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Abstraktsida 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare på Stena Line i Skandinavien 

upplever att företagets koncernspråk har ändrats från svenska till engelska och vad deras 

erfarenhet av språkskiftet är. Detta görs främst genom intervjuer med anställda på olika nivåer 

och analyser av dessa intervjuer. Resultatet visar att ett internationellt koncernspråk på många 

sätt gynnar Stena Line som företag men att medarbetarna ombord på båtarna inte är bekväma 

med alla situationer där engelskan används.  
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1. Inledning  
 

Världen blir allt mer globaliserad och med dagens internationella expansioner av företag 

kommer ofta behovet av ett gemensamt språk. Det kan underlätta affärer och 

kommunikationen mellan kontor i olika länder. Allt fler företag väljer idag att införa engelska 

som koncernspråk vilket innebär att engelska är företagets officiella språk. Någon allmän eller 

mer detaljerad definition finnns inte (Haglund 2002:11). Det betyder sällan att medarbetarna 

huvudsakligen använder engelska som arbetsspråk. Att införa ett internationellt koncernspråk 

är inte en ny företeelse men det är relevant för anställda att ett företag definierar vad 

språkskiftet innebär för dem och hur engelskan används i praktiken. 

Sverige utsågs nyligen av språkföretaget Education First till det land utanför den icke-

engelsktalande världen som talar bäst engelska (www.di.se). Tre fjärdedelar av befolkningen 

uppger sig vara bekväm med att föra vardagssamtal på engelska. Men det är skillnad på 

vardagsspråk och fackspråk och kanske innebär svenskars höga betyg i informella 

sammanhang att vi överskattar våra kunskaper gällande företagsengelska. Medarbetare på 

flertalet företag med engelska som koncernspråk har i studier noterat att vardagsengelskan 

inte räcker till i professionella situationer (Haglund 2002). Svenskars kunskapsbrist inom 

engelska och dess effekter har även uppmärksammats på andra håll. I den parlamentariska 

utredningen Mål i mun konstaterar Kommittén för svenska språket att "forsknings- och 

utredningsarbete behövs om hur byte av koncernspråk påverkar både företagen och de 

anställda" (SOU 2002:131). 

I den här uppsatsen undersöks hur ett svenskt rederi påverkas av att införa engelska som 

koncernspråk. Stena Line är en stor organisation med frakt- och passagerartrafik i stora delar 

av Europa och med anställda världen över. Idag har koncernspråket bytts från svenska till 

engelska vilket eventuellt inte är en stor förändring eftersom stora delar av kommunikationen 

redan tidigare förts på engelska, både ombord på fartygen i kontakter med utländska fartyg 

och på huvudkontoret i Göteborg.  

 

 

1.1 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur införandet av engelska som koncernspråk i Stena 

Lines organisation påverkar företaget och dess medarbetare på olika nivåer. Studien fokuserar 

på de anställdas uppfattning om språkskiftet och undersöker endast fartyg som trafikerar 
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Skandinavien. Det är relativt vanligt att företag har engelska som officiellt språk. Trots det 

finns inte mycket forskning om vad det innebär och vad konsekvenserna av språkbytet blir för 

ett företags medarbetare. Det är intressant och angeläget att ta reda på mer om 

konsekvenserna. Att det valda företaget är ett rederi gör det även angeläget ur en 

säkerhetssynpunkt eftersom de incidenter som kan ske ombord på ett fartyg skiljer sig från de 

som kan inträffa på ett företag iland. 

  

   Undersökningen utgår från de övergripande frågeställningarna: 

 Hur påverkar språkskiftet medarbetare i Skandinavien? 

 Vilka förtjänster och brister upplever medarbetare efter språkskiftet? 

 Hur används engelskan idag?  

 

1.2 Stena Line  

 

Stena Line är ett av världens största rederier med transport och reseservice mellan tio länder i 

Europa. Företaget grundades 1962 i Göteborg av Stena A. Olsson och har idag cirka 5500 

anställda. Stenakoncernen har utöver fartyg ett flertal verksamheter över hela världen, inom 

bland annat frakt, oljeborrning till havs, fastigheter, finans och återvinning. Stenasfären har, 

med ovanstående verksamheter inräknat, 19.000 anställda runt om i världen. Ledord är enligt 

företagets VD omtanke, innovation och utförande och stor vikt läggs vid utbildning för 

företagets anställda (www.stenaline.com).  

Gällande engelskans införande som koncernspråk har det varit svårt att få exakta besked 

angående när språkskiftet inom Stena Line egentligen skedde, eventuellt beroende på att 

kontoret iland har använt engelska på ett naturligt sätt i många år medan båtarnas 

språksituation förändrats under de senaste två åren. Språkskiftet ombord på fartygen skedde i 

samband med att konceptet One Company infördes. One Company innebär att alla båtar inom 

Stena Line ska följa samma koncept och vara utformade på samma sätt gällande tax free och 

restauranger. Gästen ska känna igen sig ombord på Stena Lines båtar.  
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2. Tidigare forskning  

 

Engelskan har sedan efterkrigstiden varit det språk som mest influerat svenskan (Sharp 

2001:1-2) och de senaste åren har många företag i Sverige infört engelska som officiellt 

språk. Ändå saknas mycket forskning om konsekvenserna av att ett företag eller en 

organisation inför ett nytt koncernspråk och de studier som har gjorts är ofta baserade på 

skriftlig språkanvändning, inte talad (ibid). All tidigare forskning inom området visar 

liknande resultat; ett språkskifte ska inte ske alltför lättvindigt eftersom kunskap om dess 

effekt på kommunikation saknas och att svenskar som arbetar på engelska ofta känner att de 

inte verkar på samma villkor som de som har engelska som modersmål. Johansson (2006) 

undersöker chefers och medarbetares attityd till användningen av engelska på svenska företag. 

Hon använde två typer av enkäter i sin studie, den första syftade till att ge en översiktlig bild 

av företagets språksituation och den andra till att mer ingående svara på attityden till 

engelskaanvändning (Johansson 2006:30). Fördelen med enkätundersökningar är att man kan 

samla in mycket material. Nackdelen är att man inte säkert kan veta hur många som kommer 

svara på utskicken, vem som svarar eller hur mycket tid som lagts på svaren. Liksom vid 

intervjuer kan man heller inte vara säker på om respondenten svarar på hur det faktiskt är på 

företaget eller hur den tror att det är. Johanssons resultat visar att få av de tillfrågade först 

upplever anglifieringen som särskilt problematiskt men vid närmare granskning av svaren 

framkommer att vissa kommunikationsproblem ändå finns. Det uppfattas som svårt att 

formulera fakta och argument, engelskan tar längre tid och fackspråket upplevs som 

svåranvänt (Johansson 2006:33). Studier har visat att vi läser snabbare på vårt modersmål och 

att vi dessutom tillgodogör oss 25 % mer av innehållet av en text än när vi läser på ett annat 

språk (Josephson 2013:132). Jospehson (2013:136) menar att engelskan är hierarkisk på så 

sätt att ju högre position någon har inom ett företag och ju mer formell språksituation desto 

mer används engelska och att svenska företag är huvudsakligen svenskspråkiga oavsett 

officiellt språk. Skillnaden på hur mycket engelska som används när engelska är koncernspråk 

är enligt Josephson (ibid) marginell och även de organisationer som har svenska som 

koncernspråk behöver emellanåt använda engelska. Han menar att svenskars goda kunskaper i 

engelska kan leda till att vi överskattar våra kunskaper och tror att det är problemfritt att 

införa engelska som verksamhetsspråk men hävdar att det idag tvärtom är ett av det svenska 

språksamhällets största problem (ibid). Haglund (2002:10) menar att "[s]venskars engelska 

fungerar utmärkt i sociala sammanhang men räcker ofta inte i professionella situationer". Han 
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poängterar vikten av att företag som genomför ett språkskifte har en strategi som täcker 

språkutbildning och en genomtänkt arbetsfördelning mellan svenska och engelska (ibid). 

Även internationellt har arbetsspråk och språkskiften studerats eftersom det givetvis inte bara 

är svenska företag som genomför språkförändringar. Forskningstidningen English for specific 

purposes behandlade ämnet i ett helt nummer 2005 (24:4). Josephsson & Jämtelid (2004) 

anser att svenskan bör vara det samhällsbärande språket på svenska företag men i tät kontakt 

med andra språk. Vi arbetar bäst på vårt modersmål eftersom det är där kapaciteten är störst, 

men att ju fler språk som används i arbetslivet desto bättre, både på ekonomiska och sociala 

plan. Det kan låta motsättningsfullt vilket är en än större anledning för företag och 

organisationer att sätta sig in i vad ett språkskifte innebär.  

    Catrin Johanssons (2005) forskning pekar på att även om engelska är nödvändigt för en 

fungerande kommunikation i ett internationellt företag så bör man fundera över 

konsekvenserna av ett språkskifte inom koncernen. 

 

Globaliseringen av stora organisationer kanske inte alltid går så smärtfritt som de högsta cheferna 

själva tror [...] Frågan är också hur stor medvetenheten är om vilka konsekvenser och problem 

användningen av engelska för med sig. Min uppfattning utifrån den här undersökningen är att 

cheferna inte heller har någon helhetsbild över det. Det verkar inte heller finnas några riktlinjer för 

hur engelskan ska användas (Johansson 2005:197).  

 

Särskilt intressant för en undersökning av Stena Lines kommunikation och koncernspråk är 

Sharps (2001) avhandling där hon bland annat undersökt Cool Carriers AB, ett svenskt 

sjöfartsföretag som arbetar internationellt med frakt och har engelska som koncernspråk. 

Sharp drar slutsatsen att användningen av engelska bestäms av innehåll och tillfälle, eftersom 

fackspråket och sjöfartsterminologin till stor del förekommer på engelska. Hennes resultat 

visade även att medarbetare med svenska som modersmål kodväxlade från svenska till 

engelska i snitt var fjortonde sekund på morgonmöten (2001:188). Termen kodväxling 

innnebär att en språkbrukare byter språk eller dialekt mitt i en mening vilket är vanligt 

förekommande och inte nödvändigtvis kopplat till arbetsspråk. 

     I den tidigare forskning som redovisas ovan studeras, observeras och intervjuas flertalet 

respondenter i diverse företag. I denna studie medverkar istället ett fåtal medarbetare och ger 

sin syn på anglifieringen genom personliga intervjuer, med förhoppningen att få svar på 

frågan om hur engelskan påverkar dem.   
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3. Teori 

 

Kommunikation spelar en stor roll i alla organisationer. Företag lägger ofta resurser på 

omstruktureringar av olika slag för att bli mer lönsamma. Men stora satsningar är ingen 

garanti för framgång. Det kan vara avgörande att vara tydlig i kommunikationen på företagets 

alla nivåer för att säkerställa att alla medarbetare har fått rätt information och arbetar på rätt 

sätt. 

 

3.1 Koncernspråk 

 

Definitionen av koncernspråk är att företaget har det som sitt officiella språk. Det finns ingen 

tydlig definition av hur det ska användas utan är upp till varje enskild organisation att avgöra 

hur språken ska tillämpas. Ett visst mått av diglossi är naturligt när koncernspråket är ett annat 

än modersmålet. Diglossi innebär att språkanvändare använder två språk men i olika domäner. 

Att engelska är företagsspråk betyder inte att medarbetare huvudsakligen talar och skriver 

engelska i arbetet utan framförallt att man kan vara säker på att alla viktiga dokument finns 

tillgängliga på engelska, dock inte alltid på svenska (Josephson 2013:136).   

 

3.2 Organisationskommunikation 

 

Kommunikation är en grundförutsättning för att organisationer över huvudtaget ska kunna skapas, 

existera och utvecklas. Samordning, ledning, lärande, arbetsglädje, kundrelationer med mera är i 

princip omöjliga att skapa utan kommunikation. När kommunikationen fungerar dåligt blir hela 

organisationen lidande (Heide m.fl. 2012:15). 

 

Kommunikation är en avgörande faktor inom organisationer och företag likväl som i vårt 

vardagliga liv. Strategisk kommunikation är enligt Larsson (2014:36) ett relativt nytt begrepp 

som syftar på kommunikation och kommunikativt arbete hos företag och myndigheter. 

Begreppet kan sammanfattas som "organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att 

nå sina mål" (ibid). Ett företags språkskifte, så som hos Stena Line, får ses som en medveten 

insats för att underlätta intern och extern kommunikation i företaget. 

    Begreppet organisationskommunikation myntades 1947 och slog igenom inom 

kommunikationsvetenskapen på 1960-talet (Heide m.fl. 2012:63). Idag har det utvecklats till 

ett självständigt forskningsområde med egna teorier, perspektiv och forskningsfrågor. Det 
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finns flera definitioner av begreppet men ofta syftar det på intern kommunikation i en 

organisation.  

Centrala teorier inom organisationskommunikation är systemteorin som redan på 1960-

talet argumenterade för att "organisationer är öppna system där medlemmars beteende skapar 

kollektiva strukturer" (Heide m.fl 2012:72). Teorin flyttar fokus från individer till kollektivet. 

Kortfattat påverkar omgivningen hur individerna agerar och organisationens regler sätter 

organisationens behov framför individens men organisationen anpassas också efter 

omgivningens krav. Den meningsskapande teorin kan förenklat förklaras med att den sätter 

kommunikation mellan organisationsmedlemmar i centrum (Heide m.fl 2012:73). Förenklat 

menar teorin att organisering sker genom kommunikation och social interaktion. 

    Enligt Larsson (2014:15) finns en rad hinder för kommunikation. Bortsett de av teknisk 

karaktär, så som brist på datorer eller trasiga telefonledningar, spelar den mänskliga faktorn in. 

Budskap och information som av olika anledningar inte når fram eller att informationen inte 

förstås på grund av svåra begrepp försvårar kommunikationen. Andra problem kan vara att ett 

språk inte behärskas eller att budskapet förändras när den går från en person till en annan. 

    Heide (m.fl. 2012:180) påpekar att eftersom organisationer ständigt är i föränding i små 

såväl som stora steg spelar kommunikationen stor roll. Det är först när vi sätter ord på 

förändringar som de kan verkställas. Stora resurser satsas på att reformera organisationer men 

det är trots det inte ovanligt att förändringarna inte lyckas. Det beror enligt Heide (ibid) ofta 

på att kommunikationsfrågor förbises och insatser på området kommer för sent. Han menar att 

det både är nödvändigt och skäligt att ett internationellt företag inför engelska som 

koncernspråk. Dock bör företaget inte bortse från vikten av att informera medarbetare om hur 

språket ska användas och framförallt varför, att erbjuda utbildning som matchar behovet eller 

att eventuellt tillåta anställda att vara flexibla i sitt språkskifte. Allt för att få största möjliga 

vinst av investeringen som ett språkskifte kan innebära.  

 

 

 

3.3 Attitydbegreppet  

 

När man talar om anställdas uppfattning om ett språkskifte är det deras attityd man talar om. 

Begreppet attityd används med en annan innerbörd i vardagligt tal än inom socialpsykologisk 

attitydlitteratur och för att undvika begreppsförvirring bör det definieras (Bijvoet 2013:123). 

Språkattityder kan enligt Bijvoet (2013:128) “beskrivas som värderande inslag i människors 
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reaktioner gentemot språkliga variteter“. Bijvoet (2013:128–129) menar att det kan gälla både 

inställning, att tycka bra eller illa om ett språk eller ord, eller handla om beteende, exempelvis 

att undvika vissa ord eller språkljud. Men likväl som att vara en fråga om språk man tycker 

mer eller mindre bra om av naturen, eller snarare genom inlärt betende, kan det handla om 

attityder till språkvårdande åtgärder, språkval och språkpolitiska beslut (ibid).  
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4. Metod och material 

 

Undersökningen i denna uppsats har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer i form av 

respondentintervjuer. Frågorna som ställs besvaras därmed av flera källor och ur flera olika 

perspektiv. Kvalitativa metoder har primärt ett förstående syfte vilket betyder att det inte är 

informationens generella giltighet som eftersöks utan att få en djupare förståelse för det 

problemkomplex man studerar och som kännetecknas av närhet till den källa man hämtar 

information ifrån (Holme & Kruhn Solvang 1997:14). Tillstånd för studien och intervjuer 

inhämtades från Stena Lines huvudkontor. De intervjuade är en person på huvudkontorets 

kommunikationsavdelning, en kapten, en chef samt två medarbetare ombord på Stena Lines 

båtar. De är 30–50 år, två av fem är kvinnor och fyra av fem har svenska som modersmål. 

Urvalstekniken som använts är till viss del ett så kallat stratifierat urval (Ekström & Larsson 

2010:61). De medverkande har valts utifrån sina arbetsroller och ställning eftersom olika 

nivåer i företaget innebär olika användning av kommunikation och engelska. Ett visst mått av 

slumpen har spelat in eftersom just de här personerna var ombord när intervjuerna 

genomfördes. Det finns exempelvis flera kaptener på varje båt, så att just den här kaptenen 

intervjuades är en slump. Att alla respondenter har mångårig erfarenhet av arbete på Stena 

Line är också en tillfällighet. Respondenterna är anonyma i arbetet vilket de informerades om 

innan intervjuerna.  

 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

1. Huvudkontor. Arbetar med kommunikation på Stena Lines huvudkontor iland. 

Arbetsuppgifterna finns inom intern och extern kommunikation. Använder både 

svenska och engelska i sitt arbete och har enligt egen utsago inga problem med att tala 

eller skriva engelska. 

2. Kapten ombord på en av Stena Lines båtar, har mångårig erfarenhet av arbetet och av 

olika rederier. Är van vid att arbeta på engelska tack vare många år till sjöss och anser 

sig personligen ha få svårigheter att hantera språket.  

3. Chef ombord på en båt. Har många års erfarenhet av arbete på Stena Line. Tycker sig 

tala bra engelska i vardagen.  

4. Medarbetare I. Arbetar inom ombordservice, har tät gästkontakt och många års 

erfarenhet från Stena Lines båtar. Har enligt egen utsago tillräckliga 
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engelskakunskaper men tycker inte att engelskan bör användas på skandinaviska båtar. 

5. Medarbetare II. Är den yngsta respondenten i studien och har arbetat inom 

rederiverksamhet  i relativt många år. I arbetet förekommer kontakt med gäster 

ombord likväl som extern kommunikation. Anser sig tala och förstå engelska väl och 

uppskattar utmaningen och de nya kunskaper som fås genom att skriva på engelska 

och använda engelska ombord.  

 

Antalet medverkande respondenter baseras inom forskning på ämne och uppgift (Ekström & 

Larsson 2010:63). I den här undersökningen anser jag att intervjuer med fem personer från 

olika avdelningar är nog för att få tillräcklig bredd och för att det insamlade materialet ska 

vara tillräckligt för att ge insikt i hur ett språkskifte påverkar de anställda. Att samla in data 

från fler personer hade inte gett en tydligare bild av frågan eftersom det då inte funnits 

kapacitet att gå på djupet med frågorna. På grund av arbetets tidsram och omfång har endast 

ett företag studerats. För att ytterligare avgränsa studien fokuserar den endast på fartyg som 

kör mellan skandinaviska länder. Även koncernens övriga bolag har lämnats utanför 

undersökningen. Studien fokuserar på hur medarbetarna idag ser på språkanvändningen och 

gör inte någon jämförelse med tiden innan engelska infördes som koncernspråk. 

 

4.2 Intervjumetod 

 

En av intervjuerna skedde, efter ett kort personligt möte, skriftligen via mail. De resterande 

fyra var samtalsintervjuer. Frågorna följde en intervjumall med frågor som anpassats efter 

respondenterna, utefter hur deras arbetssituation ser ut. Frågorna har delvis hämtats från 

Josephson & Jämtelids undersökning (2004:134). Dels för att frågorna som använts i deras 

undersökning även passade denna studie bra och dels för att undvika att formulera en 

intervjumanual som stödjer egna antaganden och intentioner och att svaren på så sätt blir 

självuppfyllande (Ekström & Larsson 2010:74). Följdfrågorna anpassades i viss mån efter 

svaren som gavs under intervjuerna. Två intervjuer var mer renodlade samtalsintervjuer än 

övriga. Det eftersom jag som intervjuare kom med snabba följdfrågor eller kommentarer. I 

resterande två samtalsintervjuer fick respondenterna mer tid mellan frågorna vilket ofta ledde 

till att de tog egna initiativ i styrningen av samtalet. Det finns stora skillnader mellan hur 

respondenterna hanterade intervjusituationen. Någon av dem är vana vid intervjuer medan det 

för andra var en ny situation. En del av respondenterna har alltid jobbat mycket på engelska 
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och har eventuellt inte reflekterat över det tidigare. För andra är det nytt och under en 

övergångsperiod är det problematiskt med engelskan, inte alltid för dem personligen men för 

organisationen som helhet. Den intervjuade på huvudkontoret svarade kort och koncist på 

frågorna och uttryckte sig på ett sätt som stämmer väl överens med den forskning som finns. 

Andra tog tid på sig och resonerade sig fram till ett svar. Intervjuerna tog i snitt 30 minuter 

per person. 

    Fördelen med personliga intervjuer är just att de kan anpassas till varje respondent och att 

man kan följa upp med anpassade följdfrågor. Nackdelar som måste beaktas är att 

undersökningar av det här slaget måste "genomföras så att de verkligen kommer åt 

underliggande dimensioner av ett fenomen och inte bara registrerar ytliga utsagor" (Ekström 

& Larsson 2010:56). Om inte relevanta följdfrågor ställs eller om respondenten inte är ärlig i 

sina svar finns en risk att materialet enbart skrapar på ytan. Medarbetare som intervjuas kan 

känna ett ansvar både mot företaget och inte vilja vara illojal samt mot sitt eget arbete och 

avstå från att svara på ett sätt som kan slå tillbaka mot en själv. Det gäller både 

samtalsintervjuer och skriftliga intervjuer men vid de sistnämnda tillkommer att respondenten 

får gott om tid att fundera över sina svar vilket kan vara både en för- och nackdel. Det blir en 

fördel eftersom inget förhastat sägs och en nackdel av samma anledning; det finns tid och 

möjlighet att formulera ett något tillrättalagt svar. Intervjuaren riskerar dessutom vid båda 

intervjuformerna att få svar som visar på hur den anställde tror att det är och inte hur det de 

facto är (Josephson & Jämtelid 2004:138). En intervjustudie går inte bara ut på att ställa 

frågor. Förmågan att ha samtal som täcker hela studiens syfte, rätt intervjuteknik och kunskap 

att analysera materialet samt flexibilitet att ta in nya impulser under processen och inte låsa 

sig vid föreställningar som uppstått i början av arbetet är avgörande (Ekström & Larsson 

2010:56). 

    Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberats grovt, en så 

kallad bastranskription (Norrby 2014:100). Det gjordes eftersom det viktiga i undersökningen 

är vad som sagts, inte hur enstaka ord uttalats eller om någon stakat sig (Norrby 2014:99). 

Därmed inte sagt att pauser eller stakningar inte kan vara väsentliga för att förstå deltagarnas 

intentioner och synpunkter. Både transkriberingarna och det inspelade materialet användes 

som hjälp för att analysera samtalen, uttalanden och för att hämta citat. Det är inte heller 

relevant att i resultatdelen återge samtalen ordagrant med pauser, upprepningar eller 

felsägningar. Sådant har därför utelämnats för att underlätta läsbarheten. Vissa ord har 

utelämnats vid citat för att säkerställa de medverkandes anonymitet. 
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Sekundärdata som använts är litteratur om kommunikation och engelska som koncernspråk 

samt informationsmaterial jag fått ta del av hos företaget för att sätta mig in i hur den nya, 

anglifierade säkerhetsinformationen ser ut. 

 

4.3 Etiska överväganden 

 

Etiska principer som är viktiga att ta hänsyn till vid forskning är Vetenskapsrådets ämnesråd 

(www.vr.se) De innebär att forskning är nödvändigt för både individerns och samhällets 

utveckling och det är därmed berättigat att det bedrivs. Den ska inriktas på väsentliga frågor 

och hålla hög kvalité vilket kallas forskningskravet. Samtidigt har forskare ett ansvar 

gentemot individen. Det grundläggande individskyddskravet kan enligt Vetenskapsrådet 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Informationskravet innebär att "[f]orskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte" (s.7) I den 

här studien informerades de medverkande om uppsatsens ämne och syfte innan intervjuerna. 

Samtyckeskravet betyder att deltagare själva har rätt att bestämma över sin medverkan och att 

"[f]orskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke" (s.9). De 

medverkande är medvetna om att deltagandet i studien är frivilligt. Konfidentialitetskravet 

innebär kortfattat att "[u]ppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem" (s.12) Det följs i uppsatsen genom att inte ge detaljer om 

kön, ålder, arbetsuppgifter de medverkande har, vilka avdelningar de arbetar på eller att skriva 

ut på vilka båtar intervjuer genomförts. Nyttjandekravet konkretiseras i regeln "[u]ppgifter om 

enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften" (s.14). Detta efterföljs eftersom uppgifter och 

åsikter som framkommer under arbetets gång endast används för uppsatsens syfte. 

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Validitet, relabilitet och generaliserbarhet har kallats vetenskapens heliga treenighet. "De 

tycks höra hemma i något abstrakt rike, i en vetenskapens helgedom [...] respektfullt dyrkade 

av alla rättstrogna" (Kvale 1997:207). Kortfattat handlar vetenskaplighet om att ge tillräckligt 

goda skäl för att något ska kunna påstås vara sant. Det är fundamentalt att kunna underbygga 

sina påståenden och slutsatser med argument som i sin tur har kraven att de ska ha validitet 
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(giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). "Inom den empiriskt inriktade vetenskapen 

underbygger vi slutsatser med hjälp av impirisk data. Empirisk data kan vara [...] resultat från 

intervjuundersökningar och observationer." (Ekström & Larsson 2010:14). 

 Att materialet i den här undersökningen har spelats in stärker uppsatsens relabilitet, då det 

är möjligt att lyssna på intervjuerna flertalet gånger och därmed minimera risken att 

missuppfatta eller glömma uttalanden från respondenterna. Frågorna som ställts redovisas i 

resultatdelen både för att tydliggöra resultetet och för att stärka validiteten. Validiteten styrks 

även av att intervjufrågorna baseras på tidigare forskning.  

All vetenskap har ett visst mått av generaliserbarhet, resultatet från en enskild studie kan 

ge generell kunskap om fler fall än just de som studerats (Ekström & Larsson 2010:17). När 

man inom vetenskapen studerar enskilda organisationer är det med syftet att få kunskap om 

hur organisationer av liknande karaktär fungerar generellt. Ekström och Larsson (ibid) menar 

att forskaren samtidigt måste vara försiktig i sina generaliseringar eftersom slutsatsen att ett 

litet representativt urval kan representera en större helhet måste vara väl underbyggd. Det är 

rimligt att anta att flera av de svar som givits i intervjuer i denna studie skulle kunna ges även 

på andra fartyg i Skandinavien och på andra företag som nyligen infört ett nytt koncernspråk. 

Det beror på att de intervjuade är representativa för hela Stena Line eftersom de är i olika 

åldrar, av olika kön och har olika erfarenheter. Ekström och Larsson sammanfattar det 

komplexa med studier av ett fåtal fall.  

 

En inte obetydlig del av forskningen [...] läggs upp som intensiva studier av ett fåtal fall. Dessa 

kan inte göra anspråk på att vara statistiskt representativa i förhållande till en stor population. De 

väljs inte heller ut med slumpmässiga metoder. Likafullt utvinns generella kunskaper från dessa 

fallstudier (Ekström & Larsson 2010:18). 
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5. Resultat 

 

I det här avsnittet kommer intervjuerna att analyseras och resultatet att redovisas fråga för 

fråga. Vissa frågor som ställts vid intervjuerna har samlats i ett svar då de tillsammans ger en 

mer enhetlig bild eller för att svaren som getts är sammanhängande. Svaren sammanfattas och 

varvas med de citat och exempel som utifrån min analys bäst beskriver situationen i varje 

frågeställning.  

 

5.1 Hur används engelskan på Stena Line? 

 

Enligt den intervjuade på kommunikationsavdelningen innebär språkskiftet att mycket 

koncerninformation nu ska finnas tillgänglig på engelska för att förenkla och för att man inte 

ska behöva ta fram för många versioner av samma information. Kommunikationavdelningen 

förklarar att språkvalet på arbetsplatsen ändå ofta är flexibelt, beroende på situation och 

mottagare och att det känns viktigt för de anställda vilket tydliggörs av citatet nedan.  

 

Huvudkontor: Vi jobbar ofta med komplementspråk, det är viktigt att inte alltid jobba på engelska 

utan viktiga buskap är viktiga att lokalanpassa. Man kompletterar med det när det behövs. 

 

Under intervjuerna med de fyra anställda ombord på båtarna framstår språkvalet som 

mindre flexibelt för dem än på kontoret iland. Rederiet har en önskan om när engelskan 

ska användas och det försöker man efterfölja ombord. Det gäller både under 

säkerhetsövningar ombord på båtarna och vid viss skriftlig kontakt. Mail från kontoren 

iland till båtarna skrivs på engelska även till svenska medarbetare då de även skickas till 

båtar utanför Skandinavien. Att engelskan används vid mailkommunikation är enligt 

personalen inte alltid en förtjänst eftersom tre av fyra tillfrågade ombord på fartygen 

tycker att deras kunskaper i engelska inte alltid räcker till. Chefen som arbetar ombord 

på ett fartyg upplever det ibland som svårare och mer tidskrävande att uttrycka sig på 

engelska och har därför, när hon vet att mailet skickas till svenska kollegor, skrivit på 

svenska utan att någon reagerat med missnöje.  

 

Chef: Mycket är centralstyrt och vi får mycket mail på engelska och jag kan tycka att min engelska 

inte räcker till, jag kan normal engelsk konversation. På mail är det mycket termer, fackspråk, 
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affärsspråk […] Vid mail där man har svårt att uttrycka sig på engelska så har jag och kollegor 

svarat på svenska. Jag och kollegorna känner att visst vi kan ta det på engelska men då kanske inte 

budskapet når fram riktigt så då har vi tagit det på svenska och det har funkat. När de [kontor 

iland] svarar på det så svarar de på engelska. 

 

 Josephson (2004:136–137) påstående att skillnaden på medarbetares engelskaanvändning 

idag i jämförelse med innan engelskan infördes som officiellt språk är minimal stärks av de 

genomförda intervjuerna. Skillnaden på hur personalen använder engelska idag är inte särskilt 

stor, vare sig ombord på fartygen eller på kontoret iland.  

 

Medarbetare II: Många interna dokument är på engelska nu. Det är för- och nackdelar, det blir 

mycket facklig engelska och det är svårt till och med för mig att fatta emellanåt. Men man förstår 

sammanhanget. Det blir svårare att skriva tillbaka. 

 

 

5.2 Finns riktlinjer från företaget för när engelska ska användas? 

 

Josephson (2014:137) menar att "vid skriftlig kommunikation råder ingen tvekan om vilket 

språk som ska användas om engelska är koncernspråk". Det stämmer inte riktigt med vad som 

framkommer i mina intervjuer, varken på kontoret eller båtarna. Kontoret iland verkar ha få 

riktlinjer från ledningen gällande språket utan situationsanpassar språkanvändningen. 

Båtarnas kommunikation anpassas i praktiken ofta efter personalens kapacitet. Kaptenen har 

noterat synpunkter från flera håll ombord angående att engelskan nu är arbetsspråk men inte 

används fullt ut, utan vissa journaler är på svenska och vissa på engelska. Flera dokument och 

manualer jag tar del av har rubriker som blandar engelska och svenska, exempelvis 

Omborddata Safety och det förekommer en del, enligt kapten, hemsnickrade benämningar. 

Det framstår som oklart bland personalen varför vissa delar är på svenska och andra på 

engelska.  

 
Huvudkontor: Det finns inga skriftliga riktlinjer utan det definieras av verksamheten, vi från 

informationsavdelningen kan definiera utifrån det vi gör. Sitter man i Polen och jobbar har man 

kanske en annan syn på hur koncernspråket ska användas. Det är flexibelt på det sättet. Man ska 

komma ihåg att det inte är nåt strikt krav att det ska användas engelska i alla sammanhang utan 

lokala språk är fortfarande okej. Det gäller att hitta rätt nivå när det gäller koncernspråk. 

 
Kapten: Det är framförallt radiokommunikation som ska va på engelska, men är ju tänkt att vi ska 

kunna förmedla information till våra gäster på engelska, men vi har ju påtalat att vi har ju mest 

skandinaviska gäster här och det har ju funkat väldigt bra i alla år att prata svenska och 
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närbesläktade språk. Idag ser ju situationen annorlunda ut, chafförer från Baltikum och Syrien, de 

förstår inte engelska heller. Så var det för den gruppen så missar man målet ändå. 

 

På båtarna genomfördes språkskiftet relativt nyligen. Jag har inte kunnat få ett exakt svar från 

Stena Line då personalen är osäker och ledningen inte har återkommit med svar. Men 

gissningsvis är det cirka 1,5–2 år sedan. Man ska alltså vara medveten om att personalen 

befinner sig i en övergångsperiod och att allt inte har fallit på plats ännu. Även om 

språkskiftet har införts så har medarbetarna inte helt vant sig vid engelskan och det kan finnas 

oklarheter gällande när engelskan ska användas. Det framstår vid intervjuerna som om 

personalen som arbetar ombord har fått fler regler att hålla sig till gällande när engelskan ska 

användas än personalen iland. Att det inte alltid efterföljs på grund av osäkerhet eller 

språkbrister kan bero på att det inte implementerats helt ännu. Det är dock klart att engelska 

ska talas vid säkerhetsövningar ombord och det fungerar enligt tillfrågad personal inte alltid. 

Det finns alltså en skillnad mellan huvudkontoret och båtarna. Frågan är varför personal på 

fartygen, trots att de lyft frågan flertalet gånger, inte får ansvaret att själva hitta rätt nivå och 

välja språk utifrån situation?  

    En av respondenterna tycker att det är en fördel med engelska på säkerhetsövningar 

eftersom det är bra språkövning och kan vara användbart på framtida jobb. Vid övningarna 

ombord används radiokommunikation och kapten märker en ovillighet hos personalen att tala 

engelska i radion. Han menar att många är osäkra på att tala svenska i radio med många 

lyssnare och när det ska talas på engelska blir det än mer nervöst och personlen pratar ibland 

fortfarande svenska alternativt säger hellre ingenting eller mycket lite.  

 

Kapten: Ja, på övningar är det svårt för många att gå över [...] De vill inte eller kan inte, men då tar 

de det på svenska. 

 

Fördelen är att radiokommunikationen då hålls kort och konsist vilket är meningen.  Faran 

kan bli att även om man vill undvika långa utläggningar vid radiokommunikation så måste 

rätt information komma fram och det är lättare att säga fel när man inte använder sitt 

modersmål och framförallt om man samtidigt är nervös. Flera tillfrågade tycker att det är 

onödigt att ha säkerhetsövningar på engelska eftersom båten går mellan skandinaviska länder. 

En respondent påpekar att den allmänna uppfattningen ombord är att gästerna inte talar 

särskilt bra engelska och att det därför inte finns någon större anledning att använda engelska 

vare sig vid övningar eller i informationsmaterial vilket tydliggörs i citaten nedan. Fördelen 

med att säkerhetsföreskrifter inte behöver översättas för alla olika båtar påtalas däremot.  
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Kapten: Folk är osäkra att prata i radio, det är många som lyssnar och det blir ännu värre på 

engelska, det har jag märkt väldigt tydligt. Och även på andra båtar, man är lite rädd för att säga 

fel och då väljer man att säga ingenting. Och ja, säkerheten blir ju sämre. Det finns många med 

mångkulturell bakgrund och med olika utbildningsnivåer. Många i besättningen har svårt att 

hantera svenska och vara tydlig och de är kanske än sämre på engelska. Fördelen är att vi försökt 

korta ner långa meningar i radiotrafik och i och med engelskan sker det automatiskt, man säger 

bara det nödvändiga. Men det är viktigt att det är relevant och korrekt info som sägs. 

 
Medarbetare I: Det har hänt att jag pratat svenska vid övningar för att personen i andra änden [av 

kommunikationsradion] gjort det. 

 

 Tre av fyra intervjuade ombord tror inte att de själva eller övrig personal kommer tala 

engelska om en nödsituation skulle uppstå. Skäl som uppges är att det helt enkelt inte blir 

naturligt eftersom både personal och gäster är skandinavier. Den fjärde respondenten säger sig 

antagligen börja med engelska och ord man inte hittar får tas på svenska. Det poängteras att 

det är svårt att veta, man kan få tunghäfta och då blir det svenska rakt av. Är det skarpt läge 

har man inte tid att leta efter ord. 

 

Medarbetare I: När inte ens våra chefer är konsekventa till att hålla sig till det gör man det ju inte 

själv. I en nödsituation vet jag bara att jag inte kommer prata engelska, det kommer kännas helt 

onaturligt. 

 

5.3 Hur fungerar engelskan som koncernspråk? 

 

Intervjuade på alla nivåer ombord på båtarna uttrycker ett missnöje över att engelska införts 

och tycker inte att det fungerar vilket till stor del beror på att språkkunskaperna varierar 

mycket bland de anställda. Missnöjet gäller främst hur säkerhetsövningarna går till numera 

eftersom språkskiftet har lett till att svenska och engelska blandas och att det ibland är svårt 

att höra och förstå vad som sägs vid radiokommunikation vilket visas i citaten nedan.  

 

Kapten: Det fungerar, det gör det ju. Men jag tycker att kvaliten på det varierar väldigt, så kan man 

väl säga. 

 

Medarbetare I: Det fungerar inte alls! För jäkligt. Det blir mycket blandat med svenska på 

övningar. 
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Det finns även medarbetare, som ska nämnas tillhör en yngre generation, som är nöjda med 

språksskiftet och ser det som självklart och något som bara behöver implementeras hos 

medarbetarna eftersom det fortfarande är ovant att vid tillfällen använda engelska.  

 
Medarbetare II: Tycker det fungerar bra, det underlättar i många fall, om det kan bli implementerat 

så att det blir standard. Det är under övningar det har blivit fel, folk har gett fel information eller 

missuppfatttat vart man ska bege sig. Men det handlar ju om träning. 

 

Även på huvudkontoret iland är man nöjd med att engelskan används. Där har engelskan 

använts på ett naturligt sätt i många år och som nämnt så befinner sig båtarna just nu i en 

övergångsperiod mellan två koncernspråk. Det är mycket möjligt att inställningen och 

kunskapen förändras med åren. Attityden till engelska och språkkunskaper handlar till stor del 

om övning och vana och är därför ofta en generationsfråga. Sammanfattningvis kan sägas att 

engelskan fungerar men inte smärtfritt. Vid kommunikation med andra länder är engelskan 

givetvis en förutsättning men risken finns att engelskan används i sammanhang där det skulle 

gå lika bra att använda svenska. Intervjusvaren som getts stärker Haglunds (2002:10) åsikt att 

en organisation som inför ett internationellt företagsspråk behöver en språkstrategi gällande 

utbildning och en genomtänkt arbetsfördelning mellan svenska och engelska.  

 

5.4  Ställs det krav på anställda gällande engelskakunskaper? 

 

Huvudkontor: Nej, men jobbar man ombord är det viktigt att kunna bemöta våra gäster, där är 

engelska väl ett grundkrav. Det är frikopplat från koncernspråket, mer en del av servicearbetet. 

 

Kapten: Den frågan ställdes [när koncernspråket ändrades]. Det ingår inte i befattningen eller ens 

anställningskravet för lättare tjänster. Och då är det svårt att ställa de kraven sen.  

 

 

Som framgår av citaten ovan råder delade meningar om vilka språkkunskaper som krävs för 

att arbeta på Stena Line. I annonsen för sommarjobb 2016 önskas att de sökande ”hanterar 

svenska och engelska mycket bra i tal och skrift (svenska är vårt servicespråk och engelska 

vårt säkerhetsspråk)” (www.stenaline.se). Självklart är det en fördel som kan innebära bättre 

service att de medarbetare som har gästkontakt kan tala flera språk. Idag finns enligt 

intervjurespondenterna flertalet i besättningen som talar både bristfällig svenska och engelska. 

Det kan dock som respondenten på huvudkontoret sa vara en service snarare än kopplat till 

koncerspråk.  
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Under flera intervjuer påpekas hur tydlig generationsskillnaden ofta är gällande 

engelskakunskaper. Alla som arbetar på företaget talar mer eller mindre engelska, men 

kunskapsklyftorna är stora, precis som i övriga samhället. Det uttrycks under min intervju 

med kapten ingen kännedom om att personal bett om information och dokumentation på 

svenska utan det berättas att mycket information ändå är på svenska. Det är fullt förståeligt att 

all personal inte kan känna till alla önskemål på en relativt stor arbetsplats och i en senare 

interju med en chef ombord delges jag att lathundar med engelska stödord har efterfrågats och 

tagits fram. 

 
Kapten: Under övergångsperioden finns många interna dokument online som är både på svenska 

och engelska, samt transportstyrelsen har ju papper man kan få. 

 

Chef: Nej [personalen har] inte begärt papper på svenska men de tycker att det lilla häftet är bra 

och de har begärt att få... [visar lathunden som finns i alla väskor vid övningar]. Det här är 

övergångsperiod, man kan inte räkna med att allt ska va perfekt, det kommer ta tid. Man lär sig, 

man kollar upp vad saker betyder. 

 

Den intervjuade personalen verkar vara eniga om att ledningen och rederiet vill att personalen 

ska lära sig engelska. Det tas fram hjälpmedel när det behövs och det har erbjudits 

språkutbildning. Men det är också tydligt att mer kan göras. Fler och framförallt mer 

avancerade språkutbildningar skulle hjälpa medarbetarna och därmed i förlängningen även 

företaget. I dagsläget finns bland annat Maritime English, ett prov som är framtaget av 

rederiet som alla anställda ska göra. Det är enligt respondenterna inget svårt prov men det 

finns ändå de som inte har klarat det eller hjälpt varandra med provet. Företaget har då 

erbjudit extrakurser i engelska för de som behöver. Samma dag som jag genomför den sista 

intervjun i studien berättar en respondent för mig att det börjat talas om att fler utbildningar 

eventuellt ska tas fram. 

 

Kapten: Man når väl inte riktigt fram ändå, trots Maritime English, det blir lite konstlat. Men det är 

ju ett beslut från rederiet och vi har blivit bättre. Håller vi på och nöter det blir det ju bättre, men 

en halvtimme/vecka blir inte naturligt på samma sätt som om man jobbar på båtar i andra länder 

och pratar engelska varje dag. Det är svårt nog på en övning, leva sig in och spela lite teater och 

sen dessutom lägga på ett annat språk ja, det blir som det blir. 

 

Chef: Folkuniversitetets lärare har kommit ombord och testat personal som känt sig osäker, men 

det har varit mest för övningar. De erbjuder inte affärsengelska utan vardaglig, så det hjälper inte 

mig så jättemycket. 
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Samtliga intervjuade ombord på båtarna anser att skulle det vara gynnsamt att företaget är 

tydliga med riktlinjerna för hur koncernspråk ska användas och att det vore en fördel att 

erbjuda mer avancerade utbildningar för de medarbetare som känner sig osäkra på engelska. 

Idag framstår språkskiftet som aningen diffust och emellanåt ignoreras det av de anställda 

vilket baserat på intervjuerna beror på att personalen känner att den vardagsengelska de 

hanterar inte räcker till.    

 

 

5.5 Är engelskan ekonomiskt lönsam och tisdeffektiv?  

 

Huvudkontor: Ja det kan det väl vara. Miljöpolicy, diverse information på engelska som alla får 

använda, där kan det va en fördel att bara ha ett språk. Det blir en omfattande process att ändra i 

sju olika dokument vid uppdateringar.  

 

I citatet ovan uttrycks fördelen med att ha färre versioner av all den information som går ut. 

Fortfarande måste flera olika versioner av viss information ändå skrivas på grund av att olika 

länder har olika regler och lagar, men mycket pappersarbete sparas ändå in enligt 

huvudkontoret och kaptenen. Det hänger även till stor del ihop med att papper som förr fanns 

i diverse pärmar idag finns online och kan styras från ett och samma ställe iland. Bristen 

gällande tidseffektivitet märks ibland enligt kapten när han i dagsläget letar efter något i ett 

dokument och inte vet den rätta engelska benämningen. Förr kunde han titta i registret efter 

det svenska ordet. Men han påtalar att det inte är något konstigt eftersom engelskan är ny och 

att det om fem år kanske är inarbetat. Eftersom fartygen fortfarande är i en övegångsperiod 

mellan svenska och engelska är det svårt att säga hur lönsam förändringen är för dem.  

 

5.6 Vilka möjligheter innebär det att engelska är koncernspråk? 

 

Flera av de intervjuade berör fördelarna med att kunna flytta båtar mellan olika linjer, både 

tillfälligt när ett fartyg ska på varv för underhåll och vid permanent förflyttning och att kunna 

flytta personal samt resursbesparingar vid översättningar. Några påtalar även den personliga 

fördelen att affärsengelska är en merit om de i framtiden söker sig till ett annat företag. Men 

trots att frågan tar upp fördelar med engelskan så landar flertalet intervjuade i nackdelarna och 

det finns ett underliggande missnöje i att man som svensk ska underkasta sig engelskan. 
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Fördelen med att kunna vara flexibel i sitt språkanvändande påtalas eftersom det enligt de 

intervjuade finns en effektivitetsvinst i det. En flexibilitet som dock till stor del saknas 

ombord och baserat på mina samtal skulle gynna medarbetarna och företaget. 

 

Kapten: Det finns jättemånga fördelar för rederiet. Alla jobbar i samma dokument som de kan sitta 

i Göteborg och styra, det underlättar ju. Sen skiljer det sig däri ändå, olika länder har olika 

myndighetskrav. Stena är en stor koncern och därför vill man ha det så, till nackdel för oss, tycker 

ju vi. Största delen av Stena är svenskar, ändå är det alltid engelsmännen som vinner. Det är redan 

så mycket inom sjöfarten som är på engelska. 

 

Chef: Det är bättre, det är bara nu i en övergångsperiod man känner att gud min engelska räcker 

inte till. Gud va jobbigt nu kom det ett jättelångt mail, jag måste verkligen läsa väldigt noga så 

man inte missar. 

 

Huvudkontor: Jag tror att den inställningen vi har är bra, den låser inte in att vi måste jobba på 

engelska, man måste inte skriva mail på engelska, alla dokument måste inte va på engelska, är det 

ett dokument som bara har en svensk målgrupp då kan man ha det på svenska. Jag tror det är 

viktigt utifrån vårat perspektiv att vi har det på det sättet, det finns ju andra företag som har det rätt 

strikt, att det finns en policy. Jag tror att det kan hindra mer än det hjälper. 

 

Huvudkontorets uppfattning om vikten att vara flexibel och att inte behöva skriva på engelska 

om målgruppen är svensk stödjer Heides (2012:180) teori om att ett företag bör ge de 

anställda flexibiliatet vid språkanvändning för att få ut så mycket som möjligt av språkskiftet. 

Att tvinga fram en språkanvändning som inte är naturlig leder oftare till missförstånd och att 

jobbet tar längre tid. 

 

5.7 Vilka svårigheter kan det innebära det att engelska är koncernspråk? 

 

Vikten av att personalen ombord återkopplar till ledningen om hur språkskiftet fungerar i 

praktiken betonas. Baserat på studien tror jag inte att medarbetare som är negativt inställda till 

språkskiftet gör att koncernspråket ändras men det kan eventuellt leda till fler och framförallt 

relevanta utbildningar eller att även båtarna kan jobba situationsbaserat med språket så som 

kontoret iland gör.  

  
Huvudkontor: Det är ju en process att se vad som funkar och viktigt att de som jobbar återkopplar 

till ship management. Reaktionerna ombord har varit blandade, från vissa håll väldigt negativa och 

från andra har det inte varit några problem. 
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Samtliga intervjuade menar att de personligen är trygga alternativt någolunda trygga med 

engelskan. Däremot säger alla intervjuade ombord att de ser problem för andras del. Precis 

som i Johanssons (2006:34) forskning så framkommer få exempel på individuella problem när 

frågan ställs men vid följdfrågor eller efter en stunds betänketid nämns exempel på 

missförstånd som skett eller komplikationer som kan uppstå, så som att läsa felaktigt skrivna 

dokument eller att själv få leta efter ord. Att benämningar i diverse dokument ibland har 

kopierats rakt av från engelskan trots att de tjänsterna inte finns i Skandinavien kan baserat på 

intervjuerna skapa frågetecken för berörd personal. Flera av de intervjuade tycker sig ha 

svårast med skriftlig kommunikation på engelska, att uttrycka sig korrekt och att kunna 

fackord och termer.   

 

Kapten: Man blandar hej vilt, en del info är på engelska och en del på svenska, det är en svaghet. 

Och vi vet och myndigheterna vet att blir det ett skarpt läge kommer vi inte prata engelska med 

våra säkerhetsgrupper, men att vi övar på det må vara bra. Vi har ju engelsktalande gäster också. 

Det har funnits mycket motstånd, men när det är beslut tagit på det får vi göra det bästa av det.  

Det är en övergångsperiod nu. 

 

Medarbetare II: Det är facktermer som kan va svåra och att kommunicera med kollegor på 

engelska. Man ligger på olika nivåer. Men jag ser inga personliga svårigheter med det. 

 

Ingen av respondenterna känner ett underläge vid möten med engelska modersmålstalare. Alla 

säger att det går snabbare att hitta formuleringar på svenska men att det finns bra hjälpmedel 

för översättningar idag samt att engelsmännen vet att svenska medarbetare inte alltid skriver 

korrekt och inte bryr sig om det. Det berättas om tillfällen när engelskan lett till missförtånd 

men aldrig till några större felaktigheter eller problem. Flera personer i olika åldrar påtalar 

skillanden mellan de yngre och äldre generationerna som jobbar ombord. De yngre har ofta 

annan utbildning och andra erfarenheter. De äldre hanterar inte engelska lika naturligt. Men 

likväl som personalen noterar okunskapen ombord så häpnas det över hur duktiga vissa är. 

Men det konstateras att snittet inte är bra.  

Det som oftast tas upp i intervjuerna är de problem och svårigheter som kan uppstå under 

säkerhetsövningarna ombord och som leder till att det blir sämre kvalité och engagemang 

bland personalen. Men här nämns även fördelen med de lathundar och hjälpböcker som tagits 

fram för att underätta vid övningarna och se till att radiokommunikationen blir korrekt. 

Kontoret iland anser att närheten till verksamheten kommer fram bättre när 
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nyhetsförmedlingar går ut på svenska. Det blir mer distanserat på engelska.   

 
Chef: Övningar ska vi ha på engelska och man tittar ju på CSI på tv och de pratar ju i walkie talkie 

och så säger de "copy that!" och man vill så gärna säga det men vi har fått en bok och det ska va 

korrekt: received.  

 

Kapten: Ambitionen vi har är att höja kvaliten på övningar och få alla i besättningen mer 

engagerade och kvaliten hade nog höjts lite mer om vi pratat svenska för att det är lättare att 

uttrycka sig. Jag ser inga problem för egen del men vet att många tycker det är skitjobbigt. 

Kommunikation är väldigt viktigt och särskilt i skarpa lägen är tydligheten viktig. Svenskar är bra 

på engelska, men i ett pressat läge är det nåt helt annat. Det finns många exempel som jag tycker 

är alldeles tokiga i dokument. 

 

Kommunikationsavdelning: Skriver man nyhetsförmedlingar på engelska känner man inte 

närheten till verksamheten på samma sätt som på svenska, det gäller att hitta rätt läge att använda 

rätt språk. Vi är ett internationellt företag så jag tror det är helt rätt att ha engelska som 

koncernspråk, men tror det är viktigt med flexibiliteten och ta utgångspunkt i vad som fungerar 

bäst i verksamheten. 

 

Medarbetare II: Jag gillar engelskan, det finns många fördelar. Men jag tycker inte man ska tvinga 

på folk ett språk, vi jobbar i Skandinavien med gäster som är lika bra – eller dåliga – på engelska 

som vi så det är kanske bättre att ha ett gemensamt språk. 

 

Användningen av engelska på Stena Line uppfattas av respondenterna ha både brister och 

förtjänster. Uttalanden som de i citaten ovan visar att det finns mer att göra för att undvika 

svårigheter för personalen. Min studie, kommunikationsteorier och tidigare genomförd 

forskning säger samma sak: "[n]är kommunikationen fungerar dåligt blir hela organisationen 

lidande". (Heide m.fl. 2012:15). Haglund (2002:13) konstaterar att "[i]nget företag fungerar 

bra om inte kommunikationen fungerar". Resultatet i denna studie stödjer Haglunds (ibid) och 

Heides (2012:180) uttalanden om vikten av att företag vid ett språkskifte erbjuder relevant 

utbildning, definierar i vilka situationer – både muntligt och skriftligt – engelskan ska 

användas och varför. Haglund (2002:12–13) föreslår att företaget centralt utformar mallar för 

skriftlig kommunikation samt gemensam terminologi för enheter, befattningar och processer i 

företaget. Detta verkar, baserat på flera av mina genomförda intervjuer, även vara något som 

uppskattas hos Stena Lines medarbetare, särskilt gällande säkerhetsföreskrifter. För en 

professionell kommunikation är det även avgörande att de som behöver det har tillgång till 

goda översättnings- och språkgranskningstjänster. Haglund menar vidare att det är av yttersta 
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vikt att företag som inför ett nytt koncernspråk skapar en strategi för hur man ska hantera 

språken i organisationen. "Strategin bör syfta till att företagets kommunikation ska vara tydlig 

och korrekt – så att arbetsflödet blir effektivt – och att alla anställda ska känna sig säkra när 

de kommunicerar på sitt modersmål eller på koncernspråket engelska" (Haglund 2002:10–13). 
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6. Diskussion 

 

Under arbetets gång har både positiva och negativa attityder till anglifieringen i rederiet 

framkommit. Fördelar med ett gemensamt koncernspråk kan vara att man främjar 

kommunikation mellan olika delar av företaget, underlättar en förflyttning av fartyg mellan 

olika linjer och att individer får den personliga fördelen att nå bättre språkkunskaper. 

Nackdelar som uttalats innefattar otydlighet under radiokommunikation vid säkerhetsövningar 

och språksvårigheter vid mailkontakt, framförallt när det är en person som inte har engelska 

som modermål som ska författa mailet. Som nämnts tidigare i uppsatsen så har all vetenskap 

ett visst mått av generaliserbarhet på så sätt att resultatet från en enskild studie kan ge generell 

kunskap om flera fall (Ekström & Larsson 2010:17). Man kan därför anta att mycket av det 

som framkommer i uppsatsen kan upplevas även hos andra företag som genomfört ett 

språkskifte. 

    Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur den enskilde medarbetaren påverkas av och 

upplever språkskiftet, vilket jag menar i förlängningen påverkar även organisationen eftersom 

personalens inställning och användning av det nyinförda språket i praktiken blir företagets 

användning av språket. Under intervjuerna besvarades hur personal på olika nivåer upplever 

språkskiftets förtjänster och brister och därmed uppfylldes syftet.  

Engelska är ett värdefullt verktyg för ett företag som är internationellt verksamt och om 

studien kan bidra till att underlätta införandet av ett nytt språk hos företag genom att 

poängtera styrkor och svagheter vore det en vinst både för företag och anställda. 

    Syftet med uppsatsen var inte att till så stor del fokusera på säkerheten ombord men då 

säkerhetsfrågan kom upp flertalet gånger under samtliga intervjuer är det tydligt att det är 

något som starkt påverkar de anställda och det framstår som en viktig sak för rederiet och 

medarbetare att ta på allvar. Det är rederiets önskan att engelska ska talas under 

säkerhetsövningar och flertalet respondenter önskar att det implementerades så väl att det 

skedde automatiskt och att svenskan inte existerade under övningarna. Det ska nämnas att 

personalens uppfattning är att engelskan främst är till för dem och inte för resenärerna, 

eftersom de på de fartyg jag besökt inte alltid tillhör en engelsktalande kategori. Poängen med 

att tala engelska med sina kollegor under en incident men skandinaviska språk med gäster 

ombord framstår som aningen otydligt.  

    Personal på huvudkontoret har en mer positiv inställning till språkskiftet än i stort sett all 

forskning jag tagit del av. Utifrån intervjusvaren som gavs kan det tolkas som att anledningen 
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är dels att de redan tidigare använt engelska på ett naturligt sätt och dels att de har en 

flexibilitet rörande när engelska eller svenska ska användas vilket bör ge både arbetsfrihet och 

en effektivitetsvinst. Svenskar är över lag mycket duktiga på engelska men det tar det längre 

tid att ta till sig en text som inte är på ens modersmål och det kan vara svårt att få fram 

nyanser i språket, särskilt vid aktiv användning, alltså när man själv talar eller skriver. 

Huvudkontret återkommer under intervjun till det väsentliga i att kunna vara flexibel i 

språkanvändningen och säger sig vara nöjd med engelska som koncernspråk. Eventuellt är det 

en fråga som är värd att tänka på även när det gäller båtarna och ge dem möjlighet att vara 

flexibla utifrån linje och passagerares nationalitet. Den yngsta medverkanden i studien är den 

ombord på fartygen som är mest positiv till förändringen. Det är mycket tydligt en 

generations- och utbildningsfråga vilket inte är förvånande. Givetvis är man mer bekväm när 

man vet med sig att man har kunskapen. Attityden till vidareutbildning är positiv i svenskt 

näringsliv och vid många företag som infört engelska som koncernspråk pågår omfattande 

utbildningar (Haglund 2002). Det är självklart positivt men det är viktigt att det är användbar 

och relevant utbildning som ges vilket stöds både av denna uppsats och av teorier i ämnet 

(Heide m.fl. 2012:180).  

    Josephson (2013:137) sammanfattar situationen som tydliggjorts under denna studie väl när 

när han säger att problemen som uppstår i och med ett nytt koncernspråk är olösliga så länge 

det kombineras med enspråkstänkande. Han menar att det självfallet behövs ett internationellt 

språk i det internationella samarbetet. Men det är på samma gång svårt att göra ett bra jobb 

utan att använda sitt modersmål. Han menar också att den engelska enspråkslösningen kan 

förefalla lönsam ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Men det är tydligt att förlusten för 

arbetare och tjänstemän kan bli stor. Mest utsatta är enligt min analys ofta de som invandrat 

till Sverige eftersom många har bristfällig svenska och än sämre engelska.     

    Undersökningen av Stena Line stödjer till stor del Jospehsons & Jämtelids (2004:155) åsikt 

om att företagsledare bör ta på allvar att anställda slösar värdefull tid på att tolka viktig 

information som eventuellt ändå blir missuppfattad i slutändan. Den känsla av underläge som 

anställda kan uppleva uppstår enligt mina intervjuer främst i samband med säkerhetsövningar 

ombord, då de medverkande ska tala engelska i radion inför många kollegor. Ingen av 

informanterna jag intervjuar uttryckte en känsla av underläge gentemot engelska kontakter. En 

person väljer däremot att hantera mail på svenska när det är möjligt för att undvika 

missförstånd. Här kan viss kritik riktas mot skräckbilden som Josephson & Jämtelid målar 

upp om att anställda genom engelskan förnedras i sitt arbete "genom svårbegripliga texter 

som mer demonstrerar ett maktförhållande än ger användbar information" (2004:134). En 
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skräckbild som de själva erkänner som överdriven för svenskt arbetsliv i stort (2004:154). Att 

medarbetare på Stena Line kan uppleva en känsla av otillräcklighet i samband med 

engelskaanvändning är knappast ledningens mening utan beror snarare på att engelska införs 

alltför lättvindigt eftersom den allmänna uppfattningen är att svenskar är duktiga på engelska 

vilket bevisligen är en sanning med modifikation. 

    Språket kan beskrivas som den viktigaste och mest utvecklade delen av att vara människa. 

Språket var avgörande i civilisationens utveckling. Det är med andra ord viktig kunskap och 

ofta avgörande att behärska även i arbetslivet. Ett internationellt språk är ofta oundvikligt och 

på många sätt av godo i ett internationellt företag. Men ett språkskifte bör inte införas alltför 

lättvindligt, utan med tydlighet, uppföljning samt relevant utbildning för medarbetare. 
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7. Sammanfattning 

 

Ett gemensamt koncenspråk underlättar för internationellt verksamma företag. Därför väljer 

många organisationer idag att införa engelska som koncernspråk. Svenskar behärskar 

statistiskt sett engelska väl men den vardagsengelska vi är duktiga på räcker inte alltid i 

professionella sammanhang. Denna uppsats ämnar undersöka rederiet Stena Lines språkskifte 

utifrån frågeställningarna hur ett språkskifte påverkar anställda individer i Skandinavien samt 

vilka brister och förtjänster som finns med ett internationellt språk. 

    Det finns inte mycket forskning om koncernspråk men de studier som finns pekar alla på 

samma resultat: vi arbetar inte lika obehindrat på ett språk som inte är vårt modersmål. Ett 

språkskifte bör därför inte införas alltför lättvindigt eftersom effekterna på kommunikationen 

ännu ej är tillräckligt dokumenterade. Eftersom flera tidigare studier använder sig av mer 

kvantitativa metoder så som enkäter eller fokusgrupper genomför istället denna studie ett fåtal 

intervjuer med medarbetare på olika nivåer och låter på så vis en mindre grupp representera 

helheten. Totalt har fem personer intervjuats i denna studie, varav en på kontoret iland och 

fyra personer som arbetar till sjöss.  

Fördelarna med att ha engelska som koncernspråk är en personlig vinning för de anställda 

då de blir bättre på språket likväl som en företagsmässig vinning i och med mindre 

pappersarbete och ett språkmässigt enhetligt företag. Nackdelar som framkommit är problem 

vid säkerhetsövningar ombord på fartyg samt att personal emellanåt har svårigheter vid 

skriftlig kontakt och känner en osäkerhet vid talad engelska. Det är tydligt att attityden till ett 

internationellt företagsspråk är en generations- och utbildningsfråga som bör tas på allvar av 

ledningen. Materialet som denna uppsats bygger på tyder på att relevant utbildning för 

medarbetare och en flexibilitet angående hur språket ska användas kan vara gynnsamt och 

underlätta införandet av ett internationellt koncernspråk.  
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Bilaga - Intervjufrågor 

 
Frågor till kommunikationsavdelningen. 

- Vilka arbetsuppgifter har kommunikationsavdelningen  

- Hur länge har Stena haft engelska som koncerspråk? 

- Hur och i vilka situationer används engelskan i praktiken? 

- Finns det riktlinjer från företaget om hur och när engelskan ska användas?  

- Finns viktiga dokument och information att tillgå både på svenska och engelska?  

- Ställs några särskilda krav på anställda gällande förkunskaper i engelska? 

Varför/varför inte? Ges utbildning vid behov?  

- Vilka möjligheter innebär det att engelskan är officiellt språk? 

- Vilka  svårigheter kan uppstå?  

- Hur upplever du att det fungerar att använda engelska som koncernspråk i företaget?  

- Finns det situationer där arbetet uppenbart påverkas av engelskan som officiellt språk? 

- Verkar ni på samma villkor som de med engelska som modersmål, på möten eller i 

skriftlig kommunikation? Kan språket bli en maktfaktor? 

- Sparas tid och pengar på att inte behöva översätta dokument till olika språk? 

- Egna tankar/exempel om engelska som officiellt språk?  

 

Frågor till kapten samt mellanchef ombord 

- Hur länge har Stena haft engelska som koncerspråk? 

- Finns det riktlinjer från företaget hur engelskan ska användas?  

- Hur upplever du att det fungerar att ha engelska som koncernspråk?  

- Viktiga dokument finns på engelska, finns de även på svenska om anställda skulle 

önska det?  

- Har personalen uttryckt att de önskar viktiga manualer eller ex. säkerhetsinformation 

finns tillgänglig även på svenska?  

- Vilka krav gällande engelskakunskaper ställs på de anställda? Ges intern utbildning 

och stöttning? 

- Vilka möjligheter innebär det att engelskan är officiellt språk? 

- Vilka svårigheter kan uppstå?  

- Har det funnits situationer där språkmissar lett till missförstånd?  

- Sparas tid och pengar på att inte behöva översätta dokument till olika språk?   

- Egna tankar/exempel om engelska som officiellt språk?  

 

Frågor till medarbetare  

- Hur tycker du att det fungerar att ha engelska som koncernspråk?  

- Vilka möjligheter innebär det att engelskan är officiellt språk? 

- Vilka svårigheter kan uppstå? 

- Upplever du att du har tillräckliga kunskaper i engelska? Får du annars 

utbildning och stöttning?  

- Finns det situationer där ditt arbeite uppenbart påverkas av att engelska är 

koncernspråk?  

- Finns det situationer där du använder svenska trots att det ska vara engelska?  

- Egna tankar/exempel om engelska som officiellt språk?   
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