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Sammanfattning 
I en organisation påverkas alla av hur kommunikationen fungerar, så det är av stor vikt att 
språkliga och kommunikativa problem kan hanteras. Oftast finns en rad styrdokument för att 
hantera just språkliga och kommunikativa problem, men också för att synliggöra organisation-
ens mål och visioner och för att planera förändringar. Syftet med den här studien är att genom 
en kommunikationsanalys beskriva hur en individs kommunikativa kompetens värderas i en 
organisation. Dessutom undersöks hur risker och möjligheter är relaterade till individens kom-
munikativa kompetens och vilka styrdokument som kan vara relevanta för att ta till vara på just 
den kompetensen. 

Medierad diskursanalys (MDA) används som grundteori och som analysmetod. Metoden för in-
samlingen av material har främst haft en etnografisk ansats och materialet består av intervjuer 
med en utvald person och olika typer av textdokument. Intervjupersonen är samordnare vid ett 
forskningsinstitut i Mälardalen. Utifrån analysbegreppen historisk kropp, interaktionsordning 
och situationens diskurser analyseras intervjupersonens bakgrund, relationen till de övriga 
deltagarna, skickad e-post och ett par styrdokument.  

Det visar sig att kommunikativ kompetens kan vara svårt att ta till vara om det inte finns styr-
dokument med tydlig ansvarsfördelning och tydliga riktlinjer. Sådana styrdokument behöver 
följas, vilket visar sig kan vara problematiskt beroende på hur organisationen väljer att arbeta 
med dokumenten. Både Heide m.fl. (2012) och Erikson (2011) poängterar värdet av gemen-
samma mål i organisationen och att en strategi bör finnas i syfte att beskriva hur dessa mål ska 
uppnås. Organisationen behöver veta hur de ska ta tillvara på kommunikativ kompetens och hur 
sådan kompetens ska värderas. Annars kan de gå miste om värdefull kunskap som inte går att 
läsa sig till.  
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1. INLEDNING 
I Sverige finns idag ca 50 universitet och högskolor, men om man är intresserad av forskar-
utbildning är det endast 26 lärosäten som man kan vända sig till (Universitetskanslersämbetet, 
u.d.). Där det finns utbildning från grundnivå till forskarnivå är det inte ovanligt att det finns ett 
stort antal anställda och en viss struktur hålls för att sköta ett universitet. Det finns till exempel 
en rektor och en styrelse som ska fatta beslut. Men mellan styrelsen och studenterna finns vanli-
gen en mängd olika titlar och roller. Där finns allt från lärare till chefer och ofta används flera 
språk både organisatoriskt och på utbildningsnivå. Ibland kan detta vara problematiskt, vilket en 
del forskare belyser (Hult 2010, Källkvist & Hult 2014), men ibland kan det visa sig att proble-
matiken inte beror på själva flerspråkigheten, utan på andra kommunikativa faktorer. Då kan det 
vara givande att göra en kommunikationsanalys för att kartlägga kommunikationen och tydlig-
göra problematiken.  

Kommunikation är en process (Heide m.fl. 2012, Erikson 2011, Lundgren 2009) vilket innebär 
”att kommunikation inte är detsamma som budskapet” (Heide m.fl. 2012:25) och inte kan lik-
ställas med kommunikationsmedel eller medier (2012). Med detta i bakhuvudet kan man ut-
forma styrdokument som hjälpsamma vägvisare i arbetet med kommunikationen. Men för att 
komma till bukt med problematiken är sättet att arbeta med styrdokumenten avgörande, vilket 
hänger ihop med ett tydligt ledarskap (Heide m.fl. 2012, Erikson 2011). 

1.1 ORGANISATIONEN 
En person vid ett forskningsinstitut i Mälardalen har valts ut som intervjuperson i den här 
undersökningen. Forskningsinstitutet är en stor organisation som bedriver grundutbildning, 
forskarutbildning och forskning. Under rektorn lyder en verksamhetsstyrelse för varje område. 
Dekanerna bestämmer hur dessa styrelser ska samverka. Prefekten lyder direkt under rektorn 
och har ansvar för sin sektion, vilken varierar i storlek med allt från 200 till 1000 personer. 
Biträdande prefekt ska vara prefekten behjälplig och i den här studien är det den biträdande 
prefekten som är intervjuperson. Under prefektskapet lyder administrationen, där det finns en 
administrativ chef som är ansvarig för en administrativ enhet, i vilken personalavdelningen 
ingår.  

Då forskningen sker i nära samarbete med olika verksamheter i samhället finns många anknutna 
medarbetare utspridda i länet. Anknutna är de som inte är anställda på forskningsinstitutet men 
som utför forskning där. För att säkerställa och upprätthålla kvalitet och medarbetarskap krävs 
ett omfattande administrativt arbete, vilket ställer höga krav på samarbete inom organisation-
ens olika områden och avdelningar. Resten av verksamheten består av avdelningschefer, grupp-
ledare och medarbetare och det är den administrativa chefen som har det högsta ansvaret för att 
verksamheten fungerar administrativt. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med den här studien är att, genom en kommunikationsanalys, beskriva hur kommunikativ 
kompetens värderas på en flerspråkig arbetsplats. Om man anser att någonting är till nytta eller 
av vikt kan det vara en anledning att sätta värde på det. Vidare vill jag undersöka vilka styrdoku-
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ment som kan tänkas var aktuella när en organisation ska ta till vara en individs kommunikativa 
kompetens. Jag kommer att kartlägga hur intervjupersonens kommunikationsbanor ser ut, alltså 
vilka hon kommunicerar med i sitt arbete, då det ger en översikt över det aktuella läget. Med det 
som utgångspunkt till analysen finns det sedan möjlighet att på ett strukturerat sätt besvara 
följande frågor: 

• Vilka risker och möjligheter är relaterade till intervjupersonens kommunikativa 
kompetens? 

• Vilken typ av styrdokument kan göra det lättare att ta tillvara kommunikativ 
kompetens? 

2.1 DEFINITIONEN AV KOMMUNIKATIV KOMPETENS 
Mitt syfte, att beskriva värdet av individens kommunikativa kompetens, betyder att begreppet 
kommunikativ kompetens får en central roll. Därför definieras begreppet här.  

Kompetens förekommer i många olika sammanhang och kan beskrivas på flera sätt. Van Hout 
m.fl. (2011) menar att kompetens oftast syftar till mätbara arbetsspecifika kunskaper och atti-
tyder en person behöver ha för att passa i en viss praktikgemenskap. En praktikgemenskap 
utgörs bland annat av att människor delar ett engagemang och har gemensamma sätt för att 
utföra detta engagemang (Wenger 1998). I en arbetsintervju kan det till exempel märkas om 
någon inte uttrycker sig på det förväntade sättet, vilket kan spela stor roll i bedömningen av 
kompetensen som krävs för att få jobbet. Men utanför dessa ramar finns ytterligare kompetens 
som inom sociolingvistiken omnämns som kommunikativ kompetens, där det ingår att kunna 
kommunicera på det sätt som situationen kräver. Kommunikativ kompetens innefattar en 
uppsjö av kunskaper och förväntningar. Där ingår förväntningar om vem som ska tala eller inte i 
vissa situationer, kunskap om hur man kommunicerar med någon som har en annan status, 
kunskap om hur man ger och frågar efter information och allt annat där språket och andra 
kommunikativa sätt behövs i någon situation (Saville-Troike 2003). 

3. TEORI 
I det här avsnittet kommer jag att presentera vilken övergripande teori som används. Men jag 
kommer även att lägga fram tre utgångspunkter som  i min studie syftar till att få fram en bred 
syn på kommunikation, vilket kan tillämpas i mer än bara språkvetenskapliga sammanhang.  

3.1 ÖVERGRIPANDE TEORI 
Den övegripande teorin som används är medierad diskursanalys (MDA) där handlingen är det 
som står i fokus och en handling anses alltid vara medierad. Med det menar Scollon (2002) att 
”action is materially grounded in persons and objects” (2002:3). Dessutom poängterar han att en 
medierad handling “is not a class of acts but a unique moment in history” (2002:4). Handlingar-
na behöver ändå sättas i sitt sammanhang då de kan ses som olika handlingar beroende på det 
sammanhang där de ingår. Det kan förtydligas med Scollons eget exempel, där han poängterar 
att det är en skillnad att dricka kaffe hemma eller på ett café både när det gäller personal, att 
beställa kaffet, andra människor runt omkring, kaffemaskiner, muggen han använder, inredning-
en osv. (Scollon 2002). 
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Inom MDA tittar man på vilka redskap människor använder sig av när de utför handlingar. Red-
skapen kan bestå av allt som ingår i en människas tidigare erfarenheter, vilka utgör den perso-
nens historiska kropp (Scollon & Scollon 2004, Hanell & Blåsjö, 2014). 

En handling påverkas av en annan och påverkar i sin tur ytterligare handlingar (Hanell & Blåsjö 
2014). En diskurs handlar om hur det pratas och skrivs om något (Scollon m.fl. 2011) och så 
fort en handling sker påverkas diskursen av de historiska kroppar som ingår i den handingen. 
Diskurser har alltid en bakgrund och utvecklas hela tiden, eftersom olika historiska kroppar 
påverkar den (Hanell & Blåsjö 2014). Detta kallas för diskurscykel. Dessutom kan det finnas 
dolda diskurser eftersom en och samma diskurs kan få olika betydelse beroende på sitt samman-
hang, vilket man behöver veta för att upptäcka eventuella dolda diskurser (Scollon & Scollon 
2004). Dolda diskurser är till exempel något som är så integrerat att det har blivit en del av verk-
samheten, på samma sätt som ett yrkesredskap blir en del av det yrke det tillhör.  

Inom MDA spelar även interaktionsordningen roll, eftersom den gör att man kan urskilja de 
olika deltagarnas roller och vad de har för betydelse i kommunikationen. Det kan till exempel 
vara så att deltagarna har olika förväntningar på olika roller (Hanell & Blåsjö 2014). MDA som 
analysmetod kommer att tas upp i avsnitt 5.1. 

3.2 UTGÅNGSPUNKTER 
Utifrån resonemanget som följer i den här studien finns dessa tre, betydande utgångspunkter: 

• Synen på betydelsen av historisk kropp 

• Perspektivet på verklighetsuppfattningen  

• Betydelsen av diskurser i kommunikativ kompetens 

Utgångspunkterna kommer jag att kommentera och återkoppla till i kapitel 9. 

3.2.1 SYNEN PÅ BETYDELSEN AV HISTORISK KROPP 
Under etnografins framväxt har definitionen av kultur förändrats och utvecklats. Men det har 
landat i att kultur definieras som något en person behöver för att fungera i en specifik kontext, 
som till exempel i ett samhälle eller i en grupp där det finns ramar som reglerar tillhörighet (Jfr 
Saville-Troike 2003). Det kan till exempel handla om att det finns olika samhällskulturer i olika 
länder, olika arbetskulturer inom olika yrken, olika familjekulturer i olika familjer etc. Inter-
kulturell kommunikation kan därför ses som så mycket mer än bara kommunikationen mellan 
personer från olika länder (Jfr Saville-Troike 2003). Istället för att undersöka vilken kultur en 
person hör till undersöker Scollon m.fl. (2011) vad personen i fråga gör och försöker på så vis 
förstå vilka verktyg som han eller hon använder sig av i sitt utförande. Utgångspunkten är inte 
enbart att en person är den hon är på grund av olika faktorer och att det finns kulturella och 
kommunikativa system, meningsskapande osv, utan att dessa system används av individer. Och 
för att kunna använda dessa system behöver man verktyg. Verktygen får man i sin tur av kul-
turer som man tillhör, om det så är familjekultur, studiekultur, religionskultur, landskultur eller 
något annat. De kallas för kulturella verktyg (Scollon m.fl. 2011). Hur man agerar kan delvis 
bero på vilken kompetens man har. Sådant vi tidigare erfarit ligger till grund för hur vi beter oss 
i nya situationer (Lundgren 2009, Saville-Troike 2003) och inom MDA beskrivs det man kan 
sedan tidigare som historisk kropp (Scollon & Scollon 2004, Hanell & Blåsjö 2014). Det utgör 
således en del av förvärvad kompetens.  
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3.2.2 PERSPEKTIVET PÅ VERKLIGHETSUPPFATTNINGEN 
Jag hävdar att en persons uppfattning är den personens verklighet. Utifrån det perspektivet kan 
sägas att varje persons verklighet kan se olika ut. Bilden av den sanna verkligheten som en uni-
versell utgångspunkt får då inte lika stor betydelse. I den här studien gör intervjuerna att inter-
vjupersonens sanning blir central och på så vis kan jämföras med liknande studier i framtiden. 
Genom att utgå från ett första-persons-perspektiv kan man säga att en och samma sak kan se ut 
på många olika sätt. Det är ett perspektiv som stämmer väl överens med Kvales (2007) resone-
mang när det gäller kvalitativa intervjuer, då han menar att samtal är naturligt.  

If you want to know how people understand their world and their lives, why not talk with them? 
Conversation is a basic mode of human interaction. 

Kvale (2007:1) 

Lundgren (2009) ser på samtal som skapande av världsbilden, alltså att vår uppfattning om 
omvärlden skapas och förändras genom samtal. Dessutom använder sig Lundgren av samtals-
analys där man studerar samtalsturer, vad och hur något sägs. Men vad missar man om man inte 
sätter deltagarnas upplevelse av samtalet i relation till det som sägs? Kanske måste man utgå 
från att deltagarna i samtalet har samma verklighetsuppfattning, alltså att de ser på ett fenomen 
med någon form av objektivt gemensamt perspektiv. Det gemensamma perspektivet skulle 
kunna vara en del av ett sammanhang, vilket kan ses som en gemensam nämnare för både 
Saville-Troike  (2003) och Wenger (1998).  

Saville-Troike (2003) redogör för det kommunikationsetnografiska fältet där man anser att 
människor använder språket för att definiera sig själva och andra, vare sig det sker medvetet 
eller omedvetet, och att det är så man positionerar sig i förhållande till andra. Dock måste utta-
landen och diskurser, korta som långa, sättas i sitt sammanhang för att dess rätta betydelse ska 
kunna framgå (Saville-Troike  2003).  Genom att ta lärandet ur skolbänken och placerar det i 
vardagen i stället, menar Wenger (1998) att vi lär hela tiden för att vi lever och ingår i olika sam-
manhang som ger oss olika kompetenser. Därför ingår vi alla i flera praktikgemenskaper som till 
exempel hemma, i skolan och på jobbet.  I korthet menar Wenger att vi alltid befinner oss i en 
process av lärande, då vi ständigt måste förhålla oss till omvärlden genom att tolka den. Hur vi 
upplever den kan ändå skilja sig åt utifrån ett första-persons-perspektiv, men man skulle kunna 
säga att det ändå är möjligt att uppleva något både på ett allmännt, mer gemensamt sätt och på 
sitt eget sätt samtidigt. Till exempel skulle två personer kunna hålla med om att det är samma bil 
de ser, men ändå uppleva färgen olika och inte kunna enas om huruvida den är grön eller blå. 

3.2.3 BETYDELSEN AV DISKURSER I KOMMUNIKATIV KOMPETENS 
En handling är ofta något mer komplext än det vi först uppfattar och det finns till synes dolda 
diskurser som säger något om kommunikationen. Hanell & Blåsjö (2014) ser en handling ur ett 
tidsperspektiv på så sätt att man tar hänsyn till hur handlingen har påverkats av tidigare hand-
lingar, men även hur den kommer att påverka framtida handlingar. Ofta genomgår handlingar 
ett flertal förvandlingar. När till exempel en muntlig handling skrivs ner och blir till en skriftlig 
handling, eller en skriftlig handling blir till en muntlig, kallas det resemiotisering (Scollon & 
Scollon 2004) och kan medföra förändring. Människors handlingar hänger ihop med diskurser 
framåt och bakåt i tiden, enligt MDA, och är förknippat med förändring. Förändringar kan bemö-
tas olika beroende på hur de implementeras och då kan diskursen kring det som ska förändras 
spela stor roll.  
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Scollon m.fl. (2011) menar att diskurser kan ses som utvidgade och att de då blir system som 
även innehåller hur man beter sig gentemot varandra när det gäller en specifik diskurs. Diskurs 
och handling blir därför svårt att helt separera från varandra och tillsammans går de hand i hand 
med kommunikativ kompetens. Det som inom sociolingvistiken kallas för kommunikativ kompe-
tens beskriver Van Hout m.fl. (2011) så här: ”the ability to verbally interact adequately in a 
particular context is a competency in itself” (2011:3). I den här studien utgår jag från samma 
synsätt och kommunikativ kompetens ses som nödvändig för att kunna genomföra förändringar 
i en organisation. Det beror på att förändring sker genom att man förändrar diskurserna, vilket 
kräver kommunikativ kompetens utifrån det ovan nämnda synsättet. Mer om kommunikativ 
kompetens kan läsas i nästkommande kapitel. 

4. TIDIGARE FORSKNING 
Det här kapitlet handlar om hur annan forskning står i relation till det jag har undersökt. Då 
kommunikativ kompetens har ett huvudfokus i den här studien, kan poängteras att kommu-
nikativ kompetens kan uppfattas olika beroende på forskningsfält och inriktning. Den här 
studien ansluter sig till det språkvetenskapliga forskningsfältet och därför är det av vikt vad 
andra forskare inom samma forskningsfält har skrivit om kommunikativ kompetens och närlig-
gande ämen. Vissa influenser från kommuikationsbranschen, utan språkvetenskapliga grunder, 
kan dock förekomma i syfte att påvisa hur det språkvetenskapliga resonemanget kan passa in 
även där. 

4.1 KOMMUNIKATIV KOMPETENS 
Redan under vår uppväxt börjar vi utveckla vår kommunikativa kompetens genom att vi lär oss 
den sociala strukturen i den kulturen vi tillhör och därför hör kommunikativ kompetens och kul-
turell kompetens ihop (Saville-Troike 2003). Men i den kulturen vi tillhör lär vi oss också ett 
språk och Rydenvald (2011) påpekar att man lär sig språket i en kontext, vilken innefattar både 
större och mindre sammanhang, och att denna kontext ger en viss tillhörighet. På så vis ger fler 
språk fler tillhörigheter och även om människors situation är densamma har alla olika tidigare 
kunskaper med sig in i den situationen. Varje deltagare har alltså en historisk kropp ”det vill 
säga personliga erfarenheter och mål, som påverkar hur de agerar och hur de ser på det som 
händer” (Hanell & Blåsjö 2014:17). Följaktligen påverkas handlingar av individers historiska 
kroppar, vilket är något som faller väl samman med Lundgrens (2009) resonemang. Hon poäng-
terar att våra tidigare erfarenheter i livet påverkar oss när vi kommer till nya situationer, men 
att nya situationer också lär oss något nytt. Hon menar att ett nytt sammanhang innebär nya 
normer att lära sig och förhålla sig till. Hur vi förhåller oss till nya situationer beror på det vi kan 
sedan tidigare. Kunskaper om en viss språklig praktik kan styra ”våra förväntningar på vad som 
ska hända i en viss situation […] samt hur vi själva ska bete oss” (2009:23). Heide m.fl. ger exem-
pel på det. 

När nya och okända problem dyker upp blir man tvungen att hitta nya vägar för att lösa dem. Det 

innebär i många fall att man måste känna till vilka de informella ledarna är och förlita sig på den 

informella kommunikationen. 
(Heide m.fl. 2012:43) 
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Kommunikativ kompetens handlar således om att kunna anpassa sitt sätt att kommunicera 
beroende på sammanhanget, då kommunikationen mellan exempelvis olika hierarkier i en 
organisation kan skilja sig åt (Heide m.fl. 2012). 

4.2 ORGANISATIONSKULTUR 
En stor organisation kan vara beroende av att kompetens tas tillvara på. En förutsättning är att 
respektera ett perspektiv även om det inte stämmer överens med ens eget (Lundgren 2009). 
Detta kan även ses i relation till det som kallas organisationskultur. I en stor organisation finns 
ofta vissa gemensamma uppfattningar och ageranden som presupponeras inom organisationen. 
Detta kallas organisationskultur och man kan tro att det är organisationsmedlemmarnas gemen-
samma verklighetsuppfattning, men det stämmer inte alltid då det även finns ett mer individu-
ellt perspektiv (Heide m.fl. 2012).  

De flesta organisationskulturforskare är numer överens om att det är omöjligt för en organisation att 

ha en enda homogen kultur. Snarare karaktäriseras organisationer av en mängd subkulturer som 

existerar sida vid sida, ibland i harmoni – ibland i konflikt med varandra. 
(Heide m.fl. 2012:49) 

Subkulturerna i en organisation påverkar både den interna och externa kommunikationen 
(Johansson 1997). Om en övergripande organisationskultur finns kan en subkultur strida mot 
den övergripande och om två motsatta subkulturer existerar samtidigt försvåras samarbets-
klimatet (Erikson 2011).  

Örn (2014) för resonemanget att organisationskultur är gemensamma rutiner och mönster som 
skapas naturligt och att individualisering gör att organisationskulturen inte följs. Då skulle alltså 
det mer individuella perspektivet eventuellt leda till splittring i organisationen. Enligt Örn hand-
lar individualisering om att mer ansvar läggs på individen och hon menar att individerna får stå 
för en egen tolkning, vilket i sin tur kan leda till splittring och hon ser detta som ett problem. 
Denna fria tolkning kan ses som essentiell i hennes undersökning, då den handlar om värdeord i 
en organisation. Men i min studie används snarare synen att en organisation är en fungerande 
enhet utifrån att kommunikationen fungerar (Heide m.fl. 2012). Då handlar det inte om huruvida 
man har samma åsikter, utan hur väl man kommunicerar dem och kan samarbeta trots att åsik-
terna kanske inte alltid delas. 

4.2.1 STYRDOKUMENT 
”De flesta organisationer har styrdokument där organisationens vision, mål och värderingar 
uttrycks i skrift” (Heide m.fl. 2012:144). Olika styrdokument kan användas för att hantera och 
stävja språkliga och kommunikativa problem och hur de styrdokumenten ser ut kan variera 
kraftigt. Det finns styrdokument som främst handlar om att tydliggöra arbets- och ansvarsför-
delning, till exempel en delegationsordning. Det kan även finnas en organisationsbeskrivning för 
att tydliggöra organisationens hierarkiska struktur. En policy beskriver ”generella riktlinjer som 
ska gälla under en längre tid” (Erikson 2011:171) och en strategi kan användas för att identifiera 
behov och agera vägledning i förändringssituationer (Jfr Heide m.fl. 2012). Vanligtvis har stora 
organisationer ett flertal styrdokument (Heide m.fl. 2012). Till exempel kan man se på internet 
att Stockholms universitet har valt att använda både en språkpolicy och en kommunikationspo-
licy som kompletteras med en kommunikationsplattform (Stockholms universitet 2014, 
Stockholms universitet 2011). Där handlar språkpolicyn om flerspråkighet, till exempel när och 

8 

 



hur något specifikt språk ska användas, medan kommunikationspolicyn och kommunikations-
plattformen handlar om ansvarsområden, kommunikationskanaler, grafisk profil, ledord, vad 
som ska kommuniceras och till vilken målgrupp. 

4.3 FLERSPRÅKIGHET 
Flerspråkighet är en stor del av kommunikationen i arbetslivet idag (Jfr Angouri, 2014). Kommu-
nikation är essentiellt på alla arbetsplatser och i alla organisationer för chefer och ledare såväl 
som för medarbetare (Heide m.fl. 2012). De poängterar tidigt vikten av att kommunikationen 
fungerar, eftersom arbetet till stor del består av kommunikation och hela organisationen påver-
kas av hur den fungerar: ” kommunikation och organisaition är intimt sammankopplade” 
(2012:23). Som beskrivits i stycke 1.1 finns en viss struktur för helheten, men det finns olika 
typer av struktur, dels den fysiska men också den sociala (2012). Den fysiska strukturen består 
av konkreta saker som till exempel byggnader, medan den sociala strukturen beskrivs så här: 

Social struktur handlar om relationer mellan sociala element som människor, positioner och 

organisatoriska enheter. Den sociala strukturen har också att göra med hur arbets- och 

ansvarsfördelningen görs och hur organisationen samordnas och styrs. 
(Heide m.fl. 2012:39) 

Den sociala strukturen innefattar även det som Gunnarsson (2013) kallar för social integration 
där det handlar om att bli en del av arbetsgruppen, som i sin tur ingår i en praktikgemenskap. 
Dessutom poängterar hon att kommunikation på olika nivåer i en organisation, både arbets-
relaterat och på annat sätt, ofta avslöjar en persons språkliga och kommunikativa kompetens. 
Ibland kan det finnas svårigheter med att behöva byta mella de språk som används i jobbet och 
det kan även anses vara skicklighet att man klarar av det (Angouri 2014). De talade språken 
kanske inte delar den grammatiska strukturen, vari en svårighet ligger när det gäller att snabbt 
behöva byta från ett språk till ett annat.  

Rydenvalds (2011) studie visar att modersmål och förstaspråk inte alltid är detsamma. Trots 
detta finns en föreställning om att det är modersmålstalaren som är idealet, beskriver Angouri 
(2014). Även den kommunikativa förmågan upplevs som större när man får använda sitt mo-
dersmål, men den kommunikativa förmågan handlar dessutom om att kunna använda sig av det 
som behövs för att nå målet med kommunikationen (2014). Om man behärskar det är det möj-
ligt att man hamnar i en medlande position (Gunnarsson 2013), vilket kan spegla inneboende 
kompetens och sammanfaller med begreppet intermediär som förklaras i avsnitt 5.3.  

5. METOD 
Saville-Troike  (2003) förklarar att kommunikationsetnografisk forskning bygger på relationen 
mellan kommunikation och kultur. Det är en sammanslagning av etnografi och lingvistik, etno-
grafi med fokus på kultur och lingvistik med fokus på språkliga koder. Den kommunikations-
etnografiska forskningen behöver dock inte fastna i ”katalogisering av fakta om kommunikativt 
beteende” (Saville-Troike  2003:6) utan kan sträcka sig längre än så. Det kan till exempel inne-
fatta relationsmönster, beteendemönster och kulturella sammanhang som kan vara givande för 
både antropologi, psykolingvistik och sociolingvistik (Saville-Troike  2003). I samspelet mellan 
etnografi och lingvistik är kommunikativ kompetens avgörande inom forskningsfältet, då det är 
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den kommunikativa kompetensen som avgör en persons förmåga att uttrycka sig på det sätt som 
situationen kräver. Detta är något jag anammar i min studie.  

Metoden för etnografisk forskning är kvalitativ och innebär främst fältarbete, deltagande obser-
vationer och intervjuer av något slag (Saville-Troike  2003). Då metoden innebär att man inte 
vet vad materialet kommer att visa, behöver man vara öppen för de svar som materialet kan 
komma att ge. Det finns fler etnografiska metoder för att få fram material och det här är en kva-
litativ fallstudie där intervjuer, anteckningar och inhämtning av texter har använts. Kvale (2007) 
poängterar att intervjuer är en av de allra vanligaste metoderna för materialinsamling när det 
gäller kvalitativa forskningsmetoder. Han påpekar också att kvalitativ forskning har gått från att 
enbart vara icke-kvantitativ till att ha en egen identitet, då gemensamma nämnare finns i alla 
kvalitativa forskningsmetoder. Det handlar om att närma sig det man ska undersöka och att 
sedan kunna beskriva och förklara det genom observationer och analyser av texter, bilder, ljud 
och människors upplevelser och på så vis få insyn i människors verklighetsuppfattning (Kvale 
2007). Med en kvalitativ intervju finns inget sikte på kvantitativa resultat, utan andra motsvarig-
heter finns och Kvale förklarar således att ”In qualitative interviews, precision in description and 
stringency in meaning interpretation correspond to exactness in quantitative measurements” 
(2007:12). 

Grunden i den här studien består av intervjuer som har genomförts för att samla information om 
hur kommunikationen ser ut och fungerar, vilket är avgörande för en kommunikationsanalys.  
Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket betyder att endast ett fåtal förutbestämda frågor 
fanns och svaren gav upphov till följdfrågor i syfte att förtydliga eller fördjupa förståelsen (Kvale 
2007, Galletta 2012). Detta är förenligt med Kvales (2007) definition av en kvalitativ intervju. 
Till största delen var intervjuerna utformade som samtal där intrvjupersonen fick prata fritt. 
Under intervjuerna kunde förtydliganden behövas, vilket gjorde att jag vid ett fåtal tillfällen 
behövde avbryta intervjupersonen. Men oftast fick hon prata färdigt och därefter sammanfat-
tade jag det hon sagt med en avslutande fråga om det var korrekt uppfattat. En strukturerad 
intervju innehåller fler förutbestämda frågor, vilket kunde ha varit ett alternativ. Däremot är det 
tveksamt om resultatet hade blivit detsamma. Att intervjupersonen fick prata fritt och att inter-
vjuerna var utformade mer som vanliga samtal, kan vara avgörande för hur mycket av både 
bredden och djupet i kommunikationen som till slut framgår. Galletta (2012) beskriver att en 
viktig del av intervjun är att intervjupersonen kan känna sig bekväm och besvara frågorna 
utifrån sina egna upplevelser, då det är centralt i analysen. Det stämmer överens med hur jag har 
genomfört intervjuerna. 

En kartläggning av intervjupersonens kommunikation var väsentlig för att kunna utföra en kom-
munikationsanalys och utifrån den kunna utkristallisera risker och möjligheter i anknytning till 
hennes kommunikativa kompetens. Därför gjordes en sådan med hjälp av en grafisk figur, se 
avsnitt 7.2. De deltagare som visade sig ingå i kommunikationen definierades. Även deras place-
ring i förhållande till intervjupersonen definierades, vilket klargjorde huruvida deras kontor låg i 
samma byggnad, i samma korridor, bredvid varandra eller i olika byggnader. Dessutom fick hon 
ge en bild av hur ofta hon kommunicerade med de olika deltagarna, vad de kommunicerde om  
och om deras kommunikation mest skedde muntligen eller skriftligen. Hon fick ge exempel både 
på sådant hon ansåg vara positivt och negativt i kommunikationen till varje deltagare. Förutom 
kartläggningen fördes anteckningar för att dokumentera det som sades i intervjuerna. Då inter-
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vjuerna utgör större delen av materialet i den här studien finns mer specifik information i 
avsnitt 6.1. 

Några av organisationens texter inhämtades för att ge en större bild av hur organisationen 
fungerar. Dessutom delgav intervjupersonen en del e-post. Alla dessa texter står i relation till 
varandra och det spelar stor roll i analysen. 

5.1 ANALYSMETOD 
Den analysmetod som visat sig vara bäst lämpad för den här studien är medierad diskursanalys 
(MDA) där handlingen står i fokus. Scollon & Scollon (2004) poängterar att alla handlingar ses 
som medierade utifrån synen att en individ som har referenser till ett socialt nätverk utför en 
handling. Social handing har alltså inget att göra med en social grupp som vill genomföra en för-
ändring i samhället, utan perspektivet är detsamma som inom ”sociokulturell psykologi” 
(2004:12 min översättning). Det innebär att en handling bara är en handling i den utsträckning 
någon annan uppfattar den som sådan och handlingen förmedlas alltid via någonting, så som 
kulturella verktyg till exempel, och därför kallas det en medierad handling (Scollon & Scollon 
2004, Hanell & Blåsjö 2014).  

Medierad diskursanalys handlar om att inte utesluta några dolda diskurser och att se vart de 
leder utan att ha några presuppositioner (Scollon 2002), vilket även stämmer överens med det 
etnografiska perspektiv som till viss del tillämpas i min studie.  

5.1.1 ANALYSENS TRE ELEMENT  
Historisk kropp, interaktionsordning och situationens diskurser är de tre analyselementen inom 
MDA (Scollon & Scollon 2004, Hanell & Blåsjö 2014). Man bör veta att dessa tre alltid samverkar 
och det kan uppfattas som de flyter ihop, vilket de gör på så vis att en person har tidigare erfa-
renheter, positionerar sig i förhållande till vad andra säger samt agerar själv. Det är så diskurser 
påverkas och förändras. 

• Historisk kropp betyder att man har erfarenheter sedan tidigare och att de påverkar 
oss. Den historiska kroppen är alltså en persons bakgrund och genererar hur den perso-
nen ser på det som händer runt omkring och agerar i olika situationer (Hanell & Blåsjö 
2014). Om man till exempel har arbetat som lärare innan man börjar studera, kan det 
påverka ens syn på undervisningens kvalitet.  
 
Detta analyselement använder jag för att belysa vilka tidigare erfarenheter intervju-
personen har. 

• Interaktionsordningen handlar om de olika deltagarna, hur de positionerar sig i förhål-
lande till varandra och hur de interagerar med varandra. Man kan alltså analysera hur de 
bemöter varandra, vilka roller de har och hur dessa roller fungerar i förhållande till 
varandra. Kanske finns outtalade förväntningar som kan urskiljas i och med en analys. 
 
Detta analyselement använder jag för att urskilja vilket förhållande intervjupersonen har 
till dem hon kommunicerar med. Det kan gälla en grupp eller enskilda individer. 

• Situationens diskurser utgörs av det som sägs, skrivs eller på annat sätt kommunice-
ras. Det kan vara möten och e-post eller artefakter så som en dator, kläder eller pennor 
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och på vilket sätt de får betydelse i kontexten. Det handlar om vilka handlingar som är 
framträdande i situationen och vad det säger om diskursen, likväl som det säger något 
om diskursen om  handlingarna eller artefakterna inte står i centrum. En text med stort 
fokus får en annan betydelse i diskursen än en text som finns med i bakgrunden.  
 
Detta analyselement använder jag för att analysera e-post och se vilka handlingar som är 
framträdande när det gäller kommunikationen deltagarna emellan. De övriga texterna 
som analyseras ställs sedan i relation till dessa handlingar dels för att diskurserna ska 
framgå tydligare då de berör personerna som deltar i kommunikationen, dels för att 
kunna besvara frågan: Vilken typ av styrdokument kan göra det lättare att ta tillvara 
kommunikativ kompetens? 

5.2 SKILLNADEN PÅ ORGANISATIONSKULTUR OCH PRAKTIK  
Eftersom det i den här studien finns influenser från kommunikationsbranschen, förklarar jag 
hur jag använder några begrepp som annars kan framstå som synonyma. 

En praktik är, precis som inom MDA, återkommande handlingar (Hanell & Blåsjö 2014), och 
Wenger (1998) menar att handlingarna ger struktur och mening i sin kontext. Det som förenar 
människor i en praktik är bland annat deras gemensamma mål, vilket skapar en praktik-
gemenskap (Lundgren 2009, Wenger 1998). 

En organisationskultur är ”de dominerande gemensamma värderingar, attityder, beteenden 
och normer som utvecklas i ett företag eller organisation” (Erikson 2011:245). Inom en organi-
sation är det även vanligt att ett flertal subkulturer existerar parallellt (Heide m.fl. 2012, 
Erikson 2011). 

5.3 INTERMEDIÄR 
Begreppet intermediär återkommer vid ett flertal tillfällen och kommer att ställas i relation till 
intervjupersonen. Därför beskrivs begreppet här. 

Att kunna kommunicera som situationen kräver visar på kommunikativ kompetens hos en 
person och det kallar Lundgren (2009) för en interaktionell förmåga. Exempel på det är då en 
person ingår i ett flertal praktiker. Detta menar Wenger (1998) är en intermediär, alltså en 
person som kan förmedla en praktiks kommunikation till en annan.  

6. MATERIAL 
Allt material är avidentifierat. Därför omnämns härefter forskningsinstitutet som FiM. För resten 
av verksamheten används delvis fiktiva beteckningar och intervjupersonen kommer att omnäm-
nas som Paola. 

I den här studien används både intervjuer och texter. Tre kvalitativa intervjuer ligger till grund 
för studien och de citat som refererar till något som Paola har sagt är hämtade från någon av 
intervjuerna.  

Texterna har flera roller. Dels att antingen bekräfta eller dementera det som framkommer i in-
tervjuerna, dels visar de organiationens arbets- och ansvarsfördelning samt att de synliggör 
deltagarnas handlingar i deras kommunikation. 
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6.1 INTERVJUER 
Studien är baserad på en intervjuperson, som har en mellanchefs position, och med henne ge-
nomfördes tre intervjuer inom loppet av 1-2 månader under 2015. Varje intervjutillfälle var ca 
två timmar långt och ägde rum på Paolas arbetsplats, antingen på hennes kontor eller i ett konfe-
rensrum. Ingen ljudinspelning har gjorts, men minnesanteckningar gjordes. Intervjuerna var 
utformade som samtal med endast ett fåtal förutbestämda frågor vid den första intervjun. I de 
övriga intervjuerna var frågorna baserade på resultatet från den föregående intervjun. Ett exem-
pel på det är att det efter första intervjun blev uppenbart att en konkretisering av Paolas kom-
munikationskanaler behövdes. Jag hade då ingen övergripande upfattning av förhållandet mel-
lan organisationens olika avdelningar eller personer. Därför gjorde jag en mall där Paola fick 
fylla i vilka hon kommunicerade med, vilken hierarkisk position de hade i förhållande till henne 
själv, vad de kommunicerade om och hur det gick till. På så vis förtydligades även användningen 
avhennes kommunikativa kompetens. Mallen bestod från början av ett papper med fem cirklar 
utplacerade som en tärningsfemma, där en cirkel i mitten symboliserade Paola och de övriga 
cirklarna symboliserade dem hon kommunicerade med i sitt arbete. Mallen utvecklades och 
färdigställdes, vilket gav resultatet av figuren i avsnitt 7.2.  

Syftet med intervjuerna var att tydligt urskilja Paolas kommunikativa kompetens för att kunna 
se vilka risker och möjligheter som finns relaterade till just den kompetensen, men också för att 
se hur organisationen värderar den. Det görs lämpligen genom att Paolas kommunikativa kom-
petens sätts i relation till de arbetsuppgifter hon utför. 

6.2 TEXTER 
Ett syfte med texterna var att få en helhetsbild av organisationens uppbyggnad och de olika 
avdelningarnas funktioner. På så vis kompletterar organisationens texter de nyss nämnda. De 
texter som används för analys är institutionens delegationsordning, administrationens underlag 
för rapport om administrativa ansvarsförhållanden samt ett 40-tal e-postmeddelanden skickade 
mellan Paola och en del övriga deltagare. E-posten skildrar handlingar i kommunikationen. 
Dessa handlingar sätts sedan i relation till det som framkommer i intervjuerna och till diskurser 
som kan urskiljas i de övriga dokumenten. De dokument som jag tagit del av men som inte ingår 
i analysen är en organisationsbeskrivning, fem lappar och en översikt över organisationens 
forskningsområden. 

7. ANALYS 
Den här analysen är baserad på en persons kommunikation utifrån den roll hon har i sin arbets-
situation och är byggd kring de språkliga och kommunikativa kompetenser som hon besitter. 
Analysen berör flera parallella handlingar med utgångspunkt i de olika deltagarnas roller. För att 
undersöka vilka diskurser som passerar genom en handling (Hanell & Blåsjö 2014) kan en mer 
objektiv vy vara fördelaktig. Man kan ändå ta hänsyn till vilken diskurscykel som eventuellt tar 
form. Med det menas att diskurser inte bara poppar upp ur tomma intet, utan kommer någon-
stans ifrån, förändras och fortsätter vidare påverkad av deltagarnas historiska kroppar (2014). I 
ett större sammanhang skulle alla deltagarnas kommunikation kunna analyseras för att ge en 
vidare bild av den aktuella avdelningen i organisationen, men ibland kan det vara givande att 
börja i liten skala.  
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Vi kommer att se hur språkliga och kommunikativa kompetenser påverkar alla elementen i 
analysen: historisk kropp, interaktionsordning och situationens diskurser. Då en persons bak-
grund spelar en viktig roll, eftersom det är den historiska kroppen, blir det till exempel relevant 
att uppmärksamma hur och när språkkunskaperna har förvärvats. I interaktionsordningen är 
det högst relevant att analysera relationen mellan de som ingår i kommunikationen och i den 
här studien ligger fokus på hur Paolas relation till de övriga deltagarna ser ut. Situationens 
diskurser baseras på inhämtat material som i den här studien ger konkreta exempel på inter-
aktion som Paola själv anser problematisk. Här kan man urskilja vilka praktiker som finns 
representerade i samma handling. 

Till att börja med kommer en kort presentation av intervjupersonen och därefter en beskrivning 
av hur hennes kommunikation ser ut. Sedan utförs analysen med hjälp av de tre analyselemen-
ten: historisk kropp, interaktionsordningen och situationens diskurser. 

7.1 INTERVJUPERSONEN 
Paola är strax under medelåldern. Hon är uppväxt med både svenska och spanska och har alltid 
använt båda språken. Senare kom engelskan in i bilden och är idag det språk hon använder mest 
i jobbet. Hon är utbildad forskare och expert inom ett visst område. Här nämns inte hennes 
expertis på grund av avidentifiering. 

Paola började arbeta på FiM 2011. Först fick hon anställning som samordnare för institutionen 
när det gäller forskning. Efter en tid blev hon även biträdande prefekt då det blev uppenbart att 
hon klarade av det arbetet också på ett tillfredställande sätt.  

7.2 KOMMUNIKATIONEN 
Poängen är att kartlägga Paolas kommunikation i syfte att kunna utkristallisera risker och 
möjligheter i anknytning till hennes kompetens. Därför är en överblick av kommunikationen 
central. Kartläggningen är utformad som ett diagram, något som kan agera ett konkret förtydli-
gande av Paolas kommunikation i FiM. Vid kartläggningen blev det uppenbart för Paola att 
hennes arbetskommukation var mer omfattande än hon själv hade tänkt på tidigare. I figuren 
nedan beskrivs Paolas kommunikation i FiM enligt resultatet av kartläggningen. 

 
Figur 1. Kartläggning av Paolas kommunikation i FiM 
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Paola ses här som den centrala personen eftersom analysen endast utgår från hennes kommuni-
kation. Men diagrammet speglar även distansen mellan Paola och de övriga deltagarna på två 
sätt. Tjockleken på strecken mellan rutorna indikerar mer eller mindre frekvent kommunikat-
ion. Dessutom finns en viss verklighetsanknytning när det gäller deltagarnas placering i förhål-
lande till Paola. Det betyder att chefen och den administrativt ansvarige finns placerade närmast 
Paola både i diagrammet och på arbetsplatsen. 

Utifrån det här diagrammet kan man avläsa att chefen är den som står högst rent hierarkiskt. 
Under chefen, som är prefekt, kommer Paola som är samordnare och biträdande prefekt. 
Närmast under henne följer administrationen, där det finns en ansvarig över en hel enhet där 
personalavdelningen egentligen ingår. I diagrammet framgår det inte tydligt på grund av att det 
är Paolas kommunikation som står i fokus och som ska tydliggöras här.  

Personalavdelningen är den deltagare som Paola inte kommunicerar särskilt frekvent med, föru-
tom resten av den enhet som den administrativa chefen styr, vilket kan uttydas av figur 1. Avdel-
ningscheferna är chefer över de grupansvariga men Paola har ändå en närmare kommunikation 
med de gruppansvariga, då en stor del av hennes arbete innefattar att förmedla information till 
dem. Med närmare kommunikation menas här en tätare och mer vardaglig kommunikation. 

Medarbetarnas position i diagrammet är tydlig ur ett hierarkiskt perspektiv, men när det gäller 
Paolas kommunikation kan mängden och sättet på vilken kommunikationen utförs skilja sig i 
förhållande till avdelningschefernas. Hon har närmare kommunikation med medarbetarna, men 
inte lika nära som till de gruppansvariga jämfört med kommunikationen till avdelningscheferna. 

Man kan se det som de tre nedersta rutorna hör till en och samma praktik, medan resterande 
rutor tillsammans deltar i en annan praktik. Detta utifrån att Paola kallar de tre nedersta rutorna 
för ”själva verksamheten” då de är mest involverade i den forskning och utbildning som bedrivs, 
medan resterande rutor innefattar de som i stort sett administrerar ”själva verksamheten”. På så 
vis blir det tydligt att Paola står som intermediär mellan de två praktikerna och samtidigt tillhör 
båda (Wenger 1998). 

7.3 HISTORISK KROPP 
En persons bakgrund kallas för historisk kropp och påverkar personens handlingar (Scollon & 
Scollon 2004, Hanell & Blåsjö 2014). Eftersom den här analysen endast baseras på Paola är det 
bara hennes historiska kropp som är aktuell.  

Paolas historiska kropp rymmer ett flertal kulturer. Den rymmer bland annat familjekultur som 
för Paola innefattar en viss typ av språkanvändning och studiekultur från tiden som forskarstu-
dent. Detta ger henne tillgång till och insikt i flera olika praktiker. Enkelt uttryckt har hon ett 
flertal roller och en viss kunskapsbredd. På arbetet har hon rollen som samordnare, arbetskam-
rat, ledare, biträdande prefekt, coach och förmedlande informatör. Hennes roll förändras inte 
bara utifrån vilken syssla hon utför i stunden, utan också av vem hon kommunicerar med. Hur 
hon hanterar dessa olika roller och situationer beror delvis på hur hennes historiska kropp ser 
ut.  

Hon är i grunden forskare, men jobbar mycket med ledarskap i FiM. Hon använder både svenska 
och engelska i sitt arbete, men ibland får hon även använda spanska. Då hon är uppväxt med 
både svenska och spanska är hon van att växla språk utan något som helst problem och kan 
enligt henne själv ”enkelt tänka om”.  Det kan lätt förknippas med kommunikativ kompetens. 
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Dessutom säger Paola att hon har förståelse för att det kan vara svårt att uttrycka sig på ett 
annat språk än det man är van vid. Hon är van att använda både engelska och svenska på jobbet 
och använder sig obehindrat av båda språken, även om engelskan kom in senare i bilden. Hon 
säger att det viktiga är att göra sig förstådd inte att prata perfekt engelska. Där finns inte före-
ställningen om modersmålstalaren som ideal (Jfr Angouri 2014). 

Paolas syn på olika saker är ett sätt att tillämpa kulturella verktyg, eftersom det speglar hur hon 
väljer att agera. Då forskning hör till hennes bakgrund har hon formats en hel del av den praktik-
gemenskapen, vilket genomsyrar hur hon ser på utbildning och sitt arbete. Hon anser dessutom 
viktigt att det synsätt man har inom forskning accepteras och anammas av hennes chef och ad-
ministrationen i organisationen. Detta, menar hon, skulle underlätta det administrativa arbetet 
som gäller forskare och anknutna medarbetare. Här skulle jag vilja dra en parallell till subkul-
turer inom organisationen. Forskningens praktikgemenskap, vilket finns med i Paolas historiska 
kropp, framträder som en subkultur i hennes nuvarande arbetssituation. 

7.3.1 ARBETSUPPGIFTERNA 
Paola är samordnare, men hon är även biträdande prefekt. Då det senare inte är en yrkestitel är 
det inget som uppmärksammas vid andra tillfällen än när det gäller hennes arbetsuppgifter. 
Själv säger hon att hon ”driver igenom förändringar i organisationen”, som en enkel beskrivning 
av vad hon egentligen gör på sin arbetsplats. Hon ingår även i ledningsgruppen tillsammans med 
sin chef, den administrativt ansvarige, en ansvarig på personalavdelningen, de fem avdelnings-
cheferna, en grundutbildningsansvarig och en forskarutbildningsansvarig. 

Arbetsplatsens mönster och arbetssätt styr hur man väljer att positionera sig på jobbet (Jfr Örn 
2014), och visst märker Paola av att det finns vissa arbetssätt att infoga sig i. Men själv ser hon 
inte det som ett problem förrän det inkräktar på de arbetsuppgifter som hon tilldelats i sin 
anställning. Någon arbetsbeskrivning finns inte, men det finns en delegationsordning för in-
stitutionen där det framgår vem som har det övergripande ansvaret inom olika verksamhets-
områden.  

De uppgifter som läggs på Paola trots att de inte ingår i hennes arbete visar sig ofta bestå av att 
agera kommunikativ mellanhand mellan två parter, alltså att agera intermediär (Wenger 1998). 
Hon upplever också att hon ofta gör administrativa sysslor, som att till exempel anlita konsulter 
eller ta hand om personal på ett administrativt sätt. Detta är, enligt henne själv, en roll som ofta 
tillskrivs henne av den administrativt ansvarige och då innefattar den personens egentliga ar-
betsuppgifter. Alternativt uppfattar Paola att hon behöver utföra de arbetsuppgifterna, trots att 
de hör till administrationen. ”Annars blir det inte gjort alls”, säger hon. Paola ger även två andra 
exempel på arbeten som hon själv tagit ansvar för, på grund av att organisationen har behövt det 
för att fungera. Det ena är att fördela medarbetare i olika forskargrupper och det andra att 
skriva den ovan nämnda delegationsordningen för institutionen. Dessa sysslor menar Paola till-
hör den administrativt ansvarige. 

Enligt Paola har avdelningscheferna uttryckt att hon ”har lätt att kommunicera med gruppansva-
riga och delge dem negativa meddelanden och ändå få dem med på tåget.” Paola menar att hon 
”meddelar dem på deras vis utifrån en forskares synvinkel, vilket är med syfte och mål i fokus.” 
Här blir det tydligt att hon är en del av forskarnas praktikgemenskap. Denna synvinkel har inte 
administrationen, beskriver hon. Därför kan den ses som en andra praktikgemenskap att ingå i 
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för hennes del. Det är även ett tydligt exempel på hur Paolas kommunikativa kompetens an-
vänds i det aktuella läget. Hon är intermediär mellan två praktiker inom samma organisation. 

Örn (2014) poängterar även att det inte räcker att skapa medvetenhet om en praktik för att för-
ändra den. Detta är applicerbart på Paolas medvetenhet kring vilka av hennes arbetsuppgifter 
som ingår i anställningen och vilka uppgifter som faller utanför den ramen. Förändringen ligger 
uppenbarligen inte i Paolas medvetenhet, utan behöver ske på ett annat sätt. 

7.3.2 PAOLAS KOMPETENS 
Det framgår av Paolas historiska kropp att hon har vissa språkkunskaper sedan barnsben. Dessa 
språkkunskaper innefattar både svenska och spanska. Utöver det behärskar hon även engelska, 
vilket hon har använt på en mer akademisk nivå än sin spanska. 

Jag hävdar att begreppet språkkompetens rymmer mer än bara antalet talade språk. Det framgår 
av Paolas roll som intermediär att hennes sätt att kommunicera ibland är avgörande för andras 
förståelse av det som framförs. Det spelar alltså roll hur något sägs oavsett det talade språket. 
Det handlar då om att kunna kommunicera på det sätt som situationen kräver, vilket är mer än 
bara den språkliga kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. I sociolingvistiken kallas det för 
kommunikativ kompetens (Saville-Troike 2003, Van Hout m.fl. 2011). Däri ingår att en viss för-
ståelse för mottagaren behövs innan själva uttalandet, då detta är avgörande för hur det sedan 
mottas. Paola säger att hon förstår de gruppansvariga och deras verksamhet, men att administ-
rationen inte gör det. Detta kan här ses som ett exempel på att Paola har större kommunikativ 
kompetens än administrationen. 

7.4 INTERAKTIONSORDNINGEN 
Paola beskriver de gruppansvariga, och till stor del medarbetarna, som själva verksamheten. 
Hon säger att ”det är där forskning och utbildning sker”. Avdelningschefernas position är egent-
ligen över de gruppansvarigas ur ett hierarkiskt perspektiv, men Paola kan kommunicera direkt 
med de gruppansvariga och behöver inte använda avdelningscheferna som mellanhänder. Hon 
menar att det räcker att informera dem emellanåt, vilket är varierande men ungefär en gång i 
månaden. 

Den administrativt ansvariga har en del kommunikation med de gruppansvariga och medarbe-
tarna. Där är Paola intermediär och för henne betyder det att stå med ena foten i den administra-
tiva praktiken, vilken utgörs av chefen och den administrativt ansvarige men där även hon ingår, 
och med den andra foten i det som hon själv omnämner som ”själva verksamheten”. Den inbegri-
per avdelningscheferna, de gruppansvariga och medarbetarna. Enligt avsnitt 7.2 är den admi-
nistrativa praktiken alla rutor förutom de tre nedersta, ”själva verksamheten”. Dessutom får per-
sonalavdelningen en utanförliggande position även om den egentligen också tillhör den admi-
nistrativa praktiken. 

Enligt Wenger (1998) finns en problematik i att vara intermediär. Probematiken ligger i att inte 
fullt tillhöra någon av praktikerna som man ingår i, och ändå få förtroende i de båda. I den här 
analysen framgår att Paola möter den här problematiken på ett mer påtagligt sätt i den admi-
nistrativa praktiken än i ”själva verksamheten”. Hon har sin anställning i den administrativa 
praktiken och det är därifrån hon får direktiv angående sina arbetsuppgifter. Den praktik som 
hon kallar för ”själva verksamheten” är den del där hon själv upplever att hennes roll är tydlig 
och att den även uppfattas så av de övriga deltagarna inom samma praktik. Hon anser även att 
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det är där kommunikationen fungerar bra. Det skulle kunna ses som att den praktikgemen-
skapen fungerar väl. 

Kommunikationen i den administrativa praktiken är där Paola uppfattar att det ofta uppstår 
problem i form av missförstånd och otydligheter som bidrar till diskussioner. Hon menar att 
otydligheterna ofta har att göra med förutfattade meningar gällande ansvarsområden i arbetet. 
Även om det inte är Paolas arbetsuppgift att hålla i medarbetarsamtal kan hon få ansvaret för 
återkopplingssamtal, vilket är detsamma fast för dem som bedriver sin forskning hos FiM men 
har en annan arbetsgivare. Alla har de någon grupptillhörighet i FiM även om själva anställning-
en i grunden ser olika ut. Paola berättar att de anknutna medarbetarna behöver få återkoppling 
gällande sitt arbete utifrån deras grupptillhörighet i FiM.  

7.5 SITUATIONENS DISKURSER 
De diskurser som är aktuella för studien undersöks här. De texter som har analyserats består av 
institutionens delegationsordning, administrationens underlag för rapport om administrativa 
ansvarsförhållanden samt e-post. Delegationsordningen har Paola framställt i syfte att förtydliga 
hur arbets- och ansvarsfördelningen ser ut i de kommunikationskanaler som hon upplever som 
problematiska på sin arbetsplats. När det gäller den analyserade e-posten, har Paola redan utfört 
ett visst bakgrundsarbete vid de tillfällen där hon framför information. 

7.5.1. INSTITUTIONENS DELEGATIONSORDNING 
Här följer en sammanfattning av vad som framgår i institutionens delegationsordning. I den för-
tydligas vad varje befattning har för ansvar, vilket har med arbetsuppgifter att göra. Den är i sin 
tur baserad på organisationsbeskrivningen som innehåller en mer övergripande delegationsord-
ning.  

• Chefen är den som har det övergripande ansvaret för att beslut sker i enlighet med de 
riktlinjer och regler som gäller vid FiM. Det är även han som ansvarar för att bland annat 
arbetsmiljöarbetet fortlöper smärtfritt, att andra ledare och enhetschefer tar sitt ansvar 
och att konflikter och relationsproblem kan bemötas.  

• Den administrativt ansvarige ansvarar för budgetering, personalkostnader, att anlita 
konsulttjänster, anställningar och allt som rör organisationen administrativt. 

• Paolas ansvar som biträdande prefekt innebär att stödja forskningen, forskningspublice-
ringen och ledarskapet inom forskningen. Dessutom har hon ansvar för samverkan med 
vissa arbetsgivare som har forskare placerade på FiM och ansvar för att kvalitetsarbete 
sker i enlighet med de lagar och regler som gäller vid FiM. 

7.5.2 ADMINISTRATIONENS UNDERLAG FÖR RAPPORT OM ADMINISTRATIVA 
ANSVARSFÖRHÅLLANDEN 
Detta dokument är relaterat till förändringar i organisationen och det framgår att konsulter har 
varit delaktiga i en förändringsprocess i syfte att uppnå organisationens mål. Det finns en sam-
manställning av risker och åtgärder, vilka är uppställda i punktform. En punkt under ”Risker” 
handlar om distanserad kontakt mellan forskare och administration. Motsvarande åtgärd defi-
nieras som närhet mellan forskare och administration. 
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Några ytterligare punkter finns där konsulterna har fått ge åsikter kring sådant de tycker 
fungerar mindre bra inom administrationen. Två exempel är: 

• Att de är underbemannade och brister i kompetens 

• Att roller inte är tydliga  

Konsulterna har fått dra slutsatser gällande sådant som behöver förändras, vilka omnämns som 
”Förslag”.  Tre exempel på förslag är: 

• Att tydliggöra roller, alltså vem som ska göra vad 

• Att ha tydliga riktlinjer för hur avdelningarna ska jobba med arbetsmiljö och löne-

förhandling 

• Att förändra attityder och förhållningssätt 

Gällande alla nämnda punkter i det styrdokument som analyseras här, finns inget som beskriver 
hur åtgärderna eller förslagen ska genomföras. Det framgår inte om sådant har diskuterats 
muntligt under processens gång. 

Det som enligt konsulterna kallas för roller motsvarar i den här studien det som definierats som 
arbets- och ansvarsfördelning. Det som konsulterna menar med attityder och förhållningssätt 
kan likställas med det som i den här studien definierats som diskurser. Vidare kan riktlinjer ha 
att göra med styrdokument som innehåller sådana eller som fungerar strategiskt. 

7.5.3 E-POST MELLAN PAOLA OCH CHEFEN 
I e-posten mellan Paola och chefen kan man se följande handlingar: 

• Paola påminner chefen om att göra något som tydligt framgår är hans arbetsuppgift 

• Paola efterfrågar information för att kunna utföra ett visst arbete 

• Paola informerar om något specifikt 

• Paola frågar om chefens åsikt 

• Chefen frågar om Paolas åsikt eller specifik komplettering av information eller material 

Det kan även handla om att hon vill ha ett svar på om hon ska ta sig an en viss uppgift eller inte. 

De flesta svaren består av att chefen bevisligen gör det Paola ber honom om på ett eller annat 
sätt. I ungefär hälften av den e-post som analyserats behöver chefen ta ett beslut eller delge sin 
åsikt. I de fallen visar det sig att han antingen delegerar beslutet vidare genom att be om någon 
annans åsikt eller ger en diffus åsikt där hans eget ställningstagande har degraderats och där 
ställningstagandet i slutänden inbegriper minst ytterligare en person. Att uttrycka sig vagt på 
det här sättet kan förknippas med osäkerhet. När chefen delegerar beslutet vidare gör han det 
genom att tydligt och vänligt inbjuda andra deltagare att dela sina åsikter i den specifika frågan. 

I det enda svar som kan jämföras med en tillrättavisning uttrycker sig chefen återigen vagt ge-
nom att använda sig av ”skulle jag tro” och ”tror/tycker” istället för att ge ett tydligt svar. Det är 
tydlighet som Paola efterfrågar från början. Men i hennes återkoppling på chefens vaga svar 

19 

 



framgår att hon uppfattar sig som missförstådd och skriver ”Det jag menar” med en efterföljande 
beskrivning som preciserar det hon från början menade var otydligt. 

7.5.4 E-POST MELLAN PAOLA OCH DEN ADMINISTRATIVT ANSVARIGE 
I e-posten mellan Paola och den administrativt ansvarige förekommer följande handlingar: 

• Paola informerar om något 

• Paola ställer en fråga gällande kompletterande information från motparten 

• Paola frågar om specifik arbetsrelaterad information 

• Den administrativt ansvarige kommenterar på olika sätt det Paola har skrivit  

• Den administrativt ansvarige frågar om något specifikt (vid ett tillfälle) 

Närmare 90 procent av svaren innehåller implicita tillrättavisningar främst gällande hur Paola 
har valt att uttrycka sig, och inte med fokus på arbetsprocessen eller sådant som gäller det ar-
betsspecifika. I ett av fallen framgår ett tydligt missnöje från den administrativt ansvarige där en 
mindre trevlig ton kan anas genom att en fråga inte ställs som en fråga, utan som ett påstående 
på ett anklagande sätt i form av ”Jag vet inte varför du”. Det som Paola här anklagas för att ha 
gjort fel är något som de, enligt Paola, tidigare kommit överens om muntligen. Utifrån det skick-
ade sedan Paola e-post till alla berörda deltagare där hon meddelade sin idé och uppmuntrade 
de övriga att komma med förslag. Den administrativt ansvarige förtydligar sig genom att även 
skicka e-post till de övriga deltagarna där hon poängterar att hon står utanför Paolas idé, vilket 
är ett exempel på resemiotisering eftersom det muntliga blivit något skriftligt (Scollon & Scollon 
2004). 

8. RESULTAT 
I det här kapitlet går jag igenom resultat med en del relaterade slutsatser, med utgångspunkt i 
det som framkommit i analysen. Först ger jag en kortfattad summering av resultat och slutsat-
ser, sedan följer ett mer utförligt resonemang. De båda avser det övergripande syftet i min 
studie, nämligen att beskriva hur kommunikativ kompetens värderas på en flerspråkig arbets-
plats. 

8.1 KORT SUMMERING  
Paolas kommunikativa kompetens bottnar i de tidigare erfarenheter hon har, vilket syns tydligt i 
analysen av hennes historiska kropp, och det visar sig att hon har stor användning av det i sitt 
arbete. Det innebär bland annat att utföra arbetsuppgifter som inte tillhör henne, utan administ-
rationen. Paolas syn på arbetssättet är grundat i forskningspraktiken och en viss skillnad finns 
från hur den administrativa praktiken ser på samma sak. Dessa två praktikgemenskaper kan ses 
som två subkulturer med viss problematik i kommunikationen. De har svårt att enas kring 
arbets- och ansvarsfördelning, trots att styrdokument med sådan information finns. Paola ser 
det som problematiskt att hennes kommunikativa kompetens gör att hon får utföra arbetsupp-
gifter som, enligt befintliga styrdokument, inte hör till hennes anställning. Hon ser inte heller att 
det står i relation till den lön hon får, vilket gör att hon vill se en förändring. Dessutom intar 
chefen en tillbakadragen ställning trots sitt huvudansvar. Tillsammans gör detta att organisat-
ionen verkar ta individens kommunikativa kompetens för givet utan att värdesätta den. 
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För att kunna genomföra en förändring skulle organisationen behöva veta hur de ska ta tillvara 
individens kommunikativa kompetens, men även ha en strategi att följa för att utföra den för-
ändringen. För att det ska fungera med en strategi är det viktigt att målen som ska nås och vägen 
dit, förankras hos alla som arbetar i organisationen. Det landar i att förståelsen mellan de olika 
praktikgemenskaperna i organisationen behöver öka genom att diskurserna förändras.  

8.2 RESONEMANG  
Analysen av interaktionsordningen visade att interkulturell kommunikation präglar Paolas 
arbetsituation på fler sätt än bara det språkliga. Dels behöver hon samarbeta med människor 
från olika landskulturer, men i de historiska kropparna som möts i Paolas kommunikationsnät 
representeras dessutom olika praktikgemenskaper, erfarenheter från olika organisations-
kulturer och olika familjekulturer. Paola själv har möjlighet att använda kulturella verktyg från 
ett flertal kulturer, vilket framgick i analysen av hennes historiska kropp. Det kan ha bidragit till 
att hon ofta har lätt att anpassa sin kommunikation till rådande situation, vilket definierar kom-
munikativ kompetens (Van Hout m.fl. 2011). I Paolas historiska kropp finns tillgången att kunna 
växla mellan språk och att använda det som en utökad kunskap när det gäller att göra sig för-
stådd och att förstå andra (Jfr Angouri 2014). Det är som ett kulturellt kapital som nu kommer 
till användning. Men problemet är att sådant kan vara svårt att definiera som specifik och 
mätbar kunskap och det kan resultera i att sådan kunskap tas förgivet mer än den värdesätts. I 
den här studien stämmer det överens både med vad som framkommit i analysen och med Paolas 
uppfattning om hur FiM värderar hennes kompetens. 

Strukturen i en organisation kan bidra till effektivt arbete samtidigt som den kan begränsa kom-
munikationen (Heide m.fl. 2012). Heide m.fl. menar att man har lättare att kommunicera med 
någon som har samma hierarkiska nivå som man själv har ”eftersom referensramarna är gemen-
samma” (2012:43). Men när det gäller Paola finns en skillnad. Utifrån analysen av historisk 
kropp kan sägas att hennes referensramar är mer lika forskarnas än chefens och administration-
ens, trots att de sistnämnda befinner sig på samma hierarkiska nivå som Paola enligt interakt-
ionsordningen. Detta kan bero på att hon i grunden är forskare, vilket skulle kunna betyda att 
den historiska kroppen är mer betydande i just detta avseende. 

Jag skulle vilja säga att en kultur ger en person kulturella verktyg som kan användas i en praktik-
gemenskap. För Paola är forskningskulturen väldigt essentiell när det gäller arbetet. Det är, som 
nämnts tidigare, den praktikgemenskap där hon ingått sedan studietiden och hon beskriver att 
man samarbetar för att nå ett gemensamt mål. Paola uttrycker att det även finns en administra-
tiv kultur på hennes arbetsplats. Det är den andra praktikgemenskapen som hon ingår i på sin 
arbetsplats. Forskningen och administrationen kan ses som två starka subkulturer i samma 
organisation, vilket är väldigt vanligt (Wenger 1998, Erikson 2011). Heide m.fl. (2012) påstår att 
hierarkiska subkulturer i en organisation uppstår på en särskild nivå, som till exempel bland 
mellanchefer eller i ledningsgrupper. Det poängteras även att kommunikationen mellan dessa 
subkulturer behöver fungera för organisationens effektivitet. ”Om subkulturerna ska kunna inte-
greras beror på förmågan att utveckla ett övergripande gemensamt språk och gemensamma 
tankemönster” (2012:51). Utifrån min undersökning kan uttydas att det brister på FiM när det 
kommer till den här punkten och att det framgår att Paola uppfattar detta som problematiskt.  

Vanligtvis finns ett fokus på den egna praktiken inom en organisation (Wenger 1998). I den här 
studien betyder det att den administrativa praktiken lägger fokus på sin egen avdelning och sitt 
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eget arbete. Därför kan det bli svårt att inse värdet av intermediärens arbete och kompetens. 
Vidare argumenterar Wenger (1998) för att organisationer behöver bli bättre på att använda sig 
av individers multipla kompetenser. I den här studien speglas det av att Paola utför arbetsupp-
gifter som innefattar de kompetenser hon har tack vare sin historiska kropp, men som inte 
sällan är uppgifter utanför ramen för det som uttalat ingår i hennes anställning och att dessa 
kompetenser därför inte ses som lönegrundande. 

Paola har muntligen fått bekräftat via avdelningscheferna att hennes kommunikativa kompetens 
är värdefull, men från den administrativt ansvarige och sin chef har det inte bekräftats på annat 
sätt än att arbetsuppgifter läggs på Paola fastän de inte tillhör henne. Följaktligen blottas lite av 
organisationens ställningstagande gentemot Paolas kommunikativa kompetens och detta är ett 
tydligt exempel på den problematik som en intermediär vanligtvis upplever enligt Wenger 
(1998). Det kan även kopplas till arbetsmiljö, som är ett arbetsområde där FiM behöver tydli-
gare riktlinjer. Det är ett ”Förslag” som framgår i administrationens underlag för rapport om 
administrativa ansvarsförhållanden. Där har konsulter varit involverade i samband med ett 
förändringsarbete i organisationen och konsulterna har kommit med förslag. De har även 
bedömt att kommunikationen mellan administrationen och forskarna riskerar att distanseras, 
vilket de anser ska åtgärdas med närhet mellan de båda praktikgemenskaperna. Hur den 
närheten ska skapas framgår inte i dokumentet och säger därför inget om huruvida en strategi 
finns att följa. 

I min studie har det visat sig att tydlighet kring ansvarsområden och arbetsuppgifter underlättar 
och att kommunikationen är central för att den tydligheten ska framgå. Det här är precis det som 
Heide m.fl. (2012) poängterar, att kommunikationen är essentiell och att hela organisationen 
påverkas av hur den fungerar. Utan rätt mottagaranpassning, både internt och externt, uppstår 
lätt missuppfattningar (Jfr Johansson 1997). Gränserna mellan intern och extern kommuikation 
har dock suddats ut och de påverkar varandra. Trots det är det internkommunikationen som 
ofta påverkar en organisations framgång (Heide m.fl. 2012). En funktionell överbryggande kom-
munikation är därför viktig, så att inte missförstånd och irritation dominerar arbetsklimatet. Att 
förstå varandra är väsentligt för att lyckas med det (Jfr Lundgren 2009). Förståelsen kanske kan 
ökas genom att man till exempel tar del av de diskurser som genomsyrar en annan subkultur i 
organisationen än den man ingår i själv. På så vis påverkas en diskurscykel av ytterligare histo-
riska kroppar och då kan det finnas chans till förändring. Detta är ett sätt att genomföra den 
förändring som via konsulternas ”Förslag” omnämns som behov av förändrade attityder och 
förhållningssätt. 

8.3 HUR ÄR RISKER OCH MÖJLIGHETER RELATERADE TILL INTERVJU-
PERSONENS KOMMUNIKATIVA KOMPETENS? 
De resultat som framkommit underlättar identifieringen av risker och möjligheter. Till att börja 
med kan sägas att kommunikationen till viss del är dysfunktionell, därför att det råder brist på 
kommunikation som rör ansvarsområden och arbetsuppgifter som flyter ihop för Paola och den 
administrativt ansvarige. Paola är en del av den sociala strukturen och påverkas därför av hur 
den ser ut och fungerar. Den sociala strukturen innefattar precis de delar som Paola uppgett som 
problematiska inom organisationen, som till exempel relationer mellan människor och arbets- 
och ansvarsfördelning (Heide m.fl. 2012). 
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8.3.1 RISKER 
Kommunikationen betyder mycket för Paolas arbetsklimat och då chefen inte lyfter de frågor 
som behövs i situationen kvarstår problematiken. Det finns risk att Paola får ta ansvar för pro-
blem som uppstår till följd av denna problematik. I likhet med Lundgrens (2009) studie har 
Paola multipla kompetenser och risken för henne är därför att hon lätt kan överarbeta sig, då 
hon i rollen som intermediär utför mer än sina egna arbetsuppgifter. Det kan i sin tur leda till 
hög arbetsbelastning och ett ohållbart arbetsklimat.  

Det som gör att Paola vill ha en förändring är att hon inte ser något samband mellan lönen och 
de arbetsuppgifter hon åläggs utanför ramen för sin anställning. Det finns därför risk att Paola 
ser det som oattraktivt att använda sig av alla tillgångar som hennes historiska kropp rymmer, 
vilket skulle kunna leda till en förlust av kompetens för FiM. 

8.3.2 MÖJLIGHETER 
Paolas egen situation betyder att hon behöver ingå i mer än en praktikgemenskap och kommu-
nicera på olika nivåer i organisationen, vilket kan göra att hennes kommunikativa kompetens 
blir extra synlig (Gunnarsson 2013). Ett exempel på det är institutionens delegationsordning, 
vilken Paola har utfört trots att ansvaret egentligen ligger hos den administrativt ansvarige, och 
att Paola inte upplever problem i andra kommunikationskanaler än just de där chefen och den 
administrativt ansvarige ingår. Det kanske är möjligt att medarbetarna och de gruppansvariga 
uppfattar Paolas kommunikativa kompetens som mer synlig än någon annans. Paola själv lägger 
ingen större värdering i att göra den jämförelsen, men det kanske är så att hennes kommunika-
tiva kompetens är större än chefens och den administrativt ansvariges. Tack vare sin bakgrund 
som forskare har Paola med sig ett resonemang och ett arbetssätt från den praktikgemenskapen, 
men administrationen och chefen har svårt att följa det arbetssättet. Därför finns en möjlighet 
för Paola att styra sitt arbete mer självständigt. Hon kan i och med sin språkliga och kommunika-
tiva kompetens påverka arbetet genom att själv utforma förändringar, vilka hon dock behöver 
förankra hos sin chef först och främst.  

8.4 VILKEN TYP AV STYRDOKUMENT KAN GÖRA DET LÄTTARE ATT TA 
TILLVARA KOMMUNIKATIV KOMPETENS? 
Det finns inte ett enkelt svar att ge på den här frågan då det inte nödvändigtvis är typen av styr-
dokument som är avgörande, utan snarare arbetet med styrdokumentet. Därför kan det vara 
mer givande att först se hur man kan möjliggöra ett funktionellt arbete som genererar föränd-
ring. 

8.4.1 STYRDOKUMENT BEHÖVER FÖLJAS 
Kommunikationen på Paolas arbetsplats kan delvis ses som dysfunktionell utifrån att hon själv 
brister i tilliten till den administrativt ansvarige när det gäller utförandet av de administrativa 
arbetsuppgifterna, och att chefen i stor utsträckning intar en tillbakadragen ställning trots sitt 
huvudansvar. Det medför att delar av chefens ansvar indirekt läggs på Paola eller faller mellan 
stolarna. Enligt Paola behöver hon hjälp av chefen att ”ta tag i situationen” och reda ut vem som 
egentligen ska göra vad. ”Men sen behöver han ju följa upp att det blir så också”, säger Paola. Då 
det visat sig i den här studien att chefen ofta uttrycker sig på ett vagt sätt är det möjligt att han 
kan ha svårt att göra det som krävs för att förändra situationen. Enligt delegationsordningen är 
det dock hans arbetsuppgift. Även Paola anser att det är chefens ansvar att se till att det som är 

23 

 



bestämt efterlevs. Detta visar betydelsen av att befintliga styrdokument följs, förutsatt att de 
innehåller tydlighet kring ansvarsområden, annars uppstår lätt både problematik och irritation. 

En av de möjligheter som beskrivits i avsnitt 8.3.2 är att Paola kan utforma delar av verksamhet-
en på ett sätt som hon anser fungerar, men utifrån de intervjuer som gjordes med Paola framgår 
att hon redan tillämpat den metoden. På grund av att det ändå råder olika uppfattningar om 
uppdelningen av ansvar och arbetsuppgifter mellan henne och den administrativt ansvarige, 
uppstår konflikter som är svåra att hantera då kommunikationen är problematisk. Att chefen 
uttrycker sig på ett vagt sätt kan uppfattas som avståndstagande. Paola själv kallar det för feghet 
och säger att det hade varit hjälpsamt om chefen kunde se över ansvarsområden och arbetsupp-
gifter och kräva att dessa utförs av rätt person, enligt vad som redan är bestämt i institutionens 
delegationsordning. Resultaten i min undersökning pekar åt samma håll. Då chefen inte lyckas 
följa den delegationsordningen kan det, i det här fallet, behövas något alternativ.  

Ett alternativ skulle kunna vara att någon annan bevakar att delegationsordningen följs, men 
som både Erikson (2011) och Heide m.fl. (2012) skriver, handlar det om att alla på arbetsplatsen 
ska ha styrdokumentet som rättesnöre. Därför handlar ledningsarbetet om att få de andra i orga-
nisationen att se styrdokumentet som allas angelägenhet. Att organisationen väljer att jobba 
aktivt med innehållet i styrdokumentet så att innehållet inte känns främmande för någon skulle 
därför kunna vara ett mer givande förslag. Det kan hända att Paolas problem skulle avta om ett 
medvetet arbete med delegationsordningen togs upp, eftersom innehållet beskriver ansvars-
områden.  

Enligt konsulternas ”Förslag” i administrationens underlag för rapport om administrativa an-
svarsförhållanden, behövdes mer tydlighet kring arbets- och ansvarsfördelning. Att det är tydligt 
vem som har ansvaret i en viss situation är något som Erikson (2011) poängterar att en välfor-
mulerad policy har. Han menar också att en policy står som referensram till erfarenheter vilka 
kan användas till att generera förbättringar i framtiden. Vidare är han tydlig med att en organi-
sation utan en policy framstår som velig på grund av inkonsekvent handlande. Alla på arbetet 
ska känna sig delaktiga i att upprätthålla policyn även om det finns en del av organisationen som 
har det övergripande ansvaret. ”Genom diskussion och praktikfall blir det enklare att komma 
fram till gemensamma slutsatser om hur policyn ska omsättas i praktiken” (Erikson 2011:179). 
För FiM skulle det kunna innebära att se över orsaken eller orsakerna till att delegationsord-
ningen inte följs. Finns det till exempel något som gör att ett styrdokument har fått högre status 
än ett annat? Spelar det någon roll på FiM vem som har utfärdat styrdokumentet? Finns det 
något i styrdokumentet som strider mot olika personers verklighetsuppfattning av det som 
dokumentet berör? 

8.4.2 ATT SKAPA FÖRÄNDRING 
I början av materialinsamlingen efterfrågade jag en språkpolicy, men fick till svar att ingen 
fanns. I ett tidigt skede fanns därför en tanke på att en språkpolicy skulle kunna vara en lösning. 
Men jämfört med hur Stockholms universitet använder sin språkpolicy (Stockholms universitet 
2014) fanns ingen konkret koppling. Dessutom beskriver Erikson (2011) vad en kommunikat-
ionspolicy har för syfte och vad den bör innehålla, och utifrån det tillsammans med Stockholms 
universitets kommunikationspolicy (Stockholms universitet 2011) kan sägas att en sådan kunde 
vara till större nytta än en språkpolicy. Erikson (2011) beskriver att en kommunikationspolicy 
ska ange ”principer för ansvar och befogenheter i kommunikationsfrågor och hur de fördelas i 
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organisationen”(2011:171). När det gäller FiM påminner det en aning om den nämnda delegat-
ionsordningen. Men Erikson beskriver också att policyn fungerar som ett ”internt uppslagsverk” 
(2011:171) om den är sammanhållen. Det kan leda tankarna till hur arbetet med policyn ser ut.  

De handlingar som kan ses i situationens diskurser visar tydligt att delegationsordningen inte 
följs. Ett tydligt exempel är att chefen inte tar sitt ansvar när det gäller bemötandet av konflikter 
och relationsproblem. En förändring i organisationen skulle betyda att diskurserna först behö-
ver förändras. Som tidigare nämnts underlättas det av att man är öppen för andra perspektiv än 
det som stämmer överens med ens eget (Lundgren 2009). Det kan även betyda att man behöver 
skaffa sig ytterligare kulturella verktyg för att kunna vara mer varierad i kommunikationen till 
andra. Detta är faktorer som påverkar en persons historiska kropp och för att skapa förändring i 
en organisation skulle det kunna ses som lämpligt att de som arbetar i organisationen på något 
sätt ges samma kulturella verktyg.  

Både Heide m.fl. (2012) och Erikson (2011) poängterar värdet av gemensamma mål i organisat-
ionen, vilket betyder att en strategi bör finnas i syfte att beskriva hur dessa mål ska uppnås. Det 
blir då ledningens uppgift att få de andra i organisationen att vilja uppnå målen på de vis som 
beskrivs i strategin. Heide m.fl. (2012) föreslår att detta görs med visioner då de kan ”ge an-
ställda en känsla av måluppfyllelse i sitt arbete” (2012:147). Dessutom poängteras att gamla 
värderingar som lever kvar i organisationen kan behöva tonas ner, vilket visioner kan hjälpa till 
med. De konsulter som fått ge sina förslag gällande administrativa ansvarsförhållanden, har 
påvisat brister och beskrivit vad som behöver förbättras för att organisationens mål ska kunna 
uppnås. Men hur väl de har förankrat värdet av gemensamma mål och hur de ska uppnås finns 
inte beskrivet. Man skulle kunna se det som att en strategi saknas (Jfr Heide m.fl. 2012, Erikson 
2011). 

9. DISKUSSION 
I det här kapitlet återkopplar jag till de tre utgångspunkterna som lades fram i kapitel 3. Sedan 
följer några tillämpningar som FiM möjligen skulle kunna använda sig av. Vidare finns en metod-
diskussion och lite tankar inför framtiden. 

9.1 DE TRE UTGÅNGSPUNKTERNA 
I kapitel 3 presenterades tre betydande utgångspunkter. Meningen är att de ska stödja synen på 
kommunikation i mer än bara språkvetenskapliga sammanhang, även om det finns ett språkve-
tenskapligt perspektiv.  

9.1.1 BETYDELSEN AV HISTORISK KROPP 
I den här studien används MDA som teori och analysmetod och där får den historiska kroppen 
stor betydelse. Synen på betydelsen av historisk kropp är den första utgångspunkten och histo-
risk kropp hänger ihop med vad en del tidigare forskning (Lundgren 2009, Saville-Troike 2003, 
Rydenvald 2011) säger om att tidigare erfarenheter påverkar hur man agerar i nya situationer.  

Utifrån det perspektiv som Hanell & Blåsjö (2014) ger, där historisk kropp är en människas 
grund som alltid finns med och påverkar, kan sägas att Paola har en dubbelspråkig uppväxt (Jfr 
Rydenvald 2011) som har gett henne en viss syn på hur språk kan användas. Denna syn använ-
der Paola som ett kulturellt verktyg, genom att hon kan visa förstålse för andra som har svårt att 
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uttrycka sig korrekt på ett språk som de inte helt behärskar. Dessutom passar det ihop med 
forskningens praktikgemenskap där Paola ingår sedan sin studietid. Därifrån har hon andra 
kulturella verktyg som påverkar hennes syn på hur man arbetar målinriktat. 

9.1.2 VERKLIGHETSUPPFATTNINGEN 
Den andra utgångspunkten är perspektivet på verklighetsuppfattningen. Jag har hävdat att en 
persons uppfattning är den personens verklighet och att idén om en unison verklighetsuppfatt-
ning därför får stå tillbaka. Dessutom är sammanhanget en viktig aspekt, vilket berättigar MDA 
som analysmetod. Här finns tydliga likheter med kvalitativa forskningsmetoder som tillämpar 
ett första-persons-perspektiv och det kan kombineras med MDA. Genom att göra det stärks 
betydelsen av historisk kropp, vilket är den första utgångspunkten.  

9.1.3 DISKURSERNAS BETYDELSE I KOMMUNIKATIV KOMPETENS  
I Paolas nuvarande arbetssituation ingår hon inte enbart i forskningens praktikgemenskap, utan 
även i den administrativa praktikgemenskapen och diskurserna ser olika ut i de båda. Hon får 
agera intermediär genom att fungera som kommunikativ mellanhand mellan de båda praktiker-
na. Här spelar diskurserna roll i Paolas kommunikativa kompetens, vilket är den tredje utgångs-
punkten i min studie. I och med att hon förstår de diskurser som genomsyrar de båda olika prak-
tikerna är det möjligt för henne att agera intermediär. Om hon inte hade förstått diskurserna 
kanske hon inte hade kunnat förmedla budskapen trots sin kommunikativa kompetens. 

9.2 TILLÄMPNINGAR 
Genom intervjuer med Paola visade det sig att flerspråkighet är något som man är van att han-
tera på FiM, då man länge har använt engelska både i forskning och i utbildning. Det visade sig 
vara annorlunda gällande kommunikativ kompetens. Då kommunikativ kompetens inte är 
språkspecifik är frågan om en språkpolicy verkligen är det styrdokument som FiM skulle be-
höva. Utifrån att en språkpolicy ofta verkar handla om just flerspråkighet, kanske en kommu-
nikationspolicy eller något annat strategidokument skulle vara till större hjälp. 

I situationens diskurser, där styrdokument analyserades, visade det sig att konsulter hade varit 
delaktiga i ett förändringsarbete på FiM. Konsulternas åtgärdsförslag, som beskrevs i punktform, 
fanns inte relaterade till hur åtgärderna skulle genomföras. Det skulle kunna betyda att en stra-
tegi saknas. Det framgår inte huruvida något sådant arbete planerades eller inte. I den här stu-
dien har det visat sig att en strategi som beskriver hur förändringar ska genomföras, är något 
givande om arbetet med den förankras i hela organisationen. All otydlighet kring en strategi ser 
jag därför som något problematiskt. 

I analysen framgår tydligt att det finns skillnader i kommunikationen mellan Paola och de två 
deltagare som e-posten avser. Då hon anser att kommunikationen mellan henne och det hon 
kallar för ”själva verksamheten” är problemfri, valde hon att delge andra exempel. Därför har e-
post mellan henne och två andra deltagare analyserats i avsnitt 7.5. Chefen och den administra-
tivt ansvarige är de två som Paola nämner när hon pratar om problem i kommunikationen, 
varför fokus har lagts där. Det som tydligt går att urskilja som problematiskt i kommunikationen 
är att chefen inte tar sitt fulla ansvar. Därför skulle det kunna anses utvecklande att skapa för-
ändring i organisationen genom att först förändra diskurserna. Detta görs lämpligen genom att 
man utökar sina kulturella verktyg och skapar gemensamma mål och visioner som gör att alla 
känner det meningsfullt att sträva mot målen. Att använda sig av en strategi för att beskriva hur 
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målen ska nås kan också vara lämpligt. Annars finns risk att man fastnar i konstaterandet av vad 
i organisationen som kan förändras för att nå, till exempel,  övergripande mål. Men organisation-
en behöver veta hur de ska ta tillvara på kommunikativ kompetens och hur sådan kompetens 
ska värderas. Annars kan de förlora värdefull kunskap som inte går att läsa sig till. 

9.3 METODDISKUSSION 
Min metod har främst varit av etnografisk karaktär för insamling av material, så som kvalitativa 
intervjuer och texter. Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer, vilket har varit gi-
vande när det gäller att skapa en relation till Paola. Det är möjligt att mycket av den information 
som framkommit i intervjuerna inte hade framförts om relationen till henne varit annorlunda.  

Analysmetoden, MDA, kan användas på ett mer omfattande sätt än vad som gjorts i min studie, 
vilket hade varit av godo. Analysen kunde ha utgått från mer än en person, om studien varit mer 
omfattande. På så vis skulle fler historiska kroppar varit involverade i diskursen, vilket kan an-
ses mer verklighetstroget. Fördelen med min studie är möjligheten till kvantitativ utveckling. 
Genom att genomföra flera studier på samma sätt kan studierna jämföras och på så vis säga nå-
got om diskurserna. 

Att använda ett första-persons-perspektiv gör att uppfattningen om en universell sanning får stå 
tillbaka, vilket kan tyckas försvåra sambandet med reliabiliteten. Men det kan ses som positivt 
att det stärker historisk kropp som analysbegrepp. Dessutom kan presuppositioner undvikas, då 
det inte finns något som stärker uppfattningen om att intervjupersonen får en viss placering 
eller roll utifrån en objektiv mall. Att jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer stär-
ker även användningen av ett första-persons-perspektiv. 

Om mer tid hade kunnat avsättas för den här studien hade jag gärna fördjupat mig i, hur den 
interna kommunikationens utveckling på FiM skulle kunna förändras utifrån de resultat jag har 
kommit fram till.  

9.4 INFÖR FRAMTIDEN 
Det hade varit idealiskt att jämföra den problemfria kommunikationen med den problematiska. 
På så vis skulle man haft möjlighet att se eventuella faktorer att applicera i förbättringssyfte. I ett 
större sammanhang skulle även alla deltagarnas kommunikation kunna analyseras för att ge en 
vidare bild av den aktuella avdelningen i organisationen. Detta skulle i sin tur bidra till en mer 
objektiv vy, men det tar inte bort betydelsen av den här studien då det ibland kan vara givande 
att börja i liten skala. Vill man skapa förändring kan man då utgå från denna typ av analys för att 
sedan förändra diskurserna. Detta är en viktig aspekt om det finns avsikt att utvidga eller jobba 
vidare med min studie som grund. Meningen är just att studien ska kunna ligga till grund för vi-
dare forskning inom området, men likväl kunna ge en möjlighet till kvantitativ expansion eller 
fungera som underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete. Dessutom anser jag att det språkveten-
skapliga perspektivet av kommunikation på ledningsnivå gott kunde få breda ut sig mer och 
därför är jag glad att få bidra till det.  
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