagsstudien är involverade i under de
dagar de blivit observerade, med fokus på det språkbruk som därigenom
aktualiseras. I kapitel 6 frågar jag mig alltså vilka kommunikativa aktiviteter
deltagarna medverkar i under arbetsdagen och om dessa aktiviteter skiljer sig
åt beroende på yrkesposition, kön eller annan variabel. Jag frågar mig också
hur deltagarna hanterar mer professionell och uppgiftsorienterad kommunikation respektive hur de hanterar mer social och relationsskapande
kommunikation i samband med olika kommunikativa aktiviteter.
I kapitlets inledande avsnitt, 6.1, aktualiseras och vidareutvecklas de
aktivitetsteoretiska utgångspunkter som tidigare tagits upp i avsnitt 3.4. De
aktiviteter jag uppmärksammat bland deltagarna och den kommunikation
som genereras genom dessa är antingen av mer professionell eller mer social
karaktär. En beskrivning av de aktiviteter som sorterar under respektive
beteckning ges i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 diskuteras de professionella aktiviteter som deltagarna är involverade i under den tid de blivit observerade. I
samband med det förs ett utförligt resonemang kring schemalagda möten och
mötesdeltagande (avsnitt 6.3.1 och 6.3.2). Avsnitt 6.4 tar upp de av mig
dokumenterade aktiviteter som huvudsakligen är av social karaktär. I det insamlade materialet har jag också upptäckt en form av aktivitet som förekommer hos ett par av deltagarna och som ligger utanför ordinarie arbetsuppgifter men som ändå är starkt knuten till den aktuella arbetsplatsen. Det
handlar om frivilliga uppdrag av social karaktär och med ett trivsel- och
relationsskapande syfte. De frivilliga uppdragen beskrivs i avsnitt 6.5. Kapitlet
avslutas med en sammanfattande diskussion i avsnitt 6.6.

6.1 Aktivitetsteori i företagsstudien
För att kunna förstå och tolka det insamlade materialet har det många gånger
varit värdefullt att studera den aktuella situationen och fråga sig vem som
interagerar med vem samt när, var och varför interaktionen äger rum. Därtill
har det varit givande att identifiera den pågående aktiviteten och eventuella
kommunikationsramar i denna. Ett missförstånd kan till exempel bero på att
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någon i samband med en viss aktivitet fäller ett yttrande som av tolkaren
upplevs som främmande i den aktuella aktiviteten och som därför leder till
utebliven förståelse. Att en av deltagarna i företagsstudien under ett pågående
schemalagt möte står helt oförstående inför en kollegas plötsliga förslag om
att avsluta det projekt som diskuteras med en räkkryssning (se exempel 25
under 6.3.2), kan förklaras med att deltagaren orienterar sig mot den formella
aktiviteten ”mötesdeltagande” och därför har svårt att tolka och förstå kollegans informella förslag om social samvaro. Kollegans tvära förflyttning från
en ram till en annan leder i detta fall till utebliven förståelse. Att språkets och
ett yttrandes innebörd tolkas i relation till den pågående aktiviteten, är en
grundläggande tanke inom aktivitetsteorin, vilken tidigare presenterats i
avhandlingens teorikapitel.
I det insamlade materialet har flera olika aktiviteter av kommunikativ
karaktär identifierats. För att möjliggöra beskrivningar och vidare analyser
av dessa har jag funnit det nödvändigt att skilja formella och uppgiftsorienterade aktiviteter från mer informella och relationsrelaterade. De förstnämnda har jag valt att kalla professionella (kommunikativa) aktiviteter och
de senare sociala (kommunikativa) aktiviteter. Ett vidare resonemang kring
de båda kategorierna och de aktiviteter som identifierats under respektive
beteckning förs i avsnitt 6.2.
I de kommunikativa handlingar som förekommer i mitt material uppträder
såväl transaktionell som relationell interaktion28. Själva distinktionen
användes tidigt av Gumperz (1964:149), som identifierat två typer av interaktion, nämligen transactional och personal. Därefter har ett flertal forskare
använt samma indelning och talat om transactional respektive relational talk
(bland andra McCarthy 2000:84 och Koester 2006:26). Transaktionell interaktion definierar jag som affärsmässig eller uppgifts- och resultatorienterad
tal- eller skriftproduktion, vilket snarast kan kopplas till sak. Den relationella
interaktionen kan istället kopplas till person eller deltagare och är helt enkelt
inriktad på skapandet och upprätthållandet av mänskliga relationer och kan
ses som mer eller mindre fristående från den arbetsuppgift som förväntas utföras. L-G Andersson (1981, 1982) presenterar ett annat sätt att se på tal på
arbetsplatsen. Han föreslår en tredelning mellan ”produktionsinriktat”,
”arbetsanknutet” och ”övrigt” tal, där det arbetsanknutna ”handlar om arbetet
men /…/ inte är ett led i arbetets utförande” medan det övriga talet
”varken är produktionsinriktat eller arbetsanknutet” (1981:19). Enligt min
tolkning är det produktionsinriktade talet transaktionellt medan de båda
övriga huvudsakligen är relationella.

28
Det mest grammatiskt korrekta vore att använda begreppen transaktionsorienterande och
relationsorienterande interaktion. Jag har dock valt att använda transaktionell samt relationell
då dessa är kortare och mer användarvänliga och då även tidigare forskare använt begreppen,
se till exempel Tykesson-Bergmans (2006:45) resonemang för att synliggöra specifika drag i
de kundsamtal hon studerat.
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Något jag vill betona är att transaktionell interaktion inte enbart förekommer i professionella kommunikativa aktiviteter och att relationell interaktion inte enbart uppträder i sociala sammanhang. Under det avdelningsmöte
jag observerat och videofilmat hos Goran yttras många skämtsamma kommentarer, vilket visar att relationella inslag kan förekomma även under en
professionell aktivitet. Omvänt händer det att Goran och hans kolleger under
lunch- och kafferasterna samtalar för att försöka lösa problem som rör själva
yrkesutövandet. Figur 8 visar hur jag tänker mig förhållandet mellan olika
kommunikativa aktiviteter och kommunikativa handlingar.

Professionella aktiviteter

Transaktionella
handlingar

Relationella
handlingar

Sociala aktiviteter

Transaktionella
handlingar

Relationella
handlingar

Figur 8. Kommunikativa aktiviteter och kommunikativa handlingar vid yrkesutövande.

Till mer professionella aktiviteter räknas till exempel schemalagda möten,
medan en kafferast utgör exempel på en social aktivitet. För att markera att
olika aktiviteter kan ses som mer eller mindre professionella respektive sociala
förbinds de båda översta rutorna i figur 8 med en dubbelriktad pil. Av
modellen framgår också det jag tidigare nämnt, att såväl transaktionella som
relationella handlingar kan förekomma i alla typer av aktiviteter. Rutorna
säger inte något om den faktiska omfattningen av respektive handling, men
en kraftigare linje mellan två rutor markerar preferens, alltså en förväntad
handling inom en viss aktivitet. En transaktionell handling kan till exempel
vara att avlägga rapport, medan en social handling kan vara att skämta. I
samband med att olika kommunikativa aktiviteter bland deltagarna identifieras och diskuteras i detta kapitel kommer också olika kommunikativa handlingar att uppmärksammas och kommenteras. Resonemanget kring handlingar
som tycks skapa goda relationer, laganda och solidaritet på arbetsplatsen
kommer sedan att vidareutvecklas i följande kapitel, kapitel 7.
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6.2 Professionella och sociala aktiviteter i
företagsstudien
Som redan nämnts i det inledande resonemanget är de fem deltagarna i företagsstudien involverade i en mängd olika kommunikativa aktiviteter under
en vanlig arbetsdag. För att lätt kunna överblicka de förekommande aktiviteterna och dessutom underlätta för vissa jämförelser mellan yrkesgrupperna,
könen och de enskilda deltagarna har jag, som framgått av föregående
avsnitt, valt att dela in aktiviteterna i två kategorier (se figur 8), mer professionella respektive mer sociala. Även Holmes (2000a:36) ser ett behov av
att särskilja olika typer av tal, eller kommunikation, och gör detta genom att
placera rent affärsmässig interaktion i den ena änden av ett kontinuum och
fatisk kommunikation i den andra: ”it is useful to conceptualise types of talk
in terms of a continuum with ‘core business talk’ at one end and phatic
communion at the other”.
I samtliga fallstudier händer det att deltagarna antingen ringer privata
samtal eller skickar privata e-brev. Alla fem är alltså involverade i någon
aktivitet av privat karaktär under den tid de blir observerade. Många gånger
går deltagarna vid dessa tillfällen undan för att få prata ostört och om de blir
inspelade stänger de av bandspelaren. De privata aktiviteterna är i alla förekommande fall kortvariga och i de flesta fall känner jag inte till innehållet.
Av respekt för deltagarnas privatliv har jag inte heller frågat mer om de
privata samtalen och skrivelserna än möjligtvis vem de kommunicerat med
för att få en bekräftelse på att samtalet eller meddelandet varit av privat
karaktär. I kapitel 5 har jag illustrerat dessa privata kontakter i min kommunikationsmodell av nätverkstyp och har också till viss del kommenterat
de aktuella personerna. Jag kan alltså konstatera att privata aktiviteter av såväl muntlig som skriftlig natur förekommer i materialet. Jag har dock ingen
direkt kännedom om innehåll eller kommunikativa handlingar i de privata
kommunikativa aktiviteterna och har därför inte för avsikt att kommentera
dessa ytterligare i avhandlingen.
Bland de kommunikativa aktiviteter jag uppmärksammat i mitt material,
och som kommer att diskuteras i detta kapitel, har jag kategoriserat tre som
mer professionella och tre som mer sociala. De flesta av dessa sex olika
aktivitetstyper förekommer bland samtliga deltagare, men i olika stor utsträckning. Den allmänna indelning jag gjort, utifrån den tid jag varit närvarande,
ser ut på följande sätt:
Professionella (kommunikativa) aktiviteter:
x samtal vid schemalagda möten och konferenser
x samtal (även telefonsamtal) vid problemlösning med kollega/kolleger
x uppgiftsorienterat läsande och skrivande
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Sociala (kommunikativa) aktiviteter:
x samtal under raster och pauser
x varaktigt småprat under arbete
x läsande och skrivande med ett socialt syfte

I likhet med Levinson (1992) anser jag att gränsen mellan vad som bör ses
som en aktivitet och vad som inte bör göra det är diffus. Även gränsdragningen mellan olika typer av aktiviteter är diffus. I mitt material förekommer
en hel del enskilt arbete som inte tagits med i ovanstående kategorisering, till
exempel monteringsarbete bland industriarbetarna samt produkttestning och
programmering bland tjänstepersonerna. Jag ser dessa förehavanden som
aktiviteter men inte som kommunikativa aktiviteter. När jag hänvisar till
arbetsrelaterat läsande och skrivande har jag valt att inte inbegripa de kommandon tjänstepersonerna hanterar när de programmerar i sina datorer eller
de kommandon och koder industriarbetarna eventuellt hanterar när de ställer
om sina maskiner. När jag i min indelning tar upp läsande och skrivande
menar jag hantering av skriven text som direkt producerats av eller för en
eller flera andra människor.
För att ge en övergripande bild av förekomsten av de olika aktiviteterna i
de fem deltagarnas kommunikativa arbetsvardag har jag sammanställt ett
slags tabelldiagram, se tabell 3. Genom att utgå ifrån tre dagars observation
av varje deltagare har jag försökt att skapa en likvärdig jämförelsebas. Då
min närvaro kan tänkas ha påverkat deltagarna mer i början än i slutet av
varje fallstudie har jag valt att studera de tre sista observationsdagarna i varje
fall. De aktiviteter som i tabellen presenteras under deltagarnas namn har ägt
rum utanför Företagets byggnader. I tabelldiagrammet presenteras de aktiviteter som är knutna till frivilliga uppdrag i en separat kolumn. Följande
koder används i tabellen:
Professionella aktiviteter – ljusgrå
samtal vid schemalagda möten och konferenser
samtal vid problemlösning med kollega/kolleger
uppgiftsorienterat läsande och skrivande

=M
=P
=U

Sociala aktiviteter – mellangrå
samtal under raster och pauser
varaktigt småprat under arbete
läsande och skrivande med ett socialt syfte
Aktiviteter knutna till frivilliga uppdrag – mörkgrå
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=R
=S
=L
=F

Tabell 3. Deltagarnas kommunikativa aktiviteter under tre arbetsdagar.

U
U
U
P
P L
P L F
M L F
M R F
Carolina

L
S
S
U S
P R F
P R F
P R F
Anna

(tp)

(ia)

R

U
U
U
P
P
P S
M S
Igor

U
U
U S
P S
P S
P R
M R
M R
Naren

S
S
P S
P R
P R
M R
Goran

(tp)

(tp)

(ia)

M

Förkortningarna ”tp” respektive ”ia” markerar huruvida den aktuella personen är tjänsteperson eller industriarbetare. Tydliggöras bör också att tabell 3
inte säger något om hur ofta eller i vilken omfattning de olika aktiviteterna
äger rum. Varje ifylld och bokstavsmärkt ruta i tabellen anger att jag observerat en viss aktivitet under en dag. Förekommer aktiviteten under två av de
tre observationsdagarna har två rutor fyllts i och så vidare. En ifylld ruta
markerar således förekomst av den aktuella aktiviteten under en dag, men
säger inte något om frekvens eller varaktighet. Tabelldiagrammet beskriver
enbart aktiviteter och säger alltså inte något om de kommunikativa handlingar som förekommer inom respektive aktivitet. Mer om själva handlingarna och språkbruket tas upp i kapitlets följande avsnitt.
Den övergripande bild aktivitetsanalysen ger är att förekomsten av olika
aktiviteter varierar från person till person. Variationen kan många gånger
kopplas till deltagarnas position, personlighet och kön. En stor och märkbar
skillnad är att samtliga tjänstepersoner har en högre professionell (ljusgrå)
stapel än industriarbetarna, medan båda industriarbetarna har en högre social
(mellangrå) stapel än tjänstepersonerna. Tabell 3 visar också att båda kvinnorna i företagsstudien ägnar sig åt frivilliga uppdrag på arbetsplatsen
(mörkgrå staplar), vilket inte någon av männen gör. De aktuella uppdragen
kommer att beskrivas närmare i avsnitt 6.5.
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Carolina har en mellangrå R-ruta under sitt namn i tabellen vilket markerar
att hon under en av dagarna varit inbegripen i samtal under rast och att
samtalet ägt rum utanför Företagets byggnader. I det här fallet handlar det
om en lunch tillsammans med några väninnor och tillika kolleger vid andra
avdelningar på Företaget. Även Naren har en ifylld ruta under sitt namn,
vilket markerar att även han lämnat den egna byggnaden under en av observationsdagarna. För Narens del handlade det om deltagande i en internationell
konferens på annan ort.
Vidare kan ur tabell 3 utläsas att tjänstepersonerna regelbundet skriver
och läser texter med ett uppgiftsorienterat syfte (U), och att Carolina också
hanterar socialt orienterade texter (L). Industriarbetarna, däremot, är sällan
involverade i skriftliga aktiviteter, varken av professionell eller social karaktär. Som tidigare tagits upp i kapitel 5 skriver de sällan några längre texter
under arbetstid och aldrig e-brev eller chatmeddelanden. Under en av observationsdagarna skriver Anna ett kort meddelande till en kollega på kontoret
(se exempel 8 i avsnitt 5.4.2), vilket markerats (U) i tabellen.
Anmärkningsvärt är att Carolina under de dagar som redovisas i tabellen
inte vid något tillfälle deltar i varaktigt småprat under arbete. Carolina själv
talar ofta om effektivitet och tycks se småprat som effektivitetssänkande.
Lunchmaten äter Carolina ibland framför datorn och ibland tillsammans med
sina kolleger i lunchrummet. Hon sitter dock ytterst sällan ner tillsammans
med kollegerna och tar en kafferast. Istället hämtar hon en kopp kaffe i
automaten och dricker sedan sitt kaffe framför datorn. Ofta tar hon med sig
telefonen och passar på att ringa ett samtal under tiden hon förflyttar sig.
Tjänstepersonen Igor småpratar ibland i samband med problemlösning tillsammans med en kollega, men sitter inte under någon av de tre studerade
dagarna ner i fikarummet under kaffe- eller lunchrasterna och samtalar med
kolleger.
Slutligen bör deltagarnas mötesdeltagande kommenteras. Här kan konstateras att tjänstepersonerna besöker betydligt fler schemalagda möten än
industriarbetarna (M), vilket inte är helt oväntat eftersom tjänstepersonerna
vanligtvis ingår i olika projektgrupper. En betydligt mer ingående beskrivning av såväl de enskilda deltagarnas mötesdeltagande som de båda yrkespositionernas ges i avsnitt 6.3.2.

6.3 Professionella aktiviteter
I följande avsnitt presenteras och analyseras de tre mer professionellt
inriktade aktiviteter som identifierats i det insamlade materialet, med viss
betoning på schemalagda möten (avsnitt 6.3.1 och 6.3.2). I avsnitt 6.3.3
behandlas kort de samtal som förs i samband med problemlösning tillsammans med en eller flera kolleger. I det här fallet handlar det alltså om problemlösning i samband med uppgiftsrelaterade svårigheter eller svårigheter kopplade
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till den maskinella utrustningen. I avsnitt 6.3.4 diskuteras sedan deltagarnas
uppgiftsorienterande läsande och skrivande. I analysen och resultatredovisningen används såväl deltagarnas egna kommentarer om de professionella
aktiviteter som förekommer under arbetsdagen, hämtade från de inledande
intervjuerna, som mina egna observationer, inspelningar och de texter som
samlats in.

6.3.1 Forskningsbakgrund
I följande korta presentation av tidigare forskning kommer huvudsakligen
studier som rör arbetsplatsförlagda möten att diskuteras. Eventuella skillnader
mellan de båda substantiven möte och sammanträde har tidigare diskuterats
ingående i Milles (2003:23 ff.). Hon kommer bland annat fram till att
begreppen i stort sett är synonyma, men att termen möte är något vidare och
att den också kan innefatta mer informella sammankomster. Termen möte
tycks, enligt min åsikt, allt mer ha kommit att ersätta begreppet sammanträde,
åtminstone i det privata näringslivet. I många sammansättningar tycks också
möte vara den självklara efterleden, som i personalmöte eller årsmöte. I företagsstudien har jag valt att använda begreppet möte. Det är helt enkelt det
ord deltagarna själva och deras kolleger använder om en i förväg överenskommen sammankomst med ett uppgifts- och resultatorienterat mål, knutet
till Företagets verksamhet. För att skilja mellan dessa sammankomster och
det spontana möte som kan äga rum vid ett tillfälligt sammanträffande mellan två eller flera personer var som helst i Företagets lokaler, kallar jag de
förstnämnda schemalagda möten (se avsnitt 6.3.2).
Schemalagda samtal i arbetslivet kan se ut på många olika sätt. Den
kanske mest studerade typen är samtal som äger rum mellan en institutionell
representant och en lekman i samband med till exempel läkarbesök eller
polisförhör, ett så kallat institutionellt samtal. De samtal som behandlas i
avsnitt 6.3, det schemalagda mötet och samtal vid problemlösning, är av en
annan karaktär då de äger rum mellan anställda inom ett och samma företag.
Mötessamtal vid svenska arbetsplatser studerades tidigt av Einarsson
(1971) som utifrån sex bandinspelade sammanträden bland annat kom fram
till att möten som utifrån icke-språkliga data bedömts som formella bland
annat innehåller längre repliker, lägre frekvens av samtidigt tal och en
tydligare formalism i val av tilltalsuttryck än möten som bedömts som mindre
formella. Einarssons studie visar också att mötesdeltagare, oberoende av
utbildningsnivå och social bakgrund, ändrar sitt sätt att tala beroende på
vilken roll de uppträder i under ett möte. I rollen som föredragande talar de
mindre spontant och mera medvetet än i rollen som diskussionsdeltagare. På
senare tid har Milles (2003) genomfört en omfattande samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten. Milles betonar att möten i egenskap av arenor för
informationsöverföring, diskussion och beslutsfattande kan antas vara ”viktiga
för deltagarnas möjligheter till makt och inflytande på de arbetsplatser och i
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de organisationer som de förekommer” (a.a. s. 9). Milles resonemang kring
makt och inflytande kommer till viss del att relevantgöras i närmast följande
avsnitt, 6.3.2 som berör deltagarnas kommunikation under schemalagda
möten. I den svenska forskningen kring möten i arbetslivet märks både
handböcker för hur mötesdeltagande kan gå till i teorin (se t.ex. Garlén &
Sundberg 2008) och empiriska studier av hur möten faktiskt går till (se t.ex.
Einarsson 1971, Milles 2003).
Arbetsplatsförlagda möten har naturligtvis även studerats internationellt.
Som redan nämnts i kapitel 2 ägnades nyligen en hel specialupplaga av tidskriften Journal of Business Communication (2009;1) åt mötessamtal,
meeting talk. De studier som presenteras i specialupplagan är empiriska och
vill genom mikroanalys av autentiska samtal bidra till förståelsen av arbetsplatsinteraktionens dynamiska natur (Asmu & Svennevig 2009:3). Bland de
aktuella undersökningarna märks såväl studier av traditionella möten, ansikte
mot ansikte, som de allt vanligare virtuella mötena29. Virtuella möten äger
rum med hjälp av datorstödd kommunikation (computer-mediated communication, CMC) där några eller samtliga mötesdeltagare är fysiskt spridda.
Flera av de internationella studier och projekt som tidigare presenterats i
avsnitt 2.1.2 har också i större eller mindre utsträckning behandlat samtal
under arbetsplatsmöten (t.ex. Holmes 2006, Koester 2006).
Tidigare forskning kring uppgiftsorienterat läsande och skrivande, som
tas upp i avsnitt 6.3.4, har tidigare behandlats relativt ingående i avsnitt 2.1.3
och kommer därför inte att kommenteras ytterligare i denna forskningsöversikt.

6.3.2 Schemalagda möten
Under beteckningen schemalagda möten har jag valt att sortera in möten
som äger rum mellan ett flertal personer och som kan beskrivas som
formella så till vida att de har ett förutbestämt innehåll och att specifika deltagare kallats via ett skriftligt dokument där tid, plats och mötestema angetts.
De arbetsplatsmöten jag här studerar kan hållas av flera olika anledningar,
till exempel för att planera, informera, rapportera, diskutera, fatta beslut eller
utvärdera. Till de schemalagda mötena har jag också valt att koppla konferensdeltagande. En av deltagarna, Naren, åker till Stockholm på en endagskonferens under tiden för min parallellstudie av honom och Igor. Jag hade
inte möjlighet att närvara vid konferensen och såg inte heller någon större
mening med att förse Naren med en bandspelare om jag inte själv var där.
Därtill var konferensen internationell och merparten av konferenskommunikationen skulle således ske på engelska. Narens konferensdeltagande har
29

Ordet virtuell uttrycker motsatsen till fysisk och används i mötessammanhang om de sammankomster där deltagarna inte träffas ansikte mot ansikte. Virtuella möten kallas ibland också
e-möten eller resfria möten. Exempel på sådana möten är videokonferenser, telefonmöten
och webbmöten.
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alltså inte dokumenterats ytterligare, mer än att det faktiskt ägt rum och
därmed utgör materialets enda professionella aktivitet som ägt rum utanför
Företagets byggnader (se tabell 3 i avsnitt 6.2).
Som tidigare nämnts blir virtuella möten allt vanligare i arbetslivet. Under
mitt fältarbete är inte någon av de personer jag studerat involverad i möten
där deltagarna befinner sig på olika platser men ändå både hör och ser varandra tack vare olika datorstödda hjälpmedel. Däremot deltar både Carolina
och Naren i telefonmöten under min observationstid. I båda fallen sitter
några personer från Företaget tillsammans i ett mötesrum och ringer från en
högtalartelefon upp en projektkollega i ett annat land. I Carolinas fall finns
kollegan i Schweiz och i Narens fall i Finland. Så snart telefonkontakten är
etablerad sker all kommunikation på engelska. Av den anledningen har jag
valt att inte närmare analysera eller gå in på dessa möten i min avhandling.
I följande avsnitt behandlas först de två industriarbetarnas och därefter de
tre tjänstepersonernas deltagande i schemalagda möten vid Företaget.
6.3.2.1 Industriarbetarnas deltagande i schemalagda möten
Industriarbetaren Goran kallas till avdelningsmöte varje tisdag medan Anna
förklarar att hon ytterst sällan går på möten, kanske några gånger om året.
Varken Anna eller Goran kallar själva till möten. Under mitt fältarbete kallades
inte Anna vid något tillfälle till möte och när jag frågade om hon trodde att det
var något möte på gång inom de närmaste veckorna svarade hon nekande. Jag
har alltså inte något exempel på deltagande i schemalagt möte från fältarbetet
hos Anna.
I enlighet med Gorans intervjusvar äger avdelningsmöten rum en gång i
veckan. På en anslagstavla som sitter väl synlig i industrilokalen informeras
de anställda om att avdelningsmöten äger rum varje tisdag, klockan 10.00 för
förmiddagsskiftet och klockan 16.00 för eftermiddagsskiftet. Under mitt
fältarbete hos Goran äger två avdelningsmöten rum. Det ena är ett extrainsatt
möte med anledning av att det andra skiftet vid Gorans avdelning inte fungerar
tillfredsställande. Till detta extramöte är båda skiften kallade och den vikarierande avdelningschefen, Axel, ber mig att inte närvara vid mötet eftersom
det är min första dag på arbetsplatsen och jag ännu är en obekant person för
de anställda. Som redan nämnts i avsnitt 5.7 motiverar Axel sin önskan om
att jag inte ska delta i mötet med att det är mycket viktigt att alla verkligen
vågar framföra sina åsikter och synpunkter.
Det andra, ordinarie, avdelningsmötet har flyttats fram från en tisdag till
en onsdag eftersom avdelningschefen vårdat sjukt barn under tisdagen.
Mötet, som observerats och videofilmats av mig, leds av avdelningschefen
Axel. Utöver Axel deltar Goran och ytterligare elva kolleger. Påfallande för
sammankomsten är de många skämt och ironiska kommentar som fälls såväl
före som under mötet. Det beteende och den jargong jag tidigare noterat i
lunchrummet och ute i produktionen tycks alltså följa med in i möteslokalen.
Innan mötet drar igång slänger någon till exempel en kommentar till Conny,
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som kommer bland de sista, och hänvisar honom till en sittplats längst fram i
lokalen: ”Conny du kom sist du får sitta längst fram”. Kommentaren utlöser
skratt bland flera av kollegerna. Att sitta längst fram under ett schemalagt
möte tycks alltså inte vara populärt. Under det aktuella avdelningsmötet
sitter de flesta på stolar runt väggarna medan platserna vid borden längst
fram närmast avdelningschefen gapar tomma. Einarsson (1971:54) har i sin
studie kommit fram till att den interaktion som äger rum under ett arbetsplatsmöte till största delen försiggår i närheten av ordföranden. De mötesdeltagare som sitter längst fram är alltså betydligt mer aktiva än de som sitter
längre bak i lokalen i de möten Einarsson spelat in. En anledning till att man
på Gorans arbetsplats inte vill sitta långt fram, nära Axel som kallat till och
håller i mötet, skulle kunna vara att man vill undvika att ta på sig rollen som
aktiv mötesdeltagare. Goran har valt en plats ungefär mitt i lokalen, med
ryggen mot ytterväggens fönster. En halvminut efter Connys entré dyker Jari
upp och som framgår av exempel 22 erbjuds även han en plats längst fram i
lokalen.
Exempel 22. Video 5.2.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Axel:

Jari här finns de ((pekar på borden längst
fram)) jättebra bord
Jari:
i helvete heller ja ska ha en stol me armstöd
Kollega 1: mmm där
Axel:
de fixar vi ((ser sig om och hittar vid bordet
allra längst fram en stol med armstöd som han
drar fram, varpå han gör en inbjudande gest med
handen))
Goran m fl: ((skrattar))
Kollega 2: nu finns de en
Kollega 3: du skulle inte ha sagt så mycke
Axel:
ja har bara overheads idag ni kommer inte se
nånting därbak
Goran:
jasså

Som framkommer av rad 1–2 och 5–8 i exempel 22 är även avdelningschefen Axel ironisk och fäller skämtsamma yttranden. Vid ett tillfälle, se
exempel 23, bemöter han ett analytiskt resonemang från Gorans sida med en
kommentar som får kollegerna att skratta och som jag anser vara disprefererad
och nästintill ansiktshotande i den aktuella, transaktionella, situationskontexten.
Axel visar overheadbilder och går igenom statistik i form av tabeller med
kurvor över avdelningens krediteringar under de senaste åren. Goran lägger
märke till en tydlig topp i en kurva och ställer en fråga om det.
Exempel 23. Video 5.2.1.
1
2
3
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Goran:
Axel:

men va händer där borta i maj och ehh juni månad
eller va- år tvåtusentre?
här borta? ((pekar långt till vänster i

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Goran:
Axel:
Kolleger:
Axel:
Axel:

tabellen, på en tydlig topp på vita duken))
jaa (.) va de inte där när vi började linda (.)
hundrasextitvå pool?
((slår ut med händerna)) ja vet inte ja ha- ja
har bara vart här i tre veckor [(nu)
[((skrattar))
(2.0)
ja vet inte (.) (va som hände)
(6.0)
ha men de e- e nedåtgående (1.0) innehåll
((byter OH-bild))

Kameran är dessvärre vriden mot Axel och inte Goran vid detta tillfälle och
jag har heller inte noterat i mina fältanteckningar hur Goran reagerar på
kommentaren. Axel skrattar inte själv och tittar inte heller på de skrattande
kollegerna utan vänder sig mot Goran under större delen av sekvensen. I rad
11 upprepar han det sakliga han tidigare sagt, att han faktiskt inte vet vad
som hände under maj och juni 2003. Detta skulle kunna tolkas som ett tecken på att han uppfattat hotet mot Gorans ansikte och vill avvärja det genom
att inte bygga vidare på den skämtsamma ram han infört, utan istället återgå
till transaktionella handlingar. Goran följer inte upp frågorna i rad 1–2 och
5–6 med någon ytterligare kommentar och det är svårt att veta hur han reagerar
i
exempel 23 eftersom jag inte ser hans ansiktsuttryck. Jag kan dock konstatera
att händelsen inte avskräcker honom från ytterligare engagemang i mötessamtalet. När inköp av en viss maskin tas upp till diskussion drygt tio minuter
senare framför Goran sin åsikt att det inte finns några garantier för att
maskinen kommer att fungera så som man önskar och att man därför bör
testa den före betalning. Åsikten bemöts med instämmanden från såväl kolleger som avdelningschefen Axel.
Under det observerade och videofilmade avdelningsmötet tar endast ett
fåtal av mötesdeltagarna egna kommunikativa initiativ inför hela gruppen.
Goran är alltså en av få som gör det. En annan initiativtagare är den finske
kollegan Jari. Under mötet är Goran aktiv genom såväl relationella som transaktionella kommunikativa handlingar (jämför skrattet i exempel 22 samt
frågan i exempel 23). Jag noterar att Goran under mötet bidrar med flera
olika uppgiftsorienterade handlingar, han analyserar, frågar och kommer
med förslag. Det beteende jag observerar är det han brukar visa upp i liknande sammanhang, nämligen att han brukar prata på avdelningsmötena. Jag
tolkar det också som att hans funderingar brukar vinna gehör, även om de
ibland utsätts för ett skämtsamt bemötande, som i exempel 23, vilket dock
inte är helt ovanligt på Gorans arbetsplats.
6.3.2.2 Tjänstepersonernas deltagande i schemalagda möten
Som redan konstaterats i kapitel 5 är tjänstepersonerna Carolina och Naren
mycket flitiga mötesbesökare. Carolina uppskattar att ungefär 40 procent av
141

hennes totala arbetstid går åt till mötesdeltagande och mötesförberedelser.
För Narens del är siffran ännu högre. Han uppskattar att 50 procent av den
ordinarie arbetstiden ägnas åt mötesdeltagande. Igor, däremot, ”hatar” möten
(se exempel 11 i kapitel 5) och hoppar gärna över dem om han kan. Under
observationen av Igor deltar han enbart i ett schemalagt möte med mer än två
deltagare. Därutöver kallas han vid ett tillfälle till lönesamtal med chefen.
Det möte Igor deltar i är ett projektgruppsmöte med fyra deltagare. En av
deltagarna talar inte svenska och därför hålls hela mötet på engelska. Mötet
är kort och varar enbart i cirka tjugo minuter. Deltagarna intar en förhållandevis passiv ställning, inte minst Igor som suckar ett flertal gånger innan
mötet kommit igång och en kvinnlig kollega som tycks vara starkt begränsad
av det engelska mötesspråket. Det är i princip enbart Bertil, som leder mötet,
som talar. Den icke-svensktalande kollegan ställer vid ett par tillfällen frågor
till de övriga, som Bertil besvarar. I övrigt är det Bertil som står för initiativen.
Efter ungefär tio minuter frågar Bertil Igor hur arbetet går och Igor yttrar då
sin första kommentar genom att avlägga en rapport på en knapp minut. I
slutet av samtalet saknar Bertil ett ord och vänder sig till de två svensktalande kollegerna med frågan ”uppskattning va heter de på engelska”. Igor
kommer snabbt till undsättning och ger honom substantivet ”estimation”. Jag
ser inte det engelska språket som förklaring till Igors passivitet utan det
handlar helt enkelt om ett tydligt ointresse från hans sida vad gäller schemalagda möten.
Carolina visar en helt annan inställning till möten. I likhet med industriarbetaren Goran är hon en av de mer aktiva deltagarna under det avdelningsmöte jag videofilmat och begär ordet flera gånger. Även Carolina
bemöts under det studerade mötet av en i mitt tycke snarast disprefererad
respons på en transaktionell handling. Även i detta fall är det avdelningschefen
som står för responsen. Under mötet går den relativt nytillträdda chefen Ulla
igenom en enkät som de 25 anställda vid avdelningen besvarat. I exempel 24
uttrycker Ulla förvåning och till viss del oro över vissa enkätsvar, där gruppen ligger långt under snittet i sin värdering. Carolina tar till orda för att ge
en alternativ förklaring till fenomenet.
Exempel 24. Video 1.0.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ulla:

Carolina:
Ulla:
Carolina:
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näe men ja ser ju på medelvärdet ja menar de
är ju de som jämfört med de här sticker ut (.)
eftersom den här gruppen oftast ligger över dc
snittet så känns de ju alarmerande när helt
plötsligt på vissa områden gruppen som så (.)
hamnar väldigt långt ner jämfört med med snittet
kan va de är mer krävande också ((slår ut med
handen))
va säger du?
kan va att personer är mer krävande ((någon
hostar)) å då (.) [de e olika sätt att se på va

12
13
14
15
16
17
18

Ulla:
Carolina:

Carolina:
Ulla:

[aaan
är de för kompetens dom verkligen ska besitta
å ((slår ut med handen och drar upp axlarna))
(3.0)
[kan va de olika å aaa
[jo (.) det kommer vi å se på en fråga
längre fram men om vi går vidare lite då

Jag tolkar det som att Carolina i rad 7 och 10 försöker reda ut varför avdelningen ibland ligger lägre än snittet och att hon kopplar det till att olika
personer ställer olika krav på en chef eller en projektledare eller vad det nu
kan vara. Ett lågt värde behöver alltså inte enbart tyda på att det man utvärderar anses vara bristfälligt utan kan också vara ett tecken på att de som
utvärderar ställer höga krav och har olika syn på vilken kompetens som är
relevant. I rad 9 bemöter Ulla Carolinas första tur med ett kort ”va säger
du?”. Carolina upprepar då, i rad 10, det hon sagt och Ulla bemöter detta
med ett något otåligt ”aaan”. Den stigande intonationen får Carolina att vidareutveckla sitt resonemang vilket till en början inte bemöts av Ulla utan
istället, i rad 15, leder till tre sekunders tystnad. Därefter, i rad 17–18, säger
Ulla att det hela kommer att tas upp i en fråga längre fram och går sedan
utan ytterligare kommentarer vidare. Jag kan i det inspelade materialet inte
uppfatta att Ulla återkommer till ämnet i någon fråga längre fram, som hon
sagt. Jag kan av sekvensen i exempel 24 inte heller avgöra om Ulla verkligen
uppfattat vad Carolina menar. Enligt min åsikt vore en prefererad respons i
rad 17 någon form av bekräftelse på att Ulla till slut hört och förstått vad
Carolina sagt, vilket hon ju i rad 9 talar om att hon inte gör. Istället för att
bekräfta förståelse skjuter Ulla Carolinas frågeställning på framtiden, och i
själva verket ifrån sig eftersom hon aldrig återkommer till ämnet, och går
raskt vidare. Inte heller Carolina låter sig avskräckas av avdelningschefens
respons, eller brist på respons, utan återkommer drygt femton minuter senare
med en ny kommentar kring enkäten och hur dess frågor kan tolkas på olika sätt.
Som nämnts i inledningen till detta kapitel kan missförstånd bero på att
någon i samband med en viss aktivitet fäller ett yttrande som av tolkaren
upplevs som främmande i den aktuella aktiviteten eller i den etablerade
ramen och att förståelse därför uteblir. I samband med ett professionellt möte
som Carolina kallat till och sedan leder uppkommer en sådan situation. Sju
representanter från olika avdelningar är närvarande för att diskutera ett visst
datorsystem. Mötet äger rum före sommaren och Carolina har i exempel 25
just frågat mötesdeltagarna hur mycket tid de uppskattar att de kan lägga ner
på det aktuella projektet under hösten. Hon håller alltså som bäst på att planera för den kommande projektverksamheten när en kollega, i rad 6–8, skiftar
från en transaktionell till en relationell kommunikativ handling.
Exempel 25. Video 1.4.2.
1

Carolina:

men ja vet ja planera å se till om de
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Lasse:

Martin:
Carolina:
Martin:
Carolina:
Lasse:
Carolina:

Sven:

överhuvudtaget att de går å köra projektet för
vi kan inte heller köra i olika takt ((höjer och
sänker händerna i otakt)) (.) så mycket så ja
får fundera å presentera nåt [i styrgruppen
[å i slutet (.)
slutet av augusti då är de lämpligt me sån här
räkkryssning (.) å [avslutning på de här
[pfff aja ((fnyser till och
börjar plocka ihop sina saker))
((skrattar till)) *va sa du (.) ja förstår inte
va du säger* ((viftar med händerna)) ähhh
han vill ut på sjön
vi ska((slår ut med handen och nuddar Carolinas axel))
de e lika bra de
aa okej neeej aa okej (.) neej de känns som attsom de ser ut å också känns att de ehh (.)
fortfarande finns inte riktade resurser å som de
ser ut så mycke- krävand- kräver väldit mycket
tid å eventuell mycke x å ja vet överhuvudtaget
int- om vi kommer att göra nånting (.) så ja får
diskutera mer med styrgruppen (1.0) för att de e
själv ägarskap vem som ska ansvara de ställer
lite krav att de ska finnas flera som är (.)
nej

Lasses inlägg i rad 6–8 kommer plötsligt och känns lite märkligt i det aktuella
sammanhanget. Man kan också fråga sig varför han överhuvudtaget fäller
kommentaren då han i rad 16 följer upp den genom att säga att det är lika bra
att Carolina inte förstår vad han säger. Dessutom nuddar han samtidigt vid
Carolinas axel som om hon på något sätt skulle behöva hans stöd. Jag ser
sekvensen som ett försök till utövande av makt från Lasses sida. Han utsätter
mötesledaren Carolina för en i sammanhanget mindre passande kommentar
som aktiverar underliggande kulturella och språkliga asymmetrier. Av Carolinas
reaktion att döma känner hon inte till begreppet ”räkkryssning” och tycks
inte heller vara beredd på att social samvaro ska tas upp mitt i hennes uppgiftsorienterande resonemang. Hon skrattar till och förklarar att hon inte
förstår vad Lasse säger och avslutar, i rad 12, sin tur med ett ”ähhh”. Av
mötets två övriga deltagare är det enbart en som reagerar, Martin, och han
gör det genom att i rad 9 fnysa till och sedan, i rad 13, ge Carolina en kort
förklaring genom att säga om Lasse att ”han vill ut på sjön”. I mitt tycke
hanterar Carolina den uppkomna situationen på ett kompetent sätt. Hon
förklarar att hon inte förstår och får snart klart för sig att det hon inte förstått
ändå inte varit relevant. Hon plockar då upp den tråd hon tidigare varit inne
på och återgår till att leda mötet, fördela ordet och planera det fortsatta projektarbetet. När mötet avslutas ungefär trekvart senare återkommer Lasse till sin
räkkryssning, vilket framgår av exempel 26. Om ämnet hade introducerats
här, i slutet av samtalet, hade Carolina troligtvis haft lättare att ta till sig det
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relationella innehållet eftersom det är i denna fas av samtalet det möjligtvis
hör hemma.
Exempel 26. Video 1.4.3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lasse:
Carolina:
Lasse:
Carolina:
Lasse:
Sven:
Lasse:
Sven:
Lasse:

ja vi får väl göra så gott de går
ja men så här räcker långt
ja
tack [så mycke
[ja bara de blir räkkryssning å
((skrattar))
å nå så här speciellt bakverk från (.)
trägen vinner eller ((skrattar))
från Bolivia

I exempel 26 känns det som om Lasse än mer än i exempel 25 utmanar de
aktuella rollerna. När mötesledaren tackar för mötet avbryter han henne
genom att komma tillbaka till räkkryssningen, det enda ämne som enligt min
uppfattning vållat ett visst kommunikativt bekymmer för Carolina under det
långa mötet. I rad 7 och 9 aktualiserar han tydligt Carolinas icke-svenska
ursprung genom att komma med förslaget att den kvinnliga mötesordföranden ska ställa sig och baka för att kunna bjuda på något ”speciellt bakverk”. Jag antar att Lasse är ute efter ett bakverk från uppväxtlandet, vilket
inte alls är Bolivia utan Colombia. Efter ”från” i rad 7 gör Lasse en paus vilket
skulle kunna tolkas som att han är osäker på Carolinas ursprung. Han är
dock inte mer finkänslig än att han i rad 9 drar till med ett land i Sydamerika,
som om det vore sak samma vilket.
Även Naren hamnar under ett möte han leder i en situation där en kollega
helt oväntat bemöter en uppgiftsorienterad fråga med ett mycket informellt
och frispråkigt svar. Sekvensen, som återges i exempel 27, utspelar sig precis
i början av det aktuella mötet, när Naren tar upp vilka personer som anmält
förhinder och vilka som kan tänkas dyka upp.
Exempel 27. Video 4.1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Naren:
Mats:
Naren:
Matti:
Naren:
Matti:
Marie:
Naren:

Matti:

aa okej ehh Linda hon är på semester
[David var e han?
[ehhh Hasse och (1.0) David och Vina
°Hasse är å skiter°
va? ((tittar upp från datorn och bort mot Matti))
Hasse är å skiter
((fnissar tyst))
(1.0)
((tittar först tyst på Matti, fnissar sen till,
tittar ner i datorn, sen på Matti sen ner i
datorn igen))
((dörren öppnas och smäller igen, Hasse kommer))
(°nu har han skiti klart°)
((Matti vänder sig mot Hasse))
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mats:
Matti:

Matti:
Elin:
Matti:
Hasse:
Matti:

[David å Vina
[han är å skite (.) dom fr- undra va du va *han
är å skiter sa ja*
((Matti uppmärksammar videokameran))
oj da
((skrattar till))
((skrattar)) de kom väl inte med på filmen va?
(1.0)
xxx å klippa bort da
((skrattar)

När Naren i rad 3 i exempel 27 frågar efter Hasse, David och Vina svarar
Matti tyst att ”Hasse är å skiter”. Jag tolkar det som att Naren trots att yttrandet uttalas relativt tyst uppfattar orden men ändå ställer sig frågande till
om han hört rätt. Naren yttrar i rad 5 ett betonat ”va?” och tittar samtidigt
upp från de datorkablar han håller på att installera och bort mot Matti. Matti
upprepar då det han nyss sagt vilket får Naren att fnissa och flera gånger titta
upp och bort mot Matti. Jag tolkar det som att Mattis ordval inte är det Naren
förväntat sig i den professionella aktivitet de befinner sig i och att Naren därför ber om en upprepning eller ett förtydligande, vilket han också får. Mötet
är förvisso i en inledningsfas men själva aktiviteten får ändå ses som formell
och transaktionell. I det här fallet tror jag att det spelar mindre roll att Naren
är andraspråkstalare. Även en förstaspråkstalande mötesledare hade troligtvis
reagerat på Mattis frispråkighet och ställt samma fråga som Naren: ”va?”. I
likhet med Carolina återvänder Naren efter den oväntade kommentaren till
det han tidigare höll på med, nämligen att diskutera vilka som förväntas närvara under mötet. Efter knappa tre minuter har alla anlänt och Naren markerar
då mötets formella start genom att säga: ”okej ((harkling)) välkomna till dagens
möte”.
Naren ger under fältarbetet intryck av att vara van vid och bekväm med
att både leda och delta i schemalagda möten, på såväl svenska som engelska.
Han blandar konsekvent in engelska ord och engelskt uttal i sina inlägg,
vilket inte tycks ställa till några problem för de förstaspråkstalande kollegerna.
Naren tycks inte heller själv ha svårt att förstå kollegernas kommentarer under
pågående möten, med undantag av Mattis inlägg i exempel 27.

6.3.3 Samtal vid problemlösning
Samtliga deltagare löser under mitt fältarbete yrkesrelaterade problem
tillsammans med en eller flera kolleger. Som framgår av tabell 3 i avsnitt 6.2
sker detta dagligen. Problemen kan röra såväl själva produktionen eller
arbetsuppgifterna som den tekniska och maskinella utrustningen. Många av
de problemlösande samtalen i företagsmaterialet är korta och varar kanske
inte i mer än några sekunder eller någon minut. Ett prov på hur det kan låta
ges i exempel 31 i avsnitt 6.4.2 där Goran förklarar för en kollega att han
saknar en viss konstruktionsdetalj och frågar ”har vi i reserv?”. Kollegan
146

svarar nekande och säger att Goran får ”gå till reparatören å kolla om dom
har nån”. Goran går då iväg till reparatören och får där tag i det han söker.
Carolina har, som tidigare nämnts, vissa problem med sin dator under mitt
fältarbete och kontaktar därför vid flera tillfällen Företagets helpdesk.
Vanligtvis sker kontakten via telefon och under telefonsamtalen hjälps man
åt att spåra och åtgärda de aktuella datorproblemen. Carolina är den klart
flitigaste telefonanvändaren bland deltagarna, sett till såväl inkommande
som utgående samtal.
Den av deltagarna som utmärker sig mest vad gäller samtal vid problemlösning är Igor. Han är ofta involverad i långa samtal med en enskild kollega,
där syftet är att lösa ett problem som uppstått i samband med programmering
eller testkörning av olika program. Dessa samtal är, till skillnad från dem
som nämnts tidigare i avsnittet, ofta planerade och inbokade. Exempel 28
visar hur det kan låta när Igor samtalar med en kollega för att lösa ett uppgiftsrelaterat problem.
Exempel 28. Egeninspelning, audio.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ludvig:
Igor:
Ludvig:
Igor:
Ludvig:
Igor:
Ludvig:
Igor:
Ludvig:
Igor:

Ludvig:
Igor:
Ludvig:
Igor:
Ludvig:
Igor:
Ludvig:
Igor:

Ludvig:

för att du har ju ehja?=
=i (.) princip ett problem här å de [är
[ja
om om du har ett externt fel (.)
ja
eh och efter en stund så övergår till internt
[fel
[ja ja
[dub- dubbelledning till exempel
[ja ja ja (.) jaa ja ska visa (1.0)ja d- de
visar sej att om traffomätningen då kommer ehh
eh då kommer ehm inom en period alltid in å
tillbaka in å tillbaka [s- så här
[mm mm
å detta har ja utnyttjat så att ja är alltid
stabil ja ska [ska nu över till externa delen
[mm ja okej bra (.) bra
så så se- ser du här va
mmm
å- och vi vi gör det- vi gör två tester här som
sagt ((klickar med datormusen)) ºja jävlarº
((fnissar till))
vi gör två tester här som sagt ((klickar med
musen)) aha ja kasta den okej (.) som är
((klickar vidare)) vi gör till å med två tester
som är nästan lika va
mmm

Igor och Ludvig sitter under samtalet framför Igors dator och försöker lösa
problem som uppkommit i samband med Igors programmering. Samtalet är
intensivt och innehåller många uppbackningar, ofta i form av samtidigt tal.
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Kollegerna använder ett fackinriktat språk med specialtermer som ”dubbelledning” i rad 10 och ”traffomätning” i rad 12. Den ena termen används av
Ludvig och den andra av Igor. Det är inte helt lätt för en utomstående att förstå vad som försiggår, men de båda problemlösarna tycks inte ha några som
helst problem att förstå det som sker och inte heller att förstå varandra. Igor
ger ett intryck av att mycket väl kunna hantera arbetsdagens kommunikation
i samband med professionella aktiviteter, inte minst den kommunikation som
äger rum under samtal vid problemlösning på tu man hand.

6.3.4 Uppgiftsorienterat läsande och skrivande
Deltagarnas skriftliga produktion och kontakt med skriven text varierar, som
konstaterats i kapitel 5, till viss del från individ till individ men framför allt
från yrkesgrupp till yrkesgrupp. Det kanske mest anmärkningsvärda kring de
fem deltagarnas skriftliga kommunikation är industriarbetarnas nästintill
obefintliga textproduktion under arbetstid. Ingen av dem läser heller särskilt
mycket, det handlar mest om att ta del av information i enstaka fält i produktionsrapporter och följesedlar. Då varken Anna eller Goran behärskar det
engelska språket blir det svårigheter om det dyker upp text på engelska.
De tre tjänstepersonerna, Carolina, Igor och Naren, läser och producerar
däremot många olika texter i sitt dagliga arbete. Den förteckning över
e-postkorrespondens som samlats in hos Naren visar att ärendemeningen i
samtliga e-brev Naren själv skrivit under de nio första månaderna av 2004 är
formulerad på engelska. Carolina och Igor producerar uppgiftsorienterad text
på både svenska och engelska. När de skriver omfattande rapporter och
redovisningar skriver de ofta på engelska, men det händer också att de
skriver på svenska. Under intervjun förklarar Igor vilka texter som vanligtvis
skrivs på svenska respektive engelska. Som framgår av rad 15–16 och 18–19
i exempel 29 skrivs lokala och mindre betydelsefulla texter ofta på svenska
medan det som går iväg externt ofta formuleras på engelska.
Exempel 29. Audio I2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Marie:
Igor:
Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
Marie:

dom texter du (.) får och ser i din arbetsvardag
va är de för typ av texter å [hur ofta läser du[ja de är de är
mest teknik och sånt
ja
de är mest teknik tekniska grejer och ehhär de instruktioner eller nya eh forskningsrön=
=ja allt sånt möjligt ja tekniska grejer som
(2.0) de är ganska lätt att f- läsa och förstå
men att skriva själv de är en annan sak=
=mmm=
=jag är m- fortfarande bättre på engelska
mhm mmm å dom texterna är ofta på engelska också
eller är de blandat

15
16
17
18
19
20

Igor:
Marie:
Igor:
Marie:

ja de är blandat ja dom lokala saker och mindre
betydelse är svenska
mmm
om de är nåntin som måste skickas utanför de är
på engelska
mmm

Exempel 29 visar också att Igor huvudsakligen läser ”tekniska grejer” och att
textläsning inte bereder några större svårigheter, men att det, inte helt oväntat,
är en annan sak att producera egen text (se rad 8–10). Under fältarbetet ser
jag inte Igor författa särskilt många texter på svenska. När han skriver e-brev
bifogar han ofta datafiler utan att skriva några längre kommentarer. Vid
några tillfällen formulerar han korta meddelanden på internchatten. Det rör
sig då vanligtvis om en förfrågan angående tid och plats för den aktivitet jag
kallat ”problemlösning med kollega”. Som redan nämnts tidigare, i avsnitt
5.5, ser jag inte heller Igor författa text i samband med mötesdeltagande. Till
det möte jag observerat kommer Igor utan papper och penna.
Vad gäller textproduktion i samband med möten är mitt intryck att
Carolina är den av de tre som är mest aktiv. Hon kallar ofta till möten via
e-posten, vilket ibland föranleder textproduktion i form av dagordningar eller
ett mer informellt meddelande av programpunkter. Carolina skriver också en
hel del mötesprotokoll.
Samtliga tjänstepersoner är flitiga e-postanvändare. De tar emot och skriver
ett antal e-brev varje dag, ibland med både interna och externa avsändare och
mottagare. Carolina och Naren har täta och många professionella externa
kontakter medan Igor har något färre. Både Carolina och Naren använder
datorns kalenderfunktion och lägger in sin veckoplanering där. Datorn och
e-posten är centrala verktyg i Carolinas, Igors och Narens yrkesutövande och
uppgiftsorienterat läsande och skrivande ingår i de dagliga arbetsuppgifterna.

6.4 Sociala aktiviteter
I följande avsnitt studeras och kommenteras de fem andraspråkstalarnas
deltagande i sociala kommunikativa aktiviteter. Genom att ta hänsyn till
deltagarnas intervjusvar och samtidigt studera det som faktiskt sker och
kommuniceras under arbetsdagen vill jag ge en helhetsbild av de tre socialt
inriktade aktiviteter som uppmärksammats i materialet (se tabell 3) samt
beskriva de kommunikativa handlingar deltagarna hanterar i samband med
detta. Jag kommer att få anledning att ansluta till den tanke som presenteras i
den kortfattade forskningsbakgrund som följer, nämligen att småprat inte alls
är så smått som själva termen låter påskina.
Det bör påpekas att även vad gäller sociala kommunikativa aktiviteter
studeras såväl tal som skrift. Tal behandlas i avsnitt 6.4.2 där deltagarnas
samtal under raster och pauser diskuteras samt i 6.4.3 som tar upp varaktigt
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småprat under arbete. Skrift utreds under rubriken ”Läsande och skrivande
med ett socialt syfte” i avsnitt 6.4.4.

6.4.1 Forskningsbakgrund
En av språkets grundläggande funktioner är att upprätthålla kontakt mellan
människor. En antropolog som tidigt ägnade intresse åt kommunikation och
sociala kontakter var Malinowski. Under 1920-talet introducerade han
begreppet phatic communion, vilket vanligtvis översätts till fatisk kommunikation. Begreppet har tidigare nämnts i en not i avsnitt 2.1.2 i avhandlingen.
Malinowski själv har definierat begreppet med orden: ”language used in
free, aimless, social intercourse /…/ a type of speech in which ties of union
are created by a mere exchange of words” (1923:149 ff.). Malinowski ser
fatisk kommunikation som något av ett fritt utbyte av ord och skiljer den från
andra typer av kommunikation som är mer uppenbart målmedveten (målinriktad). Även Schneider (1988) gör en liknande distinktion mellan zweckorientiert tal och phatic communion. Han menar att de två representerar helt
olika typer av tal, vilket många forskare idag inte håller med om (se till
exempel J. Coupland 2000:21 f., Koester 2006:52). Inom till exempel många
vårdyrken utgör småprat nämligen en väsentlig del av själva yrkesuppgiften.
Företeelsen småprat har intresserat många forskare, inte minst J. Coupland
som redigerat antologin Small talk (2000). Antologin syftar till att
utmana bilden av småprat som något smått. De senaste åren har allt fler forskare betonat småpratets potentiella storhet, inte minst i arbetslivet. Även om
Malinowski snarare såg den fatiska kommunikationen som ett medel att
kväva en hotande tystnad än något som kommunicerar idéer, beskrev han
fenomenet som något som ”establish bonds of personal union between people
brought together by the mere need of companionship” (1923:150 f.).
Holmes har vidareutvecklat denna tanke och återkommer ofta till småpratets
relationsstärkande och gruppuppbyggande funktion i arbetsplatssammanhang.
Hon skriver (2000a:57):
Small talk in the workplace functions like knitting. It can be easily taken up
and easily dropped. It is a useful, undemanding means of filling a gap between
work activities. Small talk oils the social wheels. /…/ It expresses and reinforce solidarity; it is a way of `doing collegiality´.

Även J. Coupland (2000) har kommenterat småpratets betydelse i arbetslivet
och menar att det är en “intrinsic part of the talk at work complex”.
Det finns starka kopplingar mellan Malinowskis begrepp fatisk kommunikation och det vi kallar småprat. Många använder de båda termerna synonymt.
En grundläggande aktivitet bland dem jag valt att kalla sociala är just småprat. Många gånger kan det vara svårt att skilja småprat från andra typer av
kommunikativa aktiviteter. I den här avhandlingen kommer jag inte att gå in
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på någon djupare definition eller analys av begreppet småprat utan nöjer mig
med att se småprat som till synes spontan interaktion med ett primärt socialt
syfte, som lätt kan påbörjas och lätt kan avslutas.
De forskare som tagits upp i denna forskningsbakgrund har samtliga
utgått ifrån talad och enbart talad interaktion. Trots att termen småprat direkt
refererar till en talad aktivitet vill jag påstå att företeelsen även kan förekomma i skriven form, inte minst i de relativt nya skriftaktiviteterna
e-postande, chattande och sms:ande.

6.4.2 Samtal under raster och pauser
Som redan nämnts vid ett par tidigare tillfällen märks relativt tydliga skillnader
mellan yrkespositionerna vad gäller möjlighet till samtal under raster och
pauser. Skillnaderna kan huvudsakligen kopplas till att tjänstepersonerna sällan har gemensamma och tidsbundna kafferaster, men att industriarbetarna
har det. Industriarbetarna Anna och Goran går alltid iväg till det egna lunchrummet under raster och luncher. Lunch- och kafferasterna är viktiga för
industriarbetarna. Förutom en stunds vila ger de också möjlighet till småprat
och social samvaro. Både Anna och Goran söker sig till andra personer
under rasterna än de kolleger de arbetar närmast i själva produktionen. Hos
såväl Anna som Goran används humor flitigt under samtalen i lunchrummet
och jag kan också märka en viss jargong. Samtalsstilen är direkt, ofta utmanande och tävlingsinriktad i Gorans lunchrum, som under min observation
enbart besöks av män, medan den hos Anna är mer indirekt, samarbetsinriktad
och understödjande. Under min observation består Annas lunchsällskap till
största delen av kvinnor. Mer om de skämt som riktas till eller från deltagarna
behandlas senare i avhandlingen, i avsnitt 7.3.
Goran förklarar under intervjun (se exempel 30) att även om han uppskattar
den direkta och utmanande jargong som råder på arbetsplatsen och i lunchrummet så saknar han en öppen och personorienterad dialog, där man faktiskt
får veta något om den man samtalar med.
Exempel 30. Audio I13.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:

Marie:
Goran:

sådana grejer har ja svårt att förstå att man
.hh man har- man jobbar här (.)
mmm
fast man vet inte hur- vad är du på eh
privatperson
nej
(3.0)
å sen plötslig dyker upp saker alltså- vi hade
en (.) en gammal gubbe som jobbat här i tjugi
tretti fyrti år ja vet inte
mmm
sen plötslig visa de sej att han hade .hhh (2.0)
((sägs med en suck)) ja misshandlat sin dotter å
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Marie:
Goran:

Marie:
Marie:
Goran:

Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:

sexuellt utnyttjat å sen så(3.0)
hmh (2.0) jaaa
man känner personen man jobbar man sitter med
dom varje da å äter mat å ändå man vet inte en
enda dugg
hmmm
(3.0)
om om när ni sitter å å fikar å å småpratar å så
ä- va ä- är det [är de mest om jobbet som
[de är alltid (0.4) nej det är
alltid jobbet de är alltid nåt annat de är
alltid skoj mot nån som är borta .hh
mmm mmm
de är inte så många som säger ehh privat
nej
inte en enda ord
(1.0)
[upplever du det[när när jag kommer då då berättar jag allt
mmm
fem minuter då då vet du hela mitt liv

Som framgår av rad 45 och rad 30 i exempel 30 menar Goran att det i
lunchrummet inte är så många som berättar något personligt, något från sitt
privatliv, men att han gärna gör det. Han saknar alltså en mer personlig och
öppen dialog under raster och pauser. Gorans efterlysning av personorienterat småprat skulle kunna ses som en önskan om en mer varierad interaktionsstil på arbetsplatsen. Jag upplever det som att det han beskriver i rad 33
och 35, att han ”berättar allt”, också är det han faktiskt gör under intervjun
och även i samtal med sina kolleger vid olika tillfällen under fältarbetet.
Dessa samtal äger dock vanligtvis inte rum i samband med raster och pauser
utan snarare ute i produktionen. Kanske föredrar Goran att föra samtal av
mer öppen karaktär med en person i taget och där inte så många hör, eller
kanske har han accepterat det faktum att kollegerna i lunchrummet är mer intresserade av ”skoj mot nån som är borta” (se rad 2526) än av något ”privat”.
Jag upplever det som att Goran är beredd att släppa sina arbetskamrater in på
livet och att det är ett medvetet val, men att han därigenom skiljer sig från
många av sina kolleger, vilket han också är medveten om. I rad 1214 i
exempel 30 får vi ett konkret exempel på hur han på ett känsloladdat sätt
berättar om en tidigare kollegas övergrepp på sin dotter. Han använder flera
olika kontextualiseringssignaler för att förstärka sina ord: pauser, en suck
och en djup inandning.
I exempel 31 går Goran in i lunchrummet för att fråga en kollega som
redan gått på rast om han har den reservdel som för tillfället saknas. Samtalet
inleds med transaktionellt tal, då Goran framför sitt ärende, men övergår
snabbt i relationellt tal. Utdraget återger hur det kan låta i lunchrummet på
Gorans arbetsplats.
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Exempel 31. Audio 5.1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Goran:
Kollega:
Goran:
Tornet:
Goran:
Tornet:
Goran:
Tornet
Goran:
Tornet:
Goran:
Karlsson:
Goran:
Karlsson:
Goran:
Karlsson
Goran:
Tornet:
Karlsson:
Tornet:
Karlsson:
Goran:
Kollega:
Karlsson:
Tornet:

va är Tornet?
han är där
((ropar)) Tornet
ähhh
ähhhhh du saknas en sådan (.) har vi i reserv?
nä (.) får du gå till reparatören å kolla om dom
har nån
nu nu får ni passa va ni säger (.) har micken
ja ja ser du har matlådan me dej
*matlåda* ((skrattar))
ja
ja (.) Karlsson hur är de me dej Karlsson
a de e ba bra
e de bara bra
ja de e skitbra
när ska du flyga till Thailand?
i mars
i mars?
var ska du nu Karlsson?
ja ska gå ut å jobba
jo- ska du gå ut å jobba?
ja har ett jobb å sköta ((sägs med stark röst))
((skrattar))
((skrattar))
((lämnar fikarummet))
jaså (.) när fick du de?

Som redan nämnts i kapitel 5 är det utmärkande för Gorans arbetsplats att så
gott som alla tilltalas med smeknamn eller efternamn. Karlsson kallas helt
enkelt vid sitt efternamn och vad gäller Tornet vet jag inte säkert om det är
en kortform av något efternamn, till exempel Tornberg, eller om namnet
kommer av det fysiska faktum att han är lång och reslig30. Tornets svar på
Gorans tilltal i rad 4 är speciellt, men enligt min mening inte helt oväntat i
den aktuella kontexten: manlig kollega tilltalar annan manlig kollega i
Gorans lunchrum under aktiviteten rast. Hade situationskontexten varit en
annan, till exempel ett lönesamtal med chefen, hade bemötandet varit klart
disprefererat. Goran reagerar på det snarast pubertala yttrandet genom att
upprepa det i något förstärkt och tillgjord form. Gorans information om
bandspelaren förvandlas i rad 9 snabbt till en lustighet anpassad till den
aktuella lunchmiljön. Goran vänder sig sedan till kollegan Karlsson med en
artighetsfras och får veta att det är ”skitbra” med Karlsson. Vid flera tillfäl30

Jag vill förtydliga att samtliga i avhandlingen förekommande egennamn, med undantag av
mitt eget, är kodade, så även Karlsson och Tornet. Tornet kallas i själva verket något annat
som dels skulle kunna vara en kortform av ett efternamn, dels skulle kunna anspela på hans
längd och reslighet.
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len under observationen märker jag en uttalad nyfikenhet bland kollegerna,
såväl i lunchrummet som ute i produktionen. Om någon reser sig och går
utan att säga något, frågar ofta någon vart kollegan är på väg. Ett exempel på
hur det kan låta vid ett sådant tillfälle ges i rad 1926. I rad 26 ser vi hur
Tornet riktar en ironisk kommentar, ”jaså (.) när fick du de?” (alltså ett jobb
att sköta), mot Karlsson efter det att Karlsson lämnat rummet. Yttrandet är
alltså, trots tilltalsformen ”du”, inte riktat mot Karlsson själv utan mot de
kvarvarande i rummet. Det skulle kunna ses som det som Goran i rad 2627
i exempel 30 beskriver som ”skoj mot någon som är borta”. Ytterligare ett
skämt, hämtat från Gorans lunchrum, som sker på bekostnad av någon som
är borta ges i exempel 46 i kapitel 7.
Det är inte ovanligt att Goran börjar sin rast i lunchrummet med att värma
mat eller hämta kaffe och samtidigt växla några ord med någon kollega, för
att därefter sätta sig vid ett ledigt bord och läsa en av de dags- och kvällstidningar som finns. Vid de tillfällena pratar han inte så mycket. Andra gånger
pratar han mer. Hur mycket han samtalar beror till viss del på vad som hänt i
världen och på arbetsplatsen och på vem eller vilka som sitter vid hans bord.
Som tidigare nämnts är de olika skiften ett hett ämne på Gorans arbetsplats
och det händer titt som tätt att man tar upp skiftens utformning till diskussion
under rasterna, vilket kan ses som uppgiftsrelaterad, problemlösande och
resultatorienterad interaktion under en social aktivitet.
Inte vid något tillfälle under min observation sitter industriarbetaren Anna
ensam vid ett bord under en rast. Det är inte ovanligt att det blir så fullt runt
bordet att man måste flytta om och hämta fler stolar för att alla ska få plats.
Det är heller inte ovanligt att ett från början gemensamt samtal övergår i
flera mindre och parallella diskussioner. Anna spelar många gånger en
central roll i de samtal som äger rum och hon tar ofta egna initiativ och
introducerar förhållandevis ofta nya samtalsämnen. Samtalen rör allt från
cykelhjälmar till trädgårdsodling och stämningen är avslappnad och vardaglig. Anna använder vanligtvis olika förtroliga epitet på dem hon tilltalar,
inte minst då hon pratar med kollegerna i fikagruppen. Exempel 32 är hämtat
från ett lunchsamtal där sju personer från fikagruppen sitter vid ett runt bord
i lunchrummet. När Anna precis satt sig inser hon att hon inte har någon kniv
att skära sitt äpple med.
Exempel 32. Video 2.2.1.
1
2
3
4
5
6
7
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Anna:
Kirsi:

Lisa:
Anna:

Kirsi (.) älskling (.) kan ja låna din kniv har
inte lust- de e bara att skära äpple
jaa vänta lite ((lyfter sin kniv från bordet och
låtsas slicka på den, skrattar sedan och ger den
till Anna))
((skrattar))
det gör inget (.) du kan slicka om du vill

Sekvensen visar i rad 1 hur Anna tilltalar sin kollega med epitetet ”älskling”.
Den visar också att stämningen är uppsluppen och så pass familjär att det
inte gör något om kniven man lånar använts av någon annan. Lite senare
under lunchen pratar några av kollegerna med varandra och Anna sitter tyst.
Plötsligt vänder hon sig till Kirsi, som sitter bredvid och också är tyst och
säger ”hej snygging”. Kirsi svarar genom att stryka Anna på kinden och även
hon säga ”hej snygging”. Komplimanger är mycket vanliga bland deltagarna
i fikagruppen.
Bland de tre tjänstepersonerna är det insamlade material som rör samtal
under raster och pauser betydligt mindre omfattande än hos industriarbetarna.
Igor valde under mitt fältarbete vanligtvis bort social samvaro under raster
och pauser och ville inte bli inspelad i samband med dessa, vilket jag naturligtvis respekterade. Min bedömning är att Igor samtalar under raster och
pauser där så krävs och förväntas av honom.
Naren stängde alltid av bandspelaren när han gick på lunch. Som redan
tagits upp i kapitel 5 är Naren mycket rörlig och går ofta runt i byggnaden
och småpratar med olika kolleger. Det är svårt att säga när han har rast och
när han inte har det, om han inte sitter ner i lunchrummet, men kanske kan
man säga att han tar en paus när han går runt och småpratar.
Naren uppskattar den svenska modellen med kafferaster och säger under
den inledande intervjun att han lärt sig mycket i samband med dessa. Kafferasternas småprat verkar ha gett såväl kulturella som språkliga kunskaper
och insikter, vilket exempel 33 visar.
Exempel 33. Audio I8.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Marie:
Naren:
Marie:
Naren:
Marie:
Naren:
Marie:
Naren:
Marie:
Naren:

Marie:
Naren:

Marie:
Naren:

ehhh sociala sammanhang hur fungerar de svenska
språket där (.) på raster till exempel
mmm
eller pratar ni engelska under kafferasterna
[och lunchrasterna
[nej de är- nej de är alltid svenska
mmm
ja
känner du att du hänger med och kan
ja ibland [då då så
[kan komma med dom kommentarer du vill
ja ((skrattar)) de är- ja de är- de- jag måste
säga jag har lärt mej ganska mycket med den
fikapaus fikarast
mmm mmm
och det är definitiv en som är unique i svenska
kulturet (1.0) man kan snacka ganska mycket
((skrattar)) och=
=du känner inte igen de från Singapore eller
Indien eller
nej nej nej man tar kaffe tillbaka till
arbetsbord och *jobbar*
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I rad 10 besvarar Naren min fråga om huruvida han hänger med i samtalen
under kafferasterna med orden ”ja ibland”. Min tolkning av den interaktion
han involveras i under raster och pauser är dock att han alltid hänger med.
Jag har, under mitt fältarbete, inte vid något tillfälle noterat motsatsen.
Exempel 33 tydliggör också att Naren värdesätter den svenska kafferasten
och han kallar den till och med, med engelskt uttal, för ”unique”. Naren har
också insett att det finns mycket kunskap att hämta i dessa sociala tillställningar, vilket uttalandet i rad 13–14 vittnar om. Han specificerar inte vad han
lärt sig, men man kan ana att det inte, eller åtminstone inte enbart, handlar om
yrkesprofessionell kunskap. Naren menar vidare, i rad 21, att han inte känner
igen konceptet fikarast från något av de länder han tidigare arbetat i.
Till skillnad från Igor och Carolina stannar Naren ofta till för att prata
med någon när han går och hämtar kaffe i kaffeautomaten. Även framme vid
kaffeautomaten samtalar han gärna med den han stöter på. Exempel 34 visar
hur Naren tar initiativ till att småprata med en kollega medan de väntar på att
automaten ska pytsa ut dryck i deras muggar.
Exempel 34. Audio 4.1.4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Naren:
Rune:
Naren:
Rune:
Rune:
Naren:
Rune:
Naren:
Rune:

Naren:

tjenare
tjenare
allt väl?
jo de är bra
(4.0)
e de bra?
ja (.) de går bra
mycke å göra å sånt
jo de är- de är mycke alltid (.) men just nu de
är ännu mer ((skrattar till))
mmm ((lite frånvarande röst)) ((fyller sin
kaffekopp i automaten)) ja ska trycka ner den
här (.) få lite energi
((skrattar))

Efter Narens skratt går båda iväg utan att säga något mer. Samtalet kan ses
som typiskt småprat. Det är Naren som tar initiativ till samtalet och det uppvisar inte någon som helst uppgifts- eller resultatorientering utan fungerar
relationsskapande. Det är också Naren som tar initiativ till att etablera en
skämtsam ram då han i rad 910 förklarar att ”just nu är det ännu mer”.
Rune stannar kvar i den etablerade skämtramen och förklarar i rad 1213 att
han ska ”trycka ner” sitt kaffe för att ”få lite energi”, vilket Naren skrattar åt.
Carolina och Igor tycks inte värdera fikarasten lika högt som Naren, utan
dricker oftast sitt kaffe framför datorn eller i Carolinas fall, på väg till något
möte. Inte heller under lunchen småpratar Carolina i någon större utsträckning och vissa dagar äter hon sin mat vid arbetsplatsen framför datorn.
Andra dagar sätter hon sig vid matbordet i avdelningens pentry. Jag upplever
det som att Carolina sällan tar rast och tolkar detta som att hon vill vara
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effektiv hela arbetsdagen, vilket hon inte tycks uppleva att hon är om hon tar
pauser.

6.4.3 Varaktigt småprat under arbete
De deltagare som står för klart mest varaktigt småprat under arbete, alltså
småprat som pågår ofta och under en längre tid, är industriarbetarna Anna
och Goran. Att så är fallet kanske inte är så anmärkningsvärt med tanke på
de olikartade uppgifter de två deltagande yrkespositionerna utför. Att småprata i samband med till exempel programmering är ingen lätt uppgift. Både
Naren och Carolina småpratar lite i samband med de möten de deltar i, framför allt då de inväntar en kollega som inte dykt upp. Efter ett möte småpratas
det sällan. Då skyndar alla istället iväg åt olika håll och vanligtvis har några
mötesdeltagare droppat av redan innan mötet är slut. I det material jag samlat
på mig från fältarbetet hos Igor är ”småprat under arbete” betydligt vanligare
än ”samtal under raster och pauser”, vilket också framgår av tabell 3. Det
mesta är sådant småprat som skett inför eller i samband med planerad problemlösning tillsammans med en kollega.
Både Anna och Goran småpratar mycket samtidigt som deras händer
arbetar. Grovt uppskattat småpratar både Anna och Goran mer än de samtalar om det pågående arbetet under själva monteringen. Relationella handlingar är således vanligare än transaktionella under arbete. Anna arbetar inte
i par på samma sätt som Goran, men har ändå ofta kollegan Liv eller någon
annan vid sin sida. I exempel 35 småpratar Anna och Liv med varandra samtidigt som de monterar.
Exempel 35. Audio 2.2.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anna:

Liv:
Anna:

Anna:
Liv:

o farao jag skulle ringa mina barn (.) en gång
till (1.0) men nu är dom i skolan säkert (1.0)
((skrattar)) jaa
((skrattar)) kom du å tänka på de- eller också
ligger dom å sover
nej (.) nej Olivia var uppe redan när eh (.) hon
satte på varma macka
(3.0)
skulle hon käka
jaja ((uttalas under en gäspning))

Anna tar initiativ till att småprata genom att i rad 1 utbrista ”o farao”. Inledningen är effektfull och ett bra sätt att påkalla uppmärksamhet. I rad 3 avslutar
Anna sitt yttrande med ett skratt och Liv är inte sen med att i rad 4 besvara
Annas solidariserande skratt. Sekvensen leder inte till något längre samtal.
När Liv yttrar ett ”jaja” under en gäspning väljer Anna att avstå från ytterligare kommentarer. Livs gäspning skulle kunna upplevas som ansiktshotande,
men gör sannolikt inte det i detta fall där Anna mer eller mindre tänker högt
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och där Liv och Anna känner varandra väl och är vana vid att prata med
varandra om allt möjligt.
Förutsättningarna för småprat är lite olika på Gorans och Annas arbetsplatser. En märkbar skillnad är att det är högre ljudnivå, helt enkelt bullrigare
hos Goran. Frågan är i hur stor utsträckning den fysiska arbetsmiljön påverkar kommunikationen. Det är inte så lätt att småprata i en bullrig miljö och
ibland upplever jag att turerna är ovanligt korta när Goran samtalar under
pågående arbete. Exempel 36 återger en sekvens med relativt korta turer.
Exempel 36. Audio 5.2.3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Goran:
Janne:
Goran:
Janne:
Goran:
Janne:
Goran:
Janne:
Goran:
Janne:
Goran:
Janne:

va blir nu på helgen?
de eee fest på lörda
fest?
ja
hemma hos dej eller?
nej ute vid Storby nästan
Storby?
ja
kompis eller (2.0) fyller år eller nå annat
eller?
fyller år
å då blir de lite mer bira
jaaa de blir de

Som så många gånger i mitt material är det Goran som tar initiativ till själva
samtalet. Rad 1 föregås av tystnad. Den interaktion som sedan uppstår kan
beskrivas som fåordig och informationstät. Vid ett par tillfällen upprepar
Goran, med frågeintonation, enstaka ord i det Janne sagt och det är naturligtvis svårt att säga vad det beror på. Det kan mycket väl vara så att Goran i rad
3 och 7 vill få en bekräftelse på att han i bullret hört rätt. Såväl Janne som
Goran ber om upprepning i så gott som alla längre sekvenser jag spelat in
och det är inte heller ovanligt att Goran harklar sig när han talar. Trots att
förutsättningarna inte är de bästa för småprat under arbete, är aktiviteten
kännetecknande för just Goran. Han småpratar betydligt mer under arbete än
i fikarummet, de sämre förutsättningarna till trots.

6.4.4 Läsande och skrivande med ett socialt syfte
Bland industriarbetarna förekommer under min observation inte något
skrivande med ett socialt syfte. Såväl Anna som Goran får dock skriftlig
information om kommande trivselaktiviteter. I Annas fall handlar det om ett
utskrivet e-brev, som överlämnas för hand, om en kommande fest för de
anställda i byggnaden. I Gorans fall rör det sig om ett meddelande på anslagstavlan om en gemensam fiskeutflykt.
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Av den e-poststatistik jag fått av Igor framgår att han har en hel del
kontakt med vänner och före detta kolleger i Slovenien. Igor berättar själv att
huvuddelen av denna kommunikation, som sker på slovenska, är av social
karaktär. Vad gäller läsande och skrivande med ett socialt syfte på svenska
anar jag att det under ett flertal av de ärendemeningar jag fått tillgång till
genom den nämnda statistiken, döljer sig ett meddelande av social karaktär.
Exempel på detta är till exempel ”Trevlig midsommar…” och ”Aftonbladet
Fiskade lax – fick 60 kilos flundra.jpg”. Bland de e-brev jag fått i sin helhet
och som skrevs eller togs emot under min observation finns ett meddelande
med socialt syfte. Det är kollegan Arvid som skrivit till Igor och ytterligare
en kollega. Innehållet återges i exempel 37.
Exempel 37. E-brev från kollega.
Hej,
Jag lade några bilder från förra veckans semester på
ntshare/ah/bild/, som förhoppningsvis visar att jag utnyttjade min ledighet väl.(I eftermiddag tar jag bort dem.)
Hälsningar
Arvid

Igor är intresserad av bilder och fotografering och kanske är det därför Arvid
skriver till just honom. De två har, som jag uppfattar det, inte mer med
varandra att göra än andra kolleger.
I den e-poststatistik Naren skrivit ut och gett mig finns färre ärendemeningar som leder tankarna till sociala syften än hos Igor. Så gott som alla
dessa är dessutom formulerade på engelska. Jag ser inte heller Naren direkt
läsa eller formulera några texter av social karaktär under min observation.
Den av deltagarna som skriver klart mest med ett socialt syfte under mitt
fältarbete är Carolina. Dels skriver och läser hon meddelanden på svenska
till och från privata vänner, dels skriver och läser hon meddelanden till och
från kolleger i CC, Colleagues Club. Som tidigare nämnts är CC en förening
för unga anställda vid Företaget. CC har regelbundna möten samt anordnar
med jämna mellanrum trivselaktiviteter för medlemmarna. Planeringsarbetet
sker huvudsakligen via Företagets internchatt eller via e-posten. Under min
observation planerade man för en kommande vinprovning och kontakten
mellan dem som stod för arrangemanget var stundtals tät. Inför vinprovningen
har Carolina skickat ut ett e-meddelande där hon frågat om någon kan hjälpa
till att handla det som behövs. Exempel 38 visar Davids svar på Carolinas
förfrågan och exempel 39 visar Carolinas respons på Davids svar.
Exempel 38. E-brev från kollega.
Hej Carolina
Skulle ju hört av mig t dig i fredags men gör det nu iaf...
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Är det till någon nytta om jag o Erik fr min grupp är med o hjälper
till på fredag fram till vinprovningen? Jag ska nämligen till Stockholm på kvällen men skulle gärna hjälpa till fram till kl 20.
Åtminstone jag kan hjälpa till lite på torsdagen också om det ska
handlas eller lagas mat då.
David

Exempel 39. E-brev 1:5.
Hej David ,
Det är inga problem att du åker 20. Jag är väldigt glad över att ni
kan komma.
Det är super att du kan hjälpa oss på torsdag.
Eftersom de stänger systemet kl. 19 så borde vi träffas på Lokalen
strax innan 18.
Jag hör av mig på onsdag.
Ha det bra!
Carolina

Davids brev är informellt till stilen och uppvisar såväl utelämnat skiljetecken
(efter ”Carolina” i hälsningsfrasen), ofullständig mening (utelämnat subjekt i
”Skulle ju…”), samt ett antal mer eller mindre vedertagna förkortningar.
Texten ger intryck av att vara snabbproducerad och effektiviserad. Det hade
varit intressant att kunna jämföra detta brev, som skrivits med anledning av
en social aktivitet, med ett brev David skrivit till Carolina i ett annat, mer
uppgiftsorienterat sammanhang. David och Carolina arbetar i olika byggnader och har inte någon rent professionell koppling till varandra. Något
uppgiftsrelaterat brev från David till Carolina, eller tvärtom, finns därför inte
med i det insamlade materialet. Trots att sammanhanget är det samma uppvisar Carolinas text ett mer traditionellt skriftspråk med fullständiga meningar och utskrivna ord. I flera av de brev Carolina skrivit har jag svårt att utifrån enbart stilnivån avgöra om det aktuella sammanhanget är socialt eller
professionellt. Jag märker alltså inte någon generell skillnad mellan brev av
social och professionell karaktär. Under intervjun förklarar Carolina att hon
är försiktig när hon skriver, vilket kan vara en förklaring till att hon håller sig
till en relativt formell och traditionell brevstil, oavsett brevets syfte. Det
händer dock att hon skickar iväg meddelanden som består av enbart ett par
ord, ofta i form av positiva utrop, såsom ”Tack! /Carolina” eller ”Bra jobbat!
/Carolina”. Dessa kan vara respons på såväl sociala som mer professionella
e-brev.
I likhet med Anna och Goran tar Carolina del av en skrivelse, utskickad
via e-posten, som rör en trivselaktivitet för den egna avdelningen. I Carolinas
fall handlar det om en golftävling, som till slut blir inställd.
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6.5 Aktiviteter knutna till frivilliga uppdrag
De aktiviteter jag valt att kalla frivilliga uppdrag är speciella på olika sätt.
Framförallt är de speciella så till vida att jag inte varit förberedd på att en
sådan typ av aktivitet skulle dyka upp i mitt material. Övriga aktiviteter som
uppmärksammats i detta kapitel hade jag i förväg anat att jag skulle kunna
finna, men de frivilliga uppdragen är något av en joker. Jag har heller inte
stött på någon tidigare forskning som tar upp den här typen av arbetsplatsförlagd verksamhet.
Speciellt i detta sammanhang är också att de frivilliga uppdragen är något
de båda kvinnorna i företagsstudien, Carolina och Anna, har gemensamt. Här
kan det finnas anledning att göra kopplingar till Fletchers forskning kring det
hon kallar Disappearing acts (2001), där hon menar att det råder en maskulin
logik i synen på effektivitet i olika organisationer och att denna logik framstår som naturlig, rätt och självklar. Fletcher påtalar att relationella attribut
och handlingar vanligtvis inte betraktats som styrkor utan snarare som
feminina drag kopplade till kvinnors större emotionella behov. De relationella
handlingarna beskrivs som disappearing acts, vilka Fletcher vill lyfta fram i
ljuset och benämner ”a feminine logic of effectiveness” (a.a. s. 14, kursiv i
original). Det kan tyckas långsökt att kalla de frivilliga uppdrag som förekommer i företagsstudien för feminin effektivitetslogik och att hävda att
verksamheten bidrar till ökad produktivitet, men faktum är att allt fler forskare pekar på de relationella handlingarnas betydelse, inte minst i yrkeslivet
(se tidigare resonemang i avsnitt 2.1.2).
Det frivilliga uppdrag Carolina har är ett ordförandeskap i Colleagues
Club (CC). Jag har inte någon inspelning från Carolina som visar aktiviteten
frivilligt uppdrag, men väl några insamlade e-brev och även chattmeddelanden
som jag skrivit av från Carolinas datorskärm. Exempel 40 visar ett av de
brev som gått ut till ledamöterna i CC:s styrelse.
Exempel 40. E-brev 1:37.
Vi kan ha mötet hos mig och sedan grilla där jag bör eller gå till en
park i närheten, som t.ex Storparken.
Andra förslag?
Carolina

Brevets innehåll visar att uppdraget innebär såväl mötesdeltagande som
planering av och deltagande i sociala aktiviteter. Verbet bor är felskrivet i
brevet.
Anna bedriver tillsammans med ytterligare tre kvinnliga kolleger ett slags
affärsverksamhet i det egna lunchrummet. Jag har valt att kalla såväl aktiviteten som de fyra kollegerna för kioskgruppen. Kioskgruppen ansvarar, på
eget initiativ, för inköp och försäljning av glass, godis, kaffebröd, läsk och
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mikromat i den byggnad där de arbetar. Varorna säljs till ett pris strax över
inköpspris och vinsten går till något som främjar trivseln på arbetsplatsen.
Det har tidigare varit en sommarlunch, en fördrink i samband med en personalfest och vid ett tillfälle en liten julklapp till alla anställda i byggnaden.
Genom kioskverksamheten utmanas Annas kommunikativa kompetens på
olika sätt. Det handlar inte enbart om att köpa in varor utan med jämna
mellanrum får kioskgruppen också agera indrivare, med allt vad det innebär i
form av strategier och ansiktsarbete. Anna förklarar under intervjun att det
inte alltid är så kul att driva in skulder, men under observationen gör hon det
till synes utan att tveka och utan att visa några obehagskänslor inför uppdraget.
Exempel 41 visar hur det kan låta när Anna utövar sitt kioskuppdrag i lunchrummet.
Exempel 41. Video 2.2.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anna:

Hasse:
Anna:

Anna:

((håller kioskens skuldlista i händerna och
vänder huvudet in mot rummet)) Hasse hade du
nåra skulder vännen? nej du har [betalat (.) jo
[du fick av mej
igår de gjor- ((höjer pekfingret i luften))
de e sant (.) ja bara hälsar så där (.) kollar
(3.0)
Jonas är här (.) Pettersson ((vänder sig till
Pernilla i kioskgruppen)) het- visst heter han
Pettersson han som sitter där?

I exemplet tilltalar Anna en kollega utan att ens ha hunnit kontrollera
huruvida han har en skuld eller inte. När det visar sig att han redan betalat
ursäktar sig Anna i rad 6 med att hon ”bara hälsar så där (.) kollar”.
Det frivilliga uppdrag Anna är involverad i gör att hon kommer i kontakt
med och samtalar med så gott som alla anställda i byggnaden där hon arbetar,
alltså närmare 70 personer. Genom kioskarbetet har Anna också lärt sig
namnen på nästan alla, vilket säkerligen underlättar och stimulerar framtida
kommunikation.

6.6 Sammanfattande diskussion
Med utgångspunkt i Levinsons aktivitetsteori från 1979 har jag identifierat
sju olika kommunikativa aktiviteter i mitt material. Tre av dem: samtal vid
schemalagda möten, samtal vid problemlösning med kollega/kolleger och
uppgiftsorienterat läsande och skrivande ses som mer professionella, medan
ytterligare tre: samtal under raster och pauser, varaktigt småprat under arbete
och läsande och skrivande med ett socialt syfte identifierats som mer sociala.
Utöver dessa aktiviteter har jag uppmärksammat något jag finner intressant
på flera sätt, nämligen aktiviteter knutna till frivilliga uppdrag. Dessa frivil162

liga uppdrag, som skapar nya kontakter och i hög grad bidrar till positiv
samvaro med andra vid arbetsplatsen, var inte något jag hade väntat mig att
finna i materialet och de äger enbart rum hos kvinnorna i studien.
Något jag betonat i kapitlets första avsnitt är att det bland alla typer av
aktiviteter finns såväl transaktionella som relationella kommunikativa handlingar, vilket innebär att deltagarna mycket väl kan interagera kring olika
yrkesuppgifter under raster och pauser samtidigt som de kan komma med
yttranden som syftar till att bygga relationer under ett pågående formellt
möte. Vid analys av mitt material har det visat sig att detta faktum kan vålla
svårigheter för deltagarna i företagsstudien. Carolina uttrycker explicit att ”ja
förstår inte va du säger” när en kollega plötsligt lägger in ett relationsorienterat
yttrande mitt i ett möte. När Naren frågar om någon vet var en av kollegerna
som ska delta i det aktuella mötet är, och får till svar att ”han är å skiter”, ber
han genast om upprepning genom ett betonat ”va?”. Talaren uttrycker sig
förvisso med låg röst men av Narens reaktion att döma tolkar jag ändå inte
den uteblivna förståelsen och begäran om upprepning som fonologiskt
betingade. Naren använder själv ordet ”skit” och därför borde inte heller
några lexikala svårigheter föreligga. Jag ser snarare Narens begäran om upprepning och Carolinas uteblivna förståelse som pragmatiskt eller diskursivt
betingade. Även andra forskare (se t.ex. Clyne 1994 och
avsnitt 2.3) har funnit   Ú¤  ¤
¤ ¤        Ǧ
  ¡   Ǥ De ord och uttryck som ställer till svårigheter kan i Narens och Carolinas fall ses som
oväntade eller disprefererade i den aktuella, professionella, kontexten.
Pragmatiska och diskursiva missförstånd av det här slaget kan ofta
kopplas till människors olika kulturella kompetenser och erfarenheter. Att
människor från olika kulturer kan tolka aktiviteter på olika sätt skulle jag
vilja illustrera med hjälp av en egen erfarenhet. Under ett internationellt
läger för ungdomar, anordnat av Röda korset, blev alla deltagare ombedda
att framföra något från sitt respektive hemland. Vi från Sverige arrangerade
ett luciatåg med vita lakan, levande ljus och några sånger. Efter framträdandet
kom en av deltagarna från Sudan fram till mig och frågade med uppskattande
min om det vi visat var en typisk svensk dans. I Sverige ser vi väl knappast
luciaframträdandet som en dans, men exemplet visar att en aktivitet, och de
regler som gäller för den, kan tolkas på helt olika sätt beroende på tolkarens
tidigare erfarenheter, vilka kan kopplas till personens kulturella repertoar. På
motsvarande sätt kan det vara svårt för en person som inte har någon tidigare
erfarenhet av det svenska arbetslivet att tolka de aktiviteter och de kommunikativa handlingar som förekommer under en vanlig arbetsdag. Att till
exempel konfronteras med konceptet kafferast, eller fika, kan vara nog så
problematiskt och komplicerat. Det handlar om så mycket mer än att få i sig
en kopp kaffe, vilket Naren under intervjun tydligt visar att han förstått. Han
beskriver den svenska kaffepausen som ”unique” och det kanske den är
163

också, inte enbart för att den faktiskt existerar och uppmuntras av chefer och
företagsledning, utan kanske snarare för att den fyller så många olika funktioner, inte minst av kontakt- och relationsskapande karaktär.
Att integreras i en ny arbetsmiljö, i ett nytt land kräver medvetenhet kring
såväl de aktiviteter som förekommer under en vanlig arbetsdag som de
kommunikativa handlingar som kan och bör ingå i de olika aktiviteterna.
Trots att det i företagsmaterialet finns situationer där missförstånd uppstår
och förståelse uteblir talar mitt material för att deltagarna besitter en stor
medvetenhet kring de aktiviteter de deltar i och de kommunikativa handlingar
de hanterar under en vanlig arbetsdag. Om man enbart observerat Igor, utan
att intervjua honom, hade man kunnat tro att han helt missat kafferastens
sociala och relationsskapande värden, eftersom han så sällan ”sitter där”.
Men genom intervjun får vi veta att hans frånvaro är medveten och självvald.
Han förklarar inte frånvaron med att han inte tycker om kaffe utan kopplar
direkt till det sociala spel som hänger så intimt samman med kaffepausen.
Även om Igor under intervjun kallar sig själv ”ensamstöring” har jag noterat
att han ofta och gärna arbetar i par. Han söker sig till pararbete men ifrån
större grupper. Tjänstepersonerna Carolina och Naren ägnar en stor del av
sin arbetstid åt att planera, förbereda, besöka och dokumentera olika gruppmöten. Igor ägnar nästan ingen tid alls åt liknande aktiviteter. Kan han hoppa
över ett möte gör han det. Däremot sitter han ofta framför datorn tillsammans med en kollega i taget och löser olika arbetsrelaterade problem. Någon
total ensamstöring är han alltså inte.
Utifrån de iakttagelser och inspelningar som gjorts samt utifrån deltagarnas
egna berättelser kan konstateras att den dagliga kommunikationen och deltagandet i olika kommunikativa aktiviteter skiljer sig åt på vissa sätt som direkt kan kopplas till aktuell yrkesposition. Såväl den muntliga som den
skriftliga kommunikationen uppvisar olikheter. Tjänstepersonerna möter och
hanterar skrift på ett helt annat sätt än vad industriarbetarna gör. Industriarbetarna deltar i skriftliga aktiviteter i mycket liten utsträckning och inte på
något annat språk än svenska, medan tjänstepersonerna läser och skriver sig
igenom en betydande del av arbetsdagen, relativt ofta på engelska.
Industriarbetarnas och tjänstepersonernas kommunikation skiljer sig inte
enbart åt i samband med yrkesrelaterade uppgifter utan skillnader märks
även i sociala sammanhang, under raster och pauser. För industriarbetarna
innebär rast ett schemalagt avbrott där man lämnar sin arbetsbänk och förflyttar sig till lunchrummet. Tjänstepersonerna går sällan till lunchrummet
för att sitta ner, dricka kaffe och småprata. De går snarare och hämtar en
kopp kaffe och fortsätter sedan där de var. Småprat under raster är alltså
betydligt vanligare bland industriarbetarna än bland tjänstepersonerna. De
båda industriarbetarna utför en hel del mekaniskt arbete och har möjlighet att
småprata med varandra under tiden. Tjänstepersonernas arbetsuppgifter är av
annan karaktär och kan inte lika lätt kombineras med småprat. Tjänstepersonerna ges däremot möjlighet till småprat i samband med att de inväntar
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någon eller några mötesdeltagare som ännu inte dykt upp till ett annonserat
möte. Det händer också att tjänstepersonerna stannar till och småpratar med
en kollega på väg till skrivaren, kaffeautomaten eller liknande.
Bland industriarbetarna märks en tydlig jargong och ett ihärdigt skämtande,
i såväl formella som informella situationer, något som inte blir lika tydligt
hos tjänstepersonerna. Många forskare, bland andra Holmes (2000b), menar
att en av de mest grundläggande sociala funktioner humor fyller är att skapa
och bibehålla solidaritet samt att markera grupptillhörighet. De humoristiska
sekvenser och även det småprat som spelats in vid Företaget verkar fylla just
de funktionerna, vilket kommer att behandlas ytterligare i kapitel 7.
Det är lätt att tro att kunskaper i det svenska språket är viktigare ju mer
kvalificerade arbetsuppgifter man har. I företagsstudien pekar dock tendensen
i motsatt riktning. Tjänstepersonerna kan sköta sina arbetsuppgifter och ta
del av viktig information även om de varken förstår, talar eller skriver
svenska. Så länge de behärskar det engelska språket fungerar yrkesutövandet
och de flesta kommunikativa aktiviteterna ändå. För den som arbetar på
industrigolvet ser det annorlunda ut. Här kan man inte förvänta sig att aktiviteter äger rum eller att information framförs på något annat språk än svenska.
Man kan inte heller ta för givet att kollegerna har något ytterligare gemensamt språk, utöver svenskan. Den industriarbetare som inte talar och förstår
svenska halkar enligt min bedömning efter såväl professionellt som socialt
och får svårt att sköta sina arbetsuppgifter. Den tjänsteperson som inte
behärskar det svenska språket klarar ändå av de professionella aktiviteterna
men får svårt att ta del av de sociala. Flera tidigare studier har betonat de
sociala aktiviteternas betydelse och resultatet i detta kapitel visar att den
sociala kommunikationen är omfattande och viktig, inte minst bland industriarbetarna.
Något jag ser som intressant och ett viktigt resultat i kapitel 6 är de fem
deltagarnas förmåga att hantera de olika kommunikativa aktiviteter de ingår i
under en vanlig arbetsdag. Det finns inga manualer som talar om vilka samtalsoch textsituationer man måste kunna hantera vid Företaget och hur man
faktiskt gör i olika situationer. Ändå anser jag att de fem deltagarna behärskar
de kommunikativa aktiviteter de är involverade i och sina yrkesroller väl.
Det tycks vara ett resultat av implicit inlärning och insocialisering.
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7 Relationsskapande interaktion: skämt,
komplimanger och berättelser

I det analyserade företagsmaterialet framträder med varierande tydlighet
olika relationsskapande handlingar i deltagarnas interaktion. Handlingarna
kan ses som en orientering mot olika relationsrelaterade kommunikativa mål.
I kapitel 7 och kapitel 8 tar jag upp den interaktion i företagsstudien som
tycks bidra till att bygga upp och stärka goda relationer, kollegialitet och
laganda mellan deltagarna och deras arbetskamrater. Som redan konstaterats
i kapitel 6 förekommer de språkliga medel som används för att nå relationsskapande och gruppstärkande mål inte enbart i rent social interaktion, utan
kan även uppträda i interaktion av uppgiftsorienterad och professionell
karaktär.
Gruppkänsla och goda relationer kan byggas upp på olika sätt. Några
fenomen jag särskilt uppmärksammat i mitt material och som i tidigare
forskning lyfts fram som just relationsskapande och lagbyggande är småprat,
humor, komplimanger och andra positiva värderingar samt berättandet av
historier och anekdoter. De nämnda företeelserna har i olika studier kring
kommunikation på arbetsplatsen kopplats till att bygga lag (creating team),
vilket anses vara en relational practice (Fletcher 1999:2, Holmes 2006a:74).
Relational practices, vilket jag översatt med relationsskapande praktiker,
behandlas vidare i avsnitt 7.2. Eftersom småprat redan behandlats i kapitel 6
kommer jag inte att diskutera fenomenet vidare i detta kapitel utan fokuserar
här på den uppbyggnad av laganda som sker genom användandet av humor,
komplimanger och andra positiva värderingar samt berättandet av historier
och anekdoter. I kapitel 7 behandlar jag således olika former av relationsskapande interaktion som uppmärksammats i företagsmaterialet och som
även i tidigare forskning lyfts fram som just relationsskapande och solidariserande.
I deltagarnas kommunikation har jag lagt märke till ytterligare ord och
fraser som i likhet med skämt, komplimanger och berättelser inte tycks vara
direkt nödvändiga för att nå transaktionella mål eller förståelse, men som
ändå fyller en viss funktion i kommunikationen. Enligt min tolkning används
de iakttagna uttrycken snarast för att skapa goda relationer och en känsla av
samhörighet och gemenskap. De ord och fraser jag fattat intresse för i företagsmaterialet, och som i tidigare arbetsplatsstudier sällan kommenterats i
samband med uppbyggandet av gruppkänsla och goda relationer, är svordomar
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och hälsningsfraser. Svordomar och hälsningsfraser tas upp till diskussion i
ett separat kapitel, kapitel 8. Utifrån företagsstudiens empiri har alltså tre
fenomen särskilt uppmärksammats och identifierats som relationsskapande
och solidariserande till sin funktion. De aktuella fenomenen är relationsskapande praktiker i form av humor, komplimanger och berättelser, som
presenteras i detta kapitel, samt svordomar och hälsningsfraser som behandlas
i närmast följande kapitel.
Efter denna inledning följer i avsnitt 7.1 först en koppling till tidigare
forskning och till vissa analytiska utgångspunkter. I avsnitt 7.2 kommenteras
relationsskapande praktiker och då främst ”creating team”, att bygga lag.
Avsnitt 7.3 behandlar humor medan avsnitt 7.4 beskriver de komplimanger
och andra positiva värderingar jag uppmärksammat i företagsmaterialet.
Avsnitt 7.5 tar upp deltagarnas berättande av historier och anekdoter och sist
i kapitlet sammanfattas och diskuteras de presenterade resultaten.
Genom hela kapitlet ligger huvudfokus på de fem deltagarnas kommunikation. För att markera att det som studeras är interaktion och för att möjliggöra vissa jämförelser kommer även kollegernas kommunikativa handlingar
ibland att uppmärksammas. Något annat jag vill påpeka är att avsnitt 7.3 och
7.5 enbart utgår ifrån det inspelade talspråksmaterialet, eftersom varken
humor eller berättande av historier och anekdoter förekommer i det skriftmaterial jag samlat in.

7.1 Tidigare forskning och analytiska utgångspunkter
Språket, och inte minst samtalet, anses vara utmärkande för människan som
art. Samtalet utgör en av de äldsta formerna för mänsklig social aktivitet och
social samvaro (Green-Vänttinen 2001). Det interaktionella samspelet
mellan individer är viktigt på många sätt, inte minst i samband med språktillägnande. Som Bakhtin (1981), Linell (1998) och många andra konstaterat
skapas mening och förståelse genom dialogisk interaktion mellan människor.
Möten mellan olika perspektiv, inställningar och erfarenheter lägger grunden
för människans kunskapsutveckling. Samtalet är den naturliga miljö där
språk och tänkande utvecklas. Green-Väntinen lyfter i sin avhandling från
2001 också fram lyssnaren. Hon menar att även lyssnandet är en aktiv handling och att talaren är inställd på att lyssnaren ska vara aktiv (a.a. s. 16).
Mänskliga relationer utövar inflytande över diskursen samtidigt som relationer
byggs upp genom interaktion.
Att integreras i en ny miljö är en utmaning för de flesta människor, inte
minst för dem som i den nya miljön förväntas kommunicera på ett annat
språk än förstaspråket. I yrkeslivet utgör språket och interaktionen en viktig
del av arbetsvardagen och antas också vara av central betydelse för integrationsprocessen såväl ute i samhället som på arbetsplatsen. Sett i ett arbetslivsperspektiv vill jag påstå att språkets inkluderande och sociala funktioner
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är viktiga vid skapandet av gynnsamma förutsättningar för goda produktionsvillkor, goda relationer och positiv integration på arbetsplatsen och i
den nära arbetsgruppen. Den som vill vara delaktig i uppbyggnaden av
gruppkänsla och goda relationer på sin arbetsplats bör vara medveten om att
såväl talar- som lyssnarförmågor påverkar bygget.
Som redan nämnts i avsnitt 3.1.1 och 6.1 har människor olika mål med sin
kommunikation och dessa kan på ett övergripande plan delas in i uppgiftsorienterade (transaktionella) eller relationsrelaterade (relationella). Den
interaktion och de mål som uppmärksammas i detta kapitel av avhandlingen
är de relationella.
En inriktning som är användbar för den som vill studera interaktionsdeltagares diskursiva mål och intentioner är den interaktionella sociolingvistiken.
De kontextualiseringssignaler Gumperz identifierat (1982, 1999) och som
tidigare behandlats i avsnitt 3.2.1, utgör en resurs för såväl talare som lyssnare.
De används för att signalera eller dra slutsatser om ett yttrandes inramning
eller intentionen bakom uttalandet. Kontextualiseringssignalerna är också
betydelsefulla för mig i min tolkning av olika yttranden. I min tolkning och
analys av relationella kommunikativa handlingar i företagsmaterialet använder
jag alla analysredskap som står till buds. Jag studerar såväl den yttre kontexten
som den inre. Jag tar hänsyn till talarens eller skribentens egna signaler och
markeringar, vilka exempelvis kan bestå av pauser, tvekljud, ordbetoning
eller skrattande röst. Jag använder också samtalspartnerns signaler och
markeringar, till exempel genom att studera preferensstrukturen för den så
kallade andraturen i ett närhetspar (närhetspar och preferensstruktur har
tidigare behandlats i avsnitt 3.3). När jag avgör vad som bör ses som skämt
eller humor utgör prefererade andraled ett viktigt riktmärke. Jag kombinerar
således ett utifrånperspektiv med ett deltagarperspektiv och utgår ifrån såväl
talarens initiativ som lyssnarens responser.
Det bör tydliggöras att jag i min studie aldrig med säkerhet kan veta vilket
mål en deltagare har med sin interaktion eller vilket syftet med ett visst uttalande är. I likhet med interaktionella ramar är kommunikativa mål något som
sällan diskuteras explicit i själva interaktionen. Det hör inte till vanligheten
att någon kommenterar sitt småpratande eller skämtande med att berätta att
det är just småpratar eller skämtar man gör och att man gör det för att skapa
en god relation eller en kollegial atmosfär. Genom att använda olika diskursiva verktyg, såsom kontextualiseringssignaler och preferensorganisation,
vill jag i det följande beskriva de yttranden jag tolkar som relationsskapande.
Relationsskapande kommunikation och orientering mot relationella mål
kan framträda i olika sammanhang och på många språkliga nivåer. I mitt
material har jag identifierat relationsskapande företeelser på såväl lexikal
nivå (t.ex. svordomar) som frasnivå (t.ex. hälsningsfraser), satsnivå (t.ex.
vissa skämt) och textnivå (t.ex. berättandet av historier och anekdoter). Mina
iakttagelser stämmer väl överens med Koesters (2006:10) konstaterande att:
”evidence of relational goals can be found at various ’levels’ of discourse
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from longer stretches of small talk down to individual turns or even lexical
items”. Koester (a.a. s. 55 f.) uppmärksammar kommunikativa handlingar
riktade mot relationella mål på följande diskursnivåer (med min översättning):
1. icke-uppgiftsorienterad interaktion: arbetsplatsskvaller och småprat
2. fatisk kommunikation: småprat i början eller slutet av uppgiftsorienterade
möten
3. relationsrelaterade episoder: småprat eller arbetsplatsskvaller under utförandet av en yrkesrelaterad uppgift
4. relationsrelaterade sekvenser och turer: icke-obligatoriskt uppgiftsrelaterat
tal med relationsrelaterat fokus
5. interpersonella markörer: modala inslag, vaghet, förstärkningsord, idiom
och metaforer

Som framgår av Koesters nivåindelning inbegrips såväl uppgiftsorienterad
som icke-uppgiftsorienterad interaktion. Intressant är att Koester, precis som
jag, uppmärksammat förekomsten av förstärkningsord och idiomatiska
uttryck. Under arbetet med företagsmaterialet har jag noterat att deltagarna
kryddar sitt språk genom att använda svordomar och andra förstärkningsord
samt idiomatiska uttryck. Det jag ser som ett slags språklig krydda ser
Koester som interpersonella markörer (interpersonal markers). Bland de
språkliga kryddorna är deltagarnas bruk av svordomar det mest framträdande
och det jag längre fram i avhandlingen, i kapitel 8, kommer att studera
närmare. Det vore intressant att även undersöka de idiomatiska uttryck som
deltagarna använder, med det får bli ämne för en senare studie.

7.2 Att bygga lag, en relationsskapande praktik
Termen relational practice används inom arbetslivsforskningen för att
beskriva förmågan att arbeta effektivt tillsammans med andra och för att
fånga den emotionella kontext som får arbetet att gå framåt (Fletcher
1999:2). Holmes (2006a:75) beskriver relational practice som ”people
oriented behaviour which oils interpersonal wheels at work and thus facilitates the achievement of workplace objectives”. Även termen känslans intelligens (emotional intelligence) har använts för att beskriva en liknande
kapacitet (Goleman 1999). Min översättning av termen relational practice är
relationsskapande praktiker. Jag har fogat in ordet skapande för att markera
att det handlar om en process av konstruktiv och uppbyggande karaktär.
Begreppet ”praktik” innefattar kulturellt bestämda och delvis automatiserade
mönster och rutiner för hur vi löser olika uppgifter och strukturerar vårt
umgänge (Linell 2005). Linell menar att situationsöverskridande praktiker
bygger på de erfarenheter och den förståelse individer och gemenskaper har
av tidigare interaktioner och även på deras förväntningar inför nya. Praktikerna
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ingår på så sätt i individernas kulturella repertoarer, ”cultural repertoire” (ten
Have 1989:115), vilka kan förstås som sociokulturella resurser.
Fletcher (1999:ix) tar sin utgångspunkt i att relationsskapande praktiker är
“women’s work” och att det är ett arbete som gör stor nytta men som sällan
uppmärksammas eller premieras (jämför boktiteln Disappearing acts).
Holmes (2006a) menar att dessa praktiker inte enbart är kvinnors arbete utan
inkluderar människors behov av att känna sig värdefulla, vilket hon kopplar
till människans önskan om att bevara det positiva ansiktet31. Holmes menar
att de relationsskapande praktikerna även ser till att individens behov av
självständighet respekteras, vilket kopplas till vår önskan att bevara det
negativa ansiktet. Relationsskapande praktiker är således förenade med att
kolleger uppträder såväl vänligt och hjälpsamt som att de är omtänksamma
och månar om medarbetarnas eget utrymme, det utrymme som ibland krävs
för att man ska kunna utföra sitt arbete. Holmes framhåller att det finns få
studier som beskriver hur användandet av relationsskapande praktiker egentligen ser ut (a.a. s. 74 f.).
Relationsskapande praktiker kan identifieras och grupperas på olika sätt.
Fletcher (1999:85) skapar fyra kategorier: preserving (med fokus på arbetsuppgiften), mutual empowering (med fokus på andra), self-achieving (med
fokus på sig själv) och creating team (med fokus på gruppen eller laget).
Såväl Fletcher som Holmes kopplar de relationsskapande praktikerna till en
feminin interaktionsstil. Jag har i detta sammanhang inte för avsikt att
analysera interaktionsstilar eller att anlägga något genusperspektiv. Det jag
ser som särskilt intressant och relevant i mitt material, och som jag kommer
att belysa i det här kapitlet, är creating team. Jag har noterat att deltagarna i
företagsstudien, såväl kvinnor som män, använder en hel del språkliga grepp
som kan anses bidra till att skapa goda relationer och gruppkänsla på arbetsplatsen. När Fletcher använder termen creating team gör hon det för att beskriva aktiviteter som skapar ”the background conditions in which group life
could fluorish” (a.a. s. 74). Holmes (2006a:87) uppmärksammar aktiviteter
som framkallar ”esprit de corps” och förklarar att sådana aktiviteter är:
/…/ oriented to constructing and nurturing good workplace relationships, to
establishing and maintaining solidarity between team members, and to networking and creating new work relationships. In Fletcher’s terms, these are
obvious ways of ’creating team’.
People at work use a wide variety of discourse strategies to construct and
maintain good relations with their co-workers. These include engaging in
small-talk and social talk, introducing humour into workplace discourse, telling entertaining stories or anecdotes, and paying compliments and giving approval.

31

För ett vidare resonemang kring begreppet socialt ansikte eller face, se avsnitt 3.2.5.
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Att använda humor, positiva värderingar och att berätta historier och anekdoter
för att skapa en god atmosfär och gruppkänsla på arbetsplatsen är tämligen
vanligt. Under mitt fältarbete noterar jag ganska snart att samtliga deltagare i
företagsstudien på olika sätt tycks bidra till uppbyggandet av goda relationer
och ett gott arbetsklimat och att de använder olika diskursiva strategier i sitt
relationsskapande.

7.3 Humor
Överallt i samhället, inte minst i arbetslivet, är det vanligt att skapa gruppkänsla och samhörighet genom humor och skämt. Att skämta är ett sätt för
interaktionsdeltagare att komma varandra nära, att skapa en känsla av
samförstånd och dessutom en möjlighet för skämtaren att skapa en positiv
bild av sig själv. Många som studerat humor menar att fenomenets primära
funktion är just att roa, skapa samhörighet och uttrycka solidaritet (t.ex.
Attardo 1994, Norrick 1993, Hay 2000, Holmes 2000b, 2006b). Samtidigt
bör man vara medveten om att humor och skämtande inte är så okomplicerat
som det kan tyckas. Genom humor kan vi också uttrycka status och makt,
vilket kan speglas i vad vi skrattar åt och hur olika skämt bemöts beroende
på vem som yttrat dem. Skämt kan också användas för att hantera en svår
situation eller till och med som överlevnadsstrategi under extrema förhållanden.
Det är heller inte ovanligt att skämt används som motståndsstrategi av maktlösa eller undertryckta grupper i samhället.
I följande resonemang kring skämtandet på arbetsplatsen kommer termen
humor att användas för själva humorsinnet, medan det som uttrycks genom
humorsinnet, alltså själv humorprodukten, beskrivs som ett skämt eller en
lustighet.
Olika forskare intar olika perspektiv i frågan om vad humor egentligen är.
Några utgår ifrån talarens intentioner och menar att något är humoristiskt så
länge talarens intention är att roa (Pizzini 1991, Hay 2000). Andra utgår
ifrån lyssnaren och lyssnarens responser på det sagda (Norrick 1993). Vid en
sådan, lyssnarfokuserad, utgångspunkt är skratt och leenden viktiga ledstjärnor.
Skratt är dock ett komplext beteende. Den som skrattar behöver inte alls vara
road utan kan lika gärna vara nervös, stressad eller förlägen. Skratt är inte
heller alltid den prefererade responsen på ett skämt. Självnedsättande skämt
bör till exempel snarare bemötas med sympati och invändningar än med
skratt. Att skratta åt självnedsättande lustigheter kan innebära ett hot mot den
skämtandes ansikte. Ett tredje perspektiv är att utgå ifrån såväl talaren som
lyssnaren. Humor identifieras då med hjälp av talarens förmodade intention
och den respons yttrandet utlöser. Holmes (2000b) påpekar att en faktor som
sällan tas upp i dessa sammanhang är forskarens roll. Om den som analyserar
ett material enbart har tillgång till audioinspelningar finns det vissa ledtrådar
och humorindikatorer som kan gå förlorade, till exempel kroppsspråk och
171

mimik. I så fall kommer de skämt som inte identifieras, eller som misstolkas,
otvivelaktigt att exkluderas. Den definition av humor jag förespråkar är samstämmig med den definition Holmes presenterar (a.a. s. 163):
Instances of humour included in this analysis are utterances which are identified by analyst, on the basis of paralinguistic, prosodic and discoursal clues,
as intended by the speaker(s) to be amusing and perceived to be amusing by
at least some participants.

Jag har för avsikt att använda såväl talarintentioner som lyssnarresponser när
jag identifierar skämt och humorramar i företagsmaterialet. Alla diskursiva
hjälpmedel som står till buds kommer att användas i identifieringsarbetet.
Det finns många faktorer som påverkar huruvida ett yttrande uppfattas
som skämtsamt eller inte. Något de flesta humorforskare betonar är att kontexten är mycket viktig för vad vi uppfattar som komiskt. Talarnas förhållande till varandra och i vilken grad de delar social och kulturell bakgrund,
påverkar också förståelsen av ett skämt. Gemensamma sociala normer gör ett
skämt mer effektivt och ökar sannolikheten för att skämtet ska lyckas, även
om det naturligtvis finns universella skämt som kan förstås och uppskattas
av de flesta (Raskin 1985). Vad som uppfattas som roligt påverkas av tidens
gång och är dessutom kulturellt betingat. Att kunna producera och uppfatta
skämt samt att kunna avgöra om vad och i vilka situationer det är lämpligt
att skämta, är något man lär sig under uppväxten. För en andraspråkstalare
utgör dessa betingelser en stor utmaning, utöver den rent språkliga. Enligt
Attardo finns det tre förhållanden en andraspråkstalare måste känna till för
att kunna tolka och producera skämt utifrån de kulturellt accepterade
normerna. Attardo talar om ”some specific areas of `humor competence´ that
must be taught to non-native speakers” (1994:213). För det första måste andraspråksanvändarna känna till vilket innehåll som är kulturellt accepterat i ett
skämt. För det andra måste de känna till vilket innehåll som inte är accepterat,
alltså vilket innehåll som är tabubelagt, och för det tredje måste de kunna
avgöra i vilka situationer ett skämt anses vara passande. Attardo förklarar att
det finns humorforskare som förespråkar ett tillägg av humorkompetensen
som en femte kommunikativ kompetens, utöver de fyra vedertagna32. Såväl
Attardo som jag själv tycker att tanken är intressant men anser att det vore
att överskatta vikten av ett enskilt kommunikativt fenomen.
Ett skämt är antingen kontextfritt eller kontextbundet. De kontextfria
skämten utgörs av färdigformulerade skämthistorier eller skämtgåtor som till
exempel kan introduceras med orden ”Har du hört den om …?”. De kan
återberättas utan ytterligare förklaring och kan sägas vara ett slags standardiserade humorpaket. De kontextbundna skämten är situationsrelaterade och
uppstår spontant i och ur den pågående interaktionen. Gränsdragningen mellan
32

Se avsnitt 3.1.2 för vidare resonemang om kommunikativ kompetens.
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de båda typerna är inte alltid solklar eftersom även ett kontextbundet skämt
kan återberättas och återanvändas i en annan situation (Norrick 1993). Attardo
(1994:296 f.) påpekar att ett kontextbundet skämt kan neutraliseras så att det
blir mindre bundet till en viss kontext och därmed kan fungera kontextfritt,
förutsatt att bindningen till kontexten inte är alltför stark. Själva mekanismerna bakom humor är universella och transkulturella och detta gäller såväl
kontextfria som kontextbundna skämt (a.a. s. 209). Däremot kan olika typer
av skämt vara mer eller mindre passande i olika situationer och här förekommer även kulturella skillnader. Attardo påpekar att amerikanska präster
ofta använder humor i sina predikningar, medan detta är ytterst ovanligt i till
exempel Italien (a.a. s. 213). En begravningsakt är ett mycket formellt och
känsloladdat tillfälle där alla typer av skämt är opassande, såväl kontextfria
som kontextbundna. I något mindre formella situationer, som till exempel en
politisk debatt, kan det finnas utrymme för skämt men då vanligtvis lustigheter
av det kontextbundna slaget. I informella situationer, bland vänner och
bekanta, är det helt acceptabelt att använda såväl kontextbundna som kontextfria skämt. Attardo påvisar genom sitt resonemang att i situationer där
det går att använda kontextfria skämt går det också att använda kontextbundna, men inte alltid tvärtom (a.a. s. 297 f.). I arbetsplatskommunikation
är kontextbundna skämt betydligt vanligare än kontextfria (Kinnunen 1994,
Holmes 2000b).
Skämt och lustigheter kan delas in i ytterligare två kategorier. De två
kategorierna beskriver huruvida ett skämt bygger på den språkliga formen
(jämför ordlekar) eller själva innehållet i yttrandet. Attardo (1994:24)
använder termerna ”verbal and referential humor”, vilket Ohlsson (2003:77)
översatt till formskämt respektive innehållsskämt. Formskämten kan i sin tur
delas in i olika kategorier. Ett sätt att dela in formskämten är att skilja mellan
lexikala, syntaktiska och allitterativa skämt, där de lexikala är baserade på ett
enskilt ords tvetydighet och de syntaktiska på tvetydighet på fras-, sats- eller
meningsnivå. De allitterativa formskämten bygger, till skillnad från de båda
övriga, inte på tvetydighet utan snarare på repetition av ett eller flera ljud
initialt eller inne i ett ord (Attardo 1994). Genom att studera ett omfattande
humormaterial har Attardo kommit fram till att innehållsskämt är betydligt
vanligare än formskämt. Bland de formskämt som ändå förekommer är de
lexikala i klar majoritet (a.a. s. 101).
Som redan nämnts i inledningen till detta avsnitt kan humor fylla många
olika funktioner. Utifrån uppgifter från tidigare humorforskning har Hay
(2000:717) skapat en taxonomi över fenomenet skämts olika funktioner. På
en övergripande nivå ser Hay att skämt fyller den allmänna funktionen att
roa, att skapa och upprätthålla gruppkänsla och solidaritet samtidigt som
skämtaren har möjlighet att måla upp en positiv bild av sig själv. Under den
allmänna funktionen listar Hay sedan tre olika kategorier. Det handlar om
solidariserande (solidarity), psykologiska (psychological) och maktmarkerande funktioner (power). De solidariserande skämten består bland annat
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av personliga upplevelser och berättelser som skämtaren delar med sig av
(share), vilket bidrar till att deltagarna lär känna varandra bättre. Skämten
kan också belysa gemensamma upplevelser (highlight) eller fungera avgränsande för den aktuella gruppen (bound). Skämten kan därtill vara av det vänskapligt retande slaget (tease). Såväl retandet som avgränsandet kan också
användas i ett motsatt syfte, för att skapa distans och uttrycka maktförhållanden. För att förtydliga detta återfinns kategorierna ”tease” och ”bound”
även under de maktmarkerande funktionerna (power). Bland maktmarkerande
funktioner märks också skämt som uttrycker aggression eller förringar någon
(conflict) och skämt som syftar till att få någon att utföra något eller som
klandrar någon för det den utfört, om detta setts som opassande (control).
Slutligen identifierar Hay en mellangrupp, de psykologiska skämten. Här
beskrivs två underkategorier, försvarande (defend) och hanterande (cope).
Försvarande skämt uttalas för att förekomma andras eventuella påpekanden
om fel och brister. Det kan handla om den egna personligheten såväl som
uppgifter man utfört. De hanterande skämten delas in i undergrupperna
kontextuella (contextual) och icke-kontextuella (non contextual). De kontextuella hanterande skämten används då man vill hantera en svår situation
som uppstått under interaktionens gång, det kan röra sig om något olämpligt
man råkat säga eller råkat göra. De icke-kontextuella skämten av hanterande
karaktär används vid mer generella svårigheter som kanske rör någons livssituation. Ohlsson (2003) anammar Hays taxonomi, men menar att man kan
tillföra ytterligare ett par funktioner. Hon kompletterar de tre huvudkategorierna
solidariserande, psykologiska och maktmarkerande med kognitivt/kreativa
och samtalsstrukturerande funktioner. Den kognitivt/kreativa funktionen beskriver skämtets möjlighet att ”vidga vyerna och visa på nya lösningar” (a.a.
s. 63), medan den samtalsstrukturerande tillämpas för att ”signalera olika faser
i samtalet eller markera avslutning av ett visst samtalsämne” (a.a. s. 64).
I samband med studiet av arbetsplatsdiskurs har flera forskare intresserat
sig för fenomenet humor. Genom den solidariska typen av skämt kan det
sociala avståndet mellan människor i en viss grupp, till exempel en arbetsgrupp, minskas. Pizzini (1991) menar att ett skämt ger kollegerna ett tillfälligt gemensamt avbrott från arbetet, vilket bidrar till att stärka gruppkänslan.
Hon har genom deltagande observation och inspelningar studerat humor och
skämtande på förlossningsavdelningarna på fem sjukhus i Italien. Hon
intresserar sig för humor och hierarkier och frågar sig vem som initierar
skämt och vem skämtet riktas emot i de aktuella institutionella samtalen.
Pizzini konstaterar att anställda med en lägre position i hierarkin initierar färre skämt än de som står högre. Måltavla för personalens skämt är vanligtvis
den födande kvinnan. I Pizzinis studie märks att sjukhuspersonalen gärna
skämtar nedåt i hierarkin, men sällan uppåt. Liknande resultat har noterats i
flera andra internationella studier (till exempel Coser 1960, Kinnunen 1994).
Intressant i sammanhanget är att Helena Andersson i sin sjukhusstudie
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konstaterat att det i den svenska vårdmiljö hon studerat däremot inte alls är
ovanligt med skämt som riktas uppåt. H. Andersson (2009:152) skriver:
Att skämt som riktas uppåt i hierarkin är så pass vanliga i mina inspelningar
kan ha sin förklaring i att Sjukhuset, åtminstone ytligt sett, är en relativt
hierarkilös arbetsplats där även professionella samtal präglas av en informell
ton.
Deltagarna berättade under intervjuerna att de haft svårt att anpassa sig till
detta hierarkilösa system. Att de skämtar så pass mycket uppåt i hierarkin kan
ses som ett tecken på att de lyckats ta till sig och har anpassat sig efter de rådande normerna på arbetsplatsen.

I Finland har Kinnunen (1994) genom deltagande observation på en arbetsplats där hon själv varit anställd, studerat en liten homogen grupp kvinnor
och deras skämtande. Kvinnorna arbetar på ett mindre sjukhuslaboratorium
och känner varandra väl. De skämt som förekommer är huvudsakligen
kontextbundna. Det händer ofta att de studerade kvinnorna uttrycker gemenskap och gruppkänsla genom att retas med varandra på ett vänskapligt sätt
eller genom att spela varandra små spratt. Genom att utforska de uttalade
skämtens innehåll studerar Kinnunen skämtande och skämt som uttrycksmedel
för kulturell förståelse och medvetenhet.
Inom projektet LWP (Language in the Workplace Project) på Nya Zeeland
är humor en av de företeelser som studerats i olika perspektiv och som behandlats i flera projektrelaterade publikationer. Det material som samlats in
och används inom projektet består av inspelningar av spontana samtal vid
flera olika arbetsplatser på Nya Zeeland. Huvuddelen av inspelningarna
utgörs av relativt informella arbetsrelaterade möten eller diskussioner som
varat mellan 20 sekunder och två timmar. De aktiviteter som äger rum under
inspelningarna beskrivs av deltagarna som typiska för det aktuella yrket och
utgörs av problemlösning, förmedling av instruktioner, bemötande av förfrågningar och så vidare. Därtill innehåller de många inslag av humor. Genom
att presentera exempel från det insamlade materialet diskuterar Holmes
(2000b) hur humor kan fungera på arbetsplatsen. Hon lyfter först och främst
fram humorns förmåga att skapa och bibehålla solidaritet och kollegialitet
men visar också att humor är nära knutet till interaktionsdeltagarnas ansiktsarbete och att ett skämt kan användas för att mildra ansiktshotande handlingar
såsom att be någon göra något eller att formulera kritik (2000:179). I sitt
material identifierar Holmes en rad olika funktioner för humor på arbetsplatsen
och menar att humorns styrka ligger just i dess flexibilitet och användbarhet.
Holmes har också behandlat humor på arbetsplatsen i ett genusperspektiv
och har identifierat en feminin och en maskulin humorstil (2006a, 2006b).
Hon beskriver den feminina humorstilen som samverkande (cooperative),
inkluderande (inclusive), stödjande (supportive) samt självnedvärderande
(self-deprecating) och den manliga som utmanande (challenging), tävlingsinriktad (competitive), exkluderande (exclusive) och självupphöjande (self175

aggrandizing) (2006a:96, 109 f.). I sina studier finner Holmes också att
humor ibland utgör ett explicit och öppet bidrag till konstruerandet av genus
på arbetsplatsen. I det studerade materialet uppmärksammar Holmes att
såväl kvinnor som män använder humor på ett sätt som skapar och förstärker
negativa genusstereotyper. Som exempel nämner Holmes (2006b:47) bilden
av mannen som kommunikativt inkompetent och kvinnan som sexobjekt på
jobbet.
Humor på arbetsplatsen har alltså studerats relativt flitigt och i olika
perspektiv. Forskare inom området verkar vara överens om att humor är ett
användbart kitt vid uppbyggnad och bevarande av laganda, gemenskap och
goda relationer i en arbetsgrupp. Samtidigt uppmärksammas att humor också
kan fungera som en exkluderande gruppmarkör, som befästare av stereotyper
och som ett maktmedel.
Ett lyckat skämt ger upphov till glädje, en känsla av samhörighet och ett
positivt klimat. Ett skämt som misslyckas gör ingen människa glad, vilket
Tannen (1991:68) belyser i följande uttalande:
Om någon annan förstår skämtet, stilen, undermeningen – knäcker koden – är
det roligt för båda och sänder ett metabudskap om förståelse. Talaren känner
sig listig för att ha skjutit en skruvad boll och lyssnaren för att han lyckades
fånga den. Men om skruven missar – om den träffar någon i ansiktet eller
flyger ut från planen – blir ingen glad.

7.3.1 Humor i företagsstudien
Humor är en vanlig företeelse på de flesta arbetsplatser och Företaget är
inget undantag. De fem deltagarnas, och även deras kollegers, benägenhet att
skämta varierar. I flera tidigare sammanhang har jag noterat skillnader mellan de två yrkespositionerna i företagsmaterialet. Även vad gäller humor ser
jag skillnader mellan industriarbetarna och tjänstepersonerna. Som en följd
av att de två industriarbetarna småpratar mer än de tre tjänstepersonerna
finns det också ett större utrymme för skämt. Anna och Goran utnyttjar detta
utrymme och skämtar relativt flitigt under arbetsdagen. Även i ett könsperspektiv framträder vissa skillnader mellan deltagarna. Något jag observerat i
mitt material är att de kvinnliga deltagarnas skämt i stor utsträckning utgår
ifrån den egna personen. De manliga deltagarna skämtar däremot oftare än
kvinnorna om andra än sig själva. Under den inledande intervjun förklarar
Goran hur det är på hans arbetsplats: ”de är alltid skoj mot nån som är borta”
(se exempel 30 i avsnitt 6.4.2). Där riktas alltså skämten mot någon annan,
någon som dessutom är frånvarande.
Att skämta innebär att ta en risk. Det kan hända att det som sägs missuppfattas och som Tannen så bildligt beskrivit i citatet med den skruvade bollen
kan ett missriktat skämt träffa någon rakt i ansiktet eller landa långt utanför
den planerade träffytan. Samtliga kommunikativa kompetenser sätts i arbete
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vid produktion av en träffsäker lustighet, inklusive den tidigare beskrivna
humorkompetensen. Humorkompetens krävs för att kunna avgöra vilket innehåll som är passande och vilket som inte är det samt för att kunna avgöra
vilket tillfälle som är passande för ett skämt. Allt detta inklusive en portion
mod krävs för att ens försöka uttala ett skämt. Vid ett tillfälle när Goran
skämtar är det svårt att avgöra huruvida skämtet bör ses som lyckat eller
inte. Även om det kan hända att ett skämt inte blir helt lyckat ser jag det som
positivt att deltagarna ändå vågar sig på att skämta, att de orienterar sig mot
arbetsgruppen genom att använda de relationsskapande möjligheter som står
till buds, även om det är förenat med vissa risker. Att inte skämta alls skulle
troligtvis försvåra möjligheterna till integration och samhörighet på arbetsplatsen mer än att skämta friskt men ibland missa målet. Under intervjuerna
framkommer det att just humor är något som ofta uppfattas som en svårighet
i andraspråksutövandet. Att skämta på ett främmande språk är svårt, kanske
något av det svåraste en språkbrukare kan ge sig in på.
Som framgått ur resonemanget i föregående avsnitt är humor ett område
som kan utforskas på många sätt och utifrån många olika perspektiv. I detta
avsnitt kommer Carolinas, Annas, Igors och Narens skämtande att presenteras
på ett övergripande sätt, medan Gorans skämtande, som jag funnit särskilt
intressant, presenteras mer ingående i närmast följande avsnitt (7.2.2.2). De
frågor jag ställer mig i de båda avsnitten rör huruvida deltagarna skämtar
eller inte, med vem eller vilka de eventuellt skämtar, i vilka situationer de
skämtar och vilken funktion skämten tycks fylla. På innehållsnivå är det
intressant att undersöka vilka typer av skämt som förekommer i materialet.
Tidigare forskning visar att de kontextbundna skämten är de klart vanligaste
i arbetslivet och frågan är hur förhållandet mellan kontextbundna och
kontextfria skämt ser ut i företagsmaterialet. Märks kontextfria skämt överhuvudtaget och om så är fallet, i vilka situationer? Det är också intressant att
studera förhållandet mellan innehållsskämt och formskämt. Ger sig de fem
deltagarna på utmaningen att leka med ord på målspråket svenska? Formulerar
de och deras kolleger formskämt överhuvudtaget? I avsnitt 7.2.2.2 behandlas
i någon mån också skämtens förhållande till det sociala ansiktet.
I Carolinas, Igors och Narens fall är humorproduktionen relativt sparsam
och inte direkt uppseendeväckande till form eller funktion. I det material
som spelats in hos Carolina förekommer inte särskilt många skämt och bland
dessa är enbart ett producerat av Carolina själv. I en uppsluppen situation
hakar Carolina på sina kolleger och skämtar om avdelningens så kallade
”flexmöten”, vilka allmänt kommit att gå under beteckningen ”fläskmöten”.
Carolinas skämt bygger på en redan etablerad ordvrängning och är av det
solidariserande slaget. Skämtet skulle kunna uppfattas som ett kontextbundet
formskämt som övergått till något av ett kontextfritt innehållsskämt.
Anna skämtar friskt i de ljudupptagningar som gjorts vid hennes arbetsplats. Som vi sett i exempel 7 i avsnitt 5.4.1 gäller detta även hennes kolleger,
till och med chefen. I det aktuella exemplet frågar avdelningschefen Anna
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om hon ”vart på muggen än”, så snart han fått höra att hon har bandspelare
på sig. Annas egna skämt utgår ofta ifrån henne själv, med fokus på utseende
och ålder. Anna är den enda i mitt material som kommer med skämt som är
på gränsen till oanständiga. Även dessa skämt bemöts med skratt från kollegernas sida. Samtliga skämt Anna producerar är kontextbundna innehållsskämt och samtliga tycks gå hem bland kollegerna. Skämtandet verkar för
Annas del vara ett användbart verktyg för att skapa kollegialitet och samhörighet. Samtidigt skapar hon därigenom en bild av sig själv som rolig, lättsam och frispråkig, vilket brukar ses som positiva egenskaper.
Under observationen hos Igor upplever jag det som att Igor skämtar mer
med mig än med sina kolleger. Redan under den inledande intervjun producerar han ett skämt. Han bemöter min förfrågan om fortsatt deltagande i
studien med att berätta att han redan deltar i en studie om hjärt- och kärlsjukdomar. I nästa andetag förklarar han skrockande att ”nu väntar de bara
på att jag ska dö”. Även det skämtsamma uttalande som tidigare presenterats
i avsnitt 5.5, där Igor med ett leende säger att ”vi invandrare hörs, vi skriker
som i hemlandet, vi är inte vana vid telefoner utan ropar till varandra från ett
berg till ett annat” uttalas när endast jag är närvarande. Exemplen visar att
Igor inte drar sig för att vara självironisk. Något annat som kännetecknar
Igor ur humorhänseende är att han ofta uttalar skämt av det vänskapligt
retande slaget riktade mot den yngre kollegan Samuel. I exempel 42 sitter
Igor och Samuel vid Samuels dator för att lösa ett problem. När jag kommer
smygande för att observera vad som sker förklarar Igor:
Exempel 42. Audio 3.1.2.
1
2
3
4
5
6
7
8

Igor:
Marie:
Igor:

Samuel:
Marie:
Igor:

de de blir väldit kort här
de blir väldit kort jaha xxx
för att för att ja (3.0) för det första eh eh
klarar Samuel själv nu och sen eh eh börjar han
bli hungrig de e elva va
((skrattar))
((skrattar))
((flinande röst)) han har jobbat så hårt ida

Vid flera tillfällen i det inspelade materialet retas Igor med Samuel och ofta
rör det sig om Samuels mat- och sovvanor. I exempel 42 har de båda precis
kommit igång och i rad 3, 4 och 5 förklarar Igor att han inte kommer att sitta
kvar så länge eftersom Samuel numera klarar mer av arbetet på egen hand
och att Samuel dessutom börjar bli hungrig. Samuel kommer under min
observation alltid senare än Igor till arbetsplatsen, ibland en bit in på förmiddagen. Vanligtvis går han förbi Igor när han kommer och får då ofta höra en
retsam kommentar från sin kollega (se även exempel 72 i avsnitt 7.4.3). Jag
ser retandet som vänskapligt, eftersom Samuel skrattar åt kommentarerna
och eftersom han fortsätter att gå förbi Igors arbetsplats när han anländer till
arbetet, även om han vet att han troligtvis kommer att mötas av en retsam
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kommentar. Under Igors lönesamtal med chefen hör jag också chefen
berömma Igor för att han stöttat Samuel i olika sammanhang (se resonemanget i avsnitt 5.5.3). De skämt Igor uttalar när han blir inspelad är
kontextbundna innehållsskämt. Samtliga lustigheter som fångats på band har
uttalats under mer professionella aktiviteter, vilket inte är så märkligt med
tanke på att Igor inte ville bli inspelad under raster och pauser.
Naren skämtar i både mer sociala och mer professionella sammanhang.
Såväl han själv som hans kolleger passar också på att skämta om min och
bandspelarens närvaro. Ett av Narens skämt, som rör arbetssituationen men
som uttalas under en kaffepaus, återges i avsnitt 6.4.2 i exempel 34. Naren
stöter där ihop med en kollega och förklarar att ”de är- de är mycke alltid (.)
men just nu de är ännu mer”, vilket leder till skratt. En lustighet som skulle
kunna ses som något av ett stående eller kontextfritt skämt är Narens konstaterande under ett pågående möte: ”okej (.) no news good news”, vilket
bemöts med skratt. Såväl kontextfria skämt som formskämt är ovanliga i
materialet. Vid ett tillfälle yttrar dock en kollega till Naren just ett kontextfritt formskämt. Skämtet misslyckas då Naren inte förstår det tvetydiga
substantiv som utgör själva poängen. Den sekvens där skämtet ingår tas upp
i samband med språklig stöttning i avsnitt 9.1 och återges i exempel 78. Jag
anser att Narens samtliga skämt fyller en solidariserande funktion och kan
inte heller se någon annan funktion hos de skämt hans kolleger uttalar i det
inspelade materialet.
Jag kan alltså konstatera att det händer att de tre deltagarna Carolina, Igor
och Naren skämtar med sina kolleger under arbetstid. Industriarbetaren Anna
skämtar mer än de tre tjänstepersonerna och utgår ofta ifrån sig själv när hon
skämtar. Även Igor utgår ifrån sig själv i vissa skämt och uppvisar ett visst
mått av självironi. Alla fyra uttalar enbart innehållsskämt, med en liten
reservation för Carolinas ”fläskmöte” som är en förvrängning, eller ursprungligen kanske rent av felsägning, av ”flexmöte” och därför snarast bör ses som
ett formskämt. Även i fråga om kontext sticker Carolinas ”fläskmöte” ut då
det snarast antagit formen av kontextfritt. Övriga skämt som yttras av de fyra
deltagarna och deras kolleger, med undantag för Narens kollegas lustighet i
exempel 78, är kontextbundna, vilket är ett resultat som överensstämmer
med iakttagelser från ett flertal andra studier av humor i arbetslivet (se avsnitt 7.2.1). Att det enda kontextfria formskämt som finns i materialet också
är det enda skämt som tydligt misslyckas skulle kunna peka mot att just denna typ av skämt hör till de svåraste att hantera för en andraspråkstalare.
Som tidigare nämnts anses humorns primära funktion vara att roa och
skapa samhörighet. De skämt som uppmärksammats hos Carolina, Anna,
Igor och Naren tycks fylla just den funktionen. Att skämta är dessutom ett
sätt för deltagarna att skapa en positiv bild av sig själva och ett sätt att visa
omgivningen att man bemödar sig om att behärska målspråkets alla former
och funktioner.
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7.3.2 Humor i Fall 5, Goran
Vad gäller humor finner jag industriarbetaren Gorans situation och produktion
särskilt intressant och har därför valt att närstudera honom i ett separat
avsnitt. Goran är alltså den deltagare som sticker ut mest vad gäller humor,
sett till antalet producerade skämt. Hans skämtande är inte enbart uppseendeväckande vad gäller omfattning utan även vad gäller form, vilket bland
annat märks i hans sätt att påannonsera ett skämt med hjälp av presekvenser.
Dessa presekvenser tas upp till diskussion längre fram i avsnittet. Goran är
dessutom ensam bland deltagarna om att på eget initiativ lyfta företeelsen
humor till en metaspråklig nivå, vilket sker vid ett par tillfällen under den
inledande intervjun. Redan innan jag hunnit fram till frågor om småprat och
humor i mitt frågemanus reflekterar Goran kring ”skoj” i ett språkligt och
kulturellt perspektiv, vilket framgår av exempel 43 nedan.
Exempel 43. Audio I13.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Goran:

Marie:
Goran:
Marie:
Goran:

Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:

Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:
Goran:

å sen ehh dom flesta som ja som ja har sett
genom åren dom flesta eh dom förstår inte
riktigt svenska (.) dom förstår inte hur
svenskar skojar
näää
å då har dom svårt att (.) svälja å klara det
mmm menar du att dom kan ta illa [upp eller-?
[ja precis
precis för att då då måste man skilja åt va är
det som är skoj va är det som är skoja ((smackljud med munnen))
mmm
och hur skojade du förut innan du kom hit
mmm
eller du kanske aldri skojade förut
nej
(1.0)
å sen kommer du in (.) så måste du förstå att
allt som man säjer va de är inte på riktit
vissa saker är också på skoj
mmm
men man måste lära sej att ta upp den=
=mmm=
=å sen ge efter (.) de de tar tid
mmm
om man s- om man vill trivas trivas på jobbet
har du gjort på nå speciellt sätt för å för å
förstå va [som är skämt å ironi å så
[nej (.) nej de va inge speciellt
sätt de va bara så
mmm
ma- ((harklar sig)) man e- (.) vissa ord liksom
som man fick höra här
mmm
de skulle vara slagsmål i mitt land på en gång

36
37
38
39
40
41
42
43

Marie:
Goran:
Marie:
Goran:
Marie:

oj (.) ja
(1.0)
men här här re- resonerar man bara för att (.)
ja skratta sej [qå så därq
[mmm mmm (2.0) mm
å de e dom små vanliga saker som ja tror att
(.) vissa invandrare har svårt å förstå
mmm

Redan under den inledande intervjun visar Goran alltså att han reflekterat
kring den funktion humor fyller på arbetsplatsen och hur svårt det kan vara
för andraspråkstalare att förstå när någon skojar. Jag frågar i den aktuella
sekvensen inte specifikt efter tankar kring fenomenet humor, utan ställer en
allmän fråga om kommunikationen på Gorans arbetsplats. Att Goran själv
väljer att bygga upp ett resonemang kring just humor är intressant i sig. Det
han säger visar att han är väl medveten om vikten av att knäcka den aktuella
humorkoden, för att inte misstolka det som sägs och kanske ta illa upp (rad 6
och 8). Goran gör också på eget initiativ en koppling mellan humor och trivsel på arbetsplatsen. Han belyser vikten av att kunna ”ta upp” och ”ge efter”
för den aktuella humorkulturen ”om man vill trivas på jobbet” (rad 22, 24
och 26). Goran avslutar sekvensen med att förklara att ”små vanliga saker”
(rad 41), som till exempel humor, kan vara just det som är svårt att förstå på
ett nytt språk i en ny kultur. Under själva intervjun med Goran fälls vid ett
tillfälle ett skämtsamt yttrande. Det är Goran som bidrar med den lustigheten
när jag senare under intervjun, alltså inte i den sekvens som återgetts i
exempel 43, återkopplar till det han sagt om att vissa saker som sägs här i
Sverige hade man fått en smäll för i Jugoslavien (se rad 35 i exempel 43).
Goran förtydligar då genom att utbrista ”skulle man vara tandlos”, alltså
tandlös, vilket resulterar i ett gemensamt skratt. Skämtet är ett kontextbundet
innehållsskämt som yttras mot slutet av en kommunikationssituation som får
ses som formell, så till vida att det finns ett tydligt mål med samtalet, att tillfället är planerat och att deltagarna inte känner varandra sedan tidigare. Att
uttrycka ett kontextbundet innehållsskämt mot slutet av en formell samtalssituation är helt enligt regelboken.
Gorans arbetsuppgifter består huvudsakligen av mekanisk produktion.
Under tiden han arbetar har han stora möjligheter att småprata med sina kolleger och den möjligheten utnyttjar han. I samband med det småprat som
äger rum finns också gott om utrymme för skämt och lustigheter. Vid en
genomgång av de skämt som förekommer i inspelningarna från fall 5 kan
fastställas att Goran bidrar med fler skämt än vad kollegerna gör. Jag har
identifierat nitton skämt som initieras av Goran och tio som uttalas av hans
kolleger. Utöver de nitton har jag räknat bort tre skämt som samtliga bygger
på en och samma händelse. Att jag valt att inte ta med skämten beror på att
huvudpersonen i det man sedan gemensamt skrattar åt luras att avslöja vissa
intima detaljer innan han hunnit få veta att Goran bär med sig en bandspelare.
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Goran återberättar sedan episoden för ett par olika kolleger vid två olika tillfällen, vilket resulterar i nya skratt, där huvudpersonen inte är närvarande.
Även om jag valt att inte återge eller beskriva episoden ytterligare, av etiska
skäl, visar den att det förekommer en viss jargong och en form av manlig,
utmanande humorstil på arbetsplatsen. Episoden visar också att Goran gärna
återberättar sådant man tidigare skrattat åt, vilket i det här fallet får ett kontextbundet skämt att övergå i ett kontextfritt. Troligtvis är detta återberättande
starkt lagbyggande. Av Gorans nitton skämt ser jag tretton som kontextbundna och sex som kontextfria. De kontextfria skämten är huvudsakligen
lustigheter som dyker upp i samband med att Goran delar med sig av anekdoter ur sitt liv.
Bland kollegernas skämt har jag definierat samtliga som kontextbundna,
även om det finns ett par lustigheter som skulle kunna vara något en person
ofta säger, alltså återanvänder. Ett exempel på detta är då Goran under
lunchen frågar en kollega vart han ska ta vägen och kollegan svarar med ett
överdrivet starkt ”ja har ett jobb å sköta” (se exempel 31). Genom att använda
kontextualiseringssignalerna stark och överdrivet dramatisk röst, etablerar
kollegan en humorram och Goran och ytterligare en kollega skrattar när
mannen lämnar rummet. Eftersom uttalandet ”ja har ett jobb å sköta” aldrig
upprepas under min observation och eftersom det är knutet till den situation i
vilken det yttras, ser jag det i det här fallet som kontextbundet.
I materialet förekommer en sekvens som jag tolkar som skämtsam men
som inte direkt framkallar någon prefererad respons. En kollega, Max, har
uttalat ett skämt då han förklarat att han vid symaskinen arbetat mycket
effektivare än Goran och Janne vid kopplingen. Max går förbi Goran och
Janne och säger: ”kopplingen symaskin (.) noll två”. Goran skrattar åt resultatredovisningen och säger efter ett tag till Max: ”du kom inte för nära de e
risken att ja blir smittad”. Goran får ingen respons alls på sitt yttrande och
efter fyra sekunder upprepar han ordagrant det han nyss sagt. Denna gång
svarar Max men han rör sig bortåt och det enda som registreras i bandspelaren
är ett ”att du xxx”. Goran svarar då ”jaa” och därefter ringer telefonen och
sekvensen tar slut. Tio sekunder senare går Max förbi igen och fortsätter då
sitt vänskapliga retande, vilket framgår av exempel 44.
Exempel 44. Audio 5.3.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Max:
Goran:
Max:
Goran:
Max:
Goran:
Max:

jaaaa ni gör ett bra jobb grabbar
jaaa de vet vi (4.0) du [själv-?
[ja tar en liten paus ja
kom inte för nära mej i alla fall (.) de är
risken att ja blir smittad (.) av dej
de tror ja inte (.) sånt där måste man träna
upp (.) snabbhet
ja kan vara smittad av dåliga skämten *de är de
som ja menar* ((skrattar))
((går in i fikarummet))

Jag tolkar det som att Goran redan vid första tillfället försöker skämta om
Max dåliga skämt, men att då varken Max, eller jag själv, förstår riktigt vad
Goran är rädd för att bli smittad av. Goran ger sig inte utan upprepar vid två
tillfällen exakt samma fras och Max tycks då till slut tro att Goran syftar på
snabbheten han visat under dagen (rad 7). Anmärkningsvärt är att Goran inte
ger upp, trots att han inte möter någon direkt förståelse. Till slut, vid fjärde
försöket, förklarar Goran själv vad han menar genom att i rad 8–9 med skrattande röst säga ”de är de som ja menar” och sedan fortsätta skratta. Inte
heller då skrattar Max utan går istället vidare in i fikarummet. Det hela var
troligtvis menat som ett skämt, men uppfattas inte så av Max. Bara ett tiotal
sekunder senare ger sig Goran på ett nytt skämt, denna gång i samtal med
Janne, och lyckas då framkalla skratt.
Bland kollegernas lustigheter har jag kategoriserat samtliga tio som innehållsskämt. Goran, däremot, bidrar med något av ett formskämt. När arbetsdagen börjar närma sig sitt slut noterar Goran att solens strålar letar sig in i
industrilokalen och säger till parkollegan Janne:
Exempel 45. Audio 5.1.1.
1
2
3
4
5
6

Goran:
Janne:
Goran:
Goran
Janne:

solen tittar framme
de e inte dålit
näeee
(3.0)
((harklar sig)) de e bara dålit att vi är här
*jahaa*

Janne besvarar i rad 2 i exempel 45 Gorans småprat om vädret med frasen
”de e inte dålit”. Frasen får ses som fast och hade kunnat bytas ut mot ett ”ja,
tänk”, ”minsann” eller ”de va värst”. Goran utnyttjar sedan i rad 4 möjligheten
att variera användningen av ordet ”dålit”, vilket framkallar ett skrattande
”jahaa” hos Janne.
Vid ett par tillfällen tillgriper Goran diskursiva hjälpmedel för att rama in
sina yttranden. Genom att använda de annonserande presekvenserna ”igår va
de rolit” respektive ”den där va rolig” före återberättandet av det som inträffat
tar Goran det säkra före det osäkra och lotsar in samtalsdeltagaren i rätt ram.
Båda metakommentarerna föregås av en stunds tystnad, vilket innebär att det
inte finns någon etablerad ram att förhålla sig till. Bland kollegerna förekommer inte några liknande humorannonserande presekvenser.
Som redan nämnts tidigare märks en viss jargong på Gorans arbetsplats.
Den humorstil jag observerar är manlig och Goran förklarar själv under
intervjun att man ofta skämtar om någon som är borta. I exempel 46, hämtat
från lunchrummet under en kaffepaus, får vi ett exempel på hur det kan låta.
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Exempel 46. Audio 5.1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Goran:
Karlsson:
Goran:
Karlsson:
Acke:
Goran:
Karlsson:
Acke:
Goran:
Acke:
Goran:
Karlsson:
Acke:

Conny han är inte här idag
han gick hem
varför de
han mådde dålit
han hade ont i huvet
jaså (1.0) det är bara bevis att han har
nånting i huve eller hur
nä de vete faan
ja undrar hur fan man kan fååå (0.5) jaha
((sägs till annan kollega))
ja va sa du
hur fan man kan få ont i ett vakuum
[((skrattar))
[((skrattar))
de e bara de ja undrar

Även om man kan tycka att den som är hemma med huvudvärk förtjänar ett
bättre öde än att få sin hjärnkapacitet ifrågasatt, anser jag denna sekvens vara
ett tydligt exempel på hur man på Gorans arbetsplats skapar närhet, samhörighet och kollegialitet genom humor. Genom sin kommentar i rad 6–7 om
att Conny ändå ”har nånting i huve” etablerar Goran en skämtram. Kollegerna
spinner direkt vidare på Gorans tråd och uttrycker på så sätt samförstånd och
en positiv relation till Goran. Skämtet är en lyckad samproduktion och hela
sekvensen avslutas med ett gemensamt skratt.
Det förekommer vid flera tillfällen att Goran och hans kolleger retas med
varandra. Ett exempel på detta är när Goran utropar en hälsning till en kollega och denne svarar: ”är allting bra? (.) behöver du hjälp som vanlit eller?”.
Jargongen kan tyckas hård ibland, men Goran förklarar vid upprepade tillfällen
att det är så det är och att han uppskattar det.
I materialet ser jag ett par skämt av förringande karaktär. Det ena riktas
mot drottning Silvia. Det andra skämtet som kan sägas vara av maktmarkerande karaktär yttras av Goran och anspelar på bristande kompetens i det
andra skiftet. Samtidigt som lustigheten förringar det andra skiftet bidrar det
till att framhäva det egna skiftets styrka och förmåga, alltså till att stärka
gruppkänslan. De skämt jag uppmärksammar på Gorans arbetsplats är
huvudsakligen av det solidariserande slaget och de tycks fylla en viktig del
av den kommunikativa vardagen.
Nämnas bör att några, närmare bestämt fyra, av de totalt tjugonio skämten
jag identifierat utgår ifrån bandspelaren Goran bär med sig. De kan alltså
anses vara utslag av forskningspåverkan på materialet.
Under intervjun påtalar Goran att det finns tydliga skillnader mellan den
nuvarande arbetsplatsen och arbetsplatser i uppväxtlandet, bland annat med
hänsyn till vad man säger och inte säger till varandra. Det sätt på vilket
Goran tar emot och producerar skämt under min observationstid avviker inte
anmärkningsvärt från kollegernas sätt att hantera humor. Goran har till
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exempel uppmärksammat att man i det egna skiftet ofta skämtar om någon
som är borta, vilket jag under min observation får bekräftelse på att kollegerna verkligen gör. Som vi ser i exempel 46 är också Goran snabb med att
rikta ett skämt mot någon som är frånvarande, vilket skulle kunna ses som
exempel på konvergent ackommodation (se avsnitt 3.2.4). Enligt min tolkning är Goran en lyhörd och reflekterande språkanvändare. Han noterar hur
andra framför olika budskap, i det här fallet skämt och lustigheter, och
använder sedan all samlad kunskap när han själv kommunicerar. Samtidigt
som Goran visar social och språklig samhörighet med den eller dem han
talar med, till exempel genom att skämta, tycks han sträva efter samförstånd
och efter att få kommunikationen att flyta på effektivt.

7.4 Komplimanger och andra positiva värderingar
Ett sätt att visa uppskattning och samtidigt skapa samhörighet är att använda
komplimanger eller annan verbal uppmuntran. Att ge en komplimang handlar
inte enbart om att värdera något utan också om att visa välvilja och en
strävan efter att skapa och stärka social samhörighet (se t.ex. Manes 1983:97,
Wolfson 1983:89). I institutionella sammanhang kan komplimanger också
användas för att minska interaktionens institutionella karaktär (Ridell
2008:196). När Elert 1980 skrev artikeln Artighetsuttryck i svenskan menade
han att ”Beröm, komplimanger och klander är uttryck för attityder som
undertrycks i samtal i det svenska samhället mer än i många andra. Det gäller
i synnerhet för de positiva varianterna” (a.a. s. 437). Det är oklart vad Elert
bygger sin slutsats på, men man kan konstatera att han gjort den iakttagelsen
att utdelandet av beröm och komplimanger ser olika ut i olika samhällen. Att
kunna värdera och bemöta andras värderingar på ett vedertaget sätt kräver i
likhet med humor en viss grad av kommunikativ kompetens.
Komplimanger utgör en underkategori till värderingar eller med ett annat
ord, omdömen (på engelska assessments eller evaluations). Värderingar i
samtal har behandlats ingående av Pomerantz (1978, 1984). Hon menar att
värderingar är något människor uttrycker rutinmässigt när de deltar i sociala
aktiviteter (1984:57). Utifrån Pomerantz resonemang kan en värdering
beskrivas som en vid och omfattande kategori av positivt eller negativt laddade yttranden som ger uttryck för någons tyckande och som kan bemötas
med enighet eller oenighet.
I Finland har samtalsforskaren Forsblom-Nyberg studerat komplimanger i
vardagliga gruppsamtal (1993). Hon menar att den svenska definitionen av
en komplimang är ”ett uttryck för beundran som man av artighet riktar till
någon” (a.a. s. 25). Forsblom-Nyberg påpekar att komplimanger hör till den
kategori av yttranden som ställer upp förväntningar på en respons (a.a. s. 19).
Komplimangsekvenser utgör därför i likhet med till exempel hälsningssekvenser
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så kallade närhetspar (adjacency pairs)33. För att kunna avgöra vad som bör
betraktas som en komplimang är det alltså relevant att studera yttrandens
sekventiella placering. Enligt Forsblom-Nyberg skiljer sig komplimanger
ifrån allmänna omdömen dels genom att de förstnämnda riktas direkt till en
specifik person och dels genom att de får en respons.
Både Pomerantz och Forsblom-Nyberg har huvudsakligen intresserat sig
för själva responsen i komplimangsekvenser. Pomerantz (1978:80) tydliggör
att komplimanger ofta blir avvisade, nedgraderade eller att de accepteras
men med någon typ av förbehåll. Att acceptera en komplimang är prefererat,
medan det är disprefererat att avvisa den eller visa oenighet. Samtidigt kan
ett rent instämmande tolkas som självberöm och självberöm ses snarast som
disprefererat. Komplimanger är alltså inte helt okomplicerade, framför allt
inte bemötandet av dem. Ett sätt att hantera konflikten mellan de två olika
preferenssystemen är att bemöta komplimanger med en respons som ligger
någonstans mitt emellan ett rent instämmande och ett rent avvisande. I sitt
amerikanska samtalsmaterial konstaterar Pomerantz att denna mellanväg är
det grepp som används flitigast (a.a. s. 81). I likhet med Pomerantz har
Forsblom-Nyberg (1993:36) i sitt finlandssvenska material funnit att komplimangerna i de vardagliga gruppsamtal hon studerat huvudsakligen bemöts
med nedgraderingar eller olika neutrala responser, vilket alltså är ett sätt att
delvis acceptera komplimangen men ändå undvika självberöm. Elert
(1980:440) påpekar att det handlar om en balansgång mellan generositet i
berömmandet och blygsamhet i bemötandet. Utifrån sitt resonemang formulerar han följande regel: ”man skall i dialogen åstadkomma en jämvikt mellan
generositet och blygsamhet. Principen kan alltså sägas vara en avvägd
altruism eller, om man så vill, tillbakahållen egoism” (a.a. s. 440, kursiv i
original). Även Ridells (2008:196) studie av dansk-svenska vårdsamtal i
Öresundsregionen visar att en komplimang ofta bemöts med någon form av
mittemellansvar som såväl instämmer i värderingen som undviker eller förminskar det som kan uppfattas som självberöm. I sitt institutionella samtalsmaterial har Ridell också studerat komplimangsekvensernas interaktionella
och sociala funktion. Hon konstaterar att komplimanger ofta förekommer
efter pauser och efter avslutade samtalsämnen och att de då fyller den fatiska
funktionen att hålla samtalet igång samtidigt som de kan användas för att
förflytta samtalets fokus från de vårdsysslor som i flera fall utförs samtidigt.
Att småprata och ge varandra komplimanger ses som ett sätt att styra bort
uppmärksamheten från det vårdarbete som pågår och därmed minska interaktionens institutionella karaktär (a.a.).
I företagsstudien intresserar jag mig för all interaktion, såväl muntlig som
skriftlig, som på ett artigt sätt uttrycker beröm för en persons utseende, egenskaper eller handlingar eller som på annat sätt uttrycker verbal uppmuntran.
Som redan nämnts i inledningen till detta avsnitt handlar uppmuntran och
33

Närhetspar (adjacency pairs) har tidigare behandlats i avsnitt 3.3.
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beröm av detta slag inte enbart om att beskriva eller värdera något utan
också om att visa välvilja och solidaritet. Det handlar med andra ord om
relationsskapande interaktion. Komplimanger är en av de företeelser Fletcher
(1999) och Holmes (2006a) tar upp som typiskt relationsskapande. Vid
genomgång och analys av företagsmaterialet har det visat sig att många
intressanta positiva värderingar hamnar utanför begreppet komplimang, om
man ser till tidigare nämnda definition som utgår ifrån muntlig interaktion
och som betonar att yttrandena följs av en respons (se t.ex Forsblom-Nyberg
tidigare i avsnittet). Inte minst gäller detta det skriftspråkliga material som
samlats in. I Carolinas utgående e-postkorrespondens förekommer en hel del
positiva värderingar, men inte i något fall tolkar jag det som att värderingarna
bemöts av en respons. Jag ser inte detta som anmärkningsvärt utan som
naturligt utifrån skriftspråkets förutsättningar. I min analys av verbal uppmuntran har jag valt att kalla de artiga uttryck som vänder sig till en specifik
person och som bemöts av en respons för komplimang medan övriga uppskattande och uppmuntrande verbala uttryck benämns positiva värderingar.
För att begränsa resultatredovisningen kommer jag i följande avsnitt
enbart att diskutera den förekomst av verbal uppmuntran jag funnit uppseendeväckande och oförutsedd. Det gäller Carolinas skriftliga kommunikation,
som presenteras i avsnitt 7.4.1, och Annas muntliga förehavanden, som
framställs i avsnitt 7.4.2. Hos Igor, Naren och Goran förekommer vid några
tillfällen komplimanger och övriga positiva värderingar. Exempel 47 och 48
har tagits med för att visa hur komplimanger i dessa fall kan låta. I exempel
47 sitter Naren och kollegan Sten och löser problem vid Narens arbetsplats.
Naren ropar till sig ytterligare en kollega, Kalle, och involverar honom i
problemlösningen. Kalle kommer och förklarar frustrerat att det han håller
på med ”har gått åt helvete”. Naren säger då:
Exempel 47. Audio 4.1.7.
1
2
3

Naren:
Kalle:
Naren:

varför? du har gjort bra jobb
ja har gjort ett bra jobb ja
ja

Jag betraktar yttrandet som en komplimang där Naren i rad 1 berömmer
Kalles arbetsinsats. Kalles respons i rad 2 får snarast ses som ett instämmande,
vilket är relativt ovanligt i såväl Pomerantz som Forsblom-Nybergs och
Ridells studier. I det här fallet kan instämmandet kanske vara ett sätt för
Kalle att markera att det inte, eller åtminstone inte enbart, beror på honom att
det gått illa. Kanske vill han betona att han faktiskt har ansträngt sig men att
något ändå gått snett. I rad 3 bemöter Naren Kalles respons genom att uttala
ett ”ja” med stigande intonation. Den stigande intonationen markerar enligt
min tolkning ett utelämnat ”självklart”, ”visst är det så” eller ”det vet jag ju”,
vilket skulle kunna ses som jargong. Exempel 47 visar att Naren är benägen
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och också kapabel att dela ut komplimanger. Exemplet visar också att han
kan bemöta en närmast disprefererad respons på ett bra sätt.
Även Goran delar vid några tillfällen under min observation ut komplimanger. Exempel 48 visar hur han berömmer en av Företagets mekaniker,
som just lyckats laga en trasig maskin.
Exempel 48. Audio 5.1.5.
1
2
3

Goran:
bra jobbat (.) snabbt (.) å effektivt
Mekaniker: ja ((skrattar till))
Goran:
vänta nu bara tills han pressar

Sekvensen utgör något av en utbyggd komplimang där Goran, i rad 1, positivt
värderar det arbete en kollega utfört. Han inleder med allmänt beröm ”bra
jobbat” för att sedan specificera vad det är som varit bra, nämligen att kollegan
arbetat ”snabbt (.) å effektivt”. I rad 2 bemöts Gorans uttalande med responsen
”ja” och ett, enligt min tolkning, förmildrande skratt som i någon mån
reducerar medhållet. Responsen kan alltså ses som ett mittemellansvar.
Svarspartikeln ”ja” instämmer i värderingen men genom skrattet förminskas
det som skulle kunna uppfattas som självberöm. Det som i rad 3 omtalas
med personligt pronomen, ”han”, är den lagade maskinen.
Inte hos någon av deltagarna Igor, Naren och Goran har jag identifierat
positiva kommentarer rörande någons utseende. Vad gäller positiva värderingar gällande egenskaper bör Igors lönesamtal med närmaste chefen
nämnas. Samtalet har tidigare diskuterats i avsnitt 5.5 där också delar av
fältanteckningarna från samtalet återgetts. Enligt chefens önskemål fick jag
närvara under mötet, men inte spela in. Igor fick mycket beröm av sin chef
under samtalet. Det är svårt att på detaljnivå kommentera de positiva värderingar som yttrades eftersom inspelningar saknas, men nämnas bör att jag
uppfattade det som att chefen lyfte fram en rad positiva egenskaper hos Igor
och att berömmet var omfattande. Även Naren får motta en positiv värdering
som skulle kunna kopplas till hans egenskaper. Vid ett tillfälle får han höra
av en kollega att han anses vara den mest kompetente för ett visst uppdrag.
Vid ett tillfälle får också Goran motta en kommentar som skulle kunna ses
som en komplimang även om den snarast framförs som kritik. När jag under
observationen berättar om min närvaro och min studie för den mekaniker
som figurerar i exempel 48, säger denne om Goran att ”enda felet är att han
pratar för mycke”. Goran bemöter uttalandet med ett bullrande skratt och
påtalar att han redan tidigare sagt till mig att han pratar för mycket och att
hans fru är av samma åsikt. Gorans respons till mekanikern lyder ”tack Ola
ja ringer imorron ((skrattar vidare))”. Goran tycks alltså inte ha något emot
att anses vara en pratkvarn, snarare tvärtom. I övrigt och i huvudsak är alltså
de komplimanger och positiva värderingar som yttras i Igors, Narens och
Gorans fall kopplade direkt till den syssla någon utfört. I materialet ger alla
tre något fler positiva värderingar och komplimanger än de själva tar emot.
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7.4.1 Komplimanger i Fall 1, Carolina
I likhet med Igors, Narens och Gorans situation förekommer komplimanger
och andra positiva värderingar även i Carolinas arbetsvardag. I det material
som samlats in hos de tre männen förekommer inte någon kommentar om
utseende, men det gör det hos Carolina. Ett tydligt exempel är när Carolina
själv, under en lunch tillsammans med några kvinnliga kolleger, berömmer
ett klädesplagg som en av kollegerna har på sig. Den aktuella komplimangen
redovisas i exempel 49.
Exempel 49. Audio 1.1.3.
1
2
3
4

Carolina:
Sofie:
Klara:
Sofie:

((harklar sig)) den här är jättesnygg
tack
är de en ny kavaj?
ja den är ganska ny

Carolinas komplimang i rad 1 bemöts i rad 2 med ett prefererat ”tack”. Därefter, i rad 3, följer en annan kollega upp Carolinas komplimang genom att
fråga om kavajen är ny, vilket hon i rad 4 får veta att den är. I turerna före
exempel 49 resonerar samtalsdeltagarna om vilket bord de ska välja och
direkt efter den redovisade sekvensen går kvinnorna iväg för att hämta mat.
Komplimangen är alltså inte kopplad till något man tidigare diskuterat utan
får ses som ett fristående initiativ från Carolinas sida.
Varken de muntliga komplimanger Carolina ger eller de hon får är särskilt
uppseendeväckande till form eller mängd. Det jag istället funnit särskilt
intressant i Carolinas fall är de skriftliga positiva värderingar hon formulerar
i sin e-postkorrespondens. Bland de totalt 38 utgående e-brev som ingår i
företagsstudiens material och som är formulerade på svenska, har jag funnit
tydliga positiva värderingar i fem. Fyra av dessa fem brev innehåller enbart
själva värderingen undertecknad med Carolinas namn eller ”Hälsningar
Carolina”. Av de totalt fem breven med positiv värdering har tre skickats till
medlemmar i CC (skrivs även SeSe, se avsnitt 5.3 för närmare förklaring av
föreningen), med anledning av den stundande vinprovningen. Exempel 5052 visar dessa tre brev. Gemensamt för breven, förutom att de skickats inom
CC, är att de inte innehåller något annat än en positiv värdering och en
underskrift eller hälsning. Brevens ärendemening, ”Subject” har tagits med
för att säga något om innehållet i det brev Carolina reagerat på. De tre
breven leder inte, så vitt jag kunnat se, till ytterligare kommunikation eller
handlande utan fyller i mina ögon uteslutande en uppmuntrande och relationsskapande funktion.
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Exempel 50. E-brev ut 1:10.
Subject:

Re: Vinprovning med SeSe!!

Det var ett "cool" mail!
/Carolina

Exempel 51. E-brev ut 1:19.
Subject:

Re: Status vinprovning

Bra jobbat!!!
/Carolina

Exempel 52. E-brev ut 1:20.
Subject:

Re: Välkommen till vinprovning ikväll!

Mycket bra jobb!!
/Carolina

I det insamlade materialet finns också positiva värderingar i två brev av
transaktionell karaktär. De båda brevens innehåll och ärendemening återges i
exempel 53 och 54.
Exempel 53. E-brev ut 1:23.
Subject:

Re: ASPP V5 SAB Function Module Version 1.09

Bra Siv!
/Carolina

Exempel 54. E-brev ut 1:9.
Subject:

Re: Moms 2004-04-26 ASPP ATBA/DC

Bra!
Hälsningar
Carolina

Brevet i exempel 53 har skickats till Siv, en av de tre konsulter Carolina
samarbetar mycket med. Inte heller detta brev leder vidare till något märkbart agerande från Sivs sida utan är enligt min åsikt en ren uppmuntran.
Utropet ”Bra!” i exempel 54 är mer svårdefinierat än övriga positiva värderingar Carolina skrivit till sina medarbetare. Kommentaren är en respons på
ett brev där en manlig kollega skrivit: ”Tack för mötet igår! Här kommer
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mina mötesnoteringar. Har du några synpunkter ber jag dig återkomma så
snart som möjligt!”. Svårigheten ligger i att veta huruvida Carolina menar att
det han skrivit är bra, att det är bra att mötesnoteringarna skickats över eller
att det är bra att han ber henne återkomma med eventuella synpunkter. Det
kan också vara så att Carolinas ”Bra!” gäller alla tre alternativen. Carolina
kunde troligtvis lika gärna ha svarat med ett ”Okej!” men väljer alltså det
mer uppmuntrande ordet ”Bra!”. Så vitt jag kan se återkommer inte Carolina
med några synpunkter angående mötesnoteringarna och kollegan reagerar
inte heller på Carolinas brev.
De exempel som redovisats visar att Carolina vid ett flertal tillfällen under
den vecka jag samlat in mitt material skriftligt lämnar positiva värderingar
till sina kolleger, i såväl sociala som professionella sammanhang. De positiva
värderingarna utgör fem av 38 brev alltså 13 procent, vilket jag anser vara en
hög andel. Jämförelsevis kan nämnas att det i det övriga materialet inte förekommer några liknande skriftliga beröm, alltså inte heller bland de e-brev
Carolina tar emot. Det bör dock påpekas att många av de inkommande
breven är företagsinterna massutskick. Produktionen av skriftliga positiva
värderingar med en huvudsaklig, eller kanske till och med hundraprocentig,
relationsskapande funktion, kan alltså ses som utmärkande för Carolina.

7.4.2 Komplimanger i Fall 2, Anna
Det kanske allra mest uppseendeväckande vad gäller positiva värderingar
och komplimanger i företagsmaterialet är Annas, och till viss del även
hennes kollegers, bruk av beröm och uppmuntrande ord och kommentarer.
Anna delar ut positiva värderingar till såväl kvinnliga som manliga kolleger
och får också själv ta emot en hel del uppmuntrande ord. I det muntliga
material som samlats in hos Anna finns exempel på många typer av komplimanger och positiva värderingar. Karaktäristiskt nog är de allra första ord
som bandspelaren tar upp på Annas arbetsplats något av en uppmuntran, om
än skämtsamt förpackad, från Anna till arbetsgrannen Liv. Exempel 55 återger de ord Anna väljer att uttala när jag ber henne säga något så att jag kan
kontrollera att inspelningen fungerar.
Exempel 55. Audio 2.1.1.
1

Marie:

2
3
4
5
6

Anna:
Marie:
Anna:
Liv:
Anna:

((tittar på bandspelaren)) nu säjer den (.)
write (1.0) å om dusäja nåt (.)[aaa
[jaa jo de låter som attLiiiv (.) I love you (.) baby
jaaa gör du de?
((gör pussljud med munnen))
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Annas spontana kärleksförklaring i rad 4: ”Liiiv (.) I love you (.) baby”
väcker inte någon större reaktion eller uppmärksamhet hos den äldre kollegan Liv, som bemöter påståendet med en relativt neutral respons. Den som
inte hört Anna kommunicera med sina kolleger tidigare skulle kunna tro att
hon driver med Liv. Efter att ha gått igenom hela det inspelade materialet
kan jag konstatera att Anna ofta förklarar sin kärlek till sin omgivning, bland
annat genom att kalla såväl manliga som kvinnliga kolleger för ”älskling”
eller liknande. Eftersom Anna under den inledande intervjun förklarar hur
mycket hon uppskattar de människor hon arbetar tillsammans med (se
exempel 6) utgår jag ifrån att hennes verbala utspel i exempel 55 verkligen
bygger på uppskattning och omtanke. En av dem som ofta är måltavla för
Annas positiva värderingar är avdelningskollegan Tomas. Tomas själv är heller
inte sen med att dela ut komplimanger till Anna. I exempel 56 ser vi hur
Tomas först förklarar att han springer fram och tillbaka till en krånglande
maskin för att kunna förse Anna med de metallbrickor hon behöver. Strax
därefter berömmer han, som det verkar helt apropå, något Anna har på sig.
Exempel 56. Audio 2.1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tomas:

Anna:
Tomas:
Anna:
Tomas:
Anna:
Tomas:
Anna:
Anna:

så man får hit vettu var tionde var femtonde
minut å så klippa av å rulla upp de här mens de
går hela tiden [de står ja hela dan å gör (.)
[ja visst
för diiin skull=
=för min skull?
((tillgjord röst)) ja för att du ska få
[material å jobba med
[>för Sveriges skuck (.) för Sveriges skull
inte min>
snyggt bälte du har
eyy väldit
(4.0)
okej plutten då går ja å jobbar

Tomas kommentar i rad 5, att han jobbar på ”för diiin skull”, skulle kunna
ses som en form av uppmuntran. Om man ser till Annas reaktion i rad 6, där
hon kommer med ett snabbt ifrågasättande, tycks uttalandet dock snarast
fungera som ett vänskapligt retande. I rad 7 och 8 förklarar Tomas att han
gör det han gör för att Anna ska få material att arbeta med, vilket leder till att
Anna i rad 9 och 10 höjer rösten och påpekar att det inte alls är för hennes
skull utan ”för Sveriges skull”. I rad 11 ersätts det vänskapliga retandet av en
regelrätt komplimang när Tomas berömmer Annas bälte. Annas ”eyy” skulle
kunna ses som en jakande svarspartikel, vilken hon sedan bygger på med ett
”väldit”. Enligt min tolkning uttrycker Annas respons ett överdrivet medhåll,
vilket gör att svaret framstår som smått ironiskt och därmed kan tolkas precis
omvänt. Annas respons skulle kunna ses som ett sätt att förhålla sig positiv
till berömmet utan att riskera att det uppfattas som självberöm. Under min
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observation hos Anna förklarar en kollega vid ett tillfälle att man känner sig
som tonåring på nytt tillsammans med Anna. Kanske beror en del av den
känslan på att Anna använder olika uttryck och stilgrepp som ofta förknippas
med ungdomsspråk (se Kotsinas 1994), såsom svarspartikeln ”eyy” och tilltalsorden ”älskling” och ”plutten”. Exempel på detta får vi i redan nämnda
rad 12 och även i rad 14, som innehåller ett kärvänligt ”plutten”. Jag ser inte
direkt de tilltalsord Anna använder, till exempel ”älskling” och ”plutten”,
som positiva värderingar. Orden uttrycker dock någon form av uppskattning
och intimitet. Att kollegerna uppmärksammat Annas språkbruk och ordval
framgår av exempel 57. I exemplet går Anna tillsammans med kollegan
Tomas mot fikarummet. Tomas är på väg ut för att röka men innan han lämnar
Anna säger han:
Exempel 57. Audio 2.1.2.
1
2
3
4
5
6
7

Tomas:
Anna:

där har du dina älsklingar ((sagoröst))
aaa de har ja ((något förställd röst))
(3.0)
Anna:
hej [mina pluttar ((något förställd röst))
Kollega 1:
[hej
kollega 2: heeej
Anna:
hej

Tomas talar i rad 1 om ”dina älsklingar” med en röst som låter som en sagofigur i någon tecknad film. Även Anna förställer rösten när hon bemöter
Tomas uttalande och behåller den sedan när hon i rad 4 hälsar på kollegerna
och kallar dem ”mina pluttar”. Tomas förvrängda röst anspelar alltså inte på
ungdomars samtalsstil utan snarare barns. Annas diminutiva tilltalsord ”plutten”
och ”pluttar” är enligt min mening markörer för gruppkänsla och solidaritet.
Brown & Levinson (1987:107 f.) tar upp tilltalsformer som ”mate, buddy,
pal, honey, dear, duckie, luv, babe” och menar att dessa tillsammans med
andra diminutiver och smeknamn bidrar till att ”claiming in-group solidarity”.
Smeknamn och tilltalsord kommer att aktualiseras på nytt i avsnitt 8.2, där
hälsningsfraser tas upp till diskussion.
En komplimang som särskilt fångat min uppmärksamhet återfinns i ett
samtal mellan Anna och hennes avdelningschef Lars. Komplimangen redovisas i exempel 58 där Anna och Lars samtalar om den plåt som Anna för
tillfället arbetar med.
Exempel 58. Audio 2.1.1.
1
2
3
4
5
6

Lars:
Anna:

Lars:
Anna:

men går de å använda plåten da?
jo de går de (.) de är inte så stor böjd men
ändå blir de(2.0)
jo men du lägger dom åt samma håll hela tiden?=
=jo de gör ja [ja ser att-
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lars:
Anna:
Lars:
Anna:
Lars:
Anna:
Lars:

Anna:
Lars:
Anna:

[alltid?
jaaa alltid
ja ja inte fan vet ja
ja
((skrattar))
a- alltid bossen
((skrattar)) men du kan ju de här bättre än mej
(.) de vet du
(1.0)
ja de vet ja ((sägs med ett leende)) fan de
[känns bra
[((skrattar))
((skrattar))

Avdelningschefen Lars vill i rad 5 veta om Anna lägger plåten hon arbetar
med åt samma håll hela tiden. Anna bekräftar i rad 6 att ”jo de gör ja”.
Kanske uppfattas Annas ”jo” som ett tvetydigt svar. Något i Annas respons
tycks i alla fall förbrylla Lars eftersom han i efterföljande tur frågar om det
alltid är så. När Anna i rad 8 klämmer i med ett betonat ”alltid” replikerar
Lars i rad 9 med att förklara sin egen okunnighet ”ja ja inte fan vet ja”. När
Lars sedan börjar skratta upprepar Anna i rad 12 sitt ”alltid” med tillägget
”bossen”. I rad 13 följer sedan komplimangen ”men du kan ju de här bättre
än mej”, vilken förstärks ytterligare när chefen i rad 14 säger ”de vet du”.
Annas respons dröjer en sekund. Det hon bemöter är egentligen inte själva
komplimangen utan tillägget ”de vet du”. I rad 16 förkunnar hon ”ja de vet
ja” samtidigt som hon hörbart andas ut genom näsan, vilket jag tolkar som
att hon ler. Därefter förklarar Anna att ”fan de känns bra”. Med största
sannolikhet är det just dit chefen vill komma. Han markerar att i det här
sammanhanget är det Anna som är experten och han novisen. Samtalet som
sådant kan ses som en asymmetrisk kommunikativ situation där det förutom
språklig och kulturell asymmetri även förekommer en skillnad i yrkesposition. Att Lars ger Anna en komplimang kan vara ett tecken på att han vill
utjämna förhållandet mellan dominans och underordning. Genom att ge
industriarbetaren Anna en komplimang bidrar chefen Lars till att skapa ett
mer symmetriskt samtalsklimat. Komplimangens förmåga att bryta ner
asymmetrier kan ställas i relation till de iakttagelser Ridell (2008:196) gjort i
sitt dansk-svenska material bestående av interaktion mellan vårdgivare och
vårdtagare, nämligen att komplimanger tonar ner den institutionella karaktären
i samtal.
Att ge och ta emot komplimanger och andra positiva värderingar utgör en
uppseendeväckande stor del av Annas kommunikativa arbetsvardag. Vid
analys av det insamlade företagsmaterialet visar det sig att uppmuntrande
ord är ett redskap Anna använder flitigt, och till synes framgångsrikt, för att
bygga upp goda relationer och kamratskap på arbetsplatsen.
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7.5 Berättandet av historier och anekdoter
Som redan nämnts tidigare i detta kapitel kan relationsskapande kommunikation och orientering mot relationella mål framträda i olika sammanhang och
på många språkliga nivåer, även textnivå. De relationsskapande handlingar
jag i företagsmaterialet lagt märke till på textnivå är berättandet av historier
och anekdoter. Kommunikativa handlingar av detta slag har bland annat
studerats av Holmes och diskuteras i artikeln Story-telling at work: a complex
discursive resource for integrating personal, professional and social identities,
från 2005. I artikeln skiljer Holmes mellan narrativer med en primär social
funktion, vilka kallas ”workplace anecdotes”, och narrativer som mer
uppenbart är transaktionellt orienterade, vilka går under beteckningen ”working
stories” (a.a. s. 674). Jag har översatt de båda termerna med arbetsplatsanekdoter respektive arbetsberättelser. Såväl arbetsplatsanekdoter som arbetsberättelser har en poäng, involverar personliga erfarenheter, har en komplicerande händelse (complicating action) och inkluderar något slags värdering
(evaluation). Båda syftar också till att intressera och/eller roa kollegerna. En
märkbar skillnad är dock orienteringen mot relationella respektive transaktionella mål. Arbetsplatsberättelserna karaktäriseras dessutom av att de har
ett innehåll kopplat till arbetsplatsens verksamhet och att de ofta fyller något
av en pedagogisk funktion (a.a. s. 674 ff.). I artikeln från 2005 studerar
Holmes narrativer i ett identitetsskapande perspektiv. Hon betonar dock att
detta bara är en av arbetsplatsanekdoternas respektive arbetsberättelsernas
många funktioner (a.a. s. 689). I företagsstudien diskuteras berättandet av
historier och anekdoter huvudsakligen utifrån ett relationsskapande perspektiv.
I vissa fall aktualiserar deltagarna dessutom sitt ursprung och sin andraspråksidentitet i samband med att de berättar något, vilket fångat min uppmärksamhet och därför också, i någon mån, kommer att tas upp i följande
resonemang.
Berättandet av historier och anekdoter kan ses som ett slags varaktigt
småprat och i likhet med aktiviteten ”varaktigt småprat under arbete”, som
tidigare diskuterats i avsnitt 6.4.3, är det främst industriarbetarna Anna och
Goran som berättar historier och anekdoter. Anna berättar under såväl
professionella som sociala kommunikativa aktiviteter medan Goran i princip
enbart berättar historier och anekdoter under arbete på industrigolvet och
inte i lunchrummet. Anmärkningsvärt är att jag i det inspelade materialet
hittar mycket få narrativer berättade av tjänstepersonerna Carolina, Igor och
Naren. Inte heller deras kolleger bidrar med särskilt många narrativer. Under
arbetstid hör jag inte vid något tillfälle att Carolina berättar historier eller
anekdoter och endast vid ett par tillfällen hör jag hennes kolleger berätta
något. Jag kan heller inte vid något tillfälle höra Igor yttra arbetsplatsanekdoter eller arbetsberättelser för sina kolleger på Företaget. Däremot berättar
han ofta olika typer av historier och anekdoter för mig under min observation. Flera av dessa berättelser är mycket personliga och känslosamma och
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flera aktualiserar också variablerna etnicitet och tvåspråkighet. I och med att
Igor numera har en svensk fru gör han till exempel intressanta jämförelser
mellan släkttillställningar i Sverige och i Slovenien i sina berättelser. Under
observationen händer det också att Igor talar med vänner och före detta
kolleger i födelselandet. Jag har behandlat dessa samtal som privata och har
inte tagit reda på vad de handlar om, men anar att samtalen många gånger
innehåller berättandet av historier och anekdoter. Inte heller Naren berättar
historier och anekdoter för sina kolleger i det material jag spelat in. Däremot
har jag i mina fältanteckningar noterat att han vid något tillfälle, när han inte
haft bandspelaren på sig, stannat till vid en kollega för att berätta något.
Vad gäller berättandet av historier och anekdoter är det alltså de två industriarbetarna Anna och Goran som utmärker sig. Innehållet i Annas berättelser är
mycket varierande. Ibland återberättar hon något hon just har hört eller
upplevt. Andra gånger berättar hon om egna erfarenheter. I samband med
monteringsarbete tar hon vid ett tillfälle upp en anekdot som förbryllat henne.
Det aktuella samtalet presenteras i exempel 59.
Exempel 59. Audio 2.2.1.
1 Anna:
vet du va Liv?
2 Liv:
va?
3 Anna:
minns du när ja ha- v- hade den eh
4
inkassokrav?
5 Liv:
aaa
6 Anna:
det va en kompisn
7 Liv:
aaa
8 Anna:
Mirenas man (.) som är advokat
9 Liv:
aaa fixa han till de da?
10 Anna:
ingenting blev de
11
(2.0)
12 Anna:
så ja säjer varför varför kunde ja
13
Liv?
14
(1.0)
15 Liv:
[nej nej
16 Anna:
[skulle dom ha rätt så skulle inte
17
fixa
18 Liv:
visst är de konstit?
19 Anna:
jaa ja tycker de e jävla konstit
((15 sekunders tystnad följer innan ett nytt ämne

(.)

inte fixa de

även Anton

tas upp))

Sekvensens form, att den är dialogisk snarare än monologisk, gör att den vid
en första anblick kanske inte ser ut som något berättat. Vid närmare analys
visar det sig att sekvensen innehåller allt det som Holmes (2005:675) anser
vara karaktäristiskt för en arbetsplatsanekdot: den involverar personliga
erfarenheter, har en poäng, har en komplicerande händelse och inkluderar
något slags värdering. Det råder heller inget tvivel om att anekdoten intresserar
Liv, vilket bland annat märks genom att hon blandar sig i berättelsen och
ställer frågor i rad 9 och 18. Sekvensen börjar med att Anna introducerar ett
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ämne som hon tagit upp vid ett tidigare tillfälle, vilket framgår av hennes
”minns du” i rad 3 och 4. Liv minns och tar i rad 9 ett första eget initiativ
genom att fråga om advokaten som presenterats i Annas föregående tur, i rad
8, fixat ”till de da?”. Anmärkningsvärt nog är det sedan Liv som står för
anekdotens värdering då hon i rad 18 ställer den retoriska frågan ”visst är det
konstit?”. Jag finner anekdoten särskilt intressant eftersom den visar på en
form av relationsskapande samproduktion, där orienteringen mot relationella
mål inte enbart framträder hos anekdotens initiativtagare, det vill säga Anna,
utan även hos Liv, som från början är lyssnare.
En annan kort anekdot som berättas av Anna och som fångat mitt intresse
återges i exempel 60. Det återgivna exemplet föregås av att Annas vän och
kollega Lisa kommer till Annas avdelning för att fråga Anna om hon vill
dela på en lunchlåda med stekt lever från personalrestaurangen.
Exempel 60. Audio 2.1.3.
1
2
3
4
5
6
7
8

Lisa:
Anna:
Lisa:
Anna:
Lisa:
Anna:
Lisa:

ska vi inte dela på en lever (.) stekt lever?
älskling hatar lever
*okej*
när ja kom till Sverige så hade vi inte pengar
näe
å så under ett års period åt ja lever i alla
olika former
å fy fasen (.) då va de inge mer med de

Annas starkt negativa känslor för lever, som framkommer i rad 2, får Lisa att
i rad 3 med skrattande röst framföra ett ”okej”. Enligt min tolkning står Lisas
skrattande röst för förvåning gentemot Annas starka reaktion, samtidigt som
hon öppnar upp för en förklaring från Annas sida. I rad 4, 6 och 7 kommer
förklaringen, i form av berättandet av en anekdot. Anekdoten bygger på
Annas bakgrund och det faktum att hon lämnat sitt födelseland för att utan
pengar bosätta sig i Sverige. Genom anekdoten aktualiserar Anna både etnicitet
och överlevnadsstrategier. Lisa, som uppenbarligen tycker om lever,
visar i rad 8 solidaritet och sympati genom att reagera på Annas berättelse
med ett ”å fy fasen (.) då va de inge mer med de”.
Annas berättande är huvudsakligen orienterat mot relationella mål och
hennes berättelser framförs i såväl mer sociala som mer professionella sammanhang, alltså både i samband med mekaniskt arbete och under raster och
pauser. Jag upplever det som att Anna berättar fler historier och anekdoter än
sina kolleger och att hon berättar dem för ett stort antal olika personer, såväl
kvinnor som män.
För Goran är berättandet av historier och anekdoter framträdande trots att
förutsättningarna för historieberättande är långt ifrån optimala vid hans
arbetsplats. I hans berättelser förekommer många omtagningar och många
pauser. Att så är fallet har enligt min tolkning ingenting med Gorans språkkunskaper att göra. Jag uppfattar inte att upprepningarna och omtagningarna
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beror på att kollegerna har svårt att förstå vad han säger eller att han behöver
betänketid i form av pauser för att kunna formulera sig på svenska, utan
snarare att det är de yttre förutsättningarna som påverkar kommunikationen.
Gorans berättelser framförs vanligtvis i samband med mekaniskt arbete. De
som interagerar står i normalfallet en bit ifrån varandra vid varsin arbetsstation och måste överrösta maskinerna som arbetar och radion som stundtals
spelar på hög volym. Ibland måste man också anpassa kommunikationen
efter maskinernas rytm och vänta ut ett arbetsmoment som låter extra mycket.
Trots dessa försvårande omständigheter berättar Goran många längre historier,
främst för sin närmaste kollega Janne. Det rör sig enbart om arbetsplatsanekdoter och majoriteten av dem utgår ifrån Gorans stora fritidsintresse:
båtar. När han berättar om sina båtäventyr kan berättelserna ibland sväva ut
och bli ganska långa. En gång berättar han för Janne om sin första båt och
gör detta under mer än fyra minuter. Berättelsens flöde är speciellt då Goran
ibland tvingas ta pauser på flera sekunder för att samtidigt kunna sköta sitt
arbete. Anmärkningsvärt nog hittar han alltid tillbaka till berättelsen och kan
fortsätta där han var. Vid ett annat tillfälle berättar Goran om sin barndoms
semestrar. Historien avslutas med att han konstaterar att ”alltid (.) alltid kom
regn /…/ sen flyter hela tältet ((skrattar)) (.) sen börja man hata att man är på
semester ((skrattar))”. Under den avslutande kommentaren skrattar även kollegan Janne. Vid ett annat tillfälle, när tre kolleger, jag och Goran står samlade och väntar på att en krånglande maskin ska lagas, aktualiserar Goran sin
andraspråksidentitet genom att berätta om språksvårigheter i samband med
sin brors bröllop här i Sverige. Anekdoten återges i exempel 61.
Exempel 61. Audio 5.1.5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Goran:

Kollega:
Goran:

Alla fem:
Goran:

ja men de- de blir ju alltid hinder (.) å
problem (.) med språk (.) de att man förstår
inte (2.0) ja kommer ihåg hur de va när ja kom
(1.0) så skulle min brorsa gifta sej i Stornäs
(.) i kyrkan
ja
(2.0)
ja (.) då kom prästen å diakon å (.) så skulle
dom förklara för oss hur de går å (.) va ska vi
göra (.) va ska dom göra å liksom (.) ja desäg säg bara va tycker ni liksom (1.0) de ska
gå så här å så här å så här (.) ja ja (.) vi
vi säger bara ja ja (.) är de okej? (.) ja de
är okej (.) har ni förstått va vi sagt? (.) näe
((skrattar))
så blir de

Jag anser att exempel 61 är ett typiskt och mycket framgångsrikt berättande
av en arbetsplatsanekdot. Den korta berättelsen involverar personliga erfarenheter, har en tydlig poäng och även ett budskap, eller värdering, nämligen att
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språkförståelse inte är något självklart. Sist men inte minst muntrar anekdoten
upp stämningen och får i rad 15 alla närvarande att falla in i ett gemensamt
skratt. Goran knyter i rad 16 an till det han sagt i rad 1 och 2, nämligen att
det lätt blir ”hinder (.) å problem (.) med språk”. I det här fallet kan man säga
att berättandet av den aktuella anekdoten, och den muntra stämning den
skapar, möjliggörs tack vare Gorans tvåspråkiga bakgrund och erfarenheter.

7.6 Sammanfattning och diskussion
Under företagsstudiens fältarbete och vid analys av det insamlade materialet
har olika former av relationsskapande interaktion visat sig vara framträdande
i deltagarnas kommunikativa vardag. I kapitel 7 har relationsskapande interaktion i form av humor, komplimanger och andra positiva värderingar samt
berättandet av historier och anekdoter behandlats. De aktuella fenomenen
har även i andra arbetsplatsstudier lyfts fram som just relationsskapande och
anses då bidra till att bygga upp och stärka relationer, kollegialitet och laganda. Inom arbetslivsforskningen har denna typ av interaktion, som strävar
efter att bygga lag, betraktats som en relationsskapande praktik, vilket är
min översättning av termen relational practice.
Arbetet för att underlätta lagbygge och skapande av kollegialitet och samhörighet tycks förekomma i samtliga deltagares interaktion även om detta
inte är något de explicit talar om och kanske inte heller tänker på under den
vanliga arbetsdagen. Det byggnadsmaterial som används varierar mellan de
fem deltagarna. Om man letar efter mönster skulle man kunna säga att det
märks vissa skillnader mellan de olika yrkesgrupperna. Industriarbetarna
Anna och Goran, som också är de som småpratar mest, är till exempel de
som yttrar klart flest lustigheter och berättar flest historier och anekdoter. Jag
kan också konstatera att det är de två kvinnorna som delar ut flest komplimanger och andra positiva värderingar.
Den relationsskapande praktiken humor är inte helt oväntat närvarande på
samtliga arbetsplatser, men utmärker sig till såväl omfattning som karaktär
hos Goran. Goran är också den enda av deltagarna som enligt min tolkning
yttrar en lustighet av maktmarkerande karaktär. Lustigheten anspelar på bristande kompetens i det andra skiftet och bidrar på så sätt till att stärka gruppkänslan i det egna skiftet genom att skapa ett ”vi” och ett ”de”. Samtliga
skämt och lustigheter som yttras av deltagarna fyller enligt min tolkning
relationsskapande funktioner. Trots att deltagarna under de inledande intervjuerna påtalar hur svårt det är att skämta på ett andraspråk kan jag inte se att
något deltagarproducerat skämt utmynnar i ett kvarstående missförstånd.
Goran ger sig till och med på något av ett formskämt och verkar lyckas med
det. I likhet med resultat från tidigare studier av humor i arbetslivet är så gott
som alla skämt i företagsmaterialet kontextbundna.
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Som redan nämnts är det de två kvinnorna i företagsstudien som utmärker
sig vad gäller produktion av komplimanger och andra positiva värderingar.
Carolina delar ut ett flertal positiva värderingar i de e-brev hon skriver,
vilket inte förekommer bland övriga e-brev som samlats in, alltså inte heller
direkt i de e-brev hon själv tar emot. I det insamlade materialet uttrycker
Carolina betydligt fler komplimanger skriftligt än muntligt. Bland de komplimanger som noterats hos de tre männen Igor, Naren och Goran förekommer inte någon kommentar gällande någons utseende, vilket det däremot gör
hos såväl Carolina som Anna. Hos samtliga deltagare, med undantag för
Anna, är dock beröm för handlingar betydligt vanligare än positiva värderingar rörande utseende eller egenskaper. Anna utmärker sig så till vida att
hon mycket ofta, oberoende av mottagare, delar ut verbal uppmuntran i form
av tilltalsord som ”älskling” och ”vännen”. Orden utgör inte någon direkt
komplimang eller typisk positiv värdering, men tas ändå upp i detta sammanhang då de ger en uppmuntran som får anses fungera relationsskapande.
Genom studiet av positiva värderingar framkommer också att komplimanger
kan användas för att bryta ner asymmetrier. Ett exempel på det får vi i ett
samtal mellan Anna och hennes avdelningschef Lars.
Bland de tre industriarbetarna Carolina, Igor och Naren figurerar få narrativer i de ljudupptagningar som gjorts. Igor berättar mycket för mig under
observationen, men jag hör inte att han gör detsamma inför sina kolleger.
Kanske har hans beskrivning av sig själv som ”ensamstöring” (se avsnitt 5.5)
i arbetsplatssammanhang blivit något av en självuppfyllande profetia. Hos
industriarbetarna Anna och Goran utgör däremot berättandet av historier och
anekdoter en betydande del av den vardagliga arbetsplatskommunikationen.
Särskilt intressant är Gorans berättande. Trots att den yttre miljön försvårar
längre sammanhängande kommunikation berättar Goran under min observation flera historier som varar i många minuter. Redan under den inledande
intervjun tolkar jag Goran som pratglad. Som nämnts i avsnitt 7.4 finns det
fler som är av samma åsikt, bland annat den kollega som säger om Goran att:
”enda felet är att han pratar för mycke”, vilket Goran snarast tycks uppskatta
att få höra.
Bland de relationsskapande företeelser som tagits upp i kapitel 7 finns det
exempel på att deltagarna aktualiserar sitt ursprung och sin tvåspråkighet.
Att vara andraspråkstalare ger i relationsskapande sammanhang möjlighet att
bidra med specifika erfarenheter och att tillföra nya perspektiv i interaktionen.
I företagsmaterialet finns exempel på såväl skämt som berättelser och anekdoter som kan kopplas direkt till etnicitet och tvåspråkighet. Man kan alltså
säga att vissa av deltagarnas bidrag till den relationsskapande interaktionen
möjliggjorts tack vare deras kulturella och språkliga bakgrund.
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8 Relationsskapande interaktion: svordomar
och hälsningar

Vid genomgång och analys av det insamlade materialet har jag noterat en hel
del svordomar bland deltagarna, ibland i sammanhang där jag inte hade
väntat mig ett uttryck av det slaget. Något annat jag reagerat på i materialet
är den frekventa förekomsten av hälsningsfraser. Jag vill påstå att såväl
benägenheten att krydda interaktionen med svordomar som viljan att bekräfta
sina kolleger genom en hälsning utgör solidariserande och relationsskapande
kommunikativa handlingar.
I likhet med kapitel 7 behandlar kapitel 8 relationsskapande interaktion. I
kapitel 8 fokuseras två företeelser som i tidigare forskning kanske inte
huvudsakligen uppmärksammats för sin relationsskapande funktion men som
i mitt material framstår som välutnyttjat byggmaterial vid skapandet av
gruppkänsla och gemenskap. I avsnitt 8.1 förs först ett allmänt resonemang
om svordomar och därefter behandlas ett urval av de svordomar som förekommer i mitt material, med fokus på tematik och funktion. I avsnitt 8.2
presenteras de resultat som framkommit i samband med en genomgång av
deltagarnas hälsningsfraser, såväl muntliga som skriftliga. Sist i kapitlet förs
ett sammanfattande resonemang kring de båda företeelsernas relationsskapande egenskaper.

8.1 Svordomar
I mitt material har jag uppmärksammat att deltagarna använder en hel del ord
och uttryck som sällan är nödvändiga i tal och skrift men som kan tillföra ett
yttrande karaktär, stämning och extra laddning, ett slags språklig kosmetika.
Ett exempel på sådana uttryck, som kryddar interaktionen, är svordomar.
Redan vid en första genomgång av företagsmaterialet reagerade jag på att
samtliga fem deltagare svär, några av dem dessutom påfallande frekvent.
L-G Andersson menar i Fult språk (1985) att svordomar och andra språkliga
fulheter kan ses som såväl ett smittsamt och sårande gift som en uppiggande
och pikant krydda. Samtliga deltagare i företagsstudien använder alltså svordomar i samtal med sina kolleger. I det skriftmaterial jag samlat in saknas
svordomar helt och därför kommer skriven text inte att tas upp i detta
avsnitt. Inte vid något tillfälle jag registrerat använder deltagarna, eller deras
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kolleger, svordomar för att direkt såra eller förolämpa någon. Utmärkande
för deras svärande är snarare att det tycks användas för att uttrycka solidaritet
och samhörighet. Svärande vid frustration eller stress förekommer också,
men målet är enligt min åsikt vanligtvis att skapa gruppkänsla och att bygga
relationer.
Att svära ses som benägenheten att använda vissa specifika, ofta religiösa
eller tabubelagda, ord och uttryck. I det svenska ordförrådet finns substantivet
svordom, som benämning för dessa ord och uttryck. De flesta människor
tycker sig nog kunna redogöra för vad en svordom är, men att vetenskapligt
definiera och avgränsa begreppet är inte helt oproblematiskt. Stroh-Wollin
(2008) väljer i sin studie av svordomar och svärande i svenska dramer under
tre sekel (1700-, 1800- och 1900-talet) att frångå den vanligt förekommande
uppfattningen att svordomar ska vara ”fula” och skriver: ”Den teoretiska
grunden är i stället att svordomar utgör en någorlunda väl avgränsad del av
språkets lexikon, där uttrycken hålls samman av sina pragmatiska funktioner
och grammatiska egenskaper snarare än av anstötlighet” (a.a. s. 28). Med
Stroh-Wollins utgångspunkt behöver man inte ”ta ställning till om t.ex.
himmel eller sjutton är tillräckligt fula för att vara svordomar” (a.a.). Att se
till funktionen snarare än anstötligheten känns relevant i min studie där ett
”fy sjutton” eller ”fy farao” kan fylla precis samma funktion som ett ”fy
fan”. Jag har alltså valt att utgå ifrån ett funktionellt perspektiv och se såväl
uttryck med ”sjutton” och ”farao” som konstruktioner med ”himla” som
svordomar.
Svordomsbruket skiljer sig från språk till språk och från individ till individ.
Under lång tid kopplades svenskt svärande, i såväl teori som praktik, nära
samman med den religiösa sfären, såväl den diaboliska som den celesta34
(a.a. s. 25). I dag ser vi ett svenskt svordomsbruk som hämtat inspiration från
många andra mer eller mindre tabubelagda områden, vilket till stor del anses
bero på påverkan från andra språk. Ljung (2007:62) har studerat svordomar i
26 olika språk och menar att det finns sex stora motiv som återkommer i
svordomarna i samtliga språk han studerat. De sex motiven är: det religiösa
motivet, det skatologiska eller fekala motivet35, könsorgansmotivet, samlagsmotivet, sodomimotivet36 och mammamotivet. Ljung menar att diaboliska
uttryck har utvecklat en särskilt stark ställning i de nordiska språken, liksom
i tyskan och nederländskan. De religiösa uttrycken har i svenskan och tyskan

34

Till den celesta, eller himmelska, sfären hör ord som gud och himmel. Bland de diaboliska
orden märks till exempel fan och helvete.
35
Ljung använder ordet skatologiska för de svordomar som är avföringsrelaterade. Ordet
kommer från grekiskans skat- som betyder just avföring. Till de skatologiska svordomarna
räknar Ljung även piss, arsle, röv och häck (2007:63 ff.). Stroh-Wollin (2008:47) använder
termen fekala för att beskriva avföringsrelaterade ord.
36
Ljung har behandlat sodomimotivet som en egen kategori, men menar att han hade kunnat
plocka in det under såväl samlagsmotivet som det skatologiska motivet då det kombinerar
dessa båda aspekter.
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traditionellt sett varit så gott som allenarådande, tillsammans med olika varianter av det skatologiska eller fekala ordet skit (2007:64).
I redogörelsen för svordomsbruk i företagsmaterialet kommer jag först att
presentera det delmaterial jag utgått ifrån i min svordomsanalys samt kommentera vilken typ av svordomar som används, alltså svordomarnas tematik
(8.1.1). Därefter följer ett avsnitt som behandlar svordomarnas möjliga funktion i den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen (8.1.2).

8.1.1 Svordomarnas tematik
Hos de fem deltagarna i företagsmaterialet förekommer enbart diaboliska,
celesta och fekala svordomar. Övriga motiv i Ljungs indelning (se inledningen
till avsnitt 7.3) finns alltså inte representerade. Med tanke på vad Ljung
skriver om svordomsmotiven i språken utanför de nordiska, finns det anledning att anta att motiven och tematiken ser annorlunda ut i deltagarnas
förstaspråk. Om så är fallet är det inte något som påverkat eller färgat deltagarnas svenska svordomsbruk. I företagsmaterialet finns alltså inte något
exempel på svordomar som inte är allmänt vedertagna i svenskan och som
skulle kunna vara inlånade och översatta från förstaspråket. Jag kan också
konstatera att jag inte vid något tillfälle hör ord eller uttryck från deltagarna
som jag uppfattar som en svordom på det egna förstaspåket. Naren använder
förvisso det engelska ordet shit, men det är så vanligt förekommande i det
svenska språket idag att det snarast får ses som ett integrerat uttryck.
För att ge en lättöverskådlig bild av deltagarnas svordomsbruk på arbetsplatsen har jag valt att begränsa mig genom att för varje deltagare studera en
längre, men ändå avgränsad, kommunikativ aktivitet av professionell karaktär.
De fem samtal som närstuderats i svordomsperspektiv är:
Carolina:

Testkörning med kollegan Maggie, vid Carolinas dator
(ca 35 minuter)

Anna:

Lindning vid kollegan Livs arbetsplats. Flera kolleger
deltar i kommunikationen (ca 40 minuter)

Igor:

Felsökning med kollegan Ludvig, vid Igors dator
(ca 40 minuter)

Naren:

Problemlösning med kollegan Arne, vid Narens dator
(ca 20 minuter)

Goran:

Mekaniskt arbete tillsammans med parkollegan Janne och
en tillkallad mekaniker (ca 30 minuter)

Bland tjänstepersonerna Carolina, Igor och Naren har det varit lätt att hitta
längre, men ändå avgränsad, kommunikativ aktivitet av professionell karaktär,
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medan det varit svårare hos industriarbetarna Anna och Goran. Varken Anna
eller Goran är under min observation involverade i sysslor som kräver någon
längre fortlöpande dialog kring den aktuella arbetsuppgiften, vilket gjort att
jag i Annas och Gorans fall fått studera flera olika samtal under en längre
sammanhängande tid. Hos samtliga tjänstepersoner har jag kunnat utgå ifrån
den kommunikativa aktiviteten ”samtal vid problemlösning med kollega”
(aktiviteten har tidigare kommenterats i avsnitt 6.2). Tjänstepersonerna sitter
i de studerade utdragen under en längre sammanhängande tid framför datorn
tillsammans med en annan person för att lösa någon form av uppgiftsorienterat
problem. De aktuella samtalen har studerats i sin helhet, alltså från det att
kollegerna möts till det att de skiljs åt.
Tabell 4. Svordomar i fem närstuderade samtal.
Deltagare

Identifierade
svordomar

Kollega
1

Identifierade
svordomar

Carolina:

himla x 2
jäkla
fy sjutton x 4
fan
som fan
jävla
fy farao
jäkla x 3
skiten
jäklar
ja jävlar
jävelskapet
fan
jävla
jävelskap
jäkla
shit
oh shit shit
shit shit sht
sht…
fy fan x 2
jävel
fan
skiten
jävla

Maggie:

Inga

Liv:

va faan

Ludvig:

Inga

Arne:

skiter i x 2

Stig:

jävla

Anna:

Igor:

Naren:

Goran:
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Kollega
2

Identifierade
svordomar

Tomas:

Inga

Janne:

fan
jävla

För att möjliggöra jämförelser och för att lyfta fram det interaktionella
perspektivet har även samtalspartnerns svordomsbruk studerats i de aktuella
samtalen. Det kan konstateras att även de studerade kollegerna, som samtliga
har svenska som förstaspråk, håller sig till svordomar inom den religiösa och
fekala sfären, vilket framgår av tabell 4.
Vid en analys av de svordomar som förekommer i de närstuderade samtalen
kan jag konstatera att samtliga fem deltagare svär i samband med sitt yrkesutövande. Den som använder flest svordomar i materialet, sett till såväl
frekvens som innehåll, är studiens äldste deltagare, tjänstepersonen Igor.
Såväl de fem deltagarna som deras kolleger hämtar sina svordomar från den
religiösa och den fekala sfären. Resultatet av närstudien överensstämmer väl
med den bild jag fått av svordomsbruket i det totala materialet. Jag kan
konstatera att det inte går att urskilja några direkta mönster eller kopplingar
mellan kön, ålder, position och uppvisat svordomsbruk. Svordomsbruket är
en del av en individs språkbruk och språkbruket är en del av varje människas
personlighet. Som framgår av tabell 4 svär dock samtliga deltagare, utom
möjligtvis Naren, mer eller betydligt mer än sina kolleger i det närstuderade
materialet.

8.1.2 Svordomarnas funktion
Jag har hittills kommenterat deltagarnas svordomsbruk utifrån tematik och
frekvens, men inte direkt kommenterat min huvudsakliga utgångspunkt,
svordomarnas funktion. Det finns ett flertal tidigare beskrivningar och indelningar av svordomars funktion. Några av dessa kommer att presenteras i det
följande. Därefter redogör jag för min egen indelning samt ger exempel på
de funktioner svordomarna i det närstuderade materialet enligt min tolkning
fyller.
En av förgrundsfigurerna inom svordomsforskningen är den brittiske
antropologen Montagu. I sitt verk The anatomy of swearing (1967) fokuserar
han svärandets historia och dess natur. Montagu menar att svärandet är en
inlärd form av mänskligt beteendet och anser att dess primära funktion är att
lätta på trycket och släppa ut den känsla av aggressivitet som alltid följer
efter upplevd frustration. För att kunna återgå till det normala och för att
återställa den psykiska balansen måste man på något sätt ge utlopp för den
upplevda aggressiviteten, till exempel genom att svära. Vid sidan av detta
huvudmotiv nämner Montagu också ett socialt svärande (a.a. s. 71–89).
Baruch och Jenkins (2007) har studerat svärandet bland fjorton anställda
kvinnor och män på ett postordervaruhus i Storbritannien. I sin studie gör de
en indelning i ett frustrerat svärande (annoyance swearing) och ett socialt
svärande (social swearing). Det frustrerade svärandet kopplas till Montagus
resonemang kring behovet av att lätta på trycket verbalt vid stress och
anspänning, vilket anses ersätta en primitiv fysisk aggression. Socialt svärande används enligt Baruch och Jenkins för att tydliggöra interpersonella,
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alltså mellanmänskliga, relationer. Det kan användas för att signalera medlemskap i en social gruppering eller för att utveckla grupptillhörighet och
solidaritet (2007:495). I sin studie kom Baruch och Jenkins bland annat fram
till att de anställda vid varuhuset använde svordomar kontinuerligt, men inte
nödvändigtvis på ett negativt sätt. Svärandet förekom snarare som ett socialt
fenomen, som användes för att visa och bygga upp solidaritet och gruppkänsla samt för att underlätta för de anställda att uttrycka sina känslor och
etablera relationer. Därtill förekom svärande också som ett psykologiskt
fenomen, för att lindra och avhjälpa stress (a.a. s. 501 f.). Baruch och Jenkins
tog fasta på såväl genus som ålder hos de anställda och kom fram till att
kvinnor svor mer och män mindre än förväntat på den aktuella arbetsplatsen.
På ett ytligt plan kopplar de detta till ackommodationsteorin, vilken innebär
att man anpassar sitt språk till dem man kommunicerar med för att vinna ett
visst erkännande. Majoriteten av de studerade personerna var under 30 år
och Baruch och Jenkins menar att unga anställda kan anses vara mer toleranta
vad gäller språkbruk, vilket kan innebära att de bidrar till spridandet av svordomar på arbetsplatsen.
Inom LWP-projektet (Language in the Workplace) på Nya Zeeland har
analyser av inspelad arbetsplatskommunikation visat att svordomar även kan
fungera som artighetsstrategier. Daly m.fl. (2004:961) konstaterar att användandet av utfyllnadsordet “fuck” kan uttrycka ”positive politeness in redressing the face threat of complaints and refusals on the factory floor”. De
menar att materialet de samlat in bland industriarbetare vittnar om att ordet
fuck används flitigt i vissa kontexter och att det då fyller en mängd olika
funktioner, inklusive funktionen som positiv artighetsstrategi. De menar
vidare att fuck regelbundet förekommer i uttryck för solidaritet.
L-G Andersson (1985) har klassificerat motiven till att använda svordomar
i tre huvudkategorier. Dessa tre är: psykologiska motiv (individrelaterade),
sociala motiv (grupprelaterade) och språkliga motiv. Det psykologiska, individrelaterade motivet motsvarar Montagus huvudmotiv, alltså behovet av att
lätta på trycket och avreagera sig vid upplevd frustration, vilket Baruch och
Jenkins kallar ”annoyance swearing”. L-G Andersson påpekar att Montagu
starkt fokuserar detta psykologiska perspektiv, men att man inte får glömma
att det finns fler motiv bakom svordomarna (a.a. s. 113). De sociala motiven
skiljer sig från de psykologiska genom att de involverar mer än en person
samt genom att de inte huvudsakligen tillgrips för att någon vill avreagera
sig. L-G Andersson har delat in de sociala motiven i sex olika grupper men
påpekar att indelningen kan diskuteras eftersom det är svårt att dra skarpa
gränser mellan vissa av typerna. Socialt svärande förekommer när någon
vill: a) visa sig tuff, b) chockera, c) ange grupptillhörighet, d) smäda eller
skälla på någon annan, e) visa vänskap eller f) lägga bort titlarna. De två
första typerna kan anses vara mindre vanliga bland vuxna, vilket även L-G
Andersson kommenterar och till viss del tillstyrker. Han gör dock en koppling
mellan ”att visa sig tuff” och vissa vuxnas, företrädesvis mäns, benägenhet
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att använda ett språk som ligger några snäpp under det egna på den sociolingvistiska skalan. Man talar om att den lägre socialgruppens språkbruk har
en ”förtäckt prestige”37. L-G Andersson beskriver företeelsen på följande sätt
(a.a. s. 114): ”Den förtäckta prestigen hos den lägre sociolekten (och kanske
även hos det fula språket) består i höga värden för egenskaper som styrka
och kanske också manlighet”. Samtliga grupper skulle kunna aktualiseras i
en arbetslivskontext, även om jag håller det för mest troligt att socialt svärande i yrkeslivet huvudsakligen handlar om att visa grupptillhörighet, att
visa vänskap och solidaritet och eventuellt om att skälla på någon. Jag kommer inte att här gå närmare in på de motiv L-G Andersson kallar ”språkliga”.
Stroh-Wollin har i sitt arbete med svenska dramer från tre sekel (2008)
kommenterat de förekommande svordomarnas såväl pragmatiska som
syntaktiska funktioner. Hon kommer bland annat fram till att ett inslag av
irritation är vanligt i de diaboliska uttrycken, medan ett inslag av vädjan är
tydligt i de celesta. Vidare menar Stroh-Wollin att det finns möjligheter för
språkbrukarna att variera sitt svärande, men att det också finns ramar att hålla
sig inom, alla svordomar passar alltså inte i alla situationer (a.a. s. 109 ff.).
Även L-G Andersson (1985:98 ff.) påpekar att det bland svordomarna finns
pragmatiska restriktioner. Om man slår sig på tummen med en hammare är
utrop som ”Faan!” eller ”Satans jävla helvete!” gångbara medan ett ”Å fan!”
eller ”I helvete heller!” inte passar i den aktuella situationen. ”Å fan!” är
snarast ett uttryck för förvåning, medan ”I helvete heller!” är en typ av
nekande svar, i förstärkt form. L-G Andersson menar att svordomarna har en
egen grammatik men att denna inte är så lätt att komma åt, då bland annat
utbildningsväsende och föräldrar snarare vill förmedla budskapet att svordomar inte ska användas än att redogöra för hur de bör användas.
Med utgångspunkt i tidigare svordomsforskares resonemang och med
hänsyn tagen till företagsstudiens arbetslivskontext har jag valt att dela upp
svärandet i tre funktioner. Dessa tre är:
Svärandets funktioner:
x positivt socialt svärande
x frustrerat och/eller stressat svärande
x negativt socialt svärande

Det positiva sociala svärandet används för att skapa och bibehålla solidaritet,
närhet, vänskap och gruppkänsla. Jag kopplar detta till en inkluderande
37

Begreppet förtäckt prestige (covert prestige) beskrivs bland annat i Trudgills Sociolinguistics (2000). Även Ljung kopplar svordomsbruk till vad han kallar omvänd prestige (2007:95)
och menar att svordomars anknytning till arbetarklass och ibland kriminalitet ”utövar en
speciell lockelse på språkbrukarna – speciellt på männen”. Omvänd prestige märks när en
högre socialgrupp anammar en lägre socialgrupps språkbeteende, till exempel ett visst uttal,
då beteendet anses utstråla eftersträvansvärda egenskaper som tuffhet eller manlighet.
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funktion. Det frustrerade och/eller stressade svärandet är helt enkelt ett sätt
att kanalisera och ge utlopp för tillfällig frustration eller stress. I många fall
hänger frustration och stress ihop. Det negativa sociala svärandet är utmanande och i sin mest negativa form smädande eller förolämpande. Det kan
användas för att uttrycka avstånd och främlingskap, vilket jag ser som en exkluderande funktion. Såväl positivt socialt svärande som frustrerat och/eller
stressat svärande är mycket vanligt förekommande i företagsmaterialet.
Endast hos Goran har jag funnit något som skulle kunna ses som negativt
socialt svärande (se exempel 62) .
Exempel 62. Audio 5.2.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Goran:
Janne:
Goran:
Janne:

Goran:
Goran:
Janne:
Goran:
Janne:
Goran:
Janne:
Goran:

Janne:

va sa dom?
dom har ju skrivit fel ju
vem?
dom här de står tvåhundrafemtien visst gör de
det? om du kollar på lappen därunder inte
fyrahundratjufem
har du en ficklampa?
(10.0)
två fem ett står
jaa (.) undrapå att ja inte hitta da
därför du har inte hittat
jaaa
de här är tvåhundrafemti
dom har ja lagt upp där
de har vi (5.0) fyratjufem (.) va fan vilken
dåre eh (.) lackade igår? ja märkte ja märkte
så fort ja kom att nånting inte är somhär är den

I exempel 62 har Janne och Goran svårt att utföra den uppgift de ska vid
lackningen eftersom det råder förvirring kring olika produktionsnummer.
Janne förstår i rad 2 att problemen beror på att ”dom har ju skrivit fel ju”.
Händelsen inträffar tidigt på morgonen, när Goran och Janne arbetar
morgonskift, och Jannes ”dom” måste således syfta på dem som senast
arbetade vid lackningen, alltså kvällsskiftet. När Goran sedan i rad 15–16
ställer sig frågan ”va fan vilken dåre eh (.) lackade igår?” torde han vara väl
medveten om att ”dåren” är en av kollegerna i det andra skiftet. Enligt min
tolkning har de båda kollegernas största frustration lagt sig när yttrandet
fälls. De har ju hittat problemet, vilket gör att jag inte i första hand ser
svärandet som frustrerat. Jag tolkar snarare ordvalet som negativt socialt svärande, i det här fallet riktat mot en oidentifierad person i det andra skiftet.
Svärandet och hela Gorans uttalande i rad 15 och 16 kan samtidigt ses som
ett skapande av vi-känsla i den egna gruppen. I rad 16–17 avslutar Goran
aldrig sitt yttrande men det framgår ändå att han anser att han redan när han
kom märkte att något inte var som vanligt. Som redan nämnts i avsnittet om
humor på Gorans arbetsplats, 7.2.2.6, förekommer även vid andra tillfällen
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ett visst verbalt exkluderande gentemot det andra skiftet, vilket troligtvis
bidrar till att stärka gruppkänslan i det egna. Nämnas bör att exempel 62 inte
ingår i det samtal som närstuderats och som presenteras i tabell 4.
För att ytterligare belysa svordomsbruket i företagsmaterialet och för att
kunna diskutera vilka funktioner de aktuella svordomarna kan tänkas fylla
följer ett antal transkriberade exempel på de svordomar som förekommer i
det närstuderade materialet. I exempel 63 möter vi Carolina och hennes kollega
Maggie som har stämt träff för att testköra ett program i datorn.
Exempel 63. Video 1.1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Carolina:
Maggie:
Carolina:
Maggie:

Carolina:
Maggie:
Carolina:
Maggie:
Carolina:

hur många material har du- nej de fastna igen
(3.0)
jaa de kanske e nå(2.0)
qjäklarq ((lutar sig bakåt på stolen)) de e nåt
fel [med min[jaa precis (1.0) allting bara (2.0)((gör
en min och skakar på huvudet)) (.) va
irriterande eller hur
aaa ja [ja e så- man förlorar så himla
[.aaah
mycke tid
jaaaa
(3.0)
qahhhq ((stönar))

I exemplets första rad uttalar Carolina sin frustration genom en betonad interjektion: ”nej”. I sin nästa tur inleder hon med svordomen ”°jäklar°”, som
dock uttalas så tyst att videokamerans mikrofon inte registrerar den. Det gör
däremot bandspelarens mygga som sitter på Carolinas kläder, vilket är förklaringen till att svordomen finns med i exemplet. Med tanke på detta och på
Carolinas placering, hon sitter vänd mot datorskärmen och inte mot kollegan
Maggie vilket omöjliggör läppläsning, utgår jag ifrån att Maggie inte ges
någon möjlighet att uppfatta svordomen och att Carolina således inte hade
några sociala avsikter med sitt svärande. I detta fall handlar det då snarare
om ett uttryck för frustration över att datorn ”fastna igen”. Lite senare i
exemplet, i rad 10 och 12, förklarar Carolina att ”man förlorar så himla
mycke tid” vilket bemöts av ett deltagande och uppbackande ”jaaaa” från
Maggie. Här anser jag att det finns anledning att se svordomen ”himla” som
en positiv social språkföreteelse. Enligt min åsikt använder Carolina både
”jäklar” och ”himla” på ett för svenskan allmänt vedertaget sätt.
Nästa exempel ger uttryck för den frustration Naren upplever när han tillsammans med kollegan Arne vill köra ett program, men inser att han inte
kan göra det utan att behöva stänga ner ett annat.
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Exempel 64. Audio 4.1.7.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Naren:

Arne:
Naren:

Arne:

ja tänkte att om om vi tar dom funktioner som
finns (3.0) om vi tar dom funktioner som finns
här (.) egentligen va dom ((bläddrar med
papper)) (verkligen) behöver (.) ja tänkte att
ja har microscanner som snurrar här (1.0) okejn
mmm
ja tänkte att eh- (7.0) ((suckar)) what’s this?
((drar efter andan)) oh shit shit shit shit
shit shit shit tsh tsh tsh tsh tsh tsh tsh tsh
((tystare och tystare)) ja kan inte ((suckar))
ja kan inte köra microscan också (2.0) de är
otroligt (3.0) att- ((suckar)) (7.0) det är
helt otrolig jag har (2.0) (monitor) bra (1.0)
där (1.0) ja måste stänga *Lotus Notes* ja har
en gig primärminne
de va de är ju otrolit

Narens frustration markeras på flera sätt i exempel 64. Det börjar i rad 7 med
en till synes retorisk fråga på engelska ”what´s this?”, vilken han inte får
något svar på. Frågan följs av att han drar efter andan och sedan säger ”shit”
så länge det finns luft kvar i lungorna. Svordomen uttalas tystare och tystare
för att till slut övergå i ett viskande utan vokal: ”tsh tsh tsh tsh tsh tsh tsh
tsh”. Narens frustration inleds med en retorisk fråga på engelska och avslutas
med en svordomsharang, även den på engelska. I detta fall tolkar jag det som
att svärandet fyller en lätta-på-trycket-funktion, vars nödvändighet kollegan
Arne bekräftar genom att i rad 16 backa upp Naren och påtala det märkliga i
situationen ”de är ju otrolit”. I det närstuderade materialet är det huvudsakligen
de tre tjänstepersonerna som står för det frustrerade och stressade svärandet
och då uteslutande i samband med datoranvändning. Även Narens val av
svordom känns passande för den aktuella situationen.
Som redan nämnts tidigare finns det i materialet gott om exempel på det
jag ser som positivt socialt svärande. I exempel 65 möter vi Igor när han kör
felsökning på ett program i datorn tillsammans med kollegan Ludvig.
Exempel 65. Audio, egeninspelning.
1
2
3
4
5
6

Ludvig:

7
8

Igor:

Igor:
Ludvig:

om ja ehh lägger en karaktäristik ovanför den
här [då klarar ja mej alltid
[ja (.) ja ja mmm
de de går ju å göra (.) men däremot om ja ska
eh försöka eh klara ehh tc-mätning här (.)
då (.)[då kan ja hamna var som helst
[ja ja (.) ja ja precis (.) de de e
jäkla svårt

Inspelningen är en egeninspelning, för övrigt den enda i sitt slag i det totala
materialet, vilket innebär att jag inte är närvarande vid det aktuella tillfället
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och inte vet mer om samtalet än det som bandspelaren återger. I sekvensen
pekar Ludvig på svårigheter i samband med en så kallad ”tc-mätning”. Igor,
i sin tur, reagerar på Ludvigs resonemang genom att i rad 7 bekräfta det svåra
i situationen och förstärker i rad 8 sitt medhåll med svordomen ”jäkla”. I det
här fallet anser jag att svordomen förstärker en solidariserande respons och
att den alltså fyller en positiv och social funktion. Konstruktioner med ”jäkla”
är mycket frekventa i Igors talspråk. Redan under intervjun lade jag märke
till den frekventa förekomsten.
Industriarbetaren Anna svär ofta i samtal med sina kolleger och inte alltid
på ställen där man väntar sig en svordom. Ett högfrekvent uttryck i Annas
talproduktion är fy sjutton. Många gånger används uttrycket i kontexter där
ett för sjutton hade känts mer passande. För sjutton och fy sjutton ligger nära
varandra uttalsmässigt och det kan vara så att Anna aldrig uppfattat någon
egentlig skillnad mellan de båda. Betydelsemässigt föreligger dock en viss
skillnad, där fy snarast bör ses som en synonym till usch, medan för ofta
används för att skärpa tonen i yttranden som kan ses som uppmaningar och
befallningar (se även Stroh-Wollins svordomsordlista, 2008:140 ff.) På Annas
arbetsplats tycks inte bruket av interjektion istället för preposition spela
någon större roll. Användandet av fy sjutton väcker ingen oväntad reaktion
hos kollegerna och för den som inte har möjlighet att spola tillbaka, höja
volymen och lyssna på Annas uttalande en gång till är det svårt att uppfatta
huruvida hon verkligen säger fy eller för. I exempel 66 står Anna och lindar
en spole och uppmärksammar att kollegan Tomas, som sköter om avdelningens
materialbeställningar, går och sätter sig vid datorn.
Exempel 66. Audio 2.1.1.
Hela samtalet förs med något förställda röster.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Anna:
Tomas:
Anna:
Tomas:
Anna:
Tomas:
Anna:
Tomas:
Anna:

ska du beställa nu Tomas
jaaa
beställer du sprutan också
ähhh
gööör det fy sjutton Tooomas (.) jag måste ha
en ny
du kan väl göra rent den du har
vet du vaaa?
jaaaa fröken
beställ en spruta åt mej ((sägs med ”spelad”
bestämdhet))

I exempel 66 utgör yttrandet i rad 5, som innehåller Annas svordom, snarare
en vädjan än en uppmaning eller befallning. Uttrycket ”fy sjutton Tooomas”
kommer lite oväntat. Med tanke på Annas röstläge, och hela sammanhanget,
hade man kanske snarare väntat sig ett ”snälla Tooomas”. I det här fallet
tolkar jag Annas svordom som samhörighetsmarkerande och positiv. I det
närstuderade materialet finns också exempel på att Anna uttrycker sympati
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genom att använda såväl ”fy sjutton” som ”fan”. På Annas avdelning jobbar
Nicke, som nyligen råkat ut för en arbetsplatsolycka. Han har problem med
nacke och rygg och stannar ibland upp för att räta ut och vila kroppen. I exempel
67 uppmärksammar Anna att Nicke stannat upp för att sträcka på sig.
Exempel 67. Audio 2.2.1.
1
2
3
4
5
6
7

Anna:
Nicke:
Liv:
Anna:

Nicke sätt dej fy sjutton ta en stol å sätt dej
(.) aa (.) eller Liv kan göra sen visst Liv?
ja sträcker ut mej de här är skönt
(5.0)
för du vet innan hon får färdi den här xxx tar
det hela dan
kanske en vecka Nicke fan (.) vet ej

Även i exempel 67 använder Anna ”fy sjutton” fast hon i själva verket
uttrycker ett slags uppmaning som borde markerats med prepositionen för. I
rad 1 visar Anna medlidande med Nicke och vill att han ska sätta sig ner och
vila en stund. Anna menar att kollegan Liv kan komma och hjälpa Nicke
senare om det behövs. När Liv så småningom tar turen, i rad 5, påtalar hon
varför inte Anna själv kan komma och hjälpa till, det Anna håller på med
kan nog ta ”hela dan”. Anna förstärker i rad 7 Livs kommentar genom att
utöka tiden till en vecka och lägger dessutom till en svordom, direkt riktad
till Nicke. Svordomen ”fan” fyller enligt min mening inte någon annan funktion i detta sammanhang än att uttrycka solidaritet och grupptillhörighet.
Anna svär inte enbart i turer riktade mot manliga kolleger. I det närstuderade
materialet berättar Anna till exempel en episod kring ett inkassokrav för kollegan Liv. Sekvensen återfinns under exempel 59. Liv backar upp Annas
berättelse genom att sammanfatta med kommentaren ”visst är de konstit”
och Anna backar i sin tur upp Livs kommentar med en förstärkande och
betonad svordom: ”jaa ja tycker de e jävla konstit”. Även här vill jag påstå
att Annas svordom huvudsakligen fyller en positiv social funktion. Hon
backar upp Livs kommentar och uttrycker ett betonat samförstånd genom att
lägga till svordomen ”jävla”.
Som framgått av de redovisade exemplen anser jag att de fem deltagarnas
svordomar huvudsakligen fyller två olika funktioner, de uttrycker antingen
frustration och stress eller solidaritet och grupptillhörighet.
Även om många forskare världen över lyfter fram svordomars gruppsammanhållande och solidariserande funktion på arbetsplatsen bör det
nämnas att det finns forskare, företrädesvis i USA, som är av annan åsikt. I
artikeln Persuasive appeal for clean language i Business Communication
Quarterly (2002) påpekar DuFrene och Lehman bland annat att den allmänna
användningen av uttryck som traditionellt sett betraktats som vanvördiga och
oanständiga har ökat i det amerikanska samhället, vilket bland annat förklaras
med att media tillåter ett allt oanständigare språk. Vad gäller språkbruket in-
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om arbetslivet menar de att ”Using profanity […] is viewed by many as
inappropriate and offensive and has the potential to damage the morale, public
relations, and overall effectiveness of the organization” (a.a. s. 50). Enligt
DuFrene och Lehman behandlar vissa företag i USA ämnet i sina policydokument, där man tydligt påtalar ”that profanity will not be tolerated”. En
annan aspekt som tas upp i artikeln är faran för att blivande arbetstagare inte
lär sig ett formellt och välvårdat skriftspråk, vilket skulle kunna skada såväl
enskilda individer som företagen där individerna är verksamma. Denna fara
känns relativt avlägsen, med tanke på att svärandet på arbetsplatsen tycks
vara intimt förbundet med talspråket. Ett exempel på detta är det faktum att
det i företagsstudien inte förekommer en enda svordom i det skriftmaterial
som samlats in. Även L-G Andersson (1985) påtalar att svordomar och andra
språkliga fulheter framför allt återfinns i talspråket. Talet och skriften har
helt enkelt olika förutsättningar och styrs av olika normer. När vi kryddar
vårt språk är det huvudsakligen talspråket vi ger färg och must åt.

8.2 Hälsningsfraser
Samtliga deltagare i företagsstudien arbetar i stora och öppna lokaler där de
ser och hör andra personer relativt väl. Tjänstepersonerna har sina arbetsplatser,
med skrivbord, bokhyllor och datorer, i ett kontorslandskap medan industriarbetarna sköter sina sysslor i något som snarast kan beskrivas som ett
produktionslandskap. Industriarbetaren Anna har en egen monteringsbänk
medan Goran varje dag byter station på monteringsbanan. Att arbeta i en
öppen miljö innebär att man under hela arbetsdagen exponeras för möjligheten
att ta till orda och hälsa på någon eller att behöva bemöta andras hälsningar.
Ord och fraser som används vid hälsning brukar tillsammans med i första
hand uttryck som beskriver tacksamhet gå under den övergripande beteckningen artighetsfraser (se till exempel J. Lindström 2000:139). I avhandlingen har jag valt att begränsa min resultatredovisning till att enbart innefatta de
ord och uttryck som används vid inledande hälsning och vid avsked, alltså så
kallade hälsningsfraser. Att jag gjort detta val beror inte på avsaknad av
formuleringar som uttrycker tacksamhet, utan helt enkelt på att jag inte finner deltagarnas sätt att uttrycka tacksamhet särskilt anmärkningsvärt eller
uppseendeväckande, varken till form, frekvens eller funktion. Jag har däremot noterat att hälsningar utgör ett betydande inslag i de fem deltagarnas
kommunikativa vardag och att de fem uttrycker hälsningar och hälsningsfraser
på lite olika sätt.
Hälsningsfraser kan anses vara mer eller mindre påbjudna i olika situationer
och sammanhang. I kontakt med företagskunder är man troligtvis noga med
att hälsa och eventuellt utbyta ytterligare artighetsfraser. Att stöta ihop med
en kollega vid kaffeautomaten leder i vanliga fall också till ett utbyte av
hälsningsfraser. Om telefonen ringer förväntar man sig att samtalet inleds
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med en hälsning. I e-brev varierar bruket av hälsningsfraser, medan det i
affärsbrev till en okänd person oftast saknas inledande hälsning. I affärsbrev
anses det många gånger vara fullt tillräcklig med en initial ärendemening (se
t.ex. Garlén & Sundberg 2008:144). Bland de kommunikativa aktiviteter
som identifierats i företagsstudien (se avsnitt 6.2) kan hälsningsfraser
förväntas förekomma i samtliga, utom möjligtvis i den mer professionella
aktiviteten ”uppgiftsorienterat läsande och skrivande”. En typisk form av
hälsning är enligt Elert (1980:429) den som utbyts vid första mötet mellan
bekanta under en dag. Att Elert betonar ”första mötet” kan tolkas som att han
menar att personer som ser varandra upprepade gånger under en dag i normalfallet endast hälsar första gången, vilket tycks vara en oskriven regel många
tillämpar i arbetslivet. Tidigare har forskare som L-G Andersson (1996), J.
Lindström (2000) och Tykesson-Bergman (2006) studerat och kommenterat
hälsningsfraser i muntlig kommunikation, företrädesvis i institutionella samtal. Hittills har jag dock inte påträffat någon forskning som behandlar
hälsningsfraser i professionella skriftsammanhang och inte heller någon
undersökning som specifikt beskriver hälsningsförfarandet i kontorslandskap
eller på industrigolv. Däremot har jag uppmärksammat att hälsningars varande eller inte varande i öppna kontorslandskap debatterats i dagspress. I
den aktuella debatten menar folkvettsexperten Magdalena Ribbing att det är
artigt och vänligt samt att det tillhör ”ett hyggligt sätt” att hälsa på sina
kolleger i kontorslandskapet när man kommer och när man går för dagen
(Ribbing 2009).
Utifrån det material jag samlat in kan jag konstatera att samtliga deltagare
i företagsstudien hälsar när de kommer och när de går för dagen. Det står
också klart att de besvarar andras hälsningar. Det jag funnit anmärkningsvärt
är att deltagarna väljer olika förhållningssätt i sitt hälsande, både vad gäller
ordval och frekvens och även vanan att ta egna initiativ. Några är försiktiga
och använder ett fåtal neutrala och högfrekventa hälsningsord som ”hej” och
”hej då” vid väl valda tillfällen, medan andra tar betydligt fler egna initiativ
och till synes aktivt söker mottagare av hälsningsfraser av olika formalitetsgrad. Ett intressant fenomen som förekommer i företagsmaterialet och som
även uppmärksammats i tidigare undersökningar (se t.ex J. Lindström 1999,
2000) är dubblering, alltså förekomsten av dubblerade hälsningsord av typen
”hej hej”. Dubbleringar anses öka en talares vänliga inställning ytterligare
och J. Lindström (2000:148) menar att upprepning vid artighetsfraser har en
”fatisk, socialt närmande funktion i svensk kultur”. Ett annat sätt att höja
graden av vänlighet och göra en hälsningsfras mer familjär är att öka längden
på vokalen, som i ”heej” eller ”heejsan” (jämför L-G Andersson 1996).
Även vokalförlängning förekommer i företagsmaterialets hälsningsfraser.
Dubblering och vokalförlängning skulle kunna kopplas till Brown och
Levinsons konstaterande att överdrift, prosodisk eller lexikal, ofta signalerar
talarens sympati, medhåll eller stigande intresse (1987:104 f.)
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I följande avsnitt presenteras de fem deltagarna var för sig utifrån ordval,
frekvens och benägenheten att ta egna initiativ vid fraser som uttrycker inledande eller avslutande hälsningar. Hälsningar kan naturligtvis också utgöra
helt egna sekvenser som varken föregås eller efterföljs av annan interaktion.
I samband med att deltagarnas ordval kommenteras blir det också aktuellt att
uppmärksamma eventuell dubblering och/eller vokalförlängning.

8.2.1 Carolinas hälsningsfraser
Utmärkande för tjänstepersonen Carolina vad gäller hälsningsfraser är hennes
försiktighet och konsekventa bruk av de neutrala formerna ”hej” respektive
”hej då”. Av Carolinas intervjusvar framgår att hon reflekterat kring hälsningsfraser och att hon frågat sig hur formella olika uttryck är. Exempel 68 visar
hur Carolina funderat kring olika sätt att hälsa, inte minst under sin första tid
vid Företaget.
Exempel 68. Audio I12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:

ja man visste inte hur formell var vissa som
tjena [å
[nej
hallåv å (.) hur äre ((skrattar)) men inte hur
är det
känner du att de sker per automatik nu eller
jaaa de gör de
mmm
fast man är alltid försiktig

Genom min fråga i rad 6 vill jag veta hur Carolina upplever hälsningsförfarandet idag, om hon känner att hälsandet blivit något som sker automatiskt,
utan närmare eftertanke. Carolina förklarar att så är fallet men sätter också, i
rad 9, egna ord på den försiktighet som så tydligt framgår i det insamlade
materialet. Försiktigheten och de neutrala hälsningsorden märks i såväl tal
som skrift och i både professionella och sociala sammanhang.
Under de dagar jag observerar Carolina använder hon hälsningsfraser
många gånger varje dag. Vid ett enda tillfälle använder hon ett annat inledande hälsningsuttryck än ”hej” och det är när hon per telefon kontaktar en
av de manliga konsulter Företaget hyr in och inleder med ”hejsan de här är
Carolina Stenström”. Varför hon väljer ett annat ord än det hon brukar just
här är oklart. I samband med ett annat telefonsamtal uttrycker Carolina ett
”hallå”, men det fungerar inte som någon hälsning utan uttalas då ett samtal
med konsultkollegan Siv plötsligt bryts. När kontakten återupptas säger
Carolina ”hej (.) hallå va hände? (.) ja vet inte kan de va batteriet i din telefon?”
Carolinas ”hallå” fungerar här snarast som en diskurspartikel som syftar till
att påkalla uppmärksamhet. Det bör nämnas att Carolina vid flera tillfällen
tilltalas med informella hälsningar bestående av orden ”tjena” eller ”hallå”,
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men att hon genomgående väljer att bemöta dessa med ett neutralt ”hej”. Exempel 69 visar en sådan situation. I exemplet närmar sig Carolina några kolleger som sitter vid avdelningens fikabord och småpratar.
Exempel 69. Audio 1.1.2.
1
2
3
4

Anki:
Carolina:
Anki:

tjena
heeej (.) ja är jättehungrig ja fick heheh *en
bit bröd*
haru fått en *torr macka*

I exempel 69 vore det inte på något sätt anmärkningsvärt om Carolina valt
att hälsa med ett upprepat ”tjena”. Med tanke på den informella situationen
och det faktum att Anki väljer ordet ”tjena” hade man kanske snarast förväntat sig att Carolina skulle göra detsamma. Men det gör hon alltså inte. Hon
håller fast vid det säkra kortet ”hej”. Att hon väljer den familjära formen
”heeej”, med utdragen vokal ser jag som ett tecken på att hon är väl medveten om samtalets informella inramning och att kollegan Anki tilltalat henne
på ett vänskapligt sätt. Jag har noterat att Carolina vid flera tillfällen använder ett familjärt, utdraget ”heeej” och att detta sker när hon samtalar med någon hon känner väl eller när ämnet som tas upp är av social karaktär. Vid ett
tillfälle har jag också noterat att Carolina använder en dubblering. Det sker i
samband med ett av alla samtal hon ringer till konsultkollegan Siv. Carolina
skjuter förvisso in kollegans namn mellan de båda hälsningsorden, ”hej Siv
hej”, men upprepningen fungerar enligt min mening ändå som ett slags vänlighetsmarkör. Att Carolina medvetet väljer att konsekvent använda det neutrala och stilistiskt sett i princip alltid gångbara ”hej” kan ses som ett utslag
av strategisk kompetens. Genom att använda ”hej” riskerar hon aldrig att
göra fel och vill hon i tal slå an en informell eller familjär ton kan hon göra
det genom vokalförlängning eller dubblering.
Även de avslutande hälsningsfraser Carolina använder uppvisar liten
variation. Jag kan konstatera att hon så gott som alltid, vid såväl telefonsamtal som övrig muntlig kommunikation, avslutar med orden ”okej” och ”hej”.
Ibland lägger hon också till ett ”bra” eller ”jättebra” och ibland ersätts ”hej”
av ”hej då”.
I de e-brev Carolina skriver kan hälsningarna beskrivas som försiktigt
neutrala eller vardagligt korrekta. I de fall brev som formuleras på svenska
inleds med ett hälsningsuttryck används ”Hej!” eller ”Hej + förnamn!”. Breven
avslutas på lite fler olika sätt, antingen med någon form av ”Hälsningar
Carolina” eller med en fras + Carolina, till exempel: ”Ha en bra helg!”. De
brev Carolina tar emot innehåller däremot ett brett register av inledande
hälsningsuttryck. Även de avslutande orden i de brev Carolina tar emot varierar mellan formellt och högst informellt tilltal. Exempel på hur dessa tilltal
kan se ut ges i avsnitt 9.4.2 där ytterligare resonemang kring hälsningar i
Carolinas inkommande och utgående e-brev diskuteras. Jag kan dock konsta216

tera att några personer som skrivit till Carolina vid flera tillfällen uppvisar
betydligt större variation i sina hälsningsfraser än vad Carolina gör. Till
skillnad från Carolinas e-brev märks i kollegernas brev ofta en koppling mellan ärendets karaktär (mer professionell eller mer social) och hälsningarnas
mer eller mindre formella utseende. I den tidigare forskning jag tagit del av
har dubblering och vokalförlängning enbart behandlats utifrån muntlig
kommunikation. Fenomenen skulle mycket väl kunna förekomma även i
skrift, men det finns inga exempel på det i Carolinas in- och utgående epostkorrespondens eller i företagsstudiens övriga skriftmaterial.
Mitt intryck är att Carolina alltid besvarar de hälsningar som riktas mot
henne eller den grupp hon för tillfället befinner sig i. Jag upplever det som
att Carolina oftare besvarar andras hälsningar än tar egna initiativ, vilket till
exempel märks då hon förflyttar sig inom den egna byggnaden.

8.2.2 Annas hälsningsfraser
Enligt min uppfattning tar industriarbetaren Anna mycket ofta egna initiativ
till att hälsa. Jag tolkar det som att hon med jämna mellanrum tittar ut över
industrilokalen för att se om det finns någon hon kan ropa en hälsning till.
Mina iakttagelser styrks av något Anna själv säger under den första dagen
hon har bandspelaren på sig. I exempel 70 har Anna precis frågat om min
studie och jag berättar lite om vad jag gör.
Exempel 70. Audio I15.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marie:
Anna:
Marie:
Anna:
Kille 1:
Kille 2:
Anna:

Marie:

ehh situationer där du säger va eller ursäkta
till exempel
mmm
där ser ja ju ganska snart hur den du pratar
med reagerar
ja .hh hej killar
hej
hej
((skrattar)) ja måste heja på alla sorry Marie
(.) de ehh ser ut s- ja lyssnar men ehhh
((skrattar))
ja de e ingen fara

I rad 9 förklarar Anna att ”ja måste heja på alla” vilket jag noterat att hon
också gör. När Anna väljer hälsningsuttryck tycks den aktuella tidpunkten
spela en betydande roll. Oavsett situationens karaktär och vem mottagaren är
använder hon vanligtvis ”gomorron” före och under förmiddagsrasten och en
uppsjö olika uttryck senare på dagen. Bland de hälsningsfraser jag observerat
märks alltifrån det redan nämnda och förhållandevis formella ”gomorron”
till ett neutralt ”hej” samt olika informella uttryck som ”hej på dej”, ”nä men
hej” och ”tja”. Vokalförlängning är inte något Anna tycks använda. Hon
använder istället tilläggen ”älskling” eller ”vännen” efter ”hej”, för att
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uttrycka extra omtanke och samhörighet. Det händer dock att Anna använder
dubblering. I exempel 71 får hon på avstånd syn på en kollega som hon inte
sett på ett tag.
Exempel 71. Audio 2.1.4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anna:
Kaj:
Anna:
Kaj:
Liv:
Anna:
Liv:
Kaj:
Anna:
Liv:
Kaj:
Anna:

morron morron
tjena
va gör du här?
träffar dej
då måste du komma hit å hälsa på
ja de måste du
visst
ska ja komma runt?
[ja men självklart (.) vadå bara gå sådär
[ja de måste du göra ((skrattar)) får ju inte
springa ifrån oss
nej de gör man ju inte ostraffat
har du slutat jobba i Stockholm? (.) totalt?

I rad 1 i exempel 71 ser vi en dubblering som inleder en sekvens av informell och vänskaplig karaktär. Annas fråga i rad 3, ”va gör du här?” talar för
att Kajs närvaro är oväntad. De tre deltagarna tycks vara måna om att få
prata med varandra och kanske uppfattar Kaj Annas dubblerade hälsning
som en inbjudan till ytterligare kommunikation.
Enligt mina iakttagelser är Anna aldrig sen med att uttala en hälsning,
vilket innebär att hon oftare tar initiativ till att hälsa än hon bemöter andras
hälsningar. De hälsningsfraser hon använder är varierade och även om hon
ofta använder olika former av det relativt formella ”god morgon” så används
det vanligtvis i informella sammanhang, som i exempel 71. Jag vill påstå att
Annas strävan efter att ”heja på alla” (se rad 9 i exempel 70) är utmärkande
för hennes kommunikation. Hälsandet och det småprat som ofta följer därefter
utgör en betydande del av Annas kommunikativa arbetsvardag.

8.2.3 Igors hälsningsfraser
I likhet med tjänstepersonen Carolina tycks Igor oftare besvara andras hälsningar än ta egna initiativ. Detta hänger troligtvis ihop med att jag oftare ser
kolleger komma till Igor för att arbeta vid datorn än tvärtom. I normalfallet
är det den som kommer på besök till någon annans arbetsplats som hälsar
först. Igor rör sig inte särskilt mycket i den byggnad där han arbetar och därför sker största delen av hans dagliga hälsande när han kommer på morgonen
och när han går på eftermiddagen eller när han sitter på sin stol vid arbetsplatsen. Under intervjun förklarar Igor att han i normalfallet använt fyra
språk redan innan han kommer fram till sin arbetsplats på morgnarna (se
exempel 15 i avsnitt 5.5.1). Jag utgår ifrån att han därmed också uttalat hälsningsfraser på fyra olika språk i princip varje morgon.
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I det insamlade materialet är det neutrala hälsningsordet ”hej” det absolut
vanligaste bland Igors hälsningsuttryck. Till skillnad från övriga deltagare
kan jag hos Igor märka en viss tendens till att vilja besvara en hälsning
genom att upprepa den redan uttalade hälsningsfrasen, vilket skulle kunna
ses som konvergent ackommodation. Exempel 72 visar hur denna upprepning kan se ut.
Exempel 72. Audio 3.1.1.
1
2
3
4
5
6

Samuel:
Igor:
Samuel:
Igor:
Samuel:
Igor:

gomorron
hej Samuel gomorron
ja blev lite sen (.) ja sprang
sprang?
ja
ja bara du hittade hit

Igors hälsning på rad 2 i exempel 72 är intressant på mer än ett sätt. Jag
tolkar det som att Igor gärna vill använda det ”hej” han vanligtvis använder
vid hälsningar men att han också vill närma sig Samuel, vilket han gör dels
genom att upprepa Samuels val av hälsningsfras dels genom att dubblera
hälsningen, även om två olika ord används.
Under fältarbetet har ett fåtal texter samlats in hos Igor. Jag kan nämna att
inte någon av texterna innehåller några hälsningsfraser på svenska (se vidare
under avsnitt 9.4.2).
Igor är kanske den av deltagarna som uttalar det minsta antalet hälsningsfraser i den arbetsvardag jag observerat. En anledning till detta kan vara att
han inte förflyttar sig så mycket under arbetsdagen och att han heller inte
talar i telefon så ofta. De hälsningsfraser han använder uppfattar jag som
neutrala och korrekta och till viss del konvergent ackommoderande.

8.2.4 Narens hälsningsfraser
Naren lämnar ofta sitt skrivbord för att besöka olika schemalagda möten
eller för att lösa problem tillsammans med någon kollega. Rörligheten och
hans funktion som samordnare för olika projekt gör att han kommer i kontakt med och också hälsar på många människor under en vanlig arbetsdag.
Naren tycks inte använda dubblering eller vokalförlängning, men uppvisar en förhållandevis stor variation i de hälsningsfraser han använder. Han
använder ofta informella ord och fraser. Narens mest använda hälsningsuttryck, i såväl inledande som avslutande hälsningsfraser, är ”hej”. Vid ett
enstaka tillfälle uttalar han sitt ”hej” som ”haj”, men det framkallar inte några reaktioner hos mottagaren utan denne svarar med ett ”hej”. Jag har inte
uppmärksammat att Naren uttalar några formella hälsningsuttryck, inte mer
formella än det neutrala ”hej”. Däremot har jag hört exempel på att hans
kolleger gör det. I ett fall kommer en kollega fram till Narens arbetsplats och
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hälsar med ett ”godda”, vilket Naren bemöter med ett betydligt mer informellt ”hejsan”. Bland de ord Naren använder när han hälsar märks också
”tjena” och ”tjenare”. En sekvens som fångat mitt intresse återges i exempel 73.
Exempel 73. Audio 4.1.6.
1
2
3
4
5
6
7
8

Naren:
Forsberg:
Naren:
Forsberg:
Naren:

Forsberg:

tjena Forsberg
tjena
hej (.) jo ha- har du tid ida?
jaa
okej ja tänkte att ehh ja är inte här imorron
(.) ja tänkte att skicka den ehh first place
power
okej mmm

Naren tilltalar sin kollega med ett informellt ”tjena” och sedan hans efternamn. Det hör inte till vanligheterna att man kallar varandra vid efternamn
på Narens arbetsplats och jag är därför beredd att se Narens namnval som en
markör för det informella i situationen och även för kamratskap. Anmärkningsvärt är att Naren sedan i nästa tur inleder med ytterligare en hälsning:
”hej”. Den andra hälsningen skulle möjligtvis kunna fungera på samma socialt
närmande sätt som en dubblering. En annan möjlig tolkning är att Naren
hälsar en gång till för att vinna lite tid. Han fortsätter sedan med ett försiktigt
jo och en omtagning av ”ha- har”. Kanske är det en kombination av båda,
Naren vill vinna tid och han vill skapa en vänskaplig atmosfär eftersom han
har för avsikt att be om kollegans tid, vilket sker i rad 3. Som framgår av
exempel 73 uttalar Naren gärna namnet på den han hälsar på. Detta sker
även om det inte finns andra människor i närheten och kanske är det ett sätt
för Naren att vara personlig.
När Naren är ute och rör sig i byggnaden upplever jag det som att han ofta
är den som tar initiativ till att hälsa. Ett belägg för det får vi i exempel 34 i
avsnitt 6.4.2 där Naren stöter ihop med en kollega vid kaffeautomaten och
mycket riktigt är den som tar initiativ till att hälsa.

8.2.5 Gorans hälsningsfraser
Industriarbetaren Goran lyfter ofta blicken från monteringsbandet för att hälsa
på någon i byggnaden. Han använder nästan uteslutande ”tjena” samt smeknamn på den han tilltalar. Vanligtvis bemöts också hans hälsning med ett
”tjena”. Det spelar inte någon större roll vem hälsningen riktas mot eller i
vilket sammanhang den uttalas, ”tjena” används såväl i fikarummet som ute
på industrigolvet och uttalas till såväl avdelningschefen som kollegerna i det
egna skiftet. Vid något enstaka tillfälle hör jag också Goran använda det
neutrala ”hej” vid inledande hälsning. Vid avslutande hälsning eller då
någon går för dagen används vanligtvis ”hej då”. När någon går hem hörs
ofta tillägget ”grabbar”, alltså ”hej då grabbar”. I likhet med Naren uttalar
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Goran så gott som alltid namnet på den han riktar sin hälsning mot. I Gorans
fall kan det vara befogat att sätta adresslapp på hälsningarna eftersom de ofta
uttalas på avstånd och i en bullrig lokal. Även i Gorans fall kan uttalandet av
kollegernas namn vara ett uttryck för kamratskap och vänlighet.
Gorans hälsningar följs ofta av ytterligare artighetsfraser, vilket framgår
av exempel 74 och 75.
Exempel 74. Audio 5.1.1.
1
2
3

Goran:
Crille:
Goran:

tjena Crille (.) läget?
tjena Goran
((skrattar))

I exempel 74 åtföljs Gorans hälsning i rad 1 av frågan ”läget?”. Crille besvarar
Gorans hälsning men inte frågan om läget, vilket kan tolkas som att ”läget?”
utgör en del av hälsningsritualen snarare än en fråga som kräver svar.
Exempel 75. Audio 5.1.1.
1
2
3
4
5
6

Goran:
Henrik:
Goran:
Henrik:
Goran:
Henrik:

å tjena Henrik
tjena
läget?
de e bra va
jämna plågor
ja de är de

I exempel 75 besvaras Gorans fråga om läget. Goran fortsätter sedan i samma
anda genom tillägget ”jämna plågor” i rad 5, vilket Henrik bemöter med ett
”ja de är de” i rad 6. Att Goran använder det idiomatiska ”jämna plågor” är
ett exempel på att han gärna kryddar sitt språk med idiomatiska uttryck, vilket tidigare nämnts i avsnitt 5.7.1.
Jag ser inte några tydliga exempel på att Goran använder dubblering eller
vokalförlängning. Däremot händer det att en kollega bemöter Gorans hälsning med en dubblering, vilket kan tolkas som vänskapligt och solidariserande. Exempel 76 är hämtat från ett samtal i Gorans lunchrum.
Exempel 76. Audio 5.1.2.
1
2
3
4

Goran:
Ulrik:
Goran:
Ulrik:

tjena Ulrik (.) kom du precis nu eller?
tjenare tjenare
kom du precis nu eller?
jaa

Som tidigare nämnts använder Goran så gott som alltid hälsningsuttrycket
”tjena”. Han tar, i likhet med industriarbetaren Anna, många egna initiativ
till att hälsa. Att vara initiativtagare till hälsningar tyder enligt min tolkning
på ett aktivt arbete för att bygga upp goda relationer.
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I J. Lindströms studie av hälsning, tack och avsked i institutionella samtal
(2000) konstaterar han att det ”sällan förekommer några utpräglat informella
hälsningar, såsom tjänare och hallå” (a.a. s. 140, kursiv i original). Jag kan i
min studie av hälsningsfraser i företagsmaterialet konstatera att informella
hälsningar är mycket vanliga, bland såväl tjänstepersoner som industriarbetare.

8.3 Sammanfattning och diskussion
Deltagarna i företagsstudien använder många olika språkliga medel för att
visa solidaritet och samhörighet med sina kolleger på arbetsplatsen. Att jag
här behandlat bruket av svordomar beror till stor del på att samtliga deltagare
använder svordomar i den dagliga kommunikationen på arbetsplatsen samt
att deltagarna svär mer än jag väntat mig. I de inspelningar jag närstuderat
med fokus på just svärande visar det sig att samtliga deltagare svär mer än
sina kolleger. Den som svär mest är den äldste av deltagarna, Igor. Även
Anna svär flitigt och med jämna mellanrum i sammanhang där man inte
väntat sig en svordom. Bland deltagarnas svordomar märks enbart uttryck
som är allmänt vedertagna i det svenska språket och samtliga är av diabolisk,
celest eller fekal karaktär. Eventuella inlån eller översättningar från de olika
förstaspråken saknas således helt. Svärande kan fylla flera olika funktioner. I
företagsmaterialet finns exempel på svordomar som uttalas i stunder av
frustration och stress, ofta med anledning av en krånglande dator. Därtill
förekommer svordomar som tycks uttalas för att uttrycka solidaritet och
grupptillhörighet. Kanske används också svordomar för att visa att man som
andraspråkstalare är beredd och villig att ta till sig och använda hela det
register av språklig kosmetika som står till buds vid skapandet av intresseväckande och relationsskapande formuleringar. Att krydda språket med
svordomar skulle kunna vara ett tecken på en positiv inställning till och ett
intresse för målspråket och även för dess talare.
Vad gäller hälsningar har jag konstaterat att samtliga deltagare, utom
möjligtvis Carolina, ofta använder informella hälsningsuttryck, oavsett vem
mottagaren av hälsningen är. Tidigare studier har visat att de vanligaste
hälsningsfraserna i institutionella sammanhang är de neutrala eller formella.
I
företagsstudien är däremot informella hälsningsuttryck liksom det neutrala
”hej” klart dominerande. Jag kan också konstatera att flera av deltagarna,
framför allt Anna och Goran, är mycket aktiva i sitt hälsande. Jag ser ofta att
de tittar ut över arbetsplatsen för att sedan hälsa på någon de får ögonkontakt
med. Deltagarnas hälsningsförfarande tycks fylla en klart solidariserande och
relationsskapande funktion. Deltagarna visar också ibland ytterligare vänlighet och välvillighet genom dubblering, vokalförlängning och uttalandet av
namn på de personer som tilltalas vid hälsningar.

222

Företagsmaterialet är alltför litet för att jag ska kunna leverera några säkra
uttalanden, men min uppfattning är att svordomar och hälsningar, i likhet
med skämt, komplimanger och berättelser, används av de fem deltagarna för
att sätta färg på målspråket samt för att skapa gruppkänsla och visa solidaritet
med målspråket och dess talare.
Samtliga deltagare tycks vilja vara delaktiga i uppbyggandet av laganda
på arbetsplatsen. Utifrån de resultat som presenterats i kapitel 7 och kapitel 8
framgår dock att deltagarna väljer lite olika verktyg i den lingvistiska verktygslådan. Utmärkande för Carolina är hennes sätt att skriftligt formulera
positiva värderingar till sina kolleger. Anna utmärker sig genom att använda
så gott som alla verktyg som står till buds, inte minst hälsningsfraser och
olika diminutiva tilltalsformer. Igor använder ett vänskapligt retande gentemot en av sina närmaste kolleger och kryddar ofta sina muntliga uttalanden
med en socialt svärande. Naren rör sig mycket i byggnaden där han arbetar
och under förflyttningarna hälsar han på kolleger på många olika avdelningar.
Han är den deltagare som visar upp störst variation bland de hälsningsfraser
han använder. Goran utmärker sig inte minst genom sitt skämtande och sitt
berättande av historier och anekdoter. För att sammanfatta den relationsskapande interaktionen kan konstateras att samtliga deltagare ger uttryck för
gruppsammanhållande och solidariserande handlingar i sin kommunikation.
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9 Interaktion för ömsesidig förståelse

Andraspråksanvändares kommunikativa framgång i arbetslivet beror inte
enbart på den egna kompetensen och prestationen utan påverkas också av det
bemötande de får av kolleger, chefer samt eventuella kunder och övriga kontakter. Andraspråksanvändarna deltar i ett interaktivt samspel där det gäller
att använda lämplig kanal, passande kod och även kreativitet för att skapa
fungerande kommunikation. Syftet med kapitel 9 är att belysa hur arbetet för
gemensam förståelse mellan de fem deltagarna och deras kolleger ser ut.
Vid flera tillfällen under mitt fältarbete förklarar kolleger att deltagarnas
svenskkunskaper är bra och att det inte är några problem att kommunicera
med dem. Även jag som forskare uppfattar deltagarnas kommunikativa
kompetens som god, men observerar att det ändå finns tillfällen när såväl
deltagarna själva som deras kolleger behöver anstränga sig lite extra för att
ömsesidig förståelse ska uppnås i den pågående interaktionen.
För att människor ska kunna kommunicera med varandra på ett framgångsrikt, produktivt och effektivt sätt krävs förutom strukturella och funktionella förmågor även en strategisk kompetens. Detta gäller alla språkbrukare,
såväl första- som andraspråkstalare. I följande kapitel behandlas de strategier
och återkommande mönster jag uppmärksammat i företagsmaterialet. Till
skillnad från föregående resultatkapitel spelar alltså även kollegernas kommunikativa beteende en viktig roll i kommande resonemang. I avhandlingens
inledning nämndes den hypotes som kan ses som övergripande för hela
KINSA-projektet, nämligen att andraspråkstalares relativa framgång på
arbetsplatsen påverkas av det kommunikativa samspelet mellan olika aktörer
och att samspelet i sin tur styrs av det sociokulturella klimatet på arbetsplatsen
och i den nära arbetsgruppen. Deltagarnas kommunikativa framgång är alltså
inte enbart och uteslutande ett resultat av de egna kommunikativa handlingarna och färdigheterna utan är också beroende av omgivningens agerande.
Kollegernas roll har tidigare uppmärksammats bland annat i Søgaard
Sørensens och Holmens (2004) studie av andraspråkstalares möjligheter att
bli fullvärdiga medarbetare vid olika danska arbetsplatser. Søgaard Sørensen
och Holmen konstaterar att de danska kollegerna är viktiga aktörer på flyktingars och invandrares väg från potentiella till reella medarbetare. Det är
med kollegerna flyktingarna har den närmaste kontakten och ”de er ofte
slusen ind til den legitime perifere deltagelse i arbejdspladsens praksisfællesskab. Det er vigtigt, at både de og arbejdspladsens ledelse er bevidste om
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dette” (a.a. s. 14). I citatet, som utgör en av studiens huvudkonklusioner,
påpekas att kollegerna är viktiga aktörer för andraspråkstalares möjlighet till
att integreras på arbetsplatsen och till att bli fullvärdiga medarbetare och
legitima talare. Kollegerna utgör något av en sluss in till arbetsplatsens praktikgemenskap. En praktikgemenskap beskrivs vanligtvis (se t.ex. Wenger
1998) som en gemensam eller kollektiv verksamhet där medlemmarna
genom exempelvis delade rutiner, regler, symboler eller föreställningar
utvecklar ett ömsesidigt engagemang som skapar tillitsfulla relationer och en
öppenhet för att ta emot och ge hjälp.
I föreliggande kapitel behandlas alltså samspelet mellan deltagarna i företagsstudien och deras kolleger. I materialet finns sekvenser där deltagare och
kolleger kommunicerar om den pågående kommunikationen. Sekvenser av
det slaget har i tidigare forskning bland annat beskrivits som metakommunikativa aktiviteter eller språkrelaterade episoder. Ett vidare resonemang
kring metakommunikation förs i avsnitt 9.1. I avsnittet behandlas också
fenomenet stöttning (på engelska scaffolding). I avsnitt 9.2 står deltagarnas
kolleger i fokus. Det som tas upp i avsnittet är de strategier kollegerna
använder för att förstå och förstås, vilka jag valt att kalla kollegernas förståelsestrategier. Därefter följer en genomgång av vad deltagarna själva gör för
att skapa förståelse och samförstånd, vilket tas upp i avsnitt 9.3 och 9.4
under rubrikerna ”Muntliga strategier hos deltagarna” och ”Skrivstrategier
hos deltagarna”. I avsnitt 9.5 sammanfattas och diskuteras de resultat som
presenterats i kapitlet.
En central utgångspunkt inom den etnometodologiska samtalsforskningen
är att förståelse är något som de interagerande visar för varandra i efter
varandra följande talarturer (se t.ex. Heritage 1984:254 ff.). När en talare
framfört sitt yttrande visar nästa talare sin förståelse av det tidigare sagda.
Denna förståelse kan sedan verifieras som korrekt eller inkorrekt i sekvensens tredje tur. Vanligtvis sker detta implicit. Om det uppstår svårigheter
med förståelsen och om ett yttrande blir föremål för begäran om upprepning
eller diskussion i samtalet kan vi tala om en reparation av något slag. Reparationer är flitigt studerade och omskrivna inom samtalsforskningen (se
Schegloff, Jefferson och Sacks 1977 för ett grundläggande resonemang). I
avsnitt 9.1 och 9.2 i detta kapitel behandlas så kallade annan-initierade reparationer, vilket i min studie innebär att en kollega initierar en reparation av
en deltagares yttrande. Ofta utförs sedan reparationen av deltagaren själv.
Det händer dock att en reparation utförs av en kollega, vilket kallas annanreparation. Bland de muntliga strategier som tas upp i avsnitt 9.3 behandlas
också deltagarnas reparationer av sina egna yttranden, så kallade självreparationer. I de fall då en reparation leder till ett meningsutbyte om språk och
språkbruk ser jag den som en språkrelaterad episod. Vad gäller reparationer
kan tilläggas att det finns en tydlig preferensstruktur. Utifrån ett stort samtalsmaterial visar Schegloff, Jefferson och Sacks (1977) att självreparation är
ett prefererat kommunikativt beteende. Reparationer utförda av någon annan
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än den som själv uttalat det problematiska är alltså inte så vanliga. Sådana
reparationer riskerar att upplevas som ansiktshotande och Norrby (2004:137 f.)
menar att den ringa förekomsten gör att typen snarast bör ses som disprefererad.

9.1 Metakommunikation och stöttning
Metakommunikation uppstår när en språkbrukare lyfter upp och ut sin
tolkning och uppfattning av ett yttrande till en övergripande nivå, en metanivå.
Språkbrukaren använder alltså språket för att reflektera över sin egen eller
andras språkanvändning. Själva yttrandet blir med andra ord föremål för
verbal reflektion. Företeelsen har studerats i en rad olika sammanhang och
under flera olika begrepp. Socialpsykologen Clark menar att det finns två
parallella spår i ett samtal. I det första spåret (track 1) utvecklas själva innehållet, alltså den aktuella informationen. Det andra spåret (track 2) ses som
ett metakommunikativt projekt där det handlar om att nå en gemensam förståelse som är tillräckligt stor för att deltagarna ska kunna föra samtalet vidare. Clark förklarar förhållandet mellan de båda spåren på följande sätt: ”track
1 contains the basic communicative acts, and track 2 contains metacommunicative acts – acts about the basic communicative acts” (1996:241). I
sin studie av arbetssökande andraspråksanvändare använder Sundberg
(2004:170) termen metakommunikativa aktiviteter och kopplar den till
Clarks meta-communicative acts. Sundberg tänker sig att ”det i samtal mellan personer med olika språklig och kulturell bakgrund är viktigt att arbeta
öppet, reflekterande och metaspråkligt tydligt med den meningsskapande
processen”. Som exempel på metakommunikativa aktiviteter nämner Sundberg
kommentarer om att en fråga som ställs är svår, initiativ till reparationsarbete
eller omformuleringar för att visa hur man tolkat det som sagts (a.a.).
Ett annat begrepp som kan knytas till metakommunikation är languagerelated episodes eller språkrelaterade episoder. Termen används främst
inom klassrumsforskningen och har huvudsakligen fungerat som analysenhet
i samtal som äger rum i själva språkundervisningen (Swain 1998, Lindberg
& Skeppstedt 2000, Gröning 2006). I Grönings avhandling rör det sig dock
om smågruppssamtal som äger rum i samband med SO-undervisningen. En
språkrelaterad episod uppstår när elever förhandlar om form eller lexikala
enheter, helt enkelt när de frågar varandra om betydelser, hjälper varandra
med formuleringar eller rättar varandras språkliga bidrag.
I flera av de exempel som tas upp i detta kapitel ser vi hur såväl deltagarnas
som kollegernas yttranden blir föremål för verbal reflektion. Det visar sig att
metakommunikation är ett användbart verktyg i skapandet av ömsesidig förståelse och att det är ett effektivt sätt för deltagarna att inhämta nya språkkunskaper. Något jag funnit intressant vad gäller metakommunikation är att
deltagarna även i skrift lyfter språket till en metanivå (se avsnitt 9.4).
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En form av metakommunikation vars syfte är just att lyfta inlärare mot
nya kunskapsnivåer är språklig stöttning. Begreppet stöttning, av engelskans
scaffolding, används om det tillfälliga språkliga stöd som en expert ger en
novis i sammanhang där språk diskuteras och konstrueras gemensamt.
Forskningen kring stöttning har huvudsakligen fokuserat på kommunikation
mellan lärare och elev eller mellan vuxen och barn. Jag ser det som att stöttning kan förekomma i alla kommunikativa situationer där förhållandet mellan språkbrukarna är asymmetriskt, alltså även i interaktion mellan vuxna
första- och andraspråkstalare.
Den metaforiska termen scaffolding myntades i mitten av 1970-talet
(Bruner 1975, Wood, Bruner & Ross 1976). Bruner ger med sitt begrepp
scaffold, byggnadsställning på svenska, en mycket passande jämförelse med
de stöttor som används vid husbyggen. Stöttorna tas sedan bort efterhand
som byggnaden växer. De är temporära men fundamentala för att skapa en
hållbar konstruktion. Gibbons (2002) har vidareutvecklat resonemanget kring
språklig stöttning. Hon menar att stöttning är så mycket mer än enbart ett
annat ord för hjälp. Stöttning är en framtidsorienterad verksamhet som lyfter
inlärare mot nya insikter och kunskapsnivåer. Stöttning är den tillfälliga assistans som en expert ger en novis för att novisen eller inläraren så småningom
ska kunna utföra en liknande uppgift på egen hand. Enligt Hammarberg
(2004:65) är språklig stöttning ett ”viktigt konstruktivt inslag i interaktionen”.
Hammarberg menar att stöttning huvudsakligen sker genom tolkningar,
rättelser, ifyllnader, omformuleringar och vidareutvecklingar av det sagda.
Stöttning innebär att såväl språk som lärande stärks.
I mitt material finns många exempel på språklig stöttning. En tydlig stöttningssekvens märks i ett samtal mellan Anna och hennes närmaste chef,
Lars. Lars rör sig ofta ute bland de anställda i produktionen och i exempel 77
har han stannat till hos Anna.
Exempel 77. Audio 2.1.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Lars:
Anna:
Lars:
Anna:
Lars:
Anna:
Lars:
Anna:
Marie:
Anna:
Lars:

Anna:

men va har ni på dom där är de vingmuttrar du
har där? (.) såna där du skruvar för hand?
jaa [såna flu- fjärilar eller va dom heter
[mmm (.) jaaa ja precis vingmuttrar
aaa (.) va hette dom?
ving muttrar
ving muttrar (.) mmm okaj
du ser ((skrattar))
man lär sej
ja men fjärilar tycker ja va bra
ja fjärilar va bra (.) dom(2.0)
aaa men ska du beställa såna här så ska du säga
vingmuttrar (.) ser ut som vingar (.) men
fjärilar de är helt [okej ((skrattar))
[aa aa (.) ((tittar på mig
och nickar med huvudet mot Lars)) han förstår
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När Anna i rad 3 ska besvara Lars fråga hittar hon inte det ord han just
använt, ”vingmuttrar”. Hon tar då fasta på det vinglika utseendet och är
troligtvis först på väg att säga ”flugor”, men avbryter sig själv efter ”flu-”
och säger istället ”fjärilar eller va dom heter”. Hon använder alltså ett slags
metaforisk omskrivning. I rad 4 bekräftar Lars först att han förstått vad det är
Anna använder i monteringen genom ett ”mmm (.) jaaa ja precis” och ser
sedan till att stötta henne genom att upprepa det vedertagna begreppet
”vingmuttrar”. Anna uppfattar ändå inte ordet, kanske på grund av det överlappande talet i rad 3 och 4, och frågar därför i rad 5 ”va hette dom?”. Lars
delar då upp sammansättningen i sina två leder och betonar den första: ”ving
muttrar”. Anna smakar i rad 7 på det nya ordet och upprepar exakt vad Lars
sagt, ”ving muttrar”. Genom ett ”mmm okaj” förklarar hon sedan att hon
förstått. I rad 9 uttrycker Anna explicit att man faktiskt lär sig ett och annat i
interaktionen med kollegerna. I rad 10 kan jag inte låta bli att gå in och
uppmuntra Annas kreativa sätt att hantera den språkliga svårighet hon stött
på, genom kommentaren ”fjärilar tycker ja va bra”. Anna själv verkar också
vara nöjd med den tillfälliga lösningen medan chefen Lars i rad 13 och 14
mycket pedagogiskt förklarar att om Anna ska beställa varor framöver så ska
hon ändå säga ”vingmuttrar”. Lars kommentar om att beställa varor visar att
stöttning här är en framtidsorienterad verksamhet. Anna avslutar i rad 16
och 17 sekvensen genom att vända sig mot mig, nicka med huvudet mot Lars
och förklara att han faktiskt förstår henne. Att Lars förstår vad Anna säger
handlar inte enbart om Lars stöttning och förståelsearbete utan också om
Annas förmåga att använda sin strategiska kompetens för att hitta framkomliga vägar. Mer om Annas strategier och strategianvändning tas upp i avsnitt
9.3 och 9.4.
Även Naren har kolleger som är villiga och benägna att stötta. Det är dock
mycket ovanligt att Naren står helt oförstående inför en kollegas yttrande.
När det händer sker det i regel i samband med relationella handlingar, inte
transaktionella. I exempel 78 ser vi hur en kollega uttalar ett kontextfritt
formskämt för Naren. Skämtet faller platt då Naren inte förstår det tvetydiga
substantiv som utgör själva poängen. Kollegan erbjuder genast Naren språklig
stöttning.
Exempel 78. Audio 4.2.4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Isak:
Naren:
Isak:
Naren:
Isak:
Naren:
Isak:
Naren:
Isak:

hur många indianer får de rum i ett träd?
(4.0)
en till (.) alltid du kanhela stammen
hela?
hela stammen
va betyder stammen?
stam alltså (.) en grupp av indianer
jan
de heter stam

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Naren:
Isak:
Isak:
Naren:
Isak:

Naren:

jan
på svenska alltså
(1.0)
the complete crew of (.) indians
aha
eh I don´t- there´s probably an English word
for it
(.)
mhm

När Naren i rad 7 tydliggör att han inte vet vad ”stam” betyder försöker kollegan Isak genast att hitta en förklaring på svenska. Naren bemöter förklaringen med ett ”jan” med stigande intonation vilket Isak tolkar som fortsatt
avsaknad av förståelse. Trots att Isak i rad 10 och 12 lägger till ”de heter
stam” och ”på svenska alltså” tycks inte Naren vara med på noterna. Isak ger
inte upp sin stöttning, utan byter strategi och växlar kod, till engelska.
Narens ”mhm” i rad 19 är svårtolkat. Det är svårt att veta om ömsesidig förståelse verkligen uppnåtts genom Isaks stöttning. Varken Naren eller Isak
säger mer om stammar eller indianer, men Naren stannar kvar i den etablerade
skämtramen och berättar, på engelska, om en liknande historia där man frågar sig hur många personer det går åt för att byta en glödlampa.
Inte heller Igor är rädd för att be kolleger, och även mig, om hjälp med
språkliga funderingar. Under den inledande intervjun klargör han att han är
mycket intresserad av språk, inte minst det svenska, och kanske är det en av
förklaringarna till att han relativt ofta lyfter yttranden till en metakommunikativ nivå. I exempel 79 är det kollegan Samuel som får en språkrelaterad
fråga av Igor. Sekvensen är hämtad från ett tillfälle då Igor och kollegan
Samuel sitter framför Samuels dator för att lösa problem. Det hela börjar
med att Igor gäspar ljudligt.
Exempel 79. Audio 3.1.2.
1
2
3
4

Igor:
Samuel:
Igor:

å gud ja får inte gäspa (3.0) allt bandas (.)
säger man bandas?
mmmm (.) spelas in
spelas in ja ((skrattar))

I exempel 79 är det Igor som reflekterar över sitt eget ordval genom att i rad
2 fråga om man använder ordet ”bandas”. I rad 3 bekräftar Samuel att man
kan säga bandas genom ett utdraget ”mmmm”. Efter en kort paus ger han
sedan Igor det betydligt vanligare uttrycket ”spelas in”. Samuel hade kunnat
nöja sig med sitt ”mmmm” men väljer att stötta Igor genom att ge honom ett
mer frekvent uttryck. I rad 4 upprepar Igor det uttryck han just fått höra, troligtvis för att bekräfta förståelse och för att underlätta inlärning. I de allra
flesta fall där någon av deltagarna i företagsstudien får hjälp av en kollega
med ett visst ord, upprepar deltagaren kollegans yttrande.
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Något jag noterat vad gäller stöttning är att typen av pågående aktivitet
och kommunikativ handling tycks påverka kollegernas benägenhet att stötta
deltagarna. Det tycks också vara vanligare med språklig stöttning i tvåpartssamtal än i gruppsamtal. Att så är fallet skulle kunna vara kopplat till
ansiktsarbete, där stöttning kanske ses som mer ansiktshotande i ett gruppsamtal än i en dyad. Kanske är kollegerna dessutom mindre benägna att lyfta
ett yttrande till metanivå i gruppsammanhang där flera kollegers tid tas i
anspråk och där det troligtvis inte heller är självklart vem i gruppen som ska
stötta. I exempel 84 i avsnitt 9.3.2 ser vi att Carolinas kollega Knut till en
början inte är inställd på att ge Carolina språklig stöttning då hon, under ett
pågående möte, frågar vad utropstecken heter på svenska. Knut är fokuserad
på problemlösning och informationsspridning och bemöter Carolinas fråga
genom att formulera om innehållet i den text som markerats med ett utropstecken. Knut är inte ovillig att hjälpa Carolina, men ser i den aktuella handlingen, problemlösning i samband med schemalagt möte, inte i första hand
Carolinas vädjan om hjälp som ett önskemål om språklig stöttning. Att kollegerna inte alltid ligger i startgroparna för att stötta deltagarna språkligt
behöver inte vara ett tecken på ovilja eller ointresse. Det kan istället peka
mot att kollegerna förväntar sig att deltagarna besitter den kompetens som
krävs för att kommunikationen ska flyta på. Därför ser de kanske inte i första
hand önskemål om upprepning som tecken på språkliga tillkortakommanden
utan snarare som bristfällig eller oklar information från dem själva.
I företagsmaterialet finns exempel på samtal där jag tolkar in ett visst
ointresse för stöttning från kollegers sida. Ett sådant ointresse märks i exempel
25 (se avsnitt 6.3.2.2) där Carolinas kollega Lasse plötsligt introducerar
ämnet ”räkkryssning” vilket Carolina explicit påpekar att hon inte förstår.
Kollegan Lasse bemöter Carolinas ”va sa du (.) ja förstår inte va du säger”
med en beröring på axeln och kommentaren ”de e lika bra de”. Här uteblir
alltså all form av stöttning.
I det material som samlats in hos Carolina finns också ett mycket intressant exempel där en manlig kollega stöttar Carolina språkligt men där det
snarast tycks vara ett sätt för mannen att utöva makt och befästa rådande
asymmetrier. Jag har valt att kalla det fenomen jag uppmärksammat maktmarkerande stöttning. Den aktuella sekvensen återges nedan, i exempel 80,
men den kräver en viss förklaring av situationen.
Vid Carolinas avdelning finns två bärbara datorer som står till förfogande
för den som ska hålla ett möte där dator behövs. Den ena av dessa två är
trasig och den andra har kollegan Christer tidigare lagt beslag på eftersom
hans egen stationära dator inte fungerar som den ska. I rad 1 i exempel 80
har Carolina precis kommit fram till den plats där de bärbara datorerna står
för att hämta en inför ett stundande möte. I närheten sitter kollegan Tor. Det
bör nämnas att jag inte är närvarande under det meningsutbyte som återges i
exempel 80 eftersom jag gått i förväg till det stundande mötet för att förbereda
videoinspelning.
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Exempel 80. Audio 1.2.5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:

Tor:
Carolina:

Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Tor:
Carolina:

Tor:
Carolina:

Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:

har- (5.0) är inte Christersva säjer du?
är inte Christers datornfixad?
fixad
neeej
de har tagit så långt
de tar lång tid på IBM
när kommer- när- då kommer de inte att bli i
morron heller eller?
förmodligen inte i morron
nej men då skriver ja för att dede va snällt av dej å göra de
jaa för de är ja som drabbas mest om vi inte
[skriver den
[ja precis å just därför så va de ju bra att de
va du som skrev
aa men de är du som har informationen om de ja
vet inte de tar inte mycke tid (.) ja skrivit
[Christer flera dagar
[ja xx ja kan berätta för dej när Christer får
tillbaka sin dator
ja de vore bra så de- då tar ja bort de här (.)
vänta skri- nä men då skriver ja Christer hela
tiden (.) tills man får tillbaka de då får man
radera
aa just de då kan ju [du
[å de kan du ju göra eller
berätta för mej så kommer ja å radera här=
=så kommer du med suddgummi där å raderar=
=aaa precis
härlit
(4.0)
jahaa (.) så är de här i vår vääärld
((Carolina skriver)) mmmm (3.0) eller Christer
själv borde eh också skriva de är ju han som
har dator
xxxx han har ju datorn
neej (3.0)((skrattar till)) nej de va väldit
irriterande förra vecka ja vet att de är många
som vet å ingen som skriver nånting de är dedet är väldit- ((störning i inspelningen))
upprörd förra veckan för de är inte roligt om
man bjuder många personer som är väldit
upptagna till ett möte (.) så kommer man tio
minuter innan å springer runt försöker hitta
nån datorn
jaaaa
ja men då har jag [skrivit en vecka framåt
[men då kanske man- kanske du
ska börja springa tjugi minuter före
ja (.) kanske
ja ja kanske ((något tillgjord röst))
mmmm
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55
56
57
58
59
60
61
62
63

Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:
Carolina:
Tor:

(7.0)((Carolina går iväg, kommer sen tillbaka))
ja glömde min ehjaaa [de gjorde du
[ja där är penna å allt
de gjorde du (.) är du lite disträ hörru
ja de är ja [alltid ((skrattar till))
[tankspridd jaha okej
hej då
((skrattar till)) hej då

Som framgår av sekvensen har Carolina redan föregående vecka varit upprörd över att det inte finns någon bärbar dator tillgänglig (rad 43). Under min
observation har inte Carolina någon kontakt med Christer eller Tor förutom
då hon behöver en dator. När hon nu kommer till platsen där datorerna förvaras kan man anta att Tor förstår hennes ärende redan innan hon sagt något.
Hans bemötande av Carolinas inledande fundering i rad 1 är ett kort ”va
säjer du?” i rad 2. I sin nästa tur (rad 4) väljer Tor att på eget initiativ reparera
Carolinas fråga, trots att beteendet vanligtvis ses som ansiktshotande och
disprefererat (se tidigare resonemang i inledningen till detta kapitel). Att Tor
i rad 4 enbart reparerar och fyller i det utelämnade ordet utan att besvara
Carolinas fråga ser jag som en maktmarkering och ett framhävande av
rådande språklig asymmetri. Hade han arbetat för att stötta Carolina och
samtidigt bevara hennes ansikte hade han kunnat baka in ordet fixad i sitt
svar, genom att säga ”nej den är inte fixad än”, eller något liknande. När
Carolina i rad 26 och 29 använder verbet ”radera” synonymt med ”ta bort” (i
rad 23 säger hon ”då tar ja bort de här”) märks ytterligare en maktmarkering
från Tors sida. Carolina menar sannolikt att hon vill avlägsna eller ta bort
hela lappen hon skrivit, inte radera eller sudda ut det som står på lappen.
Begreppen är svåra att hålla isär, inte minst för en andraspråkstalare, och i
rad 30 gör sig Tor lustig över Carolinas ordval. Så snart Carolina i rad 29
uttalat ”så kommer ja å radera här” lägger Tor till ”så kommer du med suddgummi där å raderar”. Carolina bemöter i rad 31 Tors anmärkning med ett
uppriktigt ”aaa precis”.
I rad 39–47 ger Carolina ett något inbäddat men ändå tydligt uttryck för
sitt missnöje med kollegernas agerande i detta sammanhang. Carolinas korta
skratt i rad 39 talar för att hon är medveten om att hon är ute i ett känsligt
ärende. Att skratta är ett sätt att mildra ett uttalande och att göra det mindre
ansiktshotande (se t.ex. Adelswärd 1989 och Landqvist 2001). Trots det
mildrande skrattet blir kritiken ändå tydlig i rad 40 och 41 där Carolina förklarar att ”de är många som vet å ingen som skriver nånting”. En av dem
som anses veta är Tor, vilket tydliggjorts i rad 18 där Carolina säger ”aa men
de är du som har informationen”. I rad 50 och 51 bemöter Tor kritiken
genom att lägga över ansvaret på Carolina ”men då kanske man- kanske du
ska börja springa tjugi minuter före”. Carolina bryr sig inte om att argumentera utan svarar kort ”ja (.) kanske”. Tor upprepar då Carolinas ”kanske”
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med en något tillgjord röst varefter Carolina avlägsnar sig med ett ”mmm”.
Efter några sekunder kommer hon sedan tillbaka igen då hon insett att hon
glömt kvar ”penna å allt” (rad 58). Med anledning av de kvarglömda sakerna
ställer Tor i rad 59 en fråga som snarast fungerar som ett påstående, ”är du
lite disträ hörru”. Trots att Carolina i rad 60 besvarar frågan och därmed
bekräftar att hon förstått vad Tor sagt, omformulerar han i rad 61 sitt yttrande och använder synonymen ”tankspridd”. Tor genomför ett slags reparation
eller stöttning trots att yttrandet inte på något sätts tycks vara problematiskt
för Carolina. Tors omformulering skulle kunna tolkas som att han snarast
vill understryka Carolinas sinnesfrånvaro. Omformuleringen kan därtill ses
som ett ifrågasättande av Carolinas ordförråd, vilket utgör en markering av
eller påminnelse om Carolinas språkligt missgynnade ställning.
Det är svårt att veta hur Carolina tolkar Tors yttranden. I likhet med den
situation som uppstår i exempel 25, där en kollega till Carolina plötsligt och
oväntat byter kommunikationsram och börjar prata om en räkkryssning mitt i
ett transaktionellt resonemang, kan jag konstatera att Carolina i samtalet med
Tor håller fast vid en saklig och uppgiftsorienterad ton. Trots den maktmarkering Carolina utsätts för anser jag att hon hanterar situationen på ett professionellt och behärskat sätt.
I materialet finns många exempel på situationer där en kollega erbjuder en
deltagare ett visst ord eller ett visst uttryck för att stötta deltagaren och för att
förvissa sig om att ömsesidig förståelse uppnås. Inte minst hos industriarbetaren Anna förekommer sådana sekvenser. Den stöttning som förekommer i materialet sker så gott som enbart på lexikal nivå. Kollegerna reagerar
alltså huvudsakligen på oväntade eller uteblivna ord och uttryck, inte på rent
grammatiska tillkortakommanden. Stöttning tycks förekomma oftare i mindre
formella och mer sociala situationer än i gruppsamtal av formell karaktär.
Tjänstepersonen Carolina är den av de fem deltagarna som är mest karriärinriktad. I hennes kommunikation på arbetsplatsen finns situationer där jag
noterat ett visst ointresse för stöttning från kollegernas sida samt ett exempel
där den språkliga stöttningen tycks fylla något av en maktmarkerande funktion. I de allra flesta fall i företagsstudien framstår dock deltagarnas kolleger
som både villiga och benägna att bistå med språklig stöttning.

9.2 Kollegernas förståelsestrategier
I företagsstudien interagerar deltagarna huvudsakligen med personer som har
svenska som förstaspråk, vilket gör att den interaktion som fortgår på svenska
vanligtvis kan beskrivas som språkligt asymmetrisk. I en språkligt asymmetrisk
interaktionssituation kan de interagerande i olika utsträckning anpassa sig till
varandra, både för att försäkra sig om att de själva förstår och för att försäkra
sig om att de själva gör sig förstådda. Tidigare forskning har till stor del
fokuserat på svårigheter i interkulturell kommunikation och på de kommunika233

tionsstrategier som används av andraspråkstalare, ofta i direkta inlärningssammanhang (se t.ex. §  Ƭ  ͳͻͺ͵ǡ  ͳͻͺ͵ǡ 
ͳͻͻǡ Malmqvist 2001). I följande avsnitt flyttas fokus från andraspråkstalarna till de förstaspråkstalande kollegerna, för att se vilka strategier kollegerna använder för att förvissa sig om att de förstår och förstås av andraspråkstalarna samt för att se hur och i vilken utsträckning de anpassar sig till samtalspartnerns kompetens. Dessa strategier har jag valt att kalla kollegernas
förståelsestrategier. 
I Norge har Svennevig (2002) tidigare studerat förståelsestrategier utifrån
de tillvägagångssätt som förstaspråkstalande handläggare vid offentliga
kontor använder för att försäkra sig att om ömsesidig förståelse uppnås vid
samtal med andraspråkstalande besökare. Svennevig frågar sig om och på
vilket sätt förståelsestrategier kan bidra till att förbättra kommunikationen
mellan parterna. Han delar in förståelsestrategierna i två kategorier: dels
preventiva strategier, som syftar till att försöka undvika att det uppstår problem
i samtalet, dels reparationsstrategier, som aktualiseras när problem ändå
uppstått. Svennevig konstaterar att de förståelsestrategier de förstaspråkstalande handläggarna huvudsakligen använder i förebyggande och reparerande
syfte är ”informalisering av samtalestilen”, ”reformulering av spørsmål” och
”repetisjon og omformulering av klientens svar” (a.a. s. 111). På det stora
hela menar Svennevig att förståelsestrategierna tycks vara till hjälp för de
andraspråkstalande klienterna, men höjer ett varnande finger för att handläggarna, i sin iver att hjälpa till eller i ren otålighet, ibland riskerar att punktera
klienternas möjlighet att uttrycka sig självständigt utifrån sina egna premisser.
Svennevig påpekar att den som har en dominerande roll i ett samtal också
har ett större kommunikativt ansvar.
I mitt resonemang kring kollegernas förståelsestrategier behandlas såväl
preventiva strategier som reparationsstrategier. I företagsmaterialet har jag
också uppmärksammat sekvenser där förståelsestrategier inte använts och
där förståelse, enligt min tolkning av interaktionen, försvårats och kanske
uteblivit. Även sådana sekvenser, som jag sorterat in under etiketten avsaknad
av förståelsestrategier, tas upp i detta avsnitt.
Mitt material skiljer sig från Svennevigs såtillvida att den förekommande
interaktionen inte uppvisar någon institutionell asymmetri. Klienterna i
Svennevigs studie tycks inte heller alls ha kommit lika långt i sin målspråksutveckling som deltagarna i företagsstudien gjort. Något som talar för detta
är att jag i mitt material hittat ytterst få preventiva strategier. Det är alltså
högst ovanligt att kolleger och chefer upprepar eller omformulerar sina
yttranden, i förebyggande syfte, när de talar med någon av deltagarna. Vid
ett tillfälle händer det dock att en kollega till Anna använder kroppsspråk
och ett onomatopoetiskt uttryck istället för ett specifikt ord när hon talar med
Anna. I det aktuella sammanhanget berättar Lisa att hon varit på bilbingo
föregående kväll, vilket Anna har svårt att förstå nöjet med. Lisa förklarar att
”de är jättero- spännande” vilket Anna bemöter med kommentaren ”ja förstår
234

om ni skulle ha karar i bilen eventuell skulle de vara spännande men-”. Anna
spinner sedan vidare på det etablerade temat, spel och dobbel, och ställer en
fråga till Lisa. Annas fråga inleder exempel 81.
Exempel 81. Audio 2.1.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Anna:
Lisa:
Anna:
Lisa:
Anna:
Lisa:
Anna:
Lisa:
Anna:
Lisa:
Anna:
Lisa:
Anna:
Lisa:

ehh tycker du om eh såna spel på båten ehh-?
såna här tschingk ((gör en rörelse med
högerhanden som när man drar en spak neråt))?
ja
jaaa jooo de gör ja (.)
du gör de?
ja (.) gör inte du de?
naaej [inte speciell
[nehej (.) neeej ((skrattar till))
så- (.) ja ja kan tänka mej ehh dra nåra gånger
[ehh va heter de de dära?
[mmm ja inte för- enarmad bandit
jaa (.) men förlorar ja å två tre gånger så nej
farao dejo men de gör nog ja också ja spelar ju inte
bort massa pengar så där
okej
nej de gör ja inte ((Lisa tar upp arbetet
igen))

I exempel 81 ser vi hur Anna, i rad 1, frågar Lisa om hon tycker om ”såna
spel på båten”. Här antar jag att Anna saknar ord för det specifika spel hon
menar och att hon därför väljer att använda en beskrivning av det aktuella
spelet (Annas tillvägagångssätt kommer att diskuteras vidare i avsnitt 9.3 där
muntliga strategier hos deltagarna tas upp). För att försäkra sig om ömsesidig
förståelse upprepar Lisa frågan med hjälp av kroppsspråk och ett ljudhärmande uttryck. Enarmad bandit är en metafor som skulle kunna vålla
bekymmer om motsvarande begrepp inte är bekant från något annat språk
talaren behärskar. Kanske är det därför Lisa väljer andra uttryckssätt än att
erbjuda Anna det etablerade begreppet i rad 2 och 3. Så småningom, i rad 11,
frågar Anna explicit vad spelet heter och får i rad 12 svar på sin fråga. Längre
fram i samtalet med Lisa förklarar Anna att man använder motsvarande
metafor, alltså enarmad bandit, i polskan. Vad gäller förståelsestrategier är
exempel 81 intressant. Jag skulle vilja påstå att det är exempel på såväl en
preventiv strategi som en reparationsstrategi. Man kan till och med se det
som att Lisa reparerar genom en preventiv förståelsestrategi. Hon omformulerar
i rad 2 och 3 Annas fråga men gör det med ytterligare en omformulering av
det spel som avses.
Att uppfatta preventiva strategier i naturligt förekommande interaktion är
svårt. Jag vet sällan vad som föranleder en kollegas val av uttryckssätt om
inte denna explicit kommenterar sitt yttrande, vilket är ovanligt. Förutom
Lisas kroppsspråk och onomatopoetiska uttryck i exempel 81 och Tors upp235

repning av synonymerna ”disträ” och ”tankspridd” i exempel 80 i föregående
avsnitt, är det ont om synliga förebyggande upprepningar, omformuleringar
eller andra preventiva strategier bland kollegerna i företagsmaterialet. Den
ringa förekomsten kan anses peka mot att kollegerna vanligtvis inte anser sig
behöva repetera eller omformulera sina yttranden för att ömsesidig förståelse
ska uppnås.
Reparationer av alla slag, alltså såväl självreparationer som annanreparationer, initierade av såväl talaren själv som av någon annan, förekommer i alla typer av samtal, även de som är språkligt symmetriska. Även mitt
material innehåller reparationer men jag anser inte att de är direkt uppseendeväckande, varken till form eller antal.
Som redan nämnts i inledningen till detta kapitel kan reparation av andras
tal eller skrift vara förenat med ett visst ansiktshot. Lisas omformulerade
upprepning i exempel 81 innehåller inte något förmildrande skratt eller andra
tillägg, vilket kan tolkas som att hon heller inte upplever det hon säger som
potentiellt ansiktshotande. I exempel 82 finns däremot tydliga tecken på att
den som reparerar ser situationen som ansiktshotande. Exemplet är hämtat
från det möte som tidigare diskuterats i avsnitt 6.3.2.2 där sju representanter
från olika avdelningar diskuterar ett datorsystem. Carolina har kallat till och
leder mötet. Bland deltagarna finns bland annat en man i chefsposition,
Martin. I exempel 82 ser vi hur Martin har synpunkter på Carolinas ordval.
Även om det i exemplet rör sig om skriven text ser jag Martins kommentar
som en typ av reparation.
Exempel 82. Video 1.3.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Carolina:

Martin:
Carolina:
Martin:

Carolina:
Carolina:
Martin:
Carolina:
Martin:
Lasse:
Martin:

ehhh (.) om man fortsätter gå ner- ((använder
musen för att gå ner i dokumentet))
(3.0)
en petitess [där uppe bara
[aaa?
under åttan (.) de kanske istället för
omfattning ska stå användning (.) där ((pekar
mot dokumentet)) (.)[tycker ja i alla fall
[aaa okej
(2.0)
användarens använd- som påverkar användning
användarens omfattning de t.hhh
de va bara allmänt ((viftar avvärjande med
handen)) bara så xx
bra Martin du hittar alltid sånt
((ler och skakar på huvudet))

I den tre sekunder långa paus som uppstår då Carolina scrollar ner det
dokument som just behandlas och som visas på vita duken, tar Martin ordet
och yttrar i rad 4 något av en presekvens. Genom att använda såväl
”petitess” som ”bara” arbetar han aktivt för att mildra den reparation han har
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för avsikt att genomföra. Martin flaggar alltså i förväg för det potentiellt
ansiktshotande yttrande som komma ska. I själva reparationen fortsätter han
sedan sitt ansiktsbevarande arbete genom att i rad 6 uttala ett betonat
”kanske” för att sedan avsluta turen med ”tycker ja i alla fall”, vilket kan
tolkas som att han tydliggör att det mycket väl kan finnas andra åsikter.
Senare, i rad 13, hörs en tydlig inandning från Carolina. Direkt efter den
återgår Martin till att mildra den invändning han kommit med, denna gång
med hjälp av såväl verbal kommunikation, ”de va bara allmänt” i rad 14 och
”bara” i rad 15, som icke-verbal, genom ett avvärjande viftande med handen
i rad 14 och 15. Som framgår av exempel 82 är Martins ansiktsarbete omfattande. Han ser till att mildra den aktuella reparationen före, under och efter
själva yttrandet.
I företagsmaterialet har jag också stött på sekvenser där förståelsestrategier
inte använts och där det är oklart om gemensam förståelse verkligen uppnåtts. Jag har framför allt uppmärksammat företeelsen hos en av deltagarna
och det är Carolina. De två sekvenser jag här kommer att diskutera är båda
hämtade från den mer professionella aktiviteten schemalagt möte. I båda
fallen interagerar Carolina med avdelningschefen Ulla under ett avdelningsmöte. I den första sekvensen, som tagits upp i exempel 24 tidigare i avhandlingen, ber Ulla Carolina om en upprepning genom att fråga ”va säger du?”.
Ulla bemöter sedan Carolinas upprepning med ett utdraget, och som det
verkar tveksamt, ”jaaa” med stigande intonation. Carolina väljer då att
ytterligare en gång förtydliga det hon sagt, vilket pekar mot att hon tolkat
Ullas ”jaaa” som en signal för fortsatt utebliven förståelse. Carolinas andra
förtydligande följs av att Ulla svarar ”jo (.) det kommer vi å se på en fråga
längre fram men om vi går vidare lite då”. Jag har observerat och filmat hela
mötet men kan inte se att det Carolina tagit upp återkommer längre fram och
frågar mig därför om Ulla verkligen förstått vad Carolina menade.
Vid ytterligare ett tillfälle under samma avdelningsmöte förekommer en
sekvens som jag tolkar på liknande sätt, nämligen att Ulla inte riktigt förstår,
men ändå väljer att gå vidare. Sekvensen återges i exempel 83.
Exempel 83. Video 1.0.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ulla:

Tom:
Ulla:
Tom:
Carolina:

Tom:
Carolina:

då spelar de ingen roll hur hur många
skyddsrondsprotokoll vi kommer upp i ((förläget
skratt))
nej [men det var därför ja- va därför ja sa
[då blir de juskyddskommittén
men i arbetsmiljö- de är inte bara
((gestikulerar)) (.) de är inte bara själva
miljö miljö men de är också en relation med
andra=
=jarå=
=man kan påverka stämning på jobbet å (.) ja
trodde det har mycket mer att göra än själva
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ulla:
Tom:
Carolina:
Ulla:
Ulla:

Carolina:

dragning eller om de finns papper i
papperskorg eller ((rycker på axlarna))
aaa (.) de kan va så dom har tänkt också jaa ja
jaja de ärja
mmm
(6.0)
sen här också är viktiga frågor hur ofta känner
du oro för att inte klara av arbetet på grund
av kompetenskraven som ställs
((vänder sig till kollegan bredvid, sträcker på
armarna och viskar något som avslutas med ”ja
precis”))

I exempel 83 är det svårt att uppfatta huruvida Ulla verkligen förstår Carolinas
kommentar. Ulla svarar visserligen i rad 16 att ”aaa (.) de kan va så dom har
tänkt också jaa ja”. Den långa paus som uppstår i rad 20 talar dock för att
något är problematiskt. I rad 21 väljer Ulla att gå vidare till en ny frågeställning utan att vidare bemöta Carolinas befogade funderingar kring vad som
menas med ”arbetsmiljö” i den enkät man fyllt i och nu diskuterar. Ulla
kommenterar inte heller Carolinas oklara formulering ”dragning”. Att Carolina
i rad 24–26 vänder sig till kollegan bredvid kan vara ett tecken på att hon
söker bekräftelse hos honom, viket kan tyda på att hon upplever det som att
hon inte fått någon av Ulla. Innebörden av ordet ”dragning”, i rad 14, är
oklar, men man har tidigare under mötet talat om fönster som står öppna och
det är sannolikt ordet drag Carolina är ute efter. I vilket fall som helst kan
konstateras att sekvensen inte innehåller någon förståelsestrategi från Ullas
sida och inte heller något försök till språklig stöttning.
I jämförelse med Svennevigs iakttagelser av andraspråkstalande besökare
hos förstaspråkstalande handläggare i Norge (2002) vill jag påstå att antalet
förståelsestrategier i företagsmaterialet, såväl preventiva som reparerande, är
litet och inte direkt uppseendeväckande. Jag ser detta som ett tecken på att
kollegerna i de flesta fall inte anser att de behöver förklara, omformulera,
exemplifiera eller på annat sätt förenkla språket för att deltagarna ska förstå.
Kollegerna tycks inte heller i någon anmärkningsvärd utsträckning behöva
korrigera deltagarna eller ställa kontrollfrågor efter sina yttranden för att
stämma av deltagarnas förståelse av det sagda. Sammanfattningsvis kan
sägas att jag ser och hör kolleger använda förståelsestrategier i interaktion
med deltagarna, såväl preventiva som reparerande, men inte i någon
anmärkningsvärt stor utsträckning. Det förekommer situationer, främst då i
samband med schemalagda möten för Carolina, där kolleger inte använder
sig av tillgängliga strategier och där ömsesidig förståelse kan ha uteblivit.
Jag är lite kluven inför frågan om vilken roll förståelsestrategierna spelar
för deltagarna. I Svennevigs studie framkommer att förståelsestrategier tycks
vara till hjälp för andraspråkstalare men att de också riskerar att begränsa
möjligheterna att hitta egna kommunikativa lösningar. I de flesta kontexter
ses säkert mottagarens anpassning som ett tecken på välvilja, uppbackning
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och intresse. Förståelsestrategier skulle dock även kunna tolkas som nedsättande för den asymmetriskt missgynnade. Hur välmenande anpassningarna
än är så bygger de till viss del på antaganden om andras tillkortakommanden.

9.3 Muntliga strategier hos deltagarna
För att lyckas i interaktionen och nå önskade kommunikativa mål krävs såväl
kunskaper som färdigheter, det krävs en kommunikativ kompetens. Ett
viktigt inslag i den kommunikativa kompetensen är förmågan att välja framkomliga vägar i olika former av interaktion, alltså en strategisk kompetens.
En annan sida av den strategiska kompetensen är förmågan att hitta en möjlig utväg om man ändå lyckats trassla in sig. Deltagarna i företagsstudien
verkar vara väl medvetna om såväl språkliga som kontextuella snårigheter
och kan under intervjuerna berätta om olika sätt att både undvika och övervinna kommunikativa hinder. Under mina observationer noterar jag att de
tillvägagångssätt deltagarna beskriver under intervjuerna verkligen förekommer i realiteten. Under fältarbetet noterar jag dessutom en hel del andra
kommunikativa val och strategier som utmärker en eller flera av deltagarna.
Att använda olika muntliga strategier är ett sätt för deltagarna att nå de egna
kommunikativa målen, att få interaktionen att flyta på och att arbeta aktivt
för att nå ömsesidig förståelse.
I detta avsnitt beskrivs de muntliga strategier jag uppmärksammat hos
deltagarna. Först, i avsnitt 9.3.1, ger jag en kort teoretisk bakgrund där jag
också tar upp några av de begrepp som används inom kommunikationsstrategiforskningen. Därefter, i avsnitt 9.3.2, följer en redogörelse för den strategianvändning jag funnit utmärkande för deltagarna i min studie.
Något jag vill betona är att muntliga strategier förekommer i alla typer av
samtal, alltså även i interaktion mellan deltagare med samma förstaspråk (se
t.ex. Melander Marttala 1995, Kurhila 2006).

9.3.1 Teoretiska utgångspunkter och begreppsdefinitioner
De strategier andraspråkstalare använder för att tackla och övervinna språksvårigheter i kommunikativa sammanhang har kommit att kallas kommunikationsstrategier. Termen myntades i början av 1970-talet (Selinker 1972)
och i slutet av samma årtionde tog forskningen kring kommunikationsstrategier
fart. Redan i början förelåg betydande svårigheter med att definiera, klassificera och beskriva de olika strategierna och dessa svårigheter kvarstår än
idag. Försöken att på ett tillfredsställande sätt definiera begreppet kommunikationsstrategi har varit många. En av de mest citerade definitionerna kommer från Færch och Kasper (1983:36), den lyder: ”communication strategies
are potentially conscious plans for solving what to an individual presents itself as a problem in reaching a particular communicative goal”.
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Bland de kommunikationsstrategier som ofta omtalas (se t.ex. Dörnyei &
Scott38 1997, Tornberg 1997, H. Andersson 2009) märks till exempel: begäran om hjälp (talaren ställer en språkrelaterad fråga direkt till någon annan),
begäran om upprepning (talaren framför en direkt begäran om upprepning),
fördröjningsstrategier (genom fyllda pauser och färdigformulerade fraser
behåller talaren turen och får mer tid att planera sitt tal), icke-verbala strategier (genom gester eller mimik används kroppen för att förtydliga eller ersätta
verbal kommunikation), kodväxling (talaren använder ord eller uttryck från
ett annat språk), omformulering (ett ord som saknas omformuleras, beskrivs
eller exemplifieras), ordskapande (word coinage på engelska, talaren bildar
ett nytt ord), parafrasering (talaren använder en alternativ konstruktion),
självreparationer (talaren korrigerar sitt eget tal), tomma ord (ett specifikt
ord saknas och talaren använder istället ett mer generellt) och undvikandestrategier (talaren lämnar en problematisk sekvens).
Trots intensiv forskning och många försök har dock ingen heltäckande
klassificering av kommunikationsstrategier sett dagens ljus. En klassificering
som tillskrivits pedagogiska förtjänster och som ligger till grund för många
andras är Corders (1983). Corder talar om två makrostrategier som han kallar
message adjustment strategies och resource expansion strategies (a.a. s. 17).
Malmqvist (2001) översätter de båda till anpassningsstrategier respektive
expansionsstrategier. Corder förklarar att när en språkbrukare vill överföra
ett budskap och de lingvistiska kunskaperna inte riktigt räcker till för att göra
detta på bästa sätt, står två möjligheter öppna. Antingen anpassas budskapet
till de språkliga resurser som står till förfogande, vilket innebär att risker
undviks, eller så försöker språkbrukaren utvidga sin kompetens och sin
språkliga repertoar genom att stå fast vid sin ursprungliga kommunikativa
intention, trots att det innebär en risk för missförstånd eller kommunikativ
kollaps.
Forskningen kring kommunikationsstrategier har haft två teoretiska
utgångspunkter, en psykolingvistisk och en interaktiv. Den psykolingvistiska
intresserar sig för processen inom individen och beskriver en kommunikationsstrategi som en medveten eller omedveten plan för att lösa ett problem
och nå ett kommunikativt mål. Den interaktiva utgångspunkten ser en kommunikationsstrategi som ett användbart redskap i den gemensamma strävan
efter att hålla samtalet igång. Den sistnämnda utgör företagsstudiens perspektiv.

9.3.2 Deltagarnas kommunikationsstrategier
I situationer där det egna språket inte riktigt räcker till eller där ytterligare
betänketid behövs fyller olika kommunikationsstrategier en viktig funktion i
de fem deltagarnas kommunikation på arbetsplatsen. Samtliga strategier som
38

I Dörnyei och Scotts artikel från 1997 finns inte mindre än 33 olika kommunikationsstrategier presenterade.
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nämnts i föregående avsnitt finns representerade bland deltagarna i studien.
Ett mönster som framträder tydligt är att strategianvändningen varierar från
person till person. Bland den arsenal av strategier som står till förfogande
tycks var och en ha hittat egna förstahandsval. I följande resonemang presenteras deltagarnas val av strategier.
Den kommunikationsstrategi som utmärker tjänstepersonen Carolina är
begäran om hjälp. Carolina är väl medveten om den egna strategianvändningen
och berättar redan under den inledande intervjun att så fort något är oklart så
frågar hon. Med jämna mellanrum ställer hon frågor av rent språklig karaktär.
Mitt under ett pågående möte, där kollegan Knut just ska förklara hur han
uppfattar en viss process, bryter Carolina in och frågar vad utropstecken
heter på svenska (se rad 7–9 i exempel 84).
Exempel 84. Video 1.2.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Jenny:
Knut:

Carolina:

Knut:
Carolina:
Jenny:
Knut:

Carolina:
Knut:
Carolina:
Knut:
Carolina:

Carolina:
Knut:
Jenny:
Carolina:
Knut:
Carolina:
Knut:
Knut:
Carolina:

((harklar sig))
((lyfter händerna från datorn, sträcker på sig
och lutar sig sedan över datorn igen))
tuddeliddeluttan (.) som ja förstod de där hm
mm så(3.0)
va betyder de här ff- rr- ((ritar ett streck
i luften med fingret)) tecken den röda va
heter den (.) tecken på svenska?
vilka tecken?
((pekar mot whiteboarden)) den röda (1.0)
[där
[den ja [ja de är[de är bara nånting att att det har
gått iväg (.) det har gått iväg ett mmmmail
till nån mmmmen ja vet inte [om det betyder
att dom finns där
[okej
men att man inte har svarat eller va det nu är
för nånting
aaa okejjj
du ser de är alldeles fullt med å jag tyckmmm (.) ja vet int- mmm va va heter tecken på
svenska?
(1.0)
laddningstecken?
utrops- utropstecken
mmm
ut-?
ut rop
utrops[tecken mmm ((antecknar i sitt block))
[utropstecken
(7.0)
jaja de har ju de har ju [ehhh Ann-Sofi suttit
å läst in väldit mycke iii[mmm
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Kollegan Knut bemöter i rad 10 Carolinas yttrande med en förståelsestrategi
av reparerande karaktär genom att fråga ”vilka tecken?”. Carolina pekar då, i
rad 11, på datorns skärmbild som projiceras på whiteboarden, samtidigt som
hon säger ”den röda (1.0) där”. Som vi ser i rad 13 är det kollegan Jenny som
först bemöter Carolinas fråga. Hon besvarar den dock aldrig utan avbryter sig
när Knut i rad 14 inleder samtidigt tal. Knut tolkar Carolinas fråga som en
innehållsfråga, inte en språkfråga, och börjar formulera om och förtydliga
innehållet i den text som på skärmen markerats med ett utropstecken.
Carolina uttalar i rad 18 ett ”okej” och sedan i rad 21 ett betydligt tveksammare ”aaa okejjj”, innan hon i rad 23 och 24 ytterligare en gång frågar ”va
heter tecken på svenska?”. Inte heller denna gång får Carolina det svar hon
önskar och tar då till en annan kommunikationsstrategi: gissning. Hon gissar
i rad 26 på ”laddningstecken?” och då förstår Knut vad hon är ute efter och
ger henne i rad 27 ordet ”utrops- utropstecken”. Att han uttalar ”utrops” två
gånger kan ses som en preventiv strategi. I rad 29 säger Carolina ”ut-?” med
frågande röst, vilket kan ses som ytterligare en kommunikationsstrategi:
begäran om upprepning. I likhet med stöttningen i exempel 77, där avdelningschefen Lars ger Anna ordet ”ving muttrar”, väljer Carolinas kollega
Knut att i rad 30 dela upp sammansättningen och betona såväl ”ut” som
”rop”. Carolina visar i rad 31 att hon förstått genom att upprepa ordet och
sedan skriva ner det i kollegieblocket hon har framför sig på bordet. Därefter
återgår Knut utan vidare språkliga resonemang till att kommentera dokumentet
i datorn. Knut är inte ovillig att hjälpa Carolina, men kopplar i den pågående
transaktionella handlingen inte i första hand Carolinas vädjan om hjälp till
språklig stöttning. Sekvensen styrker mitt antagande att typen av pågående
aktivitet och kommunikativ handling påverkar kollegernas benägenhet att
stötta deltagarna språkligt.
I Carolinas muntliga kommunikation förekommer frasen ”va sa du?”, alltså
begäran om upprepning, relativt ofta, oftare än hos hennes kolleger. Begäran
om upprepning genom uttryck som ”va sa du?” eller ”va?” är en strategi som
ligger mycket nära begäran om hjälp och det är alltså dessa strategier Carolina
i första hand tar till. Carolina är inte heller främmande för ordskapande, vilket bland annat märks under intervjun. När hon vid ett tillfälle vill beskriva
skrivbordens placering på arbetsplatsen skapar hon det mycket beskrivande
och passande ordet kommunikationsö (se exempel 2 i avsnitt 5.3.1).
Industriarbetaren Anna visar upp ett brett och varierat register av kommunikationsstrategier i situationer där språket inte riktigt räcker till. Det är inte
ovanligt att hon tar till mimik och annat kroppsspråk i sin interaktion. Det
händer också att hon pekar på olika föremål när hon inte snabbt nog hittar
rätt ord. Tomma ord förekommer också, inte minst ordet ”grejer”. Som vi
sett av exempel 77, där Anna genom omskrivning kallar vingmuttrar för
”fjärilar”, är hon kreativ i sin strategianvändning. Även exempel 81, där en
enarmad bandit beskrivs med orden ”såna spel på båten”, är Anna kreativ
och använder sin associationsförmåga. I Annas interaktion märks en hel del
242

självreparationer. Reparationerna kan vara initierade av Anna själv eller av
någon annan. Reparationsarbetet tycks vara oproblematiskt även om det
ibland påverkar interaktionens flyt. Samtalsklimatet i Annas arbetsgrupp,
och även i den fikagrupp hon tillhör, är som tidigare nämnts mycket öppet,
vilket troligtvis uppmuntrar Annas kreativitet i samband med strategianvändning.
I tjänstepersonen Igors dagliga interaktion med kollegerna märks främst
kommunikationsstrategierna begäran om hjälp och begäran om upprepning.
Exempel 79, där Igor frågar kollegan Samuel om man på svenska säger
”bandas”, visar hur det kan låta. Det händer också att Igor kodväxlar i sin
begäran om hjälp. Han uttalar då ett ord på engelska och frågar sedan vad det
heter på svenska. När Igor inte uppfattat något som någon sagt hör jag
honom använda ordet ”förlåt?”, vilket jag inte hör hos någon av de övriga
deltagarna. Igor själv menar att han numera struntar i att fråga om han inte
förstår, vilket framgår av exempel 85 som hämtats ur den inledande intervjun.
Exempel 85. Audio I2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Marie:
Igor:
Marie:
Igor:

Marie:
Igor:
Marie:
Marie:
Igor:

om du inte uppfattar va nån annan säger
mhmn
eh va gör du då?
intressant fråga (.) i början var ja helt
förvirrad å ja inte visste vad ska ja göra å
ibland frågade ja å förstod inte andra gången
heller .hh nu nu skiter ja helt enkelt om .hh
jag vet att det kommer i en annan form
[eller kanske samma dag
[mm
samma kväll .hh i samma samtal [eller eller
[mmm
(2.0)
mmm
men eh ja de är inte lätt de därp

I rad 7 och 8 förklarar Igor att han ”skiter” i om han inte genast uppfattar allt
som sägs eftersom han vet att det så småningom ”kommer i en annan form”.
Det Igor beskriver är en undvikande strategi. Undvikanden är svåra att studera
och jag kan inte direkt säga att jag i materialet ser sekvenser där det framgår
att Igor ”skiter” i att han inte uppfattat vad någon annan sagt. Jag ser
snarare exempel på begäran om hjälp eller upprepning. Däremot innehåller
materialet en hel del sekvenser där det framgår att Igor undviker kommunikation av en viss karaktär, till exempel den interaktion som förekommer
under schemalagda möten (se exempel 11 och 12). En annan kommunikationsstrategi som märks i Igors interaktion är egenreparation efter avbrutet
tal. I den interaktion som återgivits i avhandlingen finns flera belägg för
detta, till exempel i den sekvens i exempel 14 där Igor kommenterar arbetsklimatet i Sverige: ”ingen vågar dom säga nånting till chefer eller nånting
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uuut- ehh undviker konflikter till varje pris”. Efter ett utdraget och avbrutet
”uuut-” följer en kort fylld paus ”ehh” och sedan ett tydligt ”undviker konflikter till varje pris”. Den egenreparation jag ser bland deltagarna i studien
sker till allra största delen på lexikal nivå. I Igors kommunikation förekommer dock reparationer av grammatisk karaktär. I exempel 15 berättar Igor att
han talar fyra språk varje dag. Därefter förklarar han ”tills ja kommer till min
plats prata- har ja redan pratat fyra språk”. Igor är troligtvis först på väg att
använda någon av de finita, och i sammanhanget inkorrekta, verbformerna
”pratar” eller ”pratade”, men avbryter sig och säger istället, helt korrekt, ”har
ja redan pratat”.
En annan kommunikationsstrategi som förekommer relativt frekvent hos
Igor är fördröjning. För att få behålla ordet använder han fyllda pauser (jämför
”ehh” i exempel 14), smackljud, inandningar, upprepningar och färdigformulerade fraser. I det intervjuutdrag som återges i exempel 16 finns ett intressant yttrande från Igors sida: ”å ja också föredrar att andra inte kommer å å
(.) ((smackljud)) ehh va heter de (.) pratar nån nån nån smörja ja vill att folk
skriver”. Här märks upprepning genom ”nån nån nån” och ”å å”, smackljud,
fylld paus genom ”ehh” och den färdigformulerade frasen ”va heter de”, alltså
flera olika fördröjningsstrategier efter varandra.
Den kanske mest uppseendeväckande muntliga strategianvändningen i
mitt material är tjänstepersonen Narens kodväxling. Växlingen genomförs
konsekvent och påverkas varken av aktivitet, handling eller samtalsdeltagare.
Vanligtvis är det enstaka ord eller uttalet av enstaka ord som byts ut mot en
engelsk motsvarighet. Vid adjektivanvändning märks ofta engelska ord som
tricky, good och fine. Ord som är snarlika varandra på svenska och engelska,
till exempel discussion, direct, product och contact, får genomgående engelskt uttal. Under intervjun förklarar Naren att han har ”jättebra support från
kolleger och management” vad gäller bruket av engelska (se exempel 17)
och menar själv att det då är acceptable att använda det engelska språket.
Varken Naren själv eller hans kolleger tycks alltså reagera på de snabba och
frekventa växlingarna, vilket får mig att tro att beteendet är väl rotat och
accepterat. I den intervjusekvens där Naren kommenterar den svenska fikarasten (se exempel 33) använder han till exempel utan tvekan eller fördröjning det engelska adjektivet unique.
En annan vanligt förekommande strategi i Narens interaktion är fördröjning med hjälp av färdigformulerade fraser. Genom att inleda med eller peta
in ett ”jag måste säga” kan Naren behålla ordet och få ytterligare lite betänketid utan att det uppstår besvärande pauser eller tystnad. Framför allt under
den inledande intervjun är ”jag måste säga” vanligt förekommande. Naren
använder sig också relativt flitigt av tomma ord, inte minst ordet ”grej” i
såväl singular som plural.
I det material som samlats in hos industriarbetaren Goran äger förhållandevis många reparationer rum. Till stor del kan detta antas bero på det buller
som förekommer i lokalen och de samtalandes begränsade möjligheter att ha
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ögonkontakt med varandra när de interagerar. Många gånger är det kollegan
Janne som ber Goran upprepa något. Nämnas bör då att Goran tar betydligt
fler initiativ till interaktion och pratar betydligt mer än vad Janne gör, vilket
betyder att det finns fler tillfällen för Janne att be om upprepning än för
Goran. När något är oklart markerar Janne vanligtvis detta genom frågepartikeln ”va?”. Goran bemöter ofta kollegans reparationsinitiering med en
omformulering eller parafrasering. I exempel 86 nedan ser vi hur Goran
omformulerar sitt yttrande för att skapa förståelse.
Exempel 86. Audio 5.1.1.
1
2
3
4

Goran:
Janne:
Goran:
Janne:

ligger rätt tråd inne?
va?
har du bytt tråd?
(dom va) båda i

I rad 1 ställer Goran en fråga som innehåller en felaktig kongruensböjning,
”nytt tråd” i stället för ”ny tråd”. Verbet ”ligga” kanske inte heller är det
mest passande i sammanhanget. När kollegan Janne i rad 2 ber om upprepning
genom ett ”va?” vet vi inte varför han gör det, men Goran väljer att formulera
om sin fråga till det mer idiomatiska ”har du bytt tråd?”. Jannes svar i rad 4
bekräftar att han nu förstått. Gorans strategi, att använda en annan konstruktion, var alltså framgångsrik.
I samband med resonemanget kring kommunikationsstrategier vill jag
kort kommentera kollegernas respektive deltagarnas benägenhet till reparation genom begäran om upprepning. Såväl deltagarnas som kollegernas
begäran om upprepning sker huvudsakligen genom frågeordet ”va?” eller
uttrycket ”va sa du?”, med undantag för Igor som säger ”förlåt?”. Jag har
inte genomfört någon undersökning av samtliga sekvenser i företagsmaterialet
där upprepning efterfrågas, men har under mitt arbete med materialet noterat
att det är vanligare att deltagarna ber om upprepning än att kollegerna gör
det, med undantag för Goran. Jag finner detta intressant och frågar mig vad
det kan bero på. Det skulle kunna tolkas som att deltagarna vanligtvis
uttrycker sig så tydligt att ömsesidig förståelse uppnås, men att de inte alltid
lyckas lika bra med att förstå kollegernas yttranden. Søgaard Sørensens och
Holmens studie (2004:52) visar att andraspråkstalare många gånger säger
”ja, ja” trots att de inte förstått. Såväl andraspråkstalarna själva som deras
kolleger och chefer beskriver beteendet som problematiskt. Søgaard Sørensen
och Holmen kopplar beteendet till ansiktsbevarande eller ”face saving” och
menar att detta märks särskilt tydligt i asymmetriska situationer. Det som
vållar bekymmer anses snarare vara relationen mellan de interagerande än
egenskaper hos andraspråkstalaren. Även Börestam Uhlmann (1994:145)
noterar i sin studie av skandinaver som samtalar med varandra att interaktionen ibland går vidare trots att ömsesidig förståelse inte uppnåtts. Börestam
Uhlmann menar att de samtalande kanske inte orkar reparera mer och att de
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räknar med att det senare ska klarna. Hon ser också en möjlig koppling till
artighetstänkande och en strävan efter att skydda varandras ”sociala fasader”.
Att jag då oftare hör deltagarna än kollegerna i företagsstudien säga till när
de inte förstått talar för att deltagarna har en öppen och god relation till sina
kolleger, där de vågar tillstå att de inte uppfattat det som sagts. Kanske kan
man också tolka det som att deltagarna själva inte upplever situationen som så
tydligt asymmetrisk. Industriarbetaren Goran utgör dock ett undantag. I hans
kommunikation är det vanligare att kollegerna, och då främst skiftkollegan
Janne, ber om upprepning än att han själv gör det. Som tidigare nämnts är
förutsättningarna för kommunikation på Gorans arbetsplats inte alltid de bästa och Goran själv pratar vanligtvis mer eller betydligt mer än sina kolleger,
vilket kan vara en förklaring till detta. En annan förklaring skulle kunna vara
att Goran inte bryr sig om att fråga även om han inte förstår. Under intervjun
händer det att han svarar ”ja, ja” även om han inte förstått, vilket leder till att
jag först inte får något svar på den fråga jag ställt. Senare under intervjun
förklarar Goran explicit att han inte alltid bryr sig om att fråga även om något är oklart. I likhet med Igor säger han att om det är något viktigt så får
man höra det ändå, vid något annat tillfälle. Det Goran beskriver, och även
uppvisar, är nyttjandet av undvikandestrategier.
Deltagarnas strategiska kompetens kan sammanfattas som god och omfattande. Olika personer tycks föredra olika strategier. Genom att använda
kommunikationsstrategier övervinner deltagarna många språkliga svårigheter
och får dessutom vanligtvis ett bra flyt i interaktionen. Att deltagarna relativt
frekvent använder kommunikationsstrategier ser jag inte som någon svaghet
utan som en styrka. De är beredda att ibland anstränga sig lite extra för att på
olika sätt arbeta för ömsesidig förståelse.

9.4 Skrivstrategier hos deltagarna
Det skrivna ordet blir allt vanligare i dagens samhälle, inte minst i yrkeslivet.
Datorer, mobiltelefoner, faxar och all annan modern teknik erbjuder en
mängd olika kanaler för att producera, leverera och ta emot text. Att producera
fungerande text i rätt genre, på lämplig stil- och artighetsnivå och med en för
ändamålet acceptabel korrekthet kräver såväl grammatiska som pragmatiska
kunskaper. För att möta de krav som ställs och för att på bästa sätt lösa en
aktuell skrivuppgift tillämpar språkanvändare olika skrivstrategier.
En forskare som intresserat sig för skrivstrategier i yrkeslivet är Eriksson
Gustavsson. Hon har studerat hur industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter hanterar läs- och skrivkrav i arbetet. Något hon noterat är att olika
individer väljer olika strategier och att en och samma individ använder olika
strategier vid olika tillfällen och uppgifter (2005:158). De språkinlärare som
hamnar i kommunikativa svårigheter kan antingen förhålla sig undvikande
och anpassande eller välja att tillämpa ett mer expanderande och bearbetande
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kommunikativt beteende. Eriksson Gustavsson delar in de strategier hon
uppmärksammat i sitt material i bearbetande och undvikande läs- och skrivstrategier. I likhet med Corder (1983) och Malmqvist (2001) menar hon att
språkinlärare kan utgå ifrån två olika strategiska beteenden. Antingen kan de
ta till ett beteende som bygger på prestation, expansion och bearbetning eller
så kan de tillämpa ett mer undvikande, reducerande eller anpassande
förfaringssätt. I mitt resonemang kring strategianvändning har jag valt att
använda termerna expansionsstrategier och anpassningsstrategier.
Följande avsnitt syftar till att belysa och resonera kring de olika skrivstrategier de fem deltagarna i företagsstudien använder för att lösa de skrivuppgifter som förekommer i det dagliga yrkesutövandet. Genom att lyssna till
deltagarnas egna utsagor, iaktta dem när de skriver samt studera deras texter
blir vissa strategiska grepp synliga. Med anledning av att skrivsituationen ser
väldigt olika ut för anställda på olika positioner inom Företaget kommer de
två aktuella yrkesgrupperna att behandlas i två separata avsnitt. Industriarbetarnas skrivstrategier tas upp i avsnitt 9.4.1 och tjänstepersonernas i 9.4.2.
Därefter, i 9.4.3, följer en sammanfattning av deltagarnas skrivstrategier.
Det klart mest omfattande skriftmaterial som samlats in är Carolinas
e-postkorrespondens. Med anledning av detta utgår en förhållandevis stor del
av resonemanget kring skrivstrategier ifrån de e-brev Carolina skickat iväg
och tagit emot under den arbetsvecka hon blivit observerad.

9.4.1 Industriarbetarnas skrivstrategier
Mycket av det som karaktäriserar industriarbetarnas yrkesmässiga skriftproduktion har tagits upp i kapitel 5, i avsnitt 5.1.2. Sammanfattningsvis kan
konstateras att industriarbetarna läser och producerar ytterst lite text i sin
arbetsvardag. De använder siffror och bokstäver, men i normalfallet enbart
för att märka olika produkter och fylla i produktionsrapporter, alltså färdiga
mallar. Ett exempel på hur Anna märker en av de produkter hon bearbetat
och sedan skickar vidare är: ”4500289412 M-10 BLÅ”. På många arbetsplatser utgör kommunikation via e-post en betydande del av arbetsvardagen,
men varken Anna eller Goran har någon e-postadress till arbetsplatsen, vilket
innebär att skriftproduktion i form av e-brev inte förekommer. Den enda
flerordstext Anna skriver under min observationstid är det korta meddelande
som tidigare återgetts i exempel 8 i kapitel 5. Meddelandet lyder: ”Hej Jimmy! Kan du vara så snell och skriva fell raport (vet ej om det stavas rätt)
Anna”. Meddelandet är kort men innehåller ändå såväl inledande som avslutande hälsningar: ”Hej Jimmy!” och som avslut det egna namnet: ”Anna”. I
texten uttrycker Anna sin önskan genom en fråga och använder konstruktionen
”vara så snell och”, vilket visar på artighet och försiktighet. Hon är medveten om att det hon skrivit kan vara felstavat och vill upplysa meddelandets
mottagare om denna medvetenhet. Att Anna kommenterar sitt eget språkbruk, ”(vet ej om det stavas rätt)” ser jag som metakommunikation i skriftlig
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form. Själva kommentaren är intressant i sig, men jag vill särskilt uppmärksamma det sätt på vilket budskapet distribueras. Skriftspråkets skiljetecken
erbjuder språkbrukaren en möjlighet att på ett enkelt och tydligt sätt lyfta
kommunikationen till en metanivå, eller med Clarks (1996) terminologi: att
växla från spår 1 till spår 2. I det aktuella meddelandet markerar Anna att
hon byter spår genom att använda parentes. Parentesen visar att spårbytet är
en högst medveten kommunikativ handling från Annas sida. Så vitt jag kan
se och höra under tiden för min observation får Anna aldrig någon respons
på sin skrivelse. I detta fall är det alltså högst osannolikt att Annas metakommentar resulterar i någon form av språklig stöttning. Anna kunde med
största sannolikhet ha skrivit den omnämnda rapporten själv, men ber istället
en kollega på kontoret att ta hand om textproduktionen. Jag ser beteendet
som ett undvikande från Annas sida. Utifrån ett enda exempel kan naturligtvis inga direkta slutsatser dras, men det kan konstateras att Anna i detta
specifika fall väljer att överlåta en skrivuppgift åt någon annan.
Under intervjun förklarar Goran att han ber om hjälp om han stöter på
svårigheter i samband med skriftproduktion. Han säger ”om de är nån vid
sidan så brukar ja säga har ja stavat rätt å (.) de är ju så”. Som exempel 87
visar ber även Anna sina kolleger om hjälp om hon har problem med stavning
eller vill att någon ska kontrollera det hon skrivit.
Exempel 87. Audio I15.
1
2
3
4
5
6
7
8

Marie:
Anna:
Marie:
Anna:

Marie:
Anna:

så de är inget som [skickas iväg eller som nån
[nej nej
annan läser egentligen
nej skulle de hända så ger ja alltid nån att
kolla ehh om ja har skrivit rätt ehh eller
[fel
[a okej (.) å det kan du fråga=
=vem som helst

Som vi ser i rad 8 i exempel 87 förklarar Anna att hon kan be vem som helst
om hjälp. Då industriarbetarna inte skriver några direkt sammanhängande
texter under min observation får jag inte heller några exempel på hur de går
tillväga när de ber kolleger om hjälp. Jag kan dock konstatera att Anna inte
söker hjälp av någon kollega innan hon lämnar iväg meddelandet om felrapporten till kollegan på kontoret.
En strategi som båda industriarbetarna förklarar att de använder i samband med textproduktion är alltså att be kolleger om hjälp. I Annas fall
märks dessutom ett medvetet undvikande då hon skriftligt ber en kollega på
kontoret att skriva en felrapport hon troligtvis borde ha skrivit själv. Anna
har valt att bygga ut sin förfrågan om hjälp med frasen ”vara så snell och”,
vilket pekar på att hon är mån om att hålla en ödmjuk och artig ton. Hon
väljer dessutom att lägga in en metaspråklig kommentar om det egna språkbrukets eventuella brister.
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9.4.2 Tjänstepersonernas skrivstrategier
Av tjänstepersonernas intervjusvar framgår att de tre hanterar skriftspråkliga
dilemman på lite olika sätt. Karaktäristiskt för Carolina är hennes effektivitet.
Hon söker hela tiden hitta den kommunikationskanal som ger mest på kortast
tid och använder olika mallar där sådana finns. När de egna resurserna inte
räcker till för att framföra ett skriftligt budskap på bästa sätt använder hon
sig av olika tekniska hjälpmedel. Hon förklarar att hon har programmet
Wordfinder i sin dator, men att det är långsamt och att hon därför hellre
använder lexikon på Internet. Under observationstiden arbetar Carolina
bland annat med en omfattande rapport. Hon förklarar att hon har tagit hem
texten för att be sin svenskfödde man om hjälp med språket. Carolina förklarar
vidare att hon vanligtvis klipper ut det hon skriver och klistrar in texten i ett
Worddokument för att kunna använda stavnings- och grammatikkontrollen.
E-postprogrammet som används på arbetsplatsen har en inbyggd stavningskontroll men saknar grammatikkontroll och därför föredrar Carolina att
granska sin text i Word. En intressant strategi som Carolina använder sig av
är att återanvända den text hon får av sina kolleger genom att kopiera andras
formuleringar. När Carolina ska skriva mötesprotokoll använder hon de
färdiga mallar som finns. Därtill händer det att hon går tillbaka till tidigare
protokoll, kopierar ämnesspecifika och förtjänstfulla formuleringar och klistrar
in dem i sitt eget dokument. Förfarandet beskrivs i exempel 88.
Exempel 88. Audio I12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:
Marie:
Carolina:

eller nån gång har ja gjort
mmm
de är att ja kopierar andras mejl ((skrattar
till))=
=ja ja
nåraaa (.)
bra [formuleringar eller?
[meningar
[meningar som passar
[jaa (.) ja kom ihåg att ja gjorde ett protokoll
för ett möte
mmm
å protokollen innan va liknande i vissa punkter
så ja öppnade protokollen och kopierade å
justerade lite grann så ja det sparar lite tid

I rad 3 i exemplet förklarar Carolina att hon ”kopierar andras mejl”. Hon
kopierar inte enbart e-brev utan beskriver i rad 13–15 hur hon även återanvänder andra typer av text, till exempel protokoll.
Vid en analys av de e-brev Carolina skriver kan konstateras att det finns
ord och formelliknande uttryck som förekommer med påfallande hög
frekvens. Formuleringen ”det är/var ok” syns i 3 av de totalt 38 e-brev
Carolina skickar iväg på svenska, vilket motsvarar 8 procent, men endast i 2
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av de 98 brev hon tar emot, vilket motsvarar 2 procent. Än mer påfallande är
Carolinas frekventa bruk av det modala hjälpverbet skulle. Hon framför sina
önskemål på ett hövligt sätt genom att använda tempusförskjutning. Med
hjälp av tempusförskjutning understryks det försynta i en uppmaning och
språkhandlingen ges därmed en försiktig och hövlig karaktär. Förskjutningen
kan ske från presens till preteritum, till konjunktiv eller till skulle + infinitiv
(Svenska Akademiens Grammatik 1999, 4:289 och 4:321). I 11 av de 38
elektroniska brev Carolina skriver på svenska, alltså i 29 procent av breven,
finns en önskan eller begäran formulerad med verbet skulle + infinitiv. Motsvarande siffra bland de 98 inkommande breven är 12, alltså 12 procent.
Verbet skulle förekommer således 2,4 gånger oftare i de brev Carolina
skriver än i de brev hon tar emot. I ett av de utgående breven används också
det modala hjälpverbet ville. Carolina skriver: ”Vi skulle behöva få svar för
det vi frågade angående Complains inför måndags möte. Vi ville veta: Hur
ser det ut när […]”. Ett tänkbart alternativ är att preteritumformen ville här
används för att förtydliga att den fråga som redan ställts, ”inför måndags
möte”, ännu inte besvarats. Ett annat alternativ är att Carolina använt en
tempusförskjutning för att hövligt uttrycka en önskad anhållan om svar på
den fråga som ställts.
Carolina ger ett intryck av att vara på sin vakt vid skriftlig produktion. I
exempel 68, som återgivits tidigare i avhandlingen, kommenterar Carolina
hälsningsfraser och svårigheten med att veta hur formella olika tilltal är. I
sekvensen förklarar hon att ”man är alltid försiktig”. Utifrån detta resonemang
är det intressant att studera hur hon faktiskt hanterar hälsningsfraser i de
e-brev hon skriver. Som redan nämnts i avsnitt 8.2.1 uppvisar såväl inledande
som avslutande hälsningsfraser relativt liten variation. De kan beskrivas som
vardagligt korrekta. Brev formulerade på svenska inleds med ett ”Hej!”,
”Hej + förnamn!” eller ärendet (ofta respons) uttryckt direkt och med utropstecken: ”Bra jobbat!!!” eller ”tack!”. Breven avslutas med ”Hälsningar
Carolina”, ”MVH Carolina”, ”H / Carolina”, ”/ Carolina”, ”Kram Carolina”
eller en fras + Carolina, till exempel: ”Ha en bra helg!” eller ”Krya på dig
och hör av dig när du är tillbaka!”. De brev Carolina tar emot innehåller däremot ett brett register av hälsningsuttryck, alltifrån ett relativt formellt ”God
morgon!” till betydligt informellare ”Hejsan allesammans!” och ”Tjena!!”.
Även de avslutande orden i de brev Carolina tar emot varierar mellan
formellt och högst informellt. Här syns till exempel ”Vänligen + förnamn”,
”MVH + förnamn”, ”Välkomna!”, ”Ciao + förnamn”, ”Ses!”, ”Hare bra! +
förnamn”, ”Häpp” eller en fras: ”Tack på förhand! + förnamn”, ”Kram till er
alla! + förnamn”, ”Trevlig helg! + förnamn”. Några personer som skrivit till
Carolina vid flera tillfällen har använt betydligt mer varierande hälsningsfraser
än Carolina själv.
För att sammanfatta de iakttagelser som gjorts utifrån Carolinas
e-postkorrespondens kan sägas att den rikliga förekomsten av skulle + infinitiv
slår an en artig och formell ton. Det formelliknande uttrycket ”det är/var ok”
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samt den relativt ringa variationen bland hälsningsfraserna pekar på en
tendens att använda neutrala formuleringar samt invanda ord och uttryck.
Något annat jag observerat hos Carolina är att hon ofta ändrar ord och
formuleringar när hon skriver. Hon bearbetar sina texter såväl löpande som i
efterhand, när hon har helheten klar. Hon vill skapa en så korrekt och välformulerad text som möjligt, vare sig skrivelsen är rent professionell eller
mer social.
En strategi som tidigare i kapitlet beskrivits som utmärkande för Carolinas
muntliga kommunikation är begäran om hjälp. Strategin märks inte enbart i
tal utan förekommer också i hennes textproduktion. I likhet med industriarbetaren Anna lyfter alltså Carolina kommunikationen till en metanivå även
i skrift. I det skriftmaterial som samlats in hos Carolina finns ett tydligt exempel
på metakommunikation i skrift:
Exempel 89. E-brev ut 1:33, skickat 07:05.
He Sobben, (är det med två bb eller ett?)
Jag måste göra klart KTs test protokoll och då skulle jag vilja att vi
väntar med att transportera de nya ändringarna tills på måndag.
Vad tycker du?
Hälsningar
Carolina

Med tanke på att Carolina i övriga e-brev som samlats in aldrig använt något
annat inledande hälsningsuttryck än ”Hej” får vi anta att det är vad som
avses även här, men att bokstaven ”j” fallit bort. Carolina inleder alltså brevet med en hälsningsfras, men vet inte hur den konsultkollega hon vänder sig
till stavar det smeknamn alla på Företaget använder: ”Sobben”. Två dagar tidigare har hon skickat iväg två andra e-brev till samma kollega. Båda dessa
inleds med hälsningsfrasen ”Hej Soben”, alltså ”Soben” med ett ”b”. Carolina
är uppenbarligen osäker på stavningen av kollegans smeknamn och tar därför i brevet som återges i exempel 89 till samma strategi som i muntliga
sammanhang: hon frågar. Direkt efter hälsningsfrasen skriver hon in metakommentaren ”(är det med två bb eller ett?). Carolina väljer, precis som
Anna, att markera sitt spårbyte genom att använda parenteser. Drygt tjugo
minuter efter det att Carolina skickat iväg sitt brev till Sobben får hon svar.
Svaret återges i exempel 90.
Exempel 90. E-brev in, skickat 07:27.
Godmorgon!
Två b är nog lite bättre.
Min lilla performanceförbättrare” lägger jag in på måndag.
Det blir bra.
Mvh Sven-Ove
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Sven-Oves bemötande av Carolinas fråga: ”Två b är nog lite bättre”, visar på
en vilja att stötta sin kollega och samtidigt bevara hennes ansikte. Återkopplingen innehåller dels den information Carolina behöver för att få svar på sin
fråga, ”två b”, dels en formulering som mildrar det potentiella ansiktshotet:
”är nog lite bättre”. Sven-Ove markerar inte sitt spårbyte och sin metakommunikation lika tydligt som Carolina gör utan lägger fram all information i
brevet på samma sätt.
Av de få texter, här endast e-brev, som samlats in från Igor kan konstateras
att han inte skrivit något enda meddelande på svenska. Tre av fyra e-brev har
en ärendeformulering (Subject:) formulerad helt eller delvis på svenska:
”kod med ändringar”, ”Per svensson´s KIP 482 – Tankar” och ”unrestrained
med hysteres” och har skickats till en enskild mottagare som tycks ha svenska
som förstaspråk. Breven innehåller varken hälsningsfraser eller kommentarer
utan enbart en bilaga. Det fjärde brevet, med ärendet: ”MDLP, Weekly Report,
2004, Week 29.” innehåller såväl inledande som avslutande hälsningsfraser
samt ett meddelande utöver den bifogade rapporten, men på engelska. Brevet
har skickats till tolv mottagare. Vilka dessa är framgår inte men det kan
tänkas att någon av dem inte behärskar det svenska språket. Trots att materialet
är alltför litet för att dra några generella slutsatser kan man ändå se att Igor
tenderar att reducera bort meddelanden på svenska i de e-brev han själv
skriver. I det brev som skrivits på engelska finns såväl meddelande som
hälsningsfraser.
Naren förklarar under intervjun att han med ytterst få undantag skriver på
engelska när han producerar text. Den översikt över Narens in- respektive
utkorg som samlats in visar också mycket riktigt att åtminstone ärendeformuleringarna till samtliga e-brev han skickat iväg är formulerade på
engelska. Genom att använda det engelska språket har alltså tjänstepersonerna
alltid en möjlighet att uttrycka sig skriftligt men ändå undvika det svenska
språket om så önskas. Som vi sett i exempel 5 i kapitel 5 skriver även Carolina
ett brev på engelska, trots att alla mottagare är svensktalande. Hon motiverar
tilltaget i ett PS: ”Ps. Jag skriver på engelska i fall ni vill skicka det vidare”.

9.4.3 Sammanfattning av deltagarnas skrivstrategier
Utifrån de resultat som presenterats tidigare i avhandlingen, inte minst i de
två föregående avsnitten, kan konstateras att det finns några skrivstrategier
som tillämpas av samtliga fem deltagare, till exempel att muntligt be en kollega om hjälp med skriftliga formuleringar och att använda färdigformulerade
mallar. Många av övriga strategier som tagits upp är huvudsakligen kopplade
till tjänstepersonerna, främst Carolina. Att tjänstepersonerna använder betydligt
fler olika strategier än industriarbetarna beror till stor del på att de förstnämndas skriftproduktion under en vanlig arbetsdag är betydligt mer frekvent
förekommande och omfattande än de sistnämndas. De olika skrivstrategier
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som uppmärksammats i materialet, och som presenterats i föregående två
avsnitt, kan sammanfattas i följande punkter:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Be kolleger om hjälp (muntligt eller skriftligt)
Be anhöriga med svenska som förstaspråk om hjälp
Använda grammatik- och stavningskontroll i Word
Använda datorbaserade lexikon
Sträva efter en neutralt artig och formell ton
Kopiera andras formuleringar
Använda färdigformulerade mallar
Använda neutrala samt invanda ord och uttryck
Kodväxling (skriva på engelska)
Undvikande av skriftproduktion

De fyra strategier som står överst i listan, alltså be kolleger eller anhöriga om
hjälp samt använda stavningskontrollen i Word och andra datorbaserade
hjälpmedel, skulle kunna ses som bearbetande och språkutvecklande. De två
nedersta, kodväxling och undvikande av skriftproduktion beskriver strategier
av undvikande karaktär. De fyra strategier som återfinns där emellan skulle
kunna anses bygga på ett anpassande beteende.
Ett mönster som framträder vid studiet av deltagarnas skrivstrategier är att
anpassningsstrategier, inte minst undvikanden, är relativt vanliga. Såväl
Anna som Naren tycks undvika skriftproduktion på svenska i så stor utsträckning som möjligt. Även Igor tycks vara försiktig med produktionen av skriftliga meddelanden på svenska. Gorans situation ser lite annorlunda ut. Han
skulle troligtvis gärna skriva mer än han gör, om han bara fick möjlighet.
Carolina, slutligen, är den av deltagarna som producerar mest text på svenska under mitt fältarbete. Hon är också den som använder klart flest av de bearbetande och språkutvecklande strategierna ovan. Carolina räds inte att söka
nya ord och uttryck i lexikon. Hon räds inte heller ovana grammatiska konstruktioner utan har för vana att kontrollera det hon skriver i Word för att
kunna utnyttja stavnings- och grammatikkontrollen. Känner hon sig ändå
osäker ber hon en kollega eller eventuellt sin svenskfödde man om hjälp.
Carolinas knep, att kopiera andras formuleringar, kan ses som ett mellanting
mellan expanderande och reducerande strategier. Att kopiera andras formuleringar är ett sätt att reducera potentiella svårigheter. Hanteringen av urklippet, förmågan att placera in det i rätt grammatisk och pragmatisk kontext, är
däremot förenad med vissa risker. Vid analys av Carolinas e-brev, skickade
och emottagna under en arbetsvecka, märks ytterligare skrivstrategier. Hon
är hövlig och formell när hon uttrycker sig på svenska. De hälsningsfraser
som inleder och avslutar Carolinas e-brev är neutralt artiga och korrekta.
Anmärkningsvärd är den höga andelen tempusförskjutningar i samband med
uppmaningar. Genom att använda skulle + infinitiv slår Carolina an en artig
ton. Trots att pragmatiska kunskaper anses vara de kanske svåraste att
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förvärva, visar Carolina en tydlig orientering mot skrivstrategier kopplade
till stil och artighet. Carolina är på sin vakt vid skriftlig produktion och
menar att det präglar hennes skrivande. Det kan mycket väl vara så att medvetenheten och strategianvändningen är det som gör att textproduktionen tar
lite längre tid än Carolina önskar.
Eriksson Gustavsson konstaterar i sin studie (2005:158) att en och samma
individ använder olika läs- och skrivstrategier vid olika tillfällen och uppgifter.
Jag kan inte direkt se samma tendens i mitt material utan ser snarare att en
och samma individ antingen väljer ett bearbetande och expanderande beteende
eller ett mer anpassande och undvikande förhållningssätt och att detta tycks
gälla i alla förekommande skrivsituationer.
Under den inledande intervjun lyfter samtliga deltagare samtalet till en
hög medvetandenivå vad gäller den egna skriftproduktionen. Kanske är det
just medvetenheten och strategianvändningen som gör att jag inte stött på
någon text i det insamlade materialet som resulterat i begäran om förtydliganden eller andra tecken på missförstånd hos mottagarna. De fem deltagarna tycks ha hittat skrivstrategier som fungerar.

9.5 Diskussion och sammanfattning
Möjligheten att integreras positivt i ett sammanhang, vilket det än är, bygger
på samspel och samförstånd mellan olika aktörer. I kapitel 9 har därför inte
enbart deltagarnas kommunikation studerats utan även kollegernas. Søgaard
Sørensens och Holmens (2004) slutsats, som citerats i inledningen till detta
kapitel, om att kollegerna många gånger fungerar som en sluss in till arbetsplatsens praktikgemenskap, stämmer också för min studie. De förstaspråkstalande kollegerna är de språkligt och kulturellt gynnade och de spelar en
betydande roll för möjligheten till integration. Jag vill mena att de fem deltagarna i min studie har en plats i den omgivande gemenskapen – i den mån de
själva vill. Igor ger ett intryck av att inte vilja vara alltför indragen i delade
rutiner och kollektiv verksamhet.
Ett tecken på lyckat samspel, som framträder i kapitel 9, är kollegernas
vilja och benägenhet att stötta deltagarna språkligt. Genom hela materialet
finns gott om exempel på språkliga episoder där en kollega stöttar en deltagare
verbalt. Vanligtvis sker stöttningen på lexikal nivå, inte grammatisk. Något
som pekar mot att ömsesidig förståelse är det förväntade från kollegernas
sida, är att kollegerna använder få förståelsestrategier. Varken preventiva
förståelsestrategier eller reparationer används i någon anmärkningsvärd
utsträckning. Det finns dock exempel på situationer där kommunikationen
hade flutit på bättre om förståelsestrategier hade använts. Jag tänker då på de
yttranden Carolina uttalar under ett pågående avdelningsmöte och där det är
oklart om avdelningschefen verkligen förstår vad Carolina menar. Flera kolleger väljer att sitta tysta under mötet men Carolina begär ordet även om hon
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sedan kanske inte till fullo lyckas göra sig förstådd, vilket innebär ett visst
risktagande. Carolina är den enda av deltagarna som i ord och handling visar
att hon vill vidare, att hon vill nå ”långt fram”, som hon själv uttrycker det
under intervjun. Att som ung andraspråkstalande kvinna vara karriärinriktad
tycks av somliga kolleger upplevas som hotfullt. Detta märks inte minst i
den sekvens där Carolina utsätts för något jag kallat maktmarkerande stöttning. I den aktuella sekvensen (se exempel 80) tar Carolina tag i en problematik som drabbar flera personer, men som ingen gjort något åt. Hon bemöts
i samtalet av ifyllnader och upprepningar, alltså ansiktshotande reparationer,
som egentligen inte behövs. Jag tolkar kollegan Tors beteende som ett utslag
av dominans. Det han säger genomsyras av en viss överlägsenhet, vilket
märks bland annat i den maktmarkerande stöttningen. Carolina tappar dock
inte fattningen utan går sakligt vidare. Kanske kan hennes agerande i denna
situation kopplas till det resonemang Igor för om att säga ifrån. Han menar
att det många gånger är de utlandsfödda som ryter till när något går snett (se
avsnitt 5.5). I tvär kontrast till det bemötande Carolina får står de reaktioner
Anna möter. Hon gör inte minsta anspråk på att avancera och hennes roll i
egenskap av kvinnlig andraspråkstalare tycks snarare vara avväpnande. Hon
ges och tar ett stort relationsskapande kommunikativt utrymme och bemöts
av språklig stöttning, uppmuntran och uppskattning av sina kolleger.
I de fall där ömsesidig förståelse inte uppnås direkt finns det anledning att
poängtera att det inte behöver bero på brister i talarens språkbruk utan lika
gärna kan bero på yttre omständigheter som buller i lokalen eller på att lyssnaren är okoncentrerad eller av annan anledning inte tar till sig det sagda. I
de fall där ömsesidig förståelse ändå uteblivit eller riskerar att utebli visar
såväl kolleger som deltagare en vilja och en förmåga att ta till olika muntliga
och skriftliga strategier. I kapitel 9.3 och 9.4 har deltagarnas bruk av muntliga
och skriftliga strategier kommenterats. Genom att studera deltagarnas
användning av muntliga strategier kan jag konstatera att olika kommunikationsstrategier fyller en viktig funktion i de situationer där språket inte riktig
räcker till eller där ytterligare betänketid behövs. Ett mönster som framträtt
är att de strategier som föredras varierar från person till person. Ett mycket
intressant resultat är att de strategier jag uppmärksammat i en deltagares
muntliga produktion ofta återkommer även i samband med skriftproduktion.
Det som utmärker Carolina i såväl muntliga som skriftliga sammanhang är
hennes vana att ställa frågor. Hon tillämpar alltså företrädesvis strategin
”begäran om hjälp”. Genom att sätta den metaspråkliga fråga hon ställer
inom parentes visar hon att även skriftspråket erbjuder en möjlighet att
markera det spårbyte som kan anses äga rum vid metakommunikation.
Annas beteende kan möjligtvis ses som mönsterbrytande. I tal är hon
mycket kreativ och ombytlig i sin strategianvändning och använder gärna
omskrivningar och omformuleringar. Anna ger sig in i olika muntliga situationer utan att vara helt säker på att lyckas, vilket innebär ett visst risktagande.
I tal använder hon således främst expansionsstrategier. I skrift, däremot,
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uppvisar hon ett snarast undvikande beteende. Hon tycker inte om att sitta
vid datorn utan säger själv under intervjun att hon ”hatar den burken”. Då
hon förväntas skriva mer än enstaka ord försöker hon, om möjligt, be någon
annan göra det. Även Anna visar exempel på metakommunikation i skrift, då
också hon infogar en metaspråklig kommentar i parentes.
I Igors kommunikation märks ett visst undvikande i såväl tal som skrift.
Det skriftmaterial som samlats in hos Igor är dock alltför litet för att några
egentliga slutsatser ska kunna dras. I det muntliga material jag spelat in hos
Igor finns även exempel på expansionsstrategier. De strategier som märks är
huvudsakligen begäran om hjälp och begäran om upprepning. Igor använder
också många olika fördröjningsstrategier. Bland de knep han använder för att
få kommunikationen att flyta på och för att få behålla ordet märks exempelvis
fyllda pauser, upprepningar, färdigformulerade fraser, smackljud och inandningar.
Det som kännetecknar Narens strategianvändning i såväl tal som skrift är
användningen av det engelska språket. Vid skriftlig produktion är det
engelska språket helt dominerande och det sker alltså aldrig några växlingar.
I tal, däremot, kodväxlar Naren flitigt. Med jämna mellanrum skjuter han in
engelska ord och uttryck eller engelskt uttal i den vardagliga kommunikationen
på arbetsplatsen.
Något som kännetecknar Goran är hans vilja och förmåga att kommunicera.
Jag ser honom som mycket pratglad och den åsikten tycks jag dela med flera
av hans kolleger. Om möjlighet hade getts hade Gorans vilja att kommunicera
troligtvis framträtt även i skrift. Som det ser ut när mitt material samlas in
förväntas dock Goran producera ytterst lite skrift under en vanlig arbetsdag.
Goran besitter ett stort ordförråd vilket gör att han utan fördröjning kan
omformulera ett yttrande som av någon anledning blivit föremål för reparation. Just upprepningar och omformuleringar är de mest utmärkande strategierna i Gorans interaktion. I likhet med Igor förklarar Goran att han i vissa
situationer inte bryr sig om att fråga även om han inte förstått. Beteendet kan
ses som ett undvikande.
I samband med såväl tal- som skriftproduktion har tjänstepersonerna i
företagsstudien en reservutgång som industriarbetarna saknar: det engelska
språket. Att möjligheten att kommunicera på ett annat språk än svenska står
öppen utnyttjas av samtliga tjänstepersoner, om än i mycket varierande omfattning.
Av det resonemang som förts i kapitel 9 framgår att de fem andraspråkstalarna väljer lite olika verktyg för att skapa fungerande arbetsplatskommunikation. Att kollegerna i normalfallet reagerar som man kan vänta på deltagarnas interaktion talar för att alla fem har hittat verktyg som passar den
egna kunskapsnivån, den omgivande kommunikationsmiljön och Företagets
förväntningar, vilket i sin tur vittnar om en god kommunikativ kompetens.
Deltagarna framstår som metaspråkligt och metakulturellt medvetna och är
dessutom såväl förmögna som intresserade av att sätta ord på sina tankar och
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reflektioner. Vid varje observation har jag slagits av hur väl jag känner igen
olika situationer, tack vare de beskrivningar deltagarna framfört under de
inledande intervjuerna. Den slutsats jag drar är att deltagarnas kommunikativa
kompetens och deras metakunskaper har en positiv inverkan på integrationen
på arbetsplatsen och i den nära arbetsgruppen.
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10 Kommunikativa profiler och avslutande
diskussion

I kapitel 5–9 har fem andraspråkstalares dagliga kommunikation vid ett
större svenskt teknikföretag diskuterats. Genom analys av ett omfattande
empiriskt material har faktorer som tycks påverka andraspråkstalarnas möjlighet
till integration på arbetsplatsen och i den nära arbetsgruppen studerats. Såväl
professionell som social interaktion har undersökts och särskild vikt har lagts
vid relationsskapande interaktion i form av humor, komplimanger, berättandet
av historier och anekdoter, användandet av ett solidariserande svärande samt
hälsningsuttryck. Även interkation som strävar efter att skapa ömsesidig förståelse har uppmärksammats.
Ovan nämnda kapitel behandlar fyra av de fem frågeställningar som formulerats i avhandlingens inledande resonemang (se avsnitt 1.3). Som svar på den
femte och sista frågeställningen kommer jag i följande avsnitt, 10.1, att redogöra för de fem deltagarnas kommunikativa profiler. Genom de kommunikativa
profilerna sker en sammanfattning av den kommunikation som i avhandlingen
lyfts fram för var och en av deltagarna.
I avsnitt 10.2 följer sedan en avslutande diskussion av avhandlingens
resultat. Företagsstudiens utgångspunkt har varit att fokusera det positiva för
att dra lärdom av det som fungerar bra och tycks leda till deltagande och delaktighet på arbetsplatsen, vilket i sin tur antas leda till integration. I avsnitt
10.2.1 vidareutvecklas resonemanget kring deltagarnas integration vid Företaget och bland kollegerna. I samband med studiens genomförande har det
också framkommit tankar kring andraspråkstalares inträde på den svenska
arbetsmarknaden samt funderingar kring utbildningsfrågor. Det är min förhoppning att dessa frågor och funderingar, som snarast är politiska eller
ideologiska till sin karaktär, kan leda till nya insikter för den enskilde individen och även för det omgivande samhället. Frågor kring arbetsmarknad och
utbildning ventileras i avsnitt 10.2.2.
Kännetecknande för företagsstudien är det omfattande och varierande
material som samlats in. De materialinsamlingsmetoder som använts liksom
de figurer och andra verktyg som skapats i samband med analys av materialet
utgör studiens metodiska bidrag, vilket kommenteras vidare i avsnitt 10.2.3.
Sist i detta sista kapitel, i avsnitt 10.2.4, finns ett slutord med utblick.
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10.1 Kommunikativa profiler
För att sammanfatta varje enskild deltagares vardagliga kommunikation på
arbetsplatsen har jag betraktat och beaktat de kommunikativa mönster som
under arbetet med företagsstudiens empiri växt fram för var och en av de
fem deltagarna. Under observationerna konstaterar jag att deltagarna i intervjuerna lyckats konkretisera arbetsvardagen och beskriva vad de faktiskt gör.
Under fältarbetet noterar jag dessutom en hel del ytterligare kommunikativa
val och förehavanden som utmärker en eller flera av deltagarna. Utifrån de
mönster som växt fram och som bygger på varje deltagares uppsättning av
karakteristiska kommunikativa egenskaper har jag konstruerat något jag valt
att kalla kommunikativa profiler. I följande avsnitt sammanställs en kommunikativ profil till var och en av de fem deltagarna (se avsnitt 10.1.1 till
10.1.5). Sist i avsnittet, i 10.1.6, följer en diskussion av de profiler som
presenterats.
En egenskap som påverkar en människas kommunikativa beteende är
benägenheten att ta risker. Ett visst risktagande kan anses vara nödvändigt
för att kommunikation överhuvudtaget ska äga rum och för att människors
kommunikativa kompetens ska kunna vidareutvecklas. Människors risktagarfaktor är mycket svår att mäta och bedöma, men utifrån de erfarenheter
jag samlat på mig genom företagsstudien har jag i följande avsnitt ändå försökt kommentera de fem deltagarna utifrån termer av risktagare respektive
riskundvikare. Andra egenskaper som tas upp i de kommunikativa profilerna
är till exempel deltagarnas orientering mot muntliga respektive skriftliga
aktiviteter, hur verbalt aktiva de är i professionella respektive sociala sammanhang och hur deras strategiska förehavanden ser ut.
Inför skapandet av de kommunikativa profilerna har liknande terminologi
och angreppssätt i andra studier sökts. Ett resonemang som ligger nära mitt
är Norrbys och Håkanssons (2007:191 ff.) diskussion kring interaktionella
mönster i korta ”uppvärmningssamtal” mellan första- och andraspråkstalare.
Uppvärmningssamtalen genomförs inför ett muntligt eliciteringstest39. De
mönster som studerats rör andraspråkstalarnas benägenhet att ta initiativ under
samtalet.
Genom de resonemang som förs i avsnitt 10.1 ventileras en stor del av
företagsstudiens resultat. Det bör betonas att de kommunikativa profilerna
också utgör en sammanfattning av de fem deltagarnas dagliga kommunikation på arbetsplatsen.

39

Ett eliciteringstest är ett test där man försöker få testtagare att använda ett visst ord eller en
viss konstruktion som är intressanta för det som studeras.

259

10.1.1 Carolinas kommunikativa profil
Ett utmärkande drag i Carolinas profil är hennes rikliga kommunikation med
hjälp av teknisk utrustning av olika slag. Hon är den av deltagarna som
under fältarbetet i störst utsträckning använder telefonen, även högtalartelefon under telefonmöten med kolleger i andra länder. Hon är också den som
skriver flest e-brev och meddelanden på internchatten. Teknisk utrustning
används för att effektivisera och kontrollera det språk hon producerar.
Den strategi som är klart utmärkande för Carolina är hennes benägenhet
att ställa frågor. Strategin märks inte enbart i tal utan även i någon mån i
skrift. Under intervjun påtalar Carolina att hon använder denna strategi trots
att hon vet att den ibland kan ställa till bekymmer. Frågvisheten kan få henne
att framstå som osjälvständig. Carolina tycks inte vara rädd för att ställa
frågor kring språk och kultur; hon uttalar sina funderingar när de dyker upp
oavsett situation och samtalspartner.
Ett annat utmärkande drag framträder i samband med skriftproduktion.
Karakteristiskt för Carolina är att hon i flera av de e-brev hon skriver delar ut
verbal uppmuntran till mottagaren, vilket får ses som ett sätt att skapa goda
relationer och ett gott samarbetsklimat. I samband med skriftproduktion
använder Carolina också ett mycket intressant strategiskt grepp: hon återanvänder förtjänstfulla formuleringar som hon tidigare klippt ut ur kollegernas
dokument och sparat i sin dator för framtida behov.
Carolina har många och frekventa externa kontakter och befinner sig
dagligdags i interaktion med kolleger i den närmaste arbetsgruppen, med kolleger vid andra avdelningar och även med personer utanför Företaget. En del
av den dagliga kommunikationen, muntlig såväl som skriftlig, sker på engelska. Anmärkningsvärt är dock att engelska är det enda språk Carolina
använder utöver svenskan. Att hennes förstaspråk är världsspråket spanska
och att hon därmed utgör en flerspråkig resurs är inte något Företaget utnyttjar.
Carolinas kommunikation på arbetsplatsen är mycket komplex och visar på
bredd och variation.
Något som upptar en påfallande stor del av Carolinas arbetsdag är mötesrelaterade uppgifter. Carolina planerar, kallar till och förbereder möten samt
reagerar på andras kallelser. Hon deltar i möten som andra leder samt håller
själv i flera möten under min observationstid. Ibland skriver hon också
mötesprotokoll samt tar emot och reagerar på protokoll som andra skrivit.
Småprat är enligt min bedömning mindre vanligt hos Carolina än hos
hennes närmaste kolleger. Carolina sitter sällan ner i lunchrummet under
raster och pauser. Om hon gör det blir det mest så att hon ”äter och går”.
Trots detta förekommer en hel del sociala aktiviteter i Carolinas arbetsvardag, aktiviteter som huvudsakligen bygger på hennes engagemang och ordförandeskap i föreningen Colleagues Club.
Sett till risktagande kan man märka både varsamhet och raka motsatsen. I
samband med den inledande intervjun förklarar Carolina att hon är väldigt
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försiktig vad gäller hälsningsfraser och att hon i olika situationer gärna
observerar hur andra gör innan hon själv agerar. På så sätt låter hon sig bli
insocialiserad vid arbetsplatsen. Att kopiera andras formuleringar för att
sedan återanvända dem är en smart strategi men också ett sätt att undvika
risktagande. Flera av de totalt 18 personer som intervjuats inom företagsstudien förklarar att de hellre kommunicerar öga mot öga än via telefon
eftersom risken för missförstånd minskar om man ser reaktionen och minspelet hos den man samtalar med. I detta sammanhang kan Carolina ses som
en risktagare. Hon ringer utan att tveka upp personer hon aldrig talat med
tidigare och om det under ett möte blir tal om att kontakta någon via telefon
erbjuder sig Carolina att göra det.
Under det avdelningsmöte som äger rum i samband med min observation
tar Carolina ytterligare risker då hon framför sina synpunkter på den utvärdering som genomförts vid avdelningen. Flera kolleger väljer att sitta tysta
under mötet men Carolina begär ordet även om hon sedan inte till fullo
lyckas göra sig förstådd. Den som i likhet med Carolina har höga ambitioner
och vill ”komma långt fram” måste nog också vara beredd på att ibland ge
sig ut på okänd, och kanske hal, is. Carolina är inte rädd för att ta initiativ
eller för att fråga om det är något hon upplever som oklart. Däremot kan man
märka en viss försiktighet vad gäller själva ordvalet.
Vid ett tillfälle ger sig Carolina in i situation av känslig karaktär då hon
något inbäddat men ändå tydligt uttrycker sitt missnöje med en kollegas bristande information vad gäller användandet av en gemensam dator. Det hela
resulterar i att Carolina, som jag ser det, bemöts med ett ifrågasättande av
flera personliga egenskaper, däribland språkbruket.
Carolina är en ung andraspråkstalande kvinna och är enligt min bedömning den enda av deltagarna som vid några tillfällen råkar ut för kolleger
som genom interaktionen tydligt aktualiserar och markerar rådande asymmetrier. Episoden där Carolina ifrågasätter en kollegas hantering av en gemensam dator utgör ett exempel på befästande av rådande asymmetrier. I
sekvensen möts Carolina av ett slags maktmarkerande stöttning i form av
ifyllnader och upprepningar. Även i samband med avdelningsmötet med
närmaste chefen aktualiseras rådande asymmetrier. I interaktionen uteblir
förståelsestrategier från chefens sida och det är svårt att avgöra om ömsesidig förståelse verkligen uppnås. I samband med ett möte som Carolina
själv leder byter en kollega plötsligt interaktionsram vilket resulterar i utebliven förståelse från Carolinas sida. När hon förklarar att hon inte förstår
vad kollegan säger svarar han att ”de e lika bra de”. Samma kollega föreslår
sedan att Carolina, som kommer från Colombia, ska stå och baka till kommande möte och bjuda på ”nå så här speciell bakverk från (.) från Bolivia”.
Frågan är om kollegan skulle be en äldre manlig mötesordförande från
Norrland om att stå och laga öländska kroppkakor till nästa möte. Kollegernas
beteenden visar ett utslag av dominans men Carolina tappar inte fattningen
utan går sakligt vidare.
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10.1.2 Annas kommunikativa profil
Vid flera tillfällen i avhandlingen har Annas (brist på) skriftliga förehavanden
diskuterats och därför återupptas inte den diskussionen här. Det kan dock
konstateras att Anna uppvisar ett riskundvikande beteende i samband med
skriftproduktion. I övrigt är Anna enligt mitt synsätt en klar risktagare. Hon
ger intryck av att vara totalt orädd i muntliga kommunikativa situationer,
såväl professionella som mer sociala. Hon säger under intervjun att hon
tycker att det är lite svårt att prata med chefen, men av detta märks ingenting
under själva observationen, snarare tvärtom. Hon tar själv initiativ till samtal
med sin närmaste chef och hon är i det inspelade materialet inte heller rädd
för att skämta i hans närvaro. Gång på gång tar hon risker genom att yttra
något som sedan leder till begäran om upprepning eller annat tecken på bristande ömsesidig förståelse hos den hon interagerar med. Förhållandevis ofta
ber hennes kolleger och även hennes chef om förtydliganden från Annas
sida, vilket de då genast får. Anna har också valt att engagera sig i den så
kallade kioskgruppen, även om det innebär interaktion med människor hon
inte känner särskilt väl. De samtal deltagarna i kioskgruppen tvingas föra
kan dessutom vara av känslig karaktär och handla om kollegers obetalda
skulder till kiosken. Även sådana samtal tar Anna på sig utan större märkbar
tvekan.
Under intervjun berättar Anna att hon ytterst sällan kallas till möten.
Något möte äger heller inte rum under min observation. Jag kan därför inte
kommenteras hennes kommunikativa beteende under den professionella
aktiviteten samtal vid schemalagda möten och konferenser.
Klart utmärkande för Anna är hennes livliga och omfattande relationella
kommunikation, under såväl professionella som sociala aktiviteter. Anna
kommunicerar under arbetsdagen inte på något annat språk än svenska, med
undantag för de telefonsamtal hon ringer hem till sina barn och under vilka
hon talar polska.
Anna beskrivs som arbetsplatsens ”yrväder” och ”solstråle” och kollegerna
förklarar att de känner sig som tonåringar på nytt i hennes närvaro. Hon
märks och tar plats och kollegerna verkar inte ha något emot att ge henne
kommunikativt utrymme, snarare tvärtom. Anna ger också ett intryck av att
vara väldigt närvarande, vilket till exempel märks på hennes sökande efter
någon att hälsa på och småprata med under tiden hon utför sina arbetsuppgifter. Hon lyfter ofta blicken för att se vad som sker runtomkring. Annas
närvaro märks också genom hennes sätt att ofta nämna namnet på den hon
samtalar med samt benägenheten att dela ut komplimanger och använda tilltalsord som ”älskling” och ”plutten”. Hon bakar ofta in svordomar i det hon
säger, så gott som alltid med ett till synes relationsskapande syfte. Att kollegerna känner sig som tonåringar på nytt i Annas sällskap kan kanske kopplas
till såväl hennes sätt att uttrycka sig som hennes ständigt återkommande
kommentarer om vilken ”snygging” en av kollegerna är.
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I samband med strategianvändning kan konstateras att Anna ofta använder
omskrivningar och omformuleringar, vilket det tidigare diskuterade exemplet
med vingmuttrar som blev fjärilar beskriver. Anna tar också till mimik och
kroppsspråk för att uttrycka det hon vill förmedla. Hon är heller inte främmande för att upprepa, vid behov med omformulering, det hon tidigare sagt.
Utifrån olika iakttagelser får jag en känsla av att Anna relativt ofta och
uppskattningsvis mer än övriga deltagare aktualiserar sin roll som andraspråkstalare. Många av de historier och anekdoter hon berättar knyter an till
hennes språkliga och kulturella erfarenheter.
I vissa situationer kan en andraspråkstalare, som inte alltid finner kortaste
vägen till sitt kommunikativa mål, kanske upplevas som mindre hotfull än en
förstaspråkstalare. Anna tycks vara framgångsrik i de muntliga kommunikationssituationer hon ställs inför, även sådana som snarast kan beskrivas som
obekväma. Ett exempel på en sådan situation är då hon genom sitt engagemang i det frivilliga uppdrag jag valt att kalla ”kioskgruppen” tvingas driva
in skulder bland kollegerna. Kanske utjämnas skuldasymmetrin genom att
Anna kommunicerar på ett andraspråk. Kanske beror viss kommunikativ
framgång just på hennes språkliga och kulturella bakgrund. I Annas fall
finns det anledning att tro att hon i vissa situationer lyckas bra, inte trots utan
tack vare sin andraspråksbakgrund.

10.1.3 Igors kommunikativa profil
Igor framstår som något av en riskundvikare. Ett undvikande beteende märks
till exempel i hans passivitet under möten och även i hans obefintliga intresse av att sitta i fikarummet. Att undvika möten och att inte besöka fikarummet gör att han kan undvika den kommunikation som är kopplad till dessa
båda aktiviteter. Igor tycks vara av den åsikten att han är på arbetsplatsen för
att jobba vid datorn och inte för att sitta i möten eller i fikarummet. Genom
att se sig själv som en ”ensamstöring” och dra sig tillbaka i sociala gruppsammanhang behöver Igor inte utsätta sig för kommunikativa risker i grupp.
Igor är väl medveten om att hans beteende kan tolkas som udda men menar
att kollegerna känner till hans inställning och att de ändå ser honom som en
”helt normal människa”.
Igor undviker alltså större samlingar av människor men arbetar ofta i par
med en kollega. I samband med dessa pararbeten märks en orientering mot
relationella mål från Igors sida. Han småpratar, skämtar och svär med ett till
synes relationsskapande syfte. Igor använder också en hel del idiomatiska
uttryck, vilket tillsammans med det oväntat höga antalet svordomar från hans
sida vittnar om en vilja att skapa intresse samt att ge karaktär till det språk
han producerar. Kanske kan man i samband med Igors svärande också fundera i termer av omvänd prestige, vilket tidigare diskuterats i avsnitt 8.1.2.
Under intervjun förklarar Igor att han upplever det svenska språket som
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mycket vackert. Jag får en känsla av att han kryddar sitt språk med idiomatiska
uttryck och svordomar såväl för sitt eget nöjes skull som för samtalspartnerns.
De e-brev som samlats in hos Igor är få, men inte något av de brev som
har en ärendemening på svenska innehåller någon hälsning eller kommentar
på svenska. De innehåller enbart en bifogad fil. I de fall ärendemeningen är
på engelska innehåller breven en kortare hälsning på engelska. Under den
inledande intervjun lovprisar Igor skriftspråket, inte minst dess långsamhet
och möjlighet till eftertanke. Det skriftliga material jag samlat in under mitt
fältarbete hos Igor är dock alltför ringa för att jag ska kunna dra några egentliga slutsatser om hur hans skriftproduktion ser ut i praktiken. Att han tycks
välja bort hälsningar och meddelanden på svenska skulle kunna ses som ett
sätt att spara tid, eller ett sätt att undvika risker.
Även om Igor inte använder andra språk än engelska och svenska i direkt
transaktionella sammanhang under arbetsdagen är han den enda som under
fältarbetet använder ytterligare språk vid kommunikation med en kollega.
Vid flera tillfällen under observationen hör jag förstaspråket slovenska
används vid småprat med kollegan Vranko. Att det rör sig om just småprat
får jag en bekräftelse på när jag frågar om samtalets karaktär.
Jag får ett intryck av att Igors chef och även hans kolleger uppfattar
honom som en värdefull och kompetent medarbetare. Något Igor får beröm
för av sin chef är att han har en åsikt och att han säger ifrån. Igor själv
förklarar att han upplever att man på svenska arbetsplatser ”undviker konflikter till varje pris”, och att ingen vågar säga någonting när ”vi har gått åt
fel håll”. Igor förklarar vidare att han själv eller någon annan som inte heller
är född i Sverige ofta är den som reagerar och säger ifrån när något är på väg
att gå galet. Igor kopplar beteendet till att han själv och även vissa kolleger
är vana vid ett betydligt tuffare arbetsklimat än det svenska. Jag finner Igors
iakttagelse mycket intressant och frågar mig om det i de situationer han
beskriver kan vara så att det med tanke på rådande språkliga och kulturella
asymmetrier är lättare för den asymmetriskt missgynnade att säga ifrån och
påpeka eventuella brister. I likhet med det resonemang som förts i samband
med ett eventuellt utjämnande av asymmetrier hos Anna, skulle man också
här kunna se påtalandet av fel eller brister som en obekväm kommunikationssituation där man kan tänka sig att den asymmetriskt missgynnade upplevs som mindre hotfull.
Igor förklarar att kollegerna berömmer hans egna och landsmannen Vrankos
arbetsinsatser men att de i samma mening förklarar att de båda aldrig kommer att nå någon chefsposition. Vad som föranleder detta uttalande går inte
Igor närmare in på, men jag kan ändå ana en outtalad koppling till det
faktum att de båda är födda utanför Sveriges gränser och kommit till Sverige
i vuxen ålder.
Under mitt fältarbete hör jag ofta Igor aktualisera sin andraspråksidentitet
inför mig, men jag hör aldrig att han gör detsamma inför sina kolleger. På
samma sätt småpratar och skämtar han mer med mig än med kollegerna. Vad
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gäller hälsningsförfarande upplever jag det som att Igor snarare inväntar
andras hälsningar än tar egna initiativ. När han hälsar använder han ofta ett
neutralt ”hej”. Det händer också påfallande ofta att han väljer att upprepa
den hälsningsfras han just själv blivit tilltalad med, vilket skulle kunna ses
som ett uttryck för konvergent ackommodation. I likhet med Carolina är Igor
villig och benägen att ta efter sina kolleger. I vissa kommunikationssituationer
observerar han hur andra gör för att sedan göra likadant själv. Även Igor
låter sig alltså till viss del insocialiseras av kollegerna.
Vid flera tillfällen under såväl intervjun som observationen hör jag Igor
be om hjälp med ord han saknar. Jag hör honom också ta vägen via engelskan
för att be om motsvarande uttryck på svenska. Gentemot sina kolleger upplever jag Igor som relativt fåordig, men det han säger uttrycks ofta med en
viss finess.

10.1.4 Narens kommunikativa profil
Det mest utmärkande för Naren är hans flitiga användning av kommunikationsstrategier och då främst strategin kodväxling. På ett till synes helt
oreflekterat sätt plockar han in engelska ord och uttryck samt engelskt uttal i
den svenskspråkiga diskursen. I skriftsammanhang sker språkproduktionen
till hundra procent på engelska. Naren använder sig också flitigt av så kallade tomma ord, inte minst ordet ”grejer”. Ett intressant fenomen jag uppmärksammat hos Naren är användandet av färdigformulerade fraser. Genom
att inleda sina turer med ”som man kan säga” kan Naren undvika besvärande
pauser och tystnad och får på så sätt ytterligare lite betänketid.
Jag har inte alls för avsikt att bedöma deltagarnas språkliga nivå, men kan
fastställa att Naren är den av deltagarna som fått kortast utbildning i det
svenska språket. Tillspetsat skulle man kunna säga att han fyller sina språkliga luckor med hjälp av olika kommunikationsstrategier, främst kodväxling,
tomma ord och färdigformulerade fraser. Jag uppfattar Narens strategiska
kompetens som påfallande god, så även den sociokulturella.
Naren uppfattar den svenska fikapausen som något unikt och även om han
själv inte söker sig till fikarummet varje rast så tycks han vara väl införstådd
med och intresserad av den interaktion som äger rum i omgivningarna runt
kaffeautomaten. Naren tycker om att småprata och kan inte låta bli att gå
runt och hälsa på folk i byggnaden när han är på väg någonstans. Genom
småpratandet stärker Naren de vänskapliga banden, inte enbart till kolleger
på den egna avdelningen utan även till personer han kanske inte arbetar så
särskilt nära, varken placeringsmässigt eller uppgiftsmässigt. Naren är
informell i sitt hälsningsförfarande och bemöter ofta kollegernas olika hälsningar med ett ”hejsan”. Jag upplever Narens hälsningsförfarande som självständigt men ändå medvetet och anpassat efter den aktuella inramningen.
Något annat som är utmärkande för Naren är att mötesdeltagande tar en
stor del av hans arbetsdag i anspråk. Naren själv uppskattar att han lägger
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ungefär femtio procent av sin arbetsdag på möten. Han ger intryck av att
vara en slipad mötesordförande och en minst lika slipad mötesdeltagare.
Naren är också den enda som under mitt fältarbete arbetar på annan ort, vilket
sker i samband med konferensdeltagande.
I många situationer tycks Naren undvika risker genom att ta det säkra före
det osäkra och använda en välkänd engelsk term före en svensk. Han påpekar själv att han borde börja skriva vissa meddelande på svenska men att han
ännu inte tagit det steget. I vissa situationer framstår dock Naren som något
av en risktagare, vilket till exempel det självständiga och varierade hälsningsförfarandet visar. Å ena sidan kan jag konstatera att Naren ger sig in i alla
möjliga former av kommunikation till synes utan att tveka. Å andra sidan
frågar jag mig hur stora risker han i det här sammanhanget egentligen tar, när
han vet att det finns en nödutgång, märkt ”engelska”, som alltid står öppen.

10.1.5 Gorans kommunikativa profil
För Gorans vidkommande tycks varken det svenska språket eller yttre störningar som buller och en skränande radio utgöra hinder för omfattande
kommunikation på arbetsplatsen. Den längsta sammanhängande tystnaden
jag uppmätt i de ljudupptagningar jag gjort hos Goran varar i tolv minuter,
vilket inte är särskilt länge. I normalfallet är det Goran som efter några
minuter bryter tystnaden för att säga något till sin närmaste kollega Janne.
De längsta tystnaderna uppstår i lunchrummet där Goran ibland sätter sig vid
ett eget bord för att läsa tidningen. Det hör till ovanligheten att Gorans yttranden direkt anknyter till den monteringsuppgift han för tillfället är sysselsatt med. Betydligt oftare återberättar han vad någon kollega sagt eller gjort,
hur han ser på den rådande situationen i de båda arbetsskiften eller så drar
han helt enkelt en historia från sina upplevelser med segelbåten eller från sin
barndom. Inte någon av de övriga deltagarna i företagsstudien berättar tillnärmelsevis så många historier och anekdoter som Goran. Att berätta längre
sammanhängande historier på ett andraspråk är en utmaning i sig. Att berätta
dem i en miljö som kräver pausering med jämna mellanrum för att vänta in
en slamrande maskin eller förflyttningar som gör att man förlorar den man
samtalar med ur sikte, ser jag som en bedrift. Några av de anekdoter Goran
berättar, och som får kollegerna att falla in i ett gemensamt, prefererat,
skratt, kan kopplas direkt till Gorans kulturella och språkliga bakgrund. I sitt
berättande aktualiserar Goran sin bakgrund men jag hör honom aldrig
använda sitt förstaspråk på arbetsplatsen. Kollegerna förklarar att om Goran
träffar landsmän i lunchrummet så uppmanar han dem att tala svenska så
länge ytterligare kolleger är närvarande. Såväl transaktionella som relationella
kommunikativa handlingar äger huvudsakligen rum i samband med professionella aktiviteter, alltså ute på industrigolvet och inte i lunchrummet.
Goran har ett uppseendeväckande stort och nyanserat ordförråd. I Gorans
strategianvändning har jag lagt märke till ett undvikande beteende, vilket han
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vid ett par tillfällen uppvisar och även omtalar under intervjun. Goran förklarar
där att han inte alltid bryr sig om att fråga om det är något han inte förstår.
Han menar att om det är något viktigt så får han så småningom höra det
ändå, på ett eller annat sätt. Vid ett tillfälle under själva intervjun ställer jag
en fråga som Goran uppenbarligen inte förstår. Han yttrar då ett ”ja ja så är
det ju” vilket får mig att omformulera min fråga. Övriga deltagare förklarar
att de kan fråga en kollega, vilken som helst, om det är något de inte förstått.
Goran säger istället att frågor på hans arbetsplats kan bemötas med ett ”är du
dum i huvet eller?”, oberoende av vem som frågar, vilket kanske kan vara en
av förklaringarna till att han undviker att fråga. Trots den relativt hårda
jargong Goran beskriver, och jag också upplever under min observation, förklarar Goran att han trivs med kommunikationen på arbetsplatsen. Han
menar att man kan säga i princip vad som helst utan att det blir slagsmål som
i födelselandet. Som det verkar får man dock räkna med att man också kan få
vilken motreplik som helst.
Jargong, skämt och ironi är viktiga beståndsdelar i Gorans dagliga kommunikation på arbetsplatsen. Även om samtalsklimatet ibland kan verka tufft
för en utomstående är det ett sätt för kollegerna att visa solidaritet och
gruppkänsla. Samtalsstilen är tävlingsinriktad och utmanande och kan sägas
vara utpräglat maskulin. Goran är mycket reflekterande kring sin egen och
andras samtalsstil och kan själv komma med mycket träffande beskrivningar
av kommunikationen på den egna arbetsplatsen.
Mycket i Gorans kommunikation antar en informell prägel, så även hans
hälsningsförfarande. Gorans klart vanligaste hälsningsuttryck är ”tjena”. Något
annat som fångat mitt intresse är att så gott som alla på Gorans arbetsplats
tilltalas med smeknamn, även Goran, Gore, själv.
Den kommunikation jag observerat på Gorans arbetsplats är helt svenskspråkig, vilket Goran själv säger sig vara tacksam för. Han påtalar att han
inte behärskar det engelska språket.
Goran framstår som något av en risktagare även om han i vissa situationer
uppvisar ett undvikande beteende, som till exempel då det är något han inte
förstått. I de flesta andra sammanhang kommunicerar han mycket och skämtar
friskt, med såväl chefen som med närmaste kollegan Janne. Det ligger nära
till hands att tro att just risktagandet hjälpt honom att bygga upp det stora
ordförråd och den arsenal av idiomatiska uttryck han besitter, liksom den
goda kommunikativa kompetens han även i övrigt uppvisar.

10.1.6 Diskussion av de kommunikativa profilerna
Ett mönster som växt fram genom hela avhandlingen, och som även märks i
de kommunikativa profilerna, är den aktuella yrkespositionens påverkan på
deltagarnas kommunikativa situation, vilket gör att det finns olika sätt att
integreras på arbetsplatsen. Olika yrkespositioner har olika förväntningar att
handskas med. De iakttagelser jag gjort i min studie visar att för industri267

arbetare, som Anna och Goran, underlättas integrationen på arbetsplatsen av
en vilja och förmåga att småprata och skämta. En tjänsteperson tycks däremot snarare vara hjälpt av en god kommunikativ förmåga, såväl transaktionell som relationell, i samband med problemlösning med en eller flera kolleger.
Situationen påverkas naturligtvis av yttre förutsättningar, såsom Företagets
förväntningar och krav, liksom yrkesposition och arbetsuppgifter. Därtill
bidrar deltagarna själva till den rådande situationen genom de egna kommunikativa ställningstagandena och den egna personligheten.
Som framgått av de olika profilerna är somliga deltagare mer benägna än
andra att ta risker. Såväl Carolina som Anna och Goran tar en hel del risker i
tal, men inte direkt i skrift. Igor framstår som något av en riskundvikare
medan Naren hamnar någonstans mitt emellan.
Det är också intressant att ta med deltagarnas kolleger i resonemanget. I
de flesta fall finns exempel på hur kolleger ger språklig stöttning och hur de
försöker jämna ut rådande asymmetrier, till exempel genom småprat, skämt
och komplimanger. Det bör dock nämnas att framför allt en av de fem deltagarna, tjänstepersonen Carolina, möter ett visst motstånd. Hon är den enda
som i ord och handling visar att hon vill vidare, att hon vill nå ”långt fram”,
som hon själv uttrycker det under intervjun. Att som ung andraspråkstalande
kvinna vara karriärinriktad tycks av somliga kolleger upplevas som hotfullt.
Trots att Carolina är något av en minoritet i minoritet i minoritet vid Företaget
har hon nått en fast anställning med kompetenskrävande uppgifter, inte sällan av kommunikativ karaktär, och trivs med sitt jobb.
I tvär kontrast till Carolina står industriarbetaren Anna. Hon gör inte
minsta anspråk på att avancera och hennes roll i egenskap av kvinnlig andraspråkstalare tycks snarare vara avväpnande. Hon ges och tar ett stort relationsskapande kommunikativt utrymme och bemöts av språklig stöttning,
uppmuntran och uppskattning av sina kolleger.
För såväl Anna som Igor har jag uppmärksammat att den språkliga och
kulturella bakgrunden tycks var en fördel i vissa kommunikativa sammanhang. Det gäller situationer som av någon anledning skulle kunna uppfattas
som obekväma. Jag tolkar det som att en asymmetriskt missgynnad person
har lättare att framföra ett känsligt ärende.
Genom de kommunikativa profilerna framgår att de fem andraspråkstalarna väljer lite olika verktyg för att skapa fungerande arbetsplatskommunikation. Att kollegerna i normalfallet reagerar som man kan vänta på
deltagarnas interaktion talar för att alla fem har hittat verktyg som passar den
egna kunskapsnivån, den omgivande kommunikationsmiljön och Företagets
förväntningar, vilket i sin tur vittnar om en god kommunikativ kompetens.
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10.2 Avslutande diskussion
I följande avsnitt dras först slutsatser utifrån studiens och hela KINSAprojektets övergripande syfte, nämligen vad som kan anses ha en positiv
inverkan på de fem deltagarnas möjligheter till integration vid arbetsplatsen.
Därefter, i avsnitt 10.2.2, förs ett resonemang kring arbetsmarknad och
utbildning. I avsnittet förmedlas de slutsatser jag dragit gällande hur man
inom arbetslivet kan och bör dra nytta av den resurs som personer med
annan språklig och kulturell bakgrund utgör. Där diskuteras också frågor
kring hur man inom utbildningsväsendet kan förbereda såväl första- som
andraspråkstalare för mötet med dagens arbetsliv. I avsnitt 10.2.3 diskuteras
vad studien bidragit med rent metodiskt, alltså bidrag utöver de resultat som
kan knytas till syftet och forskningsfrågorna. Sist i kapitlet, i avsnitt 10.2.4,
finns ett slutord.

10.2.1 Integration vid Företaget och bland kollegerna
För den som kommer till Sverige i vuxen ålder är ett arbete något av en
nödvändig förutsättning för integration även ur andra hänseenden än rent
yrkesmässiga. Av såväl individrelaterade som samhällsekonomiska skäl är
det av stor vikt att de som flyttar in till Sverige fångas upp av arbetsmarknaden
och integreras vid en arbetsplats, genom att bli delaktiga och deltagande, så
snart som möjligt.
Något som kan antas gynna integration är möjligheten till en fast anställning. Samtliga deltagare i företagsstudien är fast anställda, vilket var ett av
studiens urvalskriterier. Vägen dit har dock varit olika lång för olika deltagare.
Den kortaste vägen har Naren gått. Han arbetade vid en av Företagets enheter
i födelselandet Indien när han efter ett års projektanställning i Sverige
erbjöds en fast tjänst här. Naren kan alltså sägas vara mer eller mindre handplockad. Även Igor hade via sitt arbete i födelselandet Slovenien kommit i
kontakt med Företaget, men har sedan själv sökt och fått en tjänst. Goran
fick via kontakter veta att Företaget sökte arbetskraft och kunde på så sätt
relativt snabbt komma in på en monteringsavdelning och få en fast anställning. Under många år hade Anna olika ströjobb. Via ett av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram kom hon till Företaget. Efter en kortare
praktik erbjöds hon en visstidsanställning. Ett halvår därefter lyckades hon få
en fast tjänst. Carolina gick en längre tid som tillfälligt anställd innan hon
erbjöds en fast tjänst. Hon menar själv att dröjsmålet beror på att hon till en
början frågade så mycket att hon upplevdes som osjälvständig och därför
inte erbjöds en fast anställning vid första möjliga tillfälle. Under intervjun
förklarar Carolina att hon helt saknade tidigare erfarenheter av arbetslivet när
hon kom till Företaget, vilket enligt egen utsaga låg henne i fatet. Carolina
påpekar att hon aldrig fick någon ordentlig introduktion när hon började och
menar att en introduktion inte enbart till Företaget och de aktuella arbets269

uppgifterna utan till den svenska arbetsmarknaden i stort, hade varit till stor
hjälp. Då hade hon inte heller behövt fråga så mycket. En ordentlig introduktion hade alltså sannolikt underlättat och påskyndat Carolinas integration på
arbetsplatsen.
Studien visar att samtliga deltagare, förutom Igor, deltar i sociala aktiviteter
utanför arbetstid som Företaget eller den nära arbetsgruppen anordnar, vilket
underlättar och främjar social integration. Även de frivilliga uppdrag som
Carolina och Anna är engagerade i under tiden för mitt fältarbete (se avsnitt
6.5) bidrar till integration. Carolina är förtroendevald, vilket är positivt i sig.
Det ordförandeskap hon valts till genererar nya kontakter och stärker banden
till tidigare bekanta. När Carolina under en av observationsdagarna åker iväg
för att äta lunch på en restaurang, gör hon det tillsammans med några kolleger
från andra avdelningar som alla är medlemmar i Colleagues Club. Annas
engagemang i kioskgruppen uppskattas av många och ger Anna en stark
samhörighet med de tre andra kvinnorna i gruppen. De fyra har alltid något
att prata om. De frivilliga uppdrag som uppmärksammats i företagsstudien
genererar en hel del merkommunikation, vilket ger möjlighet till nya verbala
utmaningar och erfarenheter. För Carolinas del aktualiserar ordförandeskapet
kommunikation genom många olika kanaler, däribland internchatten som
annars inte används så frekvent. För Annas del innebär kioskverksamheten
daglig kommunikation med väldigt många olika människor, även säljare och
leverantörer av de olika varor kiosken erbjuder. De frivilliga uppdragen
utgör en typ av arbetsplatsförlagd verksamhet som kanske mer än något
annat öppnar upp för positiv integration. Jag kan inte se annat än att det frivilliga engagemanget är väl investerad tid och ett klokt drag av Carolina och
Anna, inte minst ur integrationshänseende. Genom de frivilliga aktiviteterna
får de båda kvinnorna möjlighet att använda sitt andraspråk i nya domäner
och sammanhang.
Samtliga deltagare ger intryck av att trivas och fungera kommunikativt
väl på arbetsplatsen, vilket jag ser som ett tecken på god integration i den
nära arbetsgruppen och på arbetsplatsen i stort. Något annat som tycks
underlätta integration på arbetsplatsen och insocialisering i den nära arbetsgruppen är deltagarnas orientering mot relationella mål. Orienteringen sker
på många olika sätt, bland annat genom hälsningsuttryck, småprat, humor,
utdelandet av komplimanger, berättandet av historier och anekdoter samt
användandet av ett solidariserande svärande.
Alla deltagare utom Goran förklarar att de kan fråga i princip vem som
helst på arbetsplatsen om de behöver hjälp med en språkrelaterad fråga.
Goran menar att man på hans arbetsplats aldrig vet vilket svar ens fråga får
och att man därför ibland låter bli att ens ställa den. Bland övriga deltagare
är kollegernas språkliga stöttning inte direkt uppseendeväckande vare sig till
form eller frekvens men där den förekommer känns den befogad och välment. Språklig stöttning utgör ett exempel på att även kollegerna kan och i
normalfallet vill underlätta kommunikationen och bidra till goda förutsätt270

ningar för integration. Tidigare forskning har betonat att kollegerna är viktiga
för andraspråkstalares möjlighet att tas upp i arbetsplatsens praktikgemenskap. Detta gäller i hög grad även för min studie.
Gemensamt för de företeelser jag valt att behandla i avhandlingen är alltså
att de utgör faktorer som jag upplever bidragit till en lyckad integration på
arbetsplatsen och i den nära arbetsgruppen. Trots att fokus legat på det som
fungerar bra bör motsatsen ändå nämnas för den finns, om än i liten skala. I
det material som samlats in hos Carolina finns exempel på situationer där
några få kollegers beteenden snarare försvårar än underlättar integration och
där Carolina, som är ung och karriärinriktad, stöter på kommunikation som
snarast syftar till att befästa rådande asymmetrier. I ett fall rör det sig om
något jag valt att kalla maktmarkerande stöttning. Carolina hanterar de situationer som uppstår på ett bra sätt och går alltid vidare i samtalet. Som nämnts
tidigare i avhandlingen är Carolina i minoritet vad gäller såväl kön och ålder
som etnicitet. Trots att Carolina råkar ut för en viss maktmarkering anser jag
att hon, liksom övriga deltagare i studien, är väl integrerad i den närmaste
arbetsgruppen.
Samtliga deltagare ger ett intryck av att trivas och att fungera kommunikativt väl på arbetsplatsen, vilket jag ser som ett tecken på god integration i
den nära arbetsgruppen och på arbetsplatsen i stort. Jag ser deltagarna som
lika delaktiga och närvarande i de kommunikativa aktiviteter som äger rum
som motsvarande förstaspråkstalande kollega. Om någon bryter mot mönstret
anser jag det vara en medveten brytning som beror på personlighet och sätt
att vara snarare än bristande integration. Något som talar för en lyckad integration är det faktum att samtliga deltagare bidrar med relativt omfattande
relationsskapande interaktion, om än av olika slag. Jag kan konstatera att
integration på arbetsplatsen till stor del handlar om social integration.
I samband med integrationsresonemanget vill jag säga några ord om
deltagarnas kommunikativa kompetens. Jag upplever samtliga deltagare i
företagsstudien som pragmatiskt medvetna och kommunikativt kompetenta.
Jag har inte specifikt studerat den grammatiska kompetensen men kan, om
jag letar, hitta exempel på grammatiska och lexikala tillkortakommanden hos
alla deltagare. Varken deltagarna själva, eller deras kolleger, orienterar sig i
någon nämnvärd utsträckning mot grammatiska diskussioner. Deltagarna
frågar inte om grammatik och kollegerna rättar, med ytterst få undantag, inte
grammatiska missar. Bristande grammatik tycks inte vara något som påverkar
den dagliga arbetsplatskommunikationen. Detta kan vara värt att notera då
jag har en känsla av att man lägger stor vikt vid grammatisk korrekthet när
man i arbetslivet bedömer och värderar någons språkkunskaper.
Under Narens första år i Sverige kommunicerade han enbart på engelska.
Även under mitt fältarbete noterar jag att det finns svenskfödda personer
som fortfarande tilltalar Naren på engelska. Jag vill mena att detta inte bör
kopplas till resonemang kring (bristande) kommunikativ kompetens och
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integration hos Naren utan snarare till funderingar om engelskans roll som
högstatusspråk.
Bland deltagarna märks flera olika kommunikationsstrategier som tas till
för att fylla luckor i den egna kompetensen. Att strategier används är ett
tecken på att interaktionsdeltagarna arbetar aktivt för nå flyt och ömsesidig
förståelse. Jag ser alltså strategianvändning som något positivt, som en viktig
resurs i strävandet efter att uppnå ömsesidig förståelse och en lyckad integration på arbetsplatsen. Jag vill hävda att det krävs kommunikativ kompetens
för att använda olika verbala strategier. Bristande kommunikativ kompetens
skulle troligtvis resultera i problematiska sekvenser som aldrig klaras upp,
alltså sekvenser där ömsesidig förståelse aldrig uppnås. Sådana frekvenser
finns det ytterst få av i företagsmaterialet.
Genom de kommunikativa profilerna framgår att de fem andraspråkstalarna väljer lite olika verktyg för att skapa fungerande arbetsplatskommunikation. Att kollegerna i normalfallet reagerar som man kan vänta på deltagarnas interaktion talar för att alla fem har hittat verktyg som passar den
egna kunskapsnivån, den omgivande kommunikationsmiljön och Företagets
förväntningar, vilket i sin tur vittnar om en god kommunikativ kompetens.
Jag vill påstå att deltagarna i företagsstudien besitter en god portion sociolingvistisk kompetens och en bred strategisk kompetens. En slutsats man kan
dra är att det inte finns en nyckel till framgång och integration i arbetslivet
för andraspråkstalare, utan flera. Några av de nycklar deltagarna i företagsstudien använt för att låsa upp arbetslivets dörrar är medvetenhet och reflektion kring språk och kommunikation, relationsskapande interaktion och
användning av olika strategier, i såväl tal som skrift.

10.2.2 Arbetsmarknad och utbildning
Det finns anledning att fråga sig i vilken utsträckning de mycket goda
kunskaper i svenskt tal- och skriftspråk som ofta efterfrågas i anställningssammanhang verkligen behövs ute i arbetslivet. Man kan också fråga sig vilken typ av språkkunskaper det egentligen är som behövs på arbetsmarknaden.
För tjänstepersonen Narens vidkommande fungerade till exempel de första
åren vid Företaget bra, trots att han enbart kommunicerade på engelska. Naren har ändå valt att lära sig svenska. Att Naren håller fast vid engelskan i
skrift tycks inte vålla några som helst bekymmer. Som konstaterats tidigare i
avhandlingen är det lätt att tro att kunskaper i det svenska språket är viktigare ju mer kvalificerade arbetsuppgifter man har. Utifrån den kommunikation
jag tagit del av i min studie vill jag mena att tendensen pekar i motsatt riktning. Tjänstepersonerna kan, i likhet med Naren, sköta sina arbetsuppgifter
och ta del av viktig information utan kunskaper i det svenska språket, så
länge de behärskar engelska. I avhandlingens inledning har jag nämnt att
goda kunskaper i svenska många gånger är ett krav vid nyrekrytering, med
undantag för vissa anställningar på hög expertnivå. Vid det multinationella
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företag där studiens deltagare arbetar tycks alla tjänstepersoner kunna klara
den kommunikativa vardagen utan kunskaper i svenska. Därmed inte sagt att
det svenska språket inte behövs. För den som vill förstå vad som sägs i fikarummet och som vill vara delaktig i den relationsskapande interaktion som
äger rum är det svenska språket betydelsefullt. Även för industriarbetarna är
det svenska språket viktigt. Här vill jag mena att den som inte talar och
förstår svenska halkar efter såväl yrkesmässigt som socialt och får svårt att
sköta sina arbetsuppgifter och nå lyckad integration.
Både Anna och Goran, studiens två industriarbetare, förklarar under
intervjun att det inte är det svenska språket som begränsar deras möjligheter
till vidare avancemang inom Företaget, utan det engelska. Goran förklarar
också under intervjun att han på den nuvarande arbetsplatsen inte har någon
glädje eller nytta av de skriftliga färdigheter han la ner mycket tid och möda
på att lära sig under utbildningen i svenska. Han menar att han tappat de
kunskaper han en gång hade och att han skulle känna sig mycket osäker om
han skulle tvingas skriva mer än enstaka ord och bokstäver på svenska. Inte
heller Anna skriver mer än enstaka siffror och bokstäver under en arbetsdag.
För industriarbetarnas vidkommande är muntliga kommunikativa färdigheter, med en stark orientering mot relationsskapande interaktion, det som
främst behövs under arbetsdagen. För tjänstepersonerna blir skriftproduktion
relevant, men den rent transaktionella skriftliga kommunikationen kan precis
lika gärna ske på engelska som på svenska. Jag kan alltså inte se att ett allmänt uttalat krav på goda färdigheter i svenska i såväl tal som skrift motsvarar de faktiska förhållandena vid Företaget, varken för industriarbetare eller
tjänstepersoner.
Något som behandlats utförligt tidigare i avhandlingen och även i föregående avsnitt är Carolinas efterlysning av en ordentlig introduktionskurs. Här
tror jag att arbetsmarknaden har någonting att lära. Carolina har under sin
uppväxt och studietid i födelselandet Colombia aldrig arbetat. Hon förklarar
under intervjun att man i Colombia inte alls sommarjobbar, praktiserar och
skriver examensarbeten i samarbete med näringslivet på samma sätt som
man gör här i Sverige. Hon har därför en känsla av att nyutexaminerade
civilingenjörer som studerat i Sverige är förberedda för arbetslivet på ett helt
annat sätt än vad hon själv var. Att hon frågade mycket i början berodde
många gånger varken på språkliga eller direkt kulturella svårigheter utan
snarare en osäkerhet inför arbetsmarknaden som kommunikativ arena.
Carolinas resonemang visar att en grundläggande introduktion till arbetsmarknaden, med fokus på den svenska, hade varit till stor hjälp.
Vad gäller undervisning i det svenska språket kan jag konstatera att deltagarna huvudsakligen känner sig nöjda med den svenskutbildning de fått.
Några menar att det är nödvändigt att skaffa sig ordentliga språkkunskaper
innan man börjar arbeta medan någon annan menar att man lär sig det man
behöver kunna först när man kommer till en arbetsplats. Jag vill mena att
båda resonemangen belyser viktiga aspekter. För att överhuvudtaget ta sig in
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på den svenska arbetsmarknaden krävs i normalfallet goda svenskkunskaper
och kanske även intyg på deltagande i svenskundervisning. Väl i arbete är
det ofta helt andra kommunikativa färdigheter än de man lärt i skolbänken
som krävs och efterfrågas. Sfi-utbildningen (Svenska för invandrare) och
annan motsvarande utbildning har tidigare kritiserats för att fokusera för
mycket på rent grammatiska färdigheter, vilket jag i föregående avsnitt
konstaterat att varken deltagarna eller kollegerna tycks bry sig så särskilt
mycket om. Att så är fallet är något man inom undervisningsväsendet borde
beakta i framtiden.
Det är svårt att utifrån företagsstudiens resultat komma med några konkreta förslag till lyckad arbetslivsförberedande undervisning i svenska. Jag
kan dock fastställa att närmare kontakt mellan utbildning och arbetsmarknad
är önskvärt och troligtvis väl investerad studietid. Delar av de introduktionskurser Carolina efterlyser skulle kanske kunna bakas in i svenskutbildningen.
Det finns också all anledning att fundera kring viktningen mellan grammatikundervisning och undervisning som utvecklar den sociolingvistiska och
strategiska kompetensen. Jag vill också mena att andraspråksinlärare som
ska förberedas för inträde på den svenska arbetsmarknaden redan på ett tidigt
stadium bör uppmärksammas på den rådande arbetsordningen, där man idag,
som konstaterats i avhandlingens inledning, fokuserar alltmer på den sociala
process som interaktion mellan människor innebär.

10.2.3 Metodiskt bidrag
Utöver de resultat som tagits upp i avhandlingens resultatkapitel och som
sammanfattats i föregående avsnitt i detta slutkapitel vill jag här kort lyfta
fram företagsstudiens rent metodiska utfall. Det har varit min målsättning att
beskriva de metoder som använts i studien och de metodiska överläggningar
som ägt rum så pass ingående att andra forskare vid intresse ska kunna tilllämpa liknande tillvägagångssätt.
Ett metodrelaterat grepp jag upplever som nytt i avhandlingen är att principen för studiens fältanteckningar explicitgjorts och att fältanteckningarna
sedan använts som stöd för resonemanget i avhandlingens resultatkapitel,
ibland genom direkta återgivanden av de renskrivna anteckningarna.
Företagsstudien har flera beröringspunkter med kommunikationsetnografin
där man utifrån ett omfattande material gärna hittar nya analytiska möjligheter.
I samband med kartläggningen av varje deltagares kommunikation på
arbetsplatsen uppstod ett behov av en modell som kunde beskriva den aktuella situationen i flera dimensioner. Behovet resulterade i skapandet av en
kommunikationsmodell av nätverkstyp (se avsnitt 5.2.2). Den modell jag
konstruerat har visat sig vara användbar för att ge en överskådlig bild av
varje deltagares kommunikation på arbetsplatsen. Modellen skulle kunna
användas även i annat kommunikativt kartläggningsarbete.

274

Ytterligare något jag funnit behov av och därför utvecklat i avhandlingen
är en figur över professionella och sociala kommunikativa aktiviteter samt
deras förhållande till transaktionella respektive relationella handlingar (se
figur 8). Även här är det min förhoppning att modellen ska kunna användas
av andra forskare som ser ett behov av att skilja övergripande aktiviteter från
specifika handlingar i kommunikativa sammanhang.
För att lyfta fram det mest karakteristiska i varje deltagares kommunikation,
utifrån samtliga kommunikativa aktiviteter och handlingar som behandlats i
avhandlingen, har kommunikativa profiler sammanställts. De kommunikativa
profilerna ger enligt min mening möjlighet att sammanfatta ett omfattande
material, vilket kvalitativ forskning ofta kännetecknas av.

10.2.4 Slutord med utblick
Företagsstudien har en kvalitativ ansats, vilket innebär ett närstudium av ett
fåtal individer. I avhandlingen har fem forskningsfrågor och fem individer
behandlats. I de fem deltagande andraspråkstalarnas vardagliga yrkesutövande ingår olika kommunikativa aktiviteter. De kommer också i kontakt
med många olika personer under en arbetsdag, vilket möjliggjort iakttagelser
på såväl individ- och gruppnivå som företagsnivå. I detta avslutande avsnitt
vill jag lyfta mitt resonemang från att fokusera individuella drag till att ta
upp det mer generella. Jag vill också ventilera några tänkbara framtida
forskningsfrågor. Det handlar om fortsatt forskning utifrån företagsmaterialet
samt vidare forskning kring andraspråkstalares kommunikation i arbetslivet.
Det är min förhoppning att resultaten från företagsstudien har gett insikter
om hur man inom arbetslivet i ännu större utsträckning än vad som sker idag
kan och bör dra nytta av den resurs som personer med annan språklig och
kulturell bakgrund utgör. Först och främst kan jag, i likhet med andra som
studerat kommunikation vid större företag, konstatera att det finns gott om
outnyttjad språklig och kulturell kompetens på den svenska arbetsmarknaden.
Inte någon i företagsstudien säger sig ha haft direkt nytta eller glädje av sitt
förstaspråk i mer professionella sammanhang, ett uttalande som stämmer väl
överens med mina iakttagelser under observationerna. Jag vill påstå att ett
flerspråkigt, och inte enbart tvåspråkigt, företagsklimat skulle gynna såväl
företagen själva som deras kunder och anställda. Många andraspråkstalare
utgör i detta hänseende en rik men outnyttjad källa.
Jag har också kunnat konstatera att de fem deltagarna i företagsstudien
besitter en hög språklig medvetenhet och en förmåga att kunna reflektera
kring och beskriva den egna kommunikationen. Denna medvetenhet och
reflektionsförmåga torde komma väl till användning i många sammanhang
där det handlar om att analysera och dra slutsatser om en kommunikativ
situation, för att sedan kunna agera på ett prefererat sätt. Jag kan också
konstatera att deltagarna är skickliga på att hitta kommunikationsstrategier
som passar de egna behoven, vilket får mig att tro att de även i andra sam275

manhang är beredda att söka och hitta strategier som underlättar arbetsvardagen. Flerspråkighet främjar den kognitiva utvecklingen och ger ett flexibelt tänkande vilket till exempel gynnar problemlösning, alltså egenskaper
som torde efterfrågas på alla arbetsplatser.
Något annat som framgått av studiens resultat är att det bland deltagarna
själva såväl som bland deras kolleger finns en bild av att de som har en
annan språklig och kulturell bakgrund än majoriteten har lättare för att säga
ifrån och ta tag i en oönskad situation. Jag har i min studie kopplat detta till
en tanke om att den som är asymmetriskt missgynnad upplevs som mindre
hotfull och därför har lättare att ta upp känsliga ämnen. Anställda som kan
säga ifrån och kan göra det på ett icke-ansiktshotande sätt utgör en värdefull
resurs i många sammanhang.
Företagsstudiens empiri är omfattande. För att öka tillförlitligheten har
materialet samlats in genom samverkan mellan olika metoder. Anmärkningsvärt ofta under mina observationer har jag genom deltagarnas intervjusvar känt igen mig i olika situationer. Upprepade gånger har jag slagits av
deltagarnas förmåga att ge träffsäkra beskrivningar, av såväl egna som
andras kommunikativa förehavanden. Att intervjusvaren tycks stämma väl
överens med den verklighet jag sedan observerar ger anledning att tro att
även de övriga intervjuer som genomförts inom ramen för företagsstudien,
tretton till antalet, utgör ett relativt tillförlitligt material. Dessa intervjuer har
i avhandlingen inte ägnats någon större uppmärksamhet men de utgör ett
möjligt material att arbeta vidare med.
En annan företeelse som skulle kunna studeras vidare är de berättande
inslag som förekommer i intervjuerna. I kapitel 5 kommenterar jag vid ett
tillfälle (se fotnot 23) de långa sekvenser av berättande karaktär som förekommer i en av intervjuerna med de fem deltagarna. Jag konstaterar där,
såväl som här, att det i denna avhandling inte funnits utrymme att närma sig
den narrativa analysen, men att detta är en tänkbar uppgift för kommande
arbete med företagsmaterialet. Ett annat spår som säkerligen kan ge intressanta resultat är ett fortsatt studium av det jag valt att kalla ”språkliga kryddor”.
I min studie har svordomar tagits upp till diskussion. Det vore dock intressant att studera andraspråkstalares bruk av andra förstärkningsord och kanske
även idiomatiska uttryck.
I KINSA-projektets startskede fanns en tanke om att genomföra komparativa analyser mellan företagsstudien och sjukhusstudien. Några jämförelser
har gjorts i de gemensamma rapporter som publicerats inom projektet (se
Andersson & Nelson 2005a, 2005b). Komparativa analyser utgör således en
potentiell fortsättning på projektarbetet. Ytterligare något jag utifrån de
erfarenheter jag vunnit genom företagsstudien ser som ett framtida forskningsområde är den två- eller flerspråkiga och mångkulturella bakgrundens
vinster för kommunikationen i arbetslivet. Alltså sammanhang i arbetslivet
där kommunikationen fungerar särskilt bra, och där utgångspunkten är att så
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är fallet tack vare och inte trots att personen i fråga är andraspråkstalare.
Några sådana vinster har tagits upp i inledningen till detta avsnitt.
Det vore också mycket intressant att göra longitudinella studier och följa
vuxna andraspråkstalare hela vägen från ankomst till Sverige, via språkinlärning och arbetssökande, fram till ett inträde på den svenska arbetsmarknaden. För ett par av deltagarna i företagsstudien tog det, enligt min
åsikt, en orimligt lång tid att nå en fast anställning. Att hitta faktorer som kan
förkorta denna tidsrymd skulle såväl samhället som den enskilda individen
vinna på.
När jag frågade företagsstudiens arton intervjupersoner om intresse av
fortsatt medverkan i min studie svarade så gott som samtliga att om de
genom sin medverkan kunde underlätta för någon annan människa så ställde
de gärna upp. De fem deltagare som valdes ut för fallstudier har alltså låtit
sig intervjuas, observeras och spelas in för att om möjligt hjälpa andra, även
om det stundtals säkert varit påfrestande för dem själva. Jag hoppas att jag
genom denna avhandling gett de fem deltagarna möjlighet att på något sätt
hjälpa någon annan.
Det vore intressant, och också fullt möjligt, att göra ett återbesök på Företaget. Genom några avslutande telefonsamtal har jag kunnat konstatera att
samtliga deltagare än idag, 2010, arbetar kvar. Carolina förklarar att ”det har
gått bra för mig”. Hon är idag försäljningsansvarig på en annan avdelning
och ser det nya uppdraget som ett steg i rätt riktning. Anna arbetar kvar i
samma byggnad som tidigare, men har till viss del bytt arbetsuppgifter. Igor
är verksam vid samma avdelning som då han blev observerad. Naren berättar
att han ”blivit sponsrad av Företaget” och att han studerat i två år och tagit
ytterligare en examen, vid Handelshögskolan. Han tillämpar sina nya kunskaper i arbetsvardagen och är idag produktansvarig. Goran arbetar vidare
vid ”lajnen” på samma avdelning som tidigare. De fem deltagarna är alltså
fortfarande i arbete.
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Summary

Most people spend a significant part of their adult lives at a place of work.
Usually, work is not just about earning money, but also about the chance to
be part of a community, to do something of benefit to society, and to use and
develop one’s own skills and creativity. Individuals who end up outside the
labour market can easily find themselves excluded from other contexts as
well. For someone born outside Sweden, a job is a major stepping stone towards
integration more generally. From the standpoint of both the individual and
the wider economy, therefore, it is of great importance that people who
move to Sweden are drawn into the employment market as soon as possible.
This thesis presents a study of the everyday communication of second
language speakers in a major Swedish company. Known as the Company
Study, it was undertaken as part of a research project entitled The Communicative Situation of Immigrants at Swedish Workplaces (KINSA). The
overarching aim of the project, and of the present study, is to identify communicative factors that appear to have a positive impact on the integration of
second language speakers in the workplace and in their immediate work
team. A hypothesis being pursued across the project as a whole is that the
relative success of second language speakers is affected by the communicative interaction between different actors in the workplace, and that that interaction in turn is shaped by the sociocultural climate in which it takes place
(Gunnarsson 2002: 4). In addition to the Company Study, the project
includes an investigation of the communicative situation of second language
speakers at a large hospital (Andersson 2009). At both workplaces, fieldwork was carried out and a large body of empirical data collected.
The analyses undertaken as part of the Company Study are concerned
with the area of discourse and discourse analysis. Spoken and written
language are studied from a functional point of view, which sees discourse
as language in use in interaction between people. In this context, I take
language to include both naturally occurring talk and naturally occurring
writing. The communication situations observed, and also the introductory
interviews of a semi-structured nature that were conducted, are treated as
language in use. A functional definition of discourse assumes that there is an
interrelationship between language and context (cf. Schiffrin 1994: 34 ff.),
and that discourse is a socially and culturally organised way of communicating.
A key idea from social constructivist theory is that reality consists of
social constructions in which people, with their varying knowledge and
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experience, become active creators of meaning and structure. In the present
study, interaction takes place between individuals with different linguistic
and cultural backgrounds, and this, it has been assumed, could influence the
creation of situated meaning. Social constructivist thinking is an important
background to the discourse-related and sociolinguistic theories that are
applied in this thesis. Interactional sociolinguistics and also the ethnography
of communication have inspired the theoretical approach of the study (see
Chapter 3) and the choice of method (see Chapter 4). Theory and method are
closely linked here, and sometimes intertwined.
The data for the study, which are presented in Chapter 4, were collected
by means of two methods often used in ethnographic research: interviews
and participant observation. The second language speakers taking part in the
study all came to Sweden as adults from countries outside the Nordic region
where non-Germanic languages are spoken. All the participants have secured
permanent employment and seem to be happy at their present place of work.
In all, eighteen interviews were conducted and all of them were recorded on
tape. Five of the eighteen interviewees were subsequently selected for case
studies involving participant observation. During the process of observation,
detailed field notes were taken and both audio and video recordings made. In
so far as the company’s rules on photography permitted, various settings and
situations were also photographed. In addition, texts read and produced by
the second language speakers during the observation period were collected
in. The five individuals who were observed and recorded are presented in
Table 1, which includes details of each participant’s code name, gender, type
of occupation (office or industrial worker), first language, number of years in
Sweden at the time of observation, age, level of education in his or her country of origin (C standing for complete education, V for vocational school, U
for university), and number of years with the company.
Tabell 5. Case studies and participants in the study.
Case Code name
Type of First language Years in Age Edu- Years with
/ gender
occupation
Sweden
cation Company
F1
F2
F3
F4
F5

Carolina / F
Anna / F
Igor
/M
Naren / M
Goran / M

Office
Industrial
Office
Office
Industrial

Spanish
Polish
Slovene
Konkani/Eng.
SerboCroat

4
16
13
8
11

27
42
58
37
42

UC
VC
UC
UC
U 1 yr

2
3
13
8
7

On the basis of the study’s overarching aim of identifying communicative
factors that appear to have a positive impact on the integration of second
language speakers in the workplace and in their immediate work team, two
subsidiary aims were formulated. One was to map out the communication of
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five permanently employed second language speakers during an ordinary
working day at a major Swedish company. The other was to analyse their
involvement in communicative activities of both a professional and a social
nature. The analyses of these activities focus on the interaction between the
five study participants and their fellow employees, in terms of what the
participants themselves, and to some extent their colleagues, do to promote
mutual understanding and good relations at their place of work.
Given the defined aims of the study, five key issues become relevant. The
first concerns the five participants’ communicative networks and what they
look like, which individuals they communicate with in the course of a
normal working day, what languages they use, what communication channels they choose or are expected to employ, and how spoken and written
language are related. In this context, questions are also asked about whether,
and if so how, type of occupation, gender, and linguistic and cultural background affect the participants’ communicative networks and behaviour. The
second issue is what communicative activities participants are involved in
during the working day and whether those activities differ depending on type
of occupation, gender or some other variable. This raises questions about
how the participants handle, on the one hand, the more task-oriented (transactional) communication that occurs in connection with different activities
and, on the other, the more social and relationship-building (relational)
communication that takes place. A third fundamental issue relates to the kind
of interaction, so important in working life, that helps to establish good relations. What do the participants in the study do to promote and maintain good
relations, collegiality and team spirit in their workplace? Fourth, questions
are asked about the interactional give-and-take between participants and coworkers. What do the participants do to foster mutual understanding and
agreement, and what do their colleagues do? Fifth, and finally, it may be
noted that in each participant’s communication there are recurring patterns
and characteristic features, which create a kind of profile. Here, questions
are asked about what this communicative profile looks like for each of the
participants, and whether anything in these profiles can be assumed to influence what is the main concern of the study: the potential for positive integration in the workplace and in an employee’s immediate work team.
Chapter 5, which is the first results chapter of the thesis, maps out each
participant’s everyday communication in the workplace, as well as creating a
platform for further analysis at various levels. To give a clear overall picture
of participants’ communicative activities and to answer the question concerning the nature of their communicative networks, I created a communication model of a network type (see Figure 2 in 5.2.2 for a prototype). The
process of mapping their communication, both oral and written, revealed
quite appreciable differences between the participants, differences which in
certain respects can be directly linked to the external context: to the type of
occupation involved and the tasks performed. Type of occupation appears to
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be the sociolinguistic variable with the greatest impact on day-to-day communication. The participants are faced with different communicative tasks
and also have differing views as to where the greatest challenges lie, whether
it be in speech or writing, in more professional or more social contexts, or in
Swedish or English. Whatever the challenges, the five participants seem to
have found ways of achieving effective communication at their place of
work.
One decisive difference between the two occupational groups is that the
three office workers are expected to be able to communicate without difficulty in English, both spoken and written. The industrial workers Anna and
Goran have a more limited command of English, and both explain during
their interviews that it is their knowledge of English, rather than Swedish,
that affects their prospects of promotion within the company. It might be
thought that proficiency in Swedish would be more important, the more
qualified the work a person had to do. In the present study, however, the
opposite tendency seems to hold. White-collar staff are able to perform their
duties and access important information, even if they neither understand,
speak nor write Swedish. As long as they have a command of English, they
can function professionally and engage in everyday communication all the
same. For those working on the factory floor, the situation is different. A
blue-collar employee who does not speak and understand Swedish is in
danger of being left behind both professionally and socially, and will have
difficulty carrying out his or her work and achieving integration in the
workplace.
Regarding written production, too, considerable differences can be
observed between the two groups of employees. The office workers spend a
significant part of their working day reading and writing, relatively often in
English, whereas the industrial employees rarely write anything more than
single words or letters when marking various products. Remarkably, the
company does not make use of the language skills of any of the five participants, other than their knowledge of English.
In Chapter 6, on the basis of Levinson’s activity theory (1979), the bulk
of the participants’ communication is linked to seven different communicative activities. Three of these – talk during scheduled meetings, problemsolving talk with a colleague/colleagues, and task-oriented reading and
writing – are seen as more professional, i.e. more related to business, tasks
and results, while another three – talk during lunch and coffee breaks,
extended small talk while working, and reading and writing with a social
purpose – are identified as more social. Social communicative activities
focus on people rather than tasks, and are primarily oriented towards social
interaction and building relationships. Professional and social types of communicative activity overlap and can best be seen as a continuum. In addition
to these activities, a further interesting phenomenon may be noted, namely
activities linked to voluntary responsibilities. Carolina, a white-collar
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employee, chairs an association for young newcomers to the company, the
Colleagues Club (CC). Industrial worker Anna, along with three female coworkers in the building, runs a non-profit snack and meal bar. Voluntary
work of this kind is only undertaken by the female participants in the study.
The overall picture emerging from the analysis is that the occurrence of different communicative activities varies, and that this variation can often be
linked to the type of occupation, personality and gender of the participants.
In conjunction with a communicative activity, various communicative
acts take place. A distinction can be made between acts that are transactional, i.e. business-, task- or result-oriented, and those that are relational, i.e.
concerned with establishing and maintaining interpersonal relations. A point
emphasised in the thesis is that both transactional and relational acts can
occur in all types of activity, which means that participants may very well
submit a report during their lunch break, for example, or joke during a scheduled meeting. I have created a model that clarifies the relationship
between professional and social communicative activities and transactional
and relational communicative acts (see Model 3 in 6.1). This model shows
that there is, after all, a certain preference for – i.e. an expectation of – transactional acts in connection with professional activities and relational acts in
conjunction with social activities. Analysis of the data shows that relational
acts during a professional activity can cause difficulties for the study participants. Office worker Carolina, for example, explicitly states: ‘I don’t understand what you’re saying’, when a colleague suddenly makes a relationshiporiented utterance in the middle of a scheduled meeting.
A newcomer to Swedish working life may have difficulty interpreting the
activities and communicative acts that occur in the course of an ordinary
working day. The Swedish notion of a coffee break, or fika, for instance, can
be quite an unfamiliar and complex concept to be confronted with. It
involves much more than simply consuming a cup of coffee, as white-collar
worker Naren clearly shows during his interview that he has understood (see
Example 35 in 6.4.2). He describes the Swedish coffee break as ‘unique’,
which it can no doubt be said to be, not only because it actually exists and is
encouraged by superiors and the company management, but perhaps more
particularly because it serves so many different functions, not least in terms
of establishing contact and building relationships. Communication during
lunch and coffee breaks differs between the two occupational groups. The
factory-floor workers always go off to the lunch room for their breaks, which
generates a good deal of small talk, while the three office workers often have
a coffee at their computers. The data suggest considerable awareness on the
part of all the participants regarding the activities they are involved in and
the communicative acts they handle during a working day. Naren’s reasoning
regarding the coffee break points to a high degree of metalinguistic and metacultural awareness.
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The fieldwork for the study and analysis of the data collected revealed
various forms of relational interaction to be a prominent feature of the
participants’ everyday communication, as is discussed in Chapter 7 of the
thesis. Three phenomena to which particular attention is paid, and which
have also been explored in earlier research (e.g. Fletcher 1999, Holmes
2006), are the relational practices of humour, compliments and narratives.
These are considered to help construct and reinforce good relations, collegiality and team spirit between participants and fellow employees. Other
words and phrases noted in the data, which appear to play a part in building
relationships, are swear words and greetings. These are examined in Chapter
8 and, like relational practices, are not considered directly necessary to
achieving transactional goals or understanding, but are nevertheless seen as
serving a certain function in communication. In earlier workplace research,
swearing and greeting phrases have rarely been studied more closely in connection with the construction of group solidarity and good relations.
The relational practice of humour is, not unexpectedly, present in all the
workplaces observed here, but is particularly conspicuous, in both extent and
character, in the case of the industrial worker Goran. He is the only participant, for example, who utters a humorous remark that serves as a marker of
power. It alludes to a lack of competence on the part of the other shift and
helps to strengthen group cohesion among his own shift by creating a sense
of ‘us’ and ‘them’. As I interpret them, all the jokes and funny remarks
uttered by the participants serve relational functions. Although the participants point out in their introductory interviews how difficult it is to joke in a
second language, I can find no instance of a joke produced by a participant
giving rise to an enduring misunderstanding.
When it comes to the production of compliments and other positive
appraisals, the two women in the study stand out. Carolina is particularly interesting, as she gives considerably more compliments in writing than orally.
My study of positive appraisals also shows that compliments can be used to
break down asymmetries. One example of this occurs in a conversation
between Anna and her section manager Lars, in which Lars helps to level out
prevailing asymmetries by means of a joke.
As for narratives, few instances are to be found in the audio recordings of
the three office employees Carolina, Igor and Naren. For the industrial
workers Anna and Goran, on the other hand, the telling of stories and anecdotes makes up a significant share of everyday workplace communication.
Through such narratives, they both draw attention to their origins and their
bilingualism on several occasions. Storytelling helps to foster a pleasant
working climate and good relations in one’s immediate work team. In relational contexts, a second language speaker is able to contribute specific
experiences and introduce new perspectives to the interaction. It could be
said that some of the participants’ contributions to such relational interaction
were in fact only possible because of their cultural and linguistic back283

ground. Another type of communicative situation in which that background
seems to be an advantage is also mentioned in the thesis, namely situations
which for some reason could be felt to be sensitive or awkward. Perhaps an
asymmetrically disadvantaged person can more easily convey an unwelcome
message, for example ask for payment of debts, as Anna does for the snack
bar, in a way that is not perceived as directly threatening to face.
From the recordings studied more closely in Chapter 8 with a focus on
swearing, it emerges that all the participants swear more than their
colleagues. The one who does so most is the oldest participant, Igor. Anna,
too, swears frequently, and at regular intervals in contexts in which it would
not be expected. Among the expletives uttered by participants, only expressions in general use in Swedish are found. In other words, there are no
borrowings or translations from their first languages. Swearing can serve a
variety of functions. In the data collected, there are examples of swear words
uttered at moments of frustration and stress, often prompted by an uncooperative computer. In addition, swearing seems to serve as an expression of solidarity and group belonging.
Earlier studies have shown that the commonest greeting phrases in institutional contexts are neutral or formal (see for example Lindström 2000). In
Chapter 8 of the thesis, informal greetings and the neutral hej (‘hello, hi’) are
shown to be the dominant forms used by the five participants. It is also noted
that several of them, especially Anna and Goran, are very active in their use
of greetings. They often look out over the workplace, greeting anyone they
make eye contact with. The participants’ greeting practices appear to be
clearly geared to promoting solidarity and good relations.
A readiness and an ability to express themselves in interesting and relationship-building ways, involving humour, compliments, narratives, swear
words and greetings, are a distinguishing mark of the participants in the
study. Spicing up one’s language in various ways can be seen as a sign of a
positive attitude to and interest in the target language and its speakers.
From the discussion in Chapter 9, it emerges that the great majority of the
participants’ colleagues seem very willing and inclined to provide them with
linguistic support, or ‘scaffolding’. There are several sequences in the data in
which a fellow employee offers a participant a certain word or expression by
way of support and to ensure that mutual understanding is achieved. Such
sequences are particularly common in communication involving the industrial worker Anna. The scaffolding provided is confined almost exclusively
to the lexical level. That is to say, co-workers react to the second language
speakers’ choices of words, not to purely grammatical shortcomings. In the
case of office worker Carolina, however, there are situations which I
interpret as reflecting a certain lack of interest on the part of colleagues in
offering scaffolding of this kind. My field observations of her provide a
number of examples of this, including a very interesting one in which a male
colleague gives linguistic support, but where it seems primarily to be a way
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for him to exert power and consolidate prevailing asymmetries. I therefore
see it as a form of scaffolding designed as a marker of power. In my opinion,
Carolina handles the situations that arise in a good, matter-of-fact manner.
Chapter 9 also includes a study of fellow employees’ strategies to understand and be understood. The number of sequences in which colleagues
explain, rephrase, exemplify or otherwise simplify their language in order
for participants to understand them is limited, and not particularly striking.
This suggests that, in most cases, colleagues do not feel a need to adapt their
language to enable the participants to understand. Nor do they, to any
remarkable extent, seem to need to correct participants or to follow up their
own utterances with questions to check on their interlocutors’ comprehension.
From the data collected it is concluded that the participants possess a
good degree of strategic competence. They have developed and apply different strategies, based on their own needs and abilities. An interesting strategic
action, described in more detail in 9.4, is Carolina’s habit of copying and
saving useful phrases from other people’s emails. She has thus built up a
kind of phrase bank of ‘prefabricated’ expressions. Another phenomenon I
find striking is white-collar worker Naren’s code switching. When he writes,
he does so exclusively in English, but in oral contexts he constantly switches
between Swedish and English. Despite switching of both single words and
longer expressions, mutual understanding is achieved. Another of Naren’s
strategies is to use prefabricated phrases. Remarkably often he begins his
utterances with ‘Som man kan säga’ (‘As you might say’), which can be
seen as strategy for getting started quickly, gaining time and keeping his
turn. Industrial worker Goran says that he sometimes does not bother to ask,
even though he has not understood what has been said. He is the only
participant who draws attention to his use of avoidance strategies.
In the final chapter of the thesis, Chapter 10, I summarise my picture of
the participants in communicative profiles, which show that these five
second language speakers choose slightly different tools to achieve effective
workplace communication. The fact that their colleagues normally react as
can be expected to their interaction indicates that all five have found tools
suited to their own linguistic abilities, the communicative setting and the
company’s expectations, which in turn testifies to a good level of communicative competence. The participants give the impression that they are metalinguistically and metaculturally aware and, in addition, capable of putting
their thoughts and reflections into words. In all my observations of them, I
was struck by how familiar I found the various situations arising, thanks to
the descriptions they had given in their introductory interviews. My interpretation is that the participants’ communicative competence and their metaknowledge have a positive impact on their integration in the workplace and
their immediate work team.
The basic approach of the present study was to focus on the positive, in
order to learn lessons from the things that work and that seem to result in
285

participation and involvement in the workplace. Nevertheless, it should be
mentioned that one of the five participants in particular, the office worker
Carolina, does meet with a certain resistance. She is the only one who
shows, by her words and actions, that she wants to get ahead, to go ‘a long
way’ as she herself puts it in her interview. A young, female second
language speaker intent on making a career for herself seems to be perceived
as a threat by some of her colleagues. In sharp contrast to Carolina is the
factory-floor employee Anna. She makes not the slightest claim to career
advancement, and her role as a female second language speaker appears, if
anything, to have a disarming effect. She is given, and takes, a great deal of
relational communicative space, and receives linguistic scaffolding, encouragement and appreciation from her fellow employees.
The research presented here is qualitative in approach, involving a close
study of a small number of individuals. Five research questions and five
individuals have been examined. The communicative situations in which the
participants are involved bring them into contact with many different people,
however, making possible observations not only at the individual, but at the
group and company levels as well. In the final chapter of the thesis therefore,
and at the end of this summary, I move from a focus on individual characteristics to a more general discussion.
For many employers in Sweden, a knowledge of spoken and written Swedish is a basic requirement of anyone wishing even to be considered for employment. This study has shown that the real demands and expectations of
working life are rather different. The industrial workers at the company studied very rarely express themselves in writing, while office staff can get
through their entire working day using only English. That is not to say that a
command of Swedish is not important. To be able to participate and share in
all the activities occurring, not least the more social ones, and to be able to
move on to new tasks or another place of work in the future, it is necessary
to keep all doors open and one’s knowledge of Swedish alive.
Second language speakers are not only a multilingual and multicultural
resource on the labour market. This study has also made it clear that there
are communicative situations, not least face-threatening ones, in which
linguistic and cultural asymmetries can mitigate the potential threat, making
second language speakers a valuable resource in situations of a sensitive character.
There is reason to believe that second language speakers who are given a
chance on the Swedish job market will do well, so long as they do not set
their career sights too high. The question then is who is in fact given that
chance, and why it is that the eighteen people interviewed in this study have
managed to secure permanent employment. The fact that all eighteen agreed
to be interviewed, and that all but one were prepared to participate in a
second stage of the study and to be observed over the course of several
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working days, demonstrates an interest in questions relating to workplace
communication on the part of this group of second language speakers.
In the five participants subsequently chosen for closer study and observation,
I see that interest in communication, and especially in relational interaction,
combined with a high level of awareness, as a strong contributory factor
behind the successful integration and socialisation of all five into their immediate work team and their company.
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Bilaga 1. Transkriptionsprinciper

De samtal som återges i avhandlingen har transkriberats utifrån ett transkriptionssystem som utvecklats av Jeffersson och som presenterats av Hutchby &
Wooffitt (1998). Systemet har anpassats till företagsstudiens syfte och väsen,
med försök att göra de återgivna samtalssekvenserna så läsarvänliga som
möjligt. Av den anledningen har jag till exempel valt att markera namn med
inledande versal. Något jag funnit behov av att markera är ord och bokstäver
som uttalas på engelska i en i övrigt svenskspråkig kontext. Engelskt uttal
har markerats med kursiv stil.

(2.0)
(.)
xxx
(monitor)
((skrattar))
flu[
dom
=
.hh
hh
*jobbar*
så
micro
?
n
p

pauslängd uttryckt i sekunder
paus kortare än en sekund
ohörbart tal (ett x motsvarar ungefär ett ord)
osäker tolkning
metakommentar, beskriver vad som händer
talaren avbryter sig själv
samtidigt tal inleds
sägs med emfas
latching, yttranden fogas direkt till varandra
hörbar inandning
hörbar utandning
tal under skratt
uttalat med svag röst
engelskt uttal (sägs på annat språk)
frågeintonation
markant stigande intonation
markant sjunkande intonation
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Bilaga 2. Projektbeskrivning
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