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Sammanfattning  
Vi blir allt mer globaliserade och lånar in ord från andra språk, vilket, bland annat, implementeras i 

ungdomars språk. Det är emellertid inte enbart lånord som är vanligt återkommande i 

ungdomsspråket, utan även slangord, svordomar och diskurspartiklar förekommer. Forskning har 

visat att äldre generationer har en negativ attityd till ungdomsspråkets uttrycksformer. Det har också 

visat sig att det är fördelaktigt om vi anpassar vårt språk utifrån den situation vi ställs inför, till 

exempel genom att använda ett mer formellt språk vid situationer som upplevs som formella.   

  

Syftet för föreliggande studie var därför att ta reda på vad personalchefer har för attityd till att en 

arbetssökande talar ungdomsspråkligt vid en arbetsintervju, eller att en anställd brukar 

ungdomsspråk på sitt arbete. För att få ett ungdomsperspektiv valdes det även att, genom en 

enkätundersökning, undersöka vad ungdomarna anser om att använda ungdomsspråk vid olika 

situationer, samt vad dem anser är formella situationer. Sex personalchefer intervjuades; en 

administrationschef, ekonomichef, fastighetsbolags-vd, förskolechef, HR-chef och travhästtränare.  

Gällande enkäterna lämnades dessa ut till totalt 115 ungdomar i årskurs 1 och 3 från  

Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet. Resultatet visade att flertalet av 

personalcheferna ibland själva använde ungdomsspråkliga drag, men ingen var positiv till att 

använda detta vid en arbetsintervju eller på arbetet. Några av dem ansåg dock att det hade varit 

något mer accepterat om det var en ungdom som talade ungdomsspråkligt vid en arbetsintervju än 

en äldre. Vad beträffar ungdomarnas svar visade det sig att majoriteten av ungdomarna ansåg att 

ungdomsspråk var okej att använda främst med kompisar och hemma, medan det inte var okej vid 

redovisningar i skolan eller arbetsintervjuer, och till viss del inte vid samtal med lärare.   

  

Personalchefernas resultat skulle till viss del kunna bero på att vi har olika attityd till andras ord och 

uttryck beroende på vårt egna språkbruk. Ungdomarnas resultat skulle kunna bero på att de har 

deltagit i en undervisning som visar på hur vi bör anpassa vårt språk utifrån situation.   

  

Nyckelord: ungdomsspråk, personalchefer, ungdomar, attityder, formella situationer  
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Abstract  
We are becoming more globalized and borrowing words from other languages, which, among other 

things, are implemented in youth languages. However, it is not only loan terms that are common in 

the youth language, but also snake words, swear words and discourse articles occur. Research has 

shown that older generations have a negative attitude towards the expressions of youth in the youth 

language. It has also been found that it is beneficial if we adapt our language based on the situation 

we face, for example, by using a more formal language in situations that are perceived to be formal.  

  

The purpose of the present study was therefore to find out what staff managers have for the attitude 

that a job seeker speaks youth in a work interview or that an employee usually has a youth language 

at work. In order to get a youth perspective, it was also chosen to study, through a survey, what 

young people think about using youth languages in different situations, and what they consider to be 

formal situations. It was also chosen to have a certain gender perspective to see if the attitude to 

youth languages varied depending on the gender they "classified as". Six staff managers were 

interviewed; a chief executive officer, finance manager, real estate company president, preschool 

manager, HR manager and trotting coach. The current surveys were submitted to a total of 115 

young people in grades 1 and 3 from the Social Science Program and the Care and Care Program. 

The results showed that most of the staff managers sometimes used youth-language features, but 

no-one was positive about using this during a work interview or at work. However, some of them 

thought that there was something more acceptable if it was a youth who spoke youth in a work 

interview than an elder. As for the youth's response, it turned out that the majority of young people 

thought that youth languages were okay to use mostly with friends and at home, while it was not 

okay at school or work interviews, and in part not in conversation with teachers. There was no 

significant difference between women and men's attitude.  

  

Personnel managers' results could in part be due to different attitudes to the words and expressions 

of others, depending on our own language usage. The results of the youth could be due to the fact 

that they have participated in a teaching that shows how we should adapt our language based on the 

situation.  

  

Keywords: youth languages, staff managers, youths, attitudes, formal situations  
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1. Inledning  

”Ja men liksom, jag är så jävla chill”.  

  

Detta är ett exempel på en mening som det är föga förvånande om en ungdom skulle säga. I alla fall 

enligt Sofkova Hashemi (2011) och Bellander (2010). Slangord, svordomar, engelska lånord och 

diskurspartiklar är ord som är vanligt förekommande i en ungdoms språk. Det är inte helt ovanligt 

att ungdomsspråk uppfattas som ovårdat, slarvigt, informellt och negativt (se Kotsinas, 1994), men 

så behöver således inte vara fallet. Det kan helt enkelt vara ett sätt för ungdomar att distansera sig 

från den äldre generationen samt uppleva gruppgemenskap (Kotsinas, 1994). I och med att tiderna 

ständigt förändras, och därmed människors språkbruk, är det inte ovanligt om acceptansnivån av ett 

visst språkbruk skiftar beroende på vilken generation man tillhör. En negativ inställning till 

ungdomsspråket kan alltså bero på att den äldre generationen inte förstår ungdomarnas ord och 

uttryck. Detta kan därmed bidra med att kommunikationsbrister uppstår. I läroplanen för gymnasiet 

(gy11) står det att eleverna ska få ta del av undervisning som berör olika kommunikationssyften, 

och hur man anpassar sitt språk utifrån olika situationer.    

  

Enligt personlig erfarenhet från kontakt med ungdomar vid olika sammanhang, uppfattas det som att 

ungdomsspråk kan höras i flera olika situationer, och inte enbart i ungdomarnas kompiskrets. Det 

ungdomliga språket har alltså expanderat och blir allt mer vanligt och allt mer förekommande i 

diverse sammanhang. Att göra ett gott intryck av sig själv är det nog flertalet personer som vill, och 

vårt språkbruk inger ett visst upplevt intryck av oss. Så hur blir det då om en person talar 

ungdomsspråk vid situationer som samhället förväntar sig bör vara mer formella?  

  

I föreliggande arbete kommer detta undersökas. Enligt personlig uppfattning så är det viktigt att ge 

ett gott intryck vid en arbetsintervju eller på sitt arbete, och därmed är det viktigt att upprätthålla ett 

godtyckligt språkbruk. Men är det verkligen så viktigt att tänka på hur man talar och uttrycker sig 

vid formella situationer som dessa? Det kommer alltså undersökas om personalchefer och 

ungdomar anser att det är av vikt att föra ett korrekt språkbruk vid, bland annat, arbetsintervjuer.  

  

1.1 Syfte  

I föreliggande studie kommer det undersökas hur personalchefer och ungdomar upplever 

ungdomsspråkliga drag. Gällande personalcheferna så kommer det främst undersökas vad de har för 

attityd till att, eller om, kollegor eller arbetssökande brukar dessa drag i arbetssammanhang och vid 
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andra mer formella situationer, så som arbetsintervjuer. Även personalchefernas generella attityd till 

ungdomsspråk kommer undersökas. Vad beträffar ungdomarna, så ämnar föreliggande studie att 

undersöka vad ungdomarna har för uppfattning till ungdomsspråkliga drag och när det är accepterat 

att använda dem, samt i vilken utsträckning de anser att olika situationer anses som formella.   

1.2 Frågeställningar  

• Vad har personalchefer för generell attityd till typiska ungdomsspråkliga drag?  

• Vad anser personalcheferna om att anställda eller arbetssökande brukar ett ungdomsspråk på 

arbetsplatsen eller vid en arbetsintervju?  

• Vad anser ungdomar om typiska ungdomsspråkliga drag och när anser dem att det är okej att 

bruka ungdomsspråk?  

• Vad anser ungdomar är formella situationer?  
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2. Teoretisk bakgrund  

Människor har en tendens att anpassa sitt språkbruk utifrån de situationer de ställs inför. En viss typ 

av situation kräver som regel en viss typ av språkbruk. Förutom att anpassa språket efter situation, 

brukar även människan använda sig av olika språk beroende på kön, ursprung, ålder och social 

bakgrund. Det är alltså olika omständigheter och erfarenheter som styr vårt språkbruk. I och med att 

språket präglas delvis av ålder, genomgår vi således även olika språkstadier, även kallat 

kronolekter, under vårt liv. Man skulle kunna dela in dessa kronolekter i kategorierna 

pensionärsspråk, vuxenspråk, ungdomsspråk samt barnspråk. Det bör lyftas fram att kronolekternas 

utformning påverkas av olika sociala erfarenheter, därför behöver inte, exempelvis, ungdomsspråk 

låta på liknande vis för alla ungdomar i landet. Dessutom slutar man inte abrupt tala med 

ungdomsspråkliga uttryck och övergå till vuxenspråk, utan vi tar med oss somliga språkliga drag, 

och lämnar andra (Einarsson, 2004:182f).  

  

2.1 Ungdomar  

2.1.1 Vad är en ungdom?  

Alla har nog någon gång varit med om att man inte har kunnat avgöra en viss persons ålder. Det är 

inte ett ovanligt scenario. Vi lever i ett samhälle där allt fler äldre gör allt de kan för att se och 

upplevas som yngre (genom exempelvis smink, operationer och klädstil), och allt fler barn slutar 

leka med leksaker i allt mer yngre åldrar, och istället intresserar sig för mer ”ungdomliga” intressen 

(så som mode, fester och smink). Därför är det inte alltid lätt att definiera vad och vem som ska 

räknas som ungdom. Flertalet forskare är dock eniga om att man är ungdom då man är mellan 13– 

24 år (Gunnarsdotter – Grönberg, 2013:237). Föreliggande studie kommer därför referera till dessa 

åldrar då begreppet ”ungdom” kommer brukas.  

  

2.1.2 Vad är ungdomsspråk?  

Ungdomskulturer uppstår vanligtvis då ungdomar använder sig av olika symboler för att distansera 

sig från äldre generationer och i stället skapa en gruppgemenskap med individer i den egna åldern. 

Därmed skapas även möjligheter för identitetsskapande. Dessa symboler kan vara kläder och 

frisyrer, men till stor del verkar även språket som en stor symbol. Genom ordval och uttryck 

markeras ungdomarnas grupptillhörighet och identitetsskapande, och därmed uppstår även deras 

sociala roll i samhället (Kotsinas, 1994:16,18). Emanuelsson (2005:16) menar att ungdomsspråk är 

ett sätt för ungdomarna att visa att de tar avstånd mot att tala som de vuxna, och därmed markera att 
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de tillhör en yngre generation. Kotsinas (2004:16) hävdar att människor använder sitt språk för att 

uppleva gruppgemenskap. Det vill säga, man anpassar sitt språk efter den grupp man vill tillhöra.   

  

Det finns vissa aspekter och faktorer som skiljer ungdomsspråket från standardspråket. Somliga 

skulle hävda att standardspråket är ett välvårdat språk som, bland annat, ska brukas vid formella 

situationer. Ungdomsspråket däremot, är ett språk som uppstår genom lek med ord och uttryck 

(Ekberg, 2007:48). Förutom att taltempot som regel är markant snabbare, används allt som ofta 

även slangord, svordomar, förkortningar och/eller ord och uttryck från andra språk i 

ungdomsspråket. Om standardspråket är ett språk som anses som formellt, upplevs ungdomsspråket 

som avslappnat, ledigt och informellt (Sofkova Hashemi, 2011 & Bellander, 2010).  

  

2.1.3 Ungdomar och diskurspartiklar  

Vanliga ord och yttranden i ungdomsspråket, förklarar Gunnarsdotter – Grönberg (2013:244, 245,  

248), är onomatopoetiska uttryck som ”öööö”, och diskurspartiklar  

som ”väl”, ”typ”, ”sånhär”, ”liksom” och ”ba”. Somliga skulle hävda att diskurspartiklar är onödiga 

småord i ungdomsspråk, men således behöver inte alls vara fallet. Gunnarsdotter – Grönberg menar 

att diskurspartiklarna nämligen kan användas som förstärkning i ett yttrande.  

  

2.1.4 Ungdomar och slangord  

Andersson (1985:47f) menar att slangord kan upplevas som fult uttryckningsvis, men ha ett neutralt 

innehåll. Slangord, förklarar Kotsinas (2004:25,66), är ord som ofta präglar ungdomsspråket, och 

kan beskrivas som ord som bryter (standard)språkets normer. Kotsinas hävdar även att ungdomar 

bildar ett lekfullt och kreativt ungdomsspråk, som strukturerar om traditionella element.  

  

Vuxnas och ungdomars språk skiljer sig åt i fler olika avseenden. I Kotsinas (2004:36) 

undersökning framkom det att orden liksom och ba, användes flertalet gånger i en konversation 

mellan en grupp flickor, tillsammans med slanguttryck som schyst, jobbit, kolla, asfräsch och 

skitsnygg. Kotsinas (2004:38) noterade dessutom regelbunden användning av prefixen skit- och 

jätte- samt ljudord. Med ljudord menar hon att ungdomarna använde dessa ord för att markera 

attityder och känslor. Däremot anser Kotsinas (2004:66) att föreställningen angående ungdomars 

massiva brukande av svordomar och slangord, är överdriven. Dessa ord eller uttryckssätt är inte så 

vanligt förekommande som många personer förmodar.  
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2.1.5 Ungdomar och svordomar  

Andersson (1985:47f) menar att svordomar (som fan och helvete) kan väcka starka känslor på grund 

av att ”ämnet” uppfattas som känsligt och tabubelagda, och därmed kan därför svordomar upplevas 

ha neutrala uttryck men fult innehåll.   

  

Att någon använder svordomar i sitt språkbruk kan bero på att personen vill vissa sig tuff inför 

vänskapskretsen, och risken är mindre att någon av kamraterna, jämfört med exempelvis en 

utomstående vuxen, säger att det är förbjudet eller fult. Situationen styr med andra ord, graden av 

användandet av svordomar (Andersson, 1985). Svordomar kan ha en negativ, likväl som positiv 

inverkan på omgivningen. Exempelvis innebär inte, vanligtvis, svordomar riktade mot en kamrat 

som något illa, utan är allt som oftast oskyldigt (Jonsson, 2007:114 & Jay, 2000:10).   

  

2.1.6 Ungdomars möjligheter till att utveckla sitt språk  

En annan möjlig bidragande faktor till att ungdomars språk skiljer sig från vuxnas, menar Kotsinas 

(2004:53), är att ungdomars värld är relativt begränsat till skolan, vänskapskretsen samt hemmet. 

De saknar därför erfarenheter av situationer som kan uppfattas tillhöra vuxenlivet, som exempelvis 

formella sammanträden. Därmed får de varken möta, eller bruka en annan form av språk än vad de 

vanligtvis använder. Det är därför inte svårt att förstå varför en ungdom talar ungdomsspråk, om 

hen försätts i en mer formell situation.  

  

Utifrån detta kan man då ställa sig frågan; vad har ungdomar för möjligheter att kunna lära sig ett 

mer akademiskt, formellt accepterat språk?  

  

Undervisningen ungdomar möts av i skolan, ska innefattas av standardspråket. Detta för att skapa 

möjligheter för eleverna att lära sig standardspråket, som därmed kan bidra med att eleverna lär sig 

att anpassa sitt språk beroende på vilken situation de ställs inför (Kotsinas, 2004:165). Ungdomarna 

kan nämligen komma att möta olika situationer i framtiden där de förväntas tala på ett visst sätt. 

Använder de då inte det förväntade språket, exempelvis standardspråket, finns det risk för att de 

kommer uppfattas som oseriösa. Skolan har därför i uppgift att ge eleverna möjligheter till att 

utveckla ”Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen[...]”  

(Skolverket, 2011:160) samt bedriva undervisning som innehåller ”[...]fokus på 

mottagaranpassning.” (Skolverket, 2011:162).  
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2.2 Attityder  

2.2.1 Attityder till språk  

Andersson (1985:130) hävdar att det finns något som kan uppfattas som fult språk. Fult språk 

uppstår då en större grupp människor blir känslomässigt påverkade av dess uttryckssätt. Vidare 

förklarar han att fult språk förekommer i ett flertal underkategorier. Dessa är dialektala uttryck, 

betydelseförskjutning, slangord, grammatik, småord samt tabuord. Vi kan uppfatta ord, och låta oss 

påverkas genom deras uttryck (form) och innehåll (betydelse   

  

Vid somliga situationer eller uttryck kan specifika känslor uppstå. Vilka känslor som uppstår beror 

på vilket attityd man har till företeelsen. Attityder är nämligen en slags beredskap för ett visst 

beteende. Med andra ord reagerar vi ogillande eller gillande mot olika företeelser (Fishbein & 

Ajzen (1975:5). Vad beträffa språkliga attityder menar Einarsson (2009:219ff) att vi skapar attityder 

till andras språk, beroende på hur vi kontrasterar det till vårt eget. Attityden till olika uttryck och 

ord kan vara fördelaktig vid val av ett visst språkbruk för en specifik situation. Att välja specifika 

och accepterade ord och uttryck för olika situationer gör att vi undslipper en typ av ”bestraffning” 

från omgivningen, då vi anpassar oss efter det rådande värdesystemet. Einarsson (2009:217) 

förklarar att attityder kan delas in och beskrivas som tre komponenter. Dessa är ”kognitiv”, 

”evaluativ” och ”konativ”.  Första komponenten, den kognitiva, innebär en kunskapsbetonad 

inriktning. Med det menas att en persons attityd påverkas beroende på den sortens kunskap, osanna 

som sanna, personen har kring en företeelse. Föreställningarna kan baseras utifrån antingen 

ofullständig och vag information eller detaljrik och exakt. Den andra komponenten, den evaluativa, 

syftar till känslomässiga värderingar och åsikter. De känslor som uppstår vid olika föreställningar 

graderas från en avvisande negativ pol, till en accepterande positiv pol. Om en känsla ligger åt en 

negativt laddad pol, betyder det att känslan har förbundits med vaga kognitiva föreställningar. På så 

sätt bildas fördomar. Dessa två komponenter (kognitiva och evaluativa) resulterar i den tredje 

konoativa komponenten. Tillsammans bidrar de tre komponenterna med att vi agerar och uttrycker 

oss utifrån vad andra anser om oss, samt vad vi anser om oss själva. Utifrån våra värderingar och 

föreställningar utgörs våra attityder till olika företeelser, och vi presenterar oss genom den 

handlingsberedskap de tre komponenterna bildar tillsammans.  

  

Enligt ett examensarbete, Tingvall (2014:16ff), hävdas det att det är viktigt att tänka på vilka ordval 

och uttryck man använder sig av vid situationer då man vill uppfattas som seriös och vill bli tagen 

på allvar. Om en språkbrukare använder sig av svenska ord och uttryck vid ett formellt 

sammanträde där mottagaren/mottagarna är svensktalande, är möjligheterna större att talaren 
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uppfattas som välutbildad, intelligent, vältalig och tilltalande. Så om en arbetssökande exempelvis 

skulle använda sig av engelska uttryck vid en arbetsintervju inför en svensktalande personalchef, 

skulle detta med stor sannolikhet bidra till att den arbetssökande uppfattas som outbildad och 

oseriös.  

  

Vi skapar alltså föreställningar om människor baserat på deras språkbruk utifrån den attityd vi har 

till detta språkbruk i dess sammanhang. Detta bidrar då med att eventuella interaktioner med 

människor påverkas utifrån våra föreställningar.  

  

2.2.2 Attityder till ungdomsspråk  

Att många individer från den äldre generationen kritiserar ungdomars livsstil och språk, är det 

kanske ingen som förvånas över. Det är ett relativt välkänt fenomen, och har således varit i flera 

århundraden. Gällande ungdomars livsstil är det främst deras språk, fritidssysselsättningar, nöjen, 

klädstil och ”moderna aktiviteter” som har bidragit med att klagomål från den äldre generationen 

har framförts (Kotsinas, 1994:13). Kotsinas hävdar att ungdomars språk och tal beror på att de inte 

har mognat, eller utvecklat en förståelse för att specifika språk och uttryckssätt är fördelaktigt, eller 

rent av ett krav, att tillämpa vid vissa specifika situationer, medan andra inte är det. Därför kan det 

ungdomskarakteristiska språkbruket brukas av ungdomar vid icke accepterade situationer. Detta är 

naturligtvis inte tolererbart från den äldre generationen, som regel, inte delar ungdomars vardag 

med starka känslor i omlopp, och därmed utvecklas ett missnöje till ungdomars (livsstil och) 

språkbruk (Kotsinas, 1994:52f).     

  

2.3 Olika språkbruk  

2.3.1 Situationen styr språket  

Språkbrukare använder sig inte av en och samma version av språk och tal, utan varierar detta 

beroende på vissa faktorer. Talsituation, känsloaffekt, formalitetsgrad samt relationen mellan 

lyssnare och talare, är exempel på sådana faktorer. Det kan därför få konsekvenser om en viss 

version av tal och språk inte anpassas efter situationen (Kotsinas, 2004:19). Däremot är det även 

viktigt att förstå att vi lever i ett samhälle där vi har olika språkliga erfarenheter och 

språkanvändning. Detta berör Bijvoet och Fraurud (2013:289) som skriver om så kallade 

gatekeepers. De förklarar att gatekeepers är personer som har makt att fatta avgörande beslut. 

Exempel på gatekeepers är personer som genomför arbetsintervjuer. Det är viktigt att dessa 

personer har goda kunskaper angående språkliga varieteter, och förstår att språk är en del av en 
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persons identitet. Detta för att inte låta sig påverkas och skapa en förutfattad mening om en 

arbetssökande har en avvikande språkanvändning än vad gatekeepern har (ibid).    

  

2.3.2 Gruppspråk eller yrkesspråk  

Emanuelsson (2005) förklarar att grupptillhörighet skapas genom att en grupp människor talar på 

liknande vis, och använder sig av gemensamma ord och uttryck. Emanuelsson (2005:16) menar att 

det har förekommit gruppspråk i flera århundraden, därav även yrkesspråket. Yrkesspråk är vanligt 

förekommande som markör för gruppidentitet. Yrkesspråk verkar på sätt och vis som ett slags 

hemligt språk, som enbart den slutna gruppen (kollegorna) talar och förstår.  

   

2.3.3 Skillnaden mellan formellt och informellt språk  

Somliga använder begreppet vuxenspråk, men den mer relevanta termen att använda är 

standardspråk, då vuxna som regel inte använder sig av ett språk som innefattas av en specifik stil. 

Vi anpassar vårt språk efter situation och det sociala samspel vi befinner oss i, men vid 

talsituationer där vi inte behöver välja hur vi ska tala, förekommer vanligtvis standardspråket. Att 

definiera och urskilja vem som talar med vilken kronolekt är inte alltid en enkel uppgift. Detta då 

det inte är en självklarhet att standardspråket talas av en 40-åring, likväl som en person som är 17 år 

inte nödvändigtvis talar med typiskt ungdomliga ord och uttryck (Gunnarsdotter – Grönberg 

2013:239ff).  

  

Två olika samtalsstilar som förekommer är relationsinriktad stil, och sakinriktad stil. Somliga 

hävdar att dessa stilar är varandras motsatts, då den relationsinriktade stilen uppfattas som mer 

talspråklig och informell, medan den sakinriktade stilen uppfattas som skriftspråklig och formell. 

Det har därmed utvecklats en hierarki, eller statusskillnad, dessa två samtalsstilar emellan. I och 

med att den sakinriktade stilen förefaller som mer formell, är även uppfattningen, enligt somliga, att 

personer som talar med denna stil besitter mer makt. Det ska dock tilläggas att en person inte 

nödvändigtvis ständigt i alla situationer, talar med en specifik stil. Utan människor har en tendens 

att variera sin stil utifrån vilket umgänge, och vilken situation de befinner sig i (Gunnarsdotter – 

Grönberg, 2013:249f).    
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3. Metod  

I detta avsnitt kommer det presenteras vilken metod som användes, hur det genomfördes samt hur 

materialet utformades för att samla den information som krävdes för att skapa goda förutsättningar 

att besvara studiens frågeställning. I följande avsnitt kommer även urvalet, databearbetningen 

reliabiliteten och validiteten samt det etiska förhållningssättet presenteras.  

  

3.1 Design  

Det är ett vanligt fenomen att dela upp forskningsmetoder som kvalitativ och kvantitativ. 

Kvalitativa forskningsmetoder uppfattas som mer subjektiva än kvantitativa. Vanliga 

tillvägagångssätt vid en kvalitativ ansats är genom öppna intervjuer, då det huvudsakligen är 

helheten man vill undersöka, alltså holistisk information, för att kunna förstå och beskriva varje 

enskilt fall på djupet. Nackdelen är dock att forskarens erfarenheter, tankar och känslor kan komma 

att styra analysen av resultatet, beroende på vad forskaren anser är mest relevant och intressant att 

belysa, utifrån vilken infallsvinkel. Ytterligare en viktig aspekt att beakta vid analys av en kvalitativ 

studie, är att antalet respondenter som regel är relativt få, och därmed inte kan representera en hel 

befolkning eller grupp (Stukát, 2011:36).  

  

Kvantitativa forskningsmetoder uppfattas som mer objektiva, och vanliga tillvägagångssätt att 

samla in data på är genom enkäter. Genom kvantitativ ansats skapas som regel en generell och bred 

uppfattning av resultatet, och man kan få ett stort antal respondenter, som skulle kunna ge en 

generell representativ bild av en befolkning eller grupp. Nackdelen med kvantitativa 

forskningsmetoder är att det som regel endast kan ges svar på just de frågor som enkäten innehåller, 

och forskaren har inga möjligheter att ställa följdfrågor, och går därmed miste om eventuellt 

relevant information (Stukát, 2011:34f).  

  

I och med att föreliggande studie syftar till att undersöka personalchefers attityder till 

ungdomsspråk vid arbetsintervjuer och på deras respektive arbetsplatser, samt skolungdomars 

uppfattning och attityd till det egna språkbruket, genomfördes både en kvantitativ och en kvalitativ 

som forskningsmetod. Personalcheferna intervjuades, och skolungdomarna fick svara på en enkät. 

Att välja två forskningsmetoder kan nämligen bidra med, enligt Denscombe (2009), ett vidgat 

resultat som kompletterar studien.  
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3.2 Urval  

Nedan följer en presentation av de urval som representerar de respektive forskningsmetoderna.  

  

För att få reda på hur personalchefer reflekterar, känner och agerar vid situationer där 

ungdomsspråk förekommer valdes det, i föreliggande studie, att genomföras intervjuer med sex 

olika personalchefer. Genomgående i det föreliggande arbetet kommer dessa benämnas som 

administrationschefen, ekonomichefen, fastighetsbolags-vd:n, förskolechefen, HR-chefen och 

travhästtränaren. Administrationschefen, förskolechefen och HR-chefen är kvinnor, och 

ekonomichefen, fastighetsbolags-vd:n och travhästtränaren är män. Samtliga personalchefers 

arbetslokalisation är belägna i närliggande städer med 20 000–40 000 invånare i Västra delen av 

Sverige.  

  

Fyra av personalcheferna valdes genom ett så kallat bekvämlighetsurval. En negativ aspekt 

angående denna urvalsmetod är att respondenterna inte nödvändigtvis representerar den population 

som ger rikast information av fenomenet (Trost, 2010:132). Jag hade kontakt med ekonomichefen 

sedan tidigare genom andra sammanhang, och han rekommenderade att skicka förfrågan om 

intervju till administrationschefen, HR-chefen och fastighetsbolags-vd:n. De andra, förskolerektorn 

och travtränaren, förfrågades på grund av att dessa ansågs som intressant för studien.  

Personalcheferna hade alla olika lång chefserfarenhet, men gemensamt var att alla hade närvarat vid 

arbetsintervjuer och tagit ställning till anställningar. Detta var av stor vikt för föreliggande studie, 

då det syftas till att undersöka attityden till ungdomsspråk vid bland annat arbetsintervjuer. En 

närmre presentation av de olika personalchefernas yrken och yrkeserfarenhet förekommer i 

föreliggande studies resultatdel.    

   

Vad beträffar den kvantitativa forskningsmetoden genomfördes denna i fyra olika gymnasieklasser i 

en stad med runt 20 000 invånare i västra delen av Sverige. Denna skola valdes för att den är 

belägen i närområdet där personalcheferna arbetar, och därför ökar aspekten av att de har samma 

dialekt och uppfattning av vissa ord och uttryck som kanske förekommer. Det kom totalt in 115 

enkätsvar med representanter från elever i årskurs 1 och 3 från Samhällsvetenskapsprogrammet och 

Vård- och omsorgsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet hade 62 antal respondenter och 

Vård- och omsorgsprogrammet hade totalt 53 antal respondenter. Vård och omsorgsettorna hade 17 

deltagande flickor och 10 pojkar, medan treorna hade 18 flickor och 8 pojkar.  
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Samhällsvetenskapsettorna hade 23 deltagande flickor, och 13 pojkar, medan treorna hade 15 

flickor och 11 pojkar. Att detta två program valdes var för att det ansågs intressant att se eventuella 

skillnader av attityd och uppfattning till språk och språkbruk beroende på om man går ett 

studieförberedande program, eller ett yrkesförberedande program.    

  

3.3 Mätinstrument  

Nedan följer först en redogörelse av intervjuguiden, och sedan enkätutformningen.  

  

Utifrån olika teorier om ungdomsspråk och attityder till ungdomsspråk skapades en intervjuguid, 

tillsammans med en provintervju. Dalen (2015:40) förklarar nämligen att det är av stor vikt att testa 

intervjuguiden, så att den är väl fungerande, samt att testa hur man själv är som intervjuare. Genom 

provintervjun testades även de tekniska hjälpmedlen. Det användes nämligen en mobiltelefon som 

genom en röstmemoapp spelade in intervjuerna, och en annan mobiltelefon för att spela upp 

ljudfilerna. Att använda sig av inspelningsutrustning bidrar med att man kan återkoppla till 

respondentens egna ord i stället för intervjuarens tolkning eller minnesanteckningar av 

respondentens ord (se Dalen, 2015:37). Nackdelen är att många kan känna sig obekväma med att bli 

inspelade, men i dagens samhälle är som regel de flesta vana med tekniska hjälpmedel. Samtliga 

respondenter gav sitt godtycke till att bli inspelade. Totalt förekom 21 frågor och tre 

ljudinspelningar. Fråga 1–6 innefattade bakgrundsfrågor (se bilaga 1) som skulle ge svar om 

respondentens åldersspann (för att se om åldern på personalcheferna hade något samband med deras 

svar), yrkeserfarenhet, vilka yrken som hen brukade anställa folk till och vad de skulle få för 

arbetsuppgifter samt om de hade något yrkesspråk på arbetsplatsen. Dessa frågor skulle bidra med 

att få reda på lite kortfattad information till respondenten samt om yrkena innefattades av mycket 

språkbrukande, och om det i sådana fall fanns specifika ord och uttryck som skulle upprätthållas.  

  

Vad som följde sedan i intervjuerna var att respondenterna skulle få lyssna på tre ljudinspelningar, 

för att sedan svara på tre följdfrågor (fråga 7–9, se bilaga 1) angående dessa.  De tre  

ljudinspelningarna bestod av tre olika versioner av språkbruk. Först var det tänkt att det skulle vara 

tre manliga individer i åldern 17 år som skulle tala i var sin ljudinspelning. Det upplevdes som 

viktigt att åldern på dessa tre män stämde överens med Gunnarsdotter – Grönberg (2013:237) 

hänvisningar om vem som räknas som ungdom, för att få verklighetsförankrade inspelningar. Den 

ena skulle uppmanas att tala som han gjorde med kompisarna, gärna med slangord, svordomar, 

lånord, diskurspartiklar och ökat taltempo, den andra skulle tänka lite på hur han talade och tänka 
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sig in att det var en situation som han var avslappnad i men ändå inte använda sina grövsta ord och 

uttryck, och den tredje skulle tänka sig att han skulle hålla en redovisning eller att han satt vid en 

arbetsintervju, och därför tänka på att använda mer välformulerade ord och uttryck. Efter första 

inspelningssituationen med pojken som skulle tala med slangord, svordomar, engelska lånord, 

diskurspartiklar och inte tänka på sitt taltempo, upplevdes det dock som att han ansträngde sig att 

inte använda dessa ord och uttryck. Det var intressant att upptäcka att han, trots uppmaningar om att 

använda grova ord och uttryck, försökte upprätthålla ett mer vältaligt språkbruk. Eftersom det var 

meningen att det skulle finnas tre olika versioner av språkbruk för intervjuerna valdes det dock att 

en nära bekant fick spela in tre olika versioner där han berättar lite om sig själv. Personen som 

talade i ljudinspelningarna var av det manliga könet i åldern 24 som var uppväxt i samma 

närområde som intervjuerna skulle hållas, och därför hade han ingen utomstående dialekt som 

skulle kunna påverka respondenternas tycke (se Andersson, 1985:147). Ljudinspelningarna 

användes för att respondenterna skulle få fysiska exempel på hur olika språkbruk kunde låta, och 

lättare kunna dra paralleller mellan frågorna kring olika språkbruk, och uttryck som användes i 

intervjuguiden till hur dessa låter när någon talar på sådant vis. Följdfrågorna ställdes för att få en 

uppfattning kring respondenternas attityd till språkbruk.  

  

Huvudfrågorna bestod av frågorna 10–20 (se bilaga 2). Frågorna 10–14 ställdes för att få reda på 

respondenternas generella uppfattning angående slangord, svordomar, engelska lånord, 

diskurspartiklar och taltempo, och om det är acceptabelt eller inte att använda något ord eller 

uttryck från dessa fenomen. Slutligen ställdes frågorna 15–20 för att ta reda på respondenternas 

uppfattning och attityd till informellt språk på arbetsplatsen, både hur de själva upplevde det, men 

även hur de trodde att deras kunder/anhöriga upplevde det ifall en anställd talade med informellt 

språkbruk, samt hur deras attityd kring informellt språk vid en arbetsintervju skulle uppfattas och 

eventuellt påverka ett beslut, och om åldern på talaren skapade större acceptans av språkbruket. 

Intervjun avslutades med att ställa frågan om det fanns något övrigt kring språkbruk respondenterna 

ville uttrycka.  

  

Det valdes att användas termen ”informellt språk” istället för ungdomsspråk i samråd med 

handledaren och efter provintervjun, då ordet ungdomsspråk kan bidra med att respondenten får 

förutfattade meningar kring intervjuämnet, då det inte ovanligt att den äldre generationen har åsikter 

angående ungdomars språkbruk (se Kotsinas, 1994:13,52f)  
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Genom studiens teorier och en pilotstudie skapades enkäten. En pilotstudie används med fördel för 

att upptäcka om enkäten innehåller svårtolkade frågor och brister (se Hassmén & Hassmén, 

2008:162). Enkäten bestod av totalt 12 frågor (se bilaga 3) där 1 till och med 6 var bakgrundsfrågor, 

där respondenterna fick fylla i kön, klass, gymnasieprogram, ålder, vilket modersmål de hade, och 

om de upplevde sig ha en dialekt. Enkäten bestod av 5 frågor där respondenterna fick svara genom 

en graderad skala, som till exempel fråga 8 där de skulle fylla i om de ansåg att det var okej att 

använda sig av svordomar i de olika situationerna ”med kompisar”, ”hemma”, ”vid redovisningar i 

skolan”, ”vid grupparbeten i skolan”, ”vid samtal med lärare” samt ”på arbetsintervjuer” och 

därmed gradera dessa som ”ja, helt okej”, ”ibland” och/eller ”nej, inte okej”. Fyra frågor var 

följdfrågor. Det vill säga, om eleverna hade svarat ja i exempelvis fråga 6, om de upplevde sig ha en 

dialekt, så fick det även svara vilken dialekt de upplevde sig ha.  

  

Fenomenen slangord, svordomar, engelska lånord och diskurspartiklar användes då föreliggande 

arbetes teorier hänvisar till att detta är normativa ord och uttryck som är vanligt framkommande i 

ungdomars språkbruk.    

  

3.4 Ljudinspelningar  

Till intervjuerna användes tre ljudinspelningar, där tre olika språkbruk representerades. Personen 

som talar är 24 år gammal och tillhör det manliga könet. Han kommer från en stad belägen i västra 

delen av Sverige. Den första ljudinspelningen representerar ett språkbruk med slangord, svordomar, 

engelska lånord, diskurspartiklar och ett snabbare taltempo. Somliga ord är inte  

uttalade ”grammatiskt rätt”, och flertalet tveksamhetsmarkörer går att finna. Det andra ljudklippet 

innehavs av ett språkbruk som innefattar färre slangord och diskurspartiklar än ljudklipp ett. 

Däremot är svordomar och lånord borttagna, men taltempot är detsamma som i ljudklipp ett samt att 

det fortfarande förekommer tveksamhetsmarkörer och inte ”grammatiskt rätt” uttryckta ord. Det 

tredje och sista ljudklippet som respondenterna vid intervjuerna fick lyssna på representerar ett 

språkbruk där talaren helt utesluter slangord, svordomar, engelska lånord och diskurspartiklar. 

Personen i ljudinspelningen talar även tydligt och med ett långsamt taltempo, samt försökte använda 

sig av detaljrika uttryck och ord som enligt talaren inte används vid vardagligt bruk. Se bilaga 1 för 

en grov transkribering av ljudinspelningarna. Notera att namn på personer är ändrade för att 

bibehålla en anonymitet för de nämnda personerna i klippen. Observera att de grammatiska fel som 

förekommer i transkriberingen beror på att det är så han uttrycker orden.  

  



    

19  

  

3.5 Genomförande  

Som inledande steg i föreliggande arbete kontaktades personalcheferna samt de ansvariga 

rektorerna och lärarna för de båda gymnasieprogrammen via mejl. I mejlet förekom en presentation 

av föreliggande studies författare, innebörden av studien samt individskyddskraven. Då de berörda 

personerna gav sitt medkännande att delta, bestämdes tid för intervjuerna och enkätutlämningarna. 

Samtliga intervjuer, och alla enkätutlämningar förutom för Vård- och omsorgstreorna (då de var ute 

på arbetsplatsförlagd utbildning), skedde i det fysiska rummet. Nedan följer först en djupare 

presentation av genomförandet kring den kvalitativa ansatsen, och därefter den kvantitativa.  

   

För att få insikt om hur väl intervjuguiden, intervjuaren och de tekniska hjälpmedlen fungerade 

genomfördes en provintervju. När allt var väl förberett genomfördes sedan undersökningens 

intervjuer. Vid intervjuerna presenterades återigen individskyddskraven, och frågan om att få spela 

in intervjun ställdes, samtliga respondenter svarade att det var okej att spela in. Intervjun 

innefattades av att respondenterna fick svara på några bakgrundsfrågor (se bilaga 2). Därefter fick 

respondenterna lyssna på tre ljudinspelningar, där en och samma person berättar om sig själv, men 

genom olika språkbruk på de respektive ljudinspelning. Då respondenterna lyssnat klar på de tre 

ljudinspelningarna fick de ta ställning till några frågor (se bilaga 2) kopplade till ljudinspelningarna. 

Avslutningsvis förekom så kallade huvudfrågor (se bilaga 2), där respondenterna fick ta ställning 

kring bland annat olika språkbruk på arbetsplatsen och vid arbetsintervjuer.  

  

Innan den kvantitativa ansatsen genomfördes, förekom en pilotstudie. Då enkätutlämningen sedan 

genomfördes, benämndes individskyddskravet för respondenterna. Enkäten delades ut genom att 

länken till enkäten (då den var skapad via internetprogrammet survey and report) lades ut på 

elevernas läroplattform itslearning. Det hade nämligen förvissats om vid kontakt med 

respondenternas lärare att samtliga elever hade tillgång till skoldator och internet. För Vård- och 

omsorgstreorna lades länken ut på deras läroplattform itslearning, med en medföljande 

informationstext med presentation av föreliggande arbetes författare, studiens innefattande samt 

individskyddskravet. Det ansågs som fördelaktigt att delta fysiskt vid enkätutlämningarna, då 

eventuella frågor från respondenterna kunde besvaras i direkt anslutning till att respondenterna 

besvarade enkäten.  
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3.6 Databearbetning  

För fråga 7–11 valdes det att analysera resultatet på enkäterna med programmet Microsoft Office 

Excel 2016 för att genomföra frekvensanalyser. Det blev inte något bortfall för någon av frågorna, 

och därför behövde det inte tas hänsyn till detta vid analysen.    

  

3.7 Reliabilitet och validitet  

För att en studie ska ha hög reliabilitet ska den vara pålitlig, tillförlitlig och innefattas av en korrekt 

mätprocedur. Undersökningen ska därför ha en sådan säkerhet samt noggrannhet som krävs för att 

den ska vara tillförlitlig (Hassmén & Hassmén, 2008:124ff). Hög validitet innebär att det som är 

relevant för studien undersöktes. För att uppnå en hög validitet ska man därför granska så att 

intervju- och enkätfrågorna, samt studiens urval bidrog med att studiens frågeställningar och syfte 

besvarades (Hassmén & Hassmén, 2008:136ff).  

  

Samtliga personalchefer och ungdomar svarade på alla frågor som ställdes till dem. Att intervjuerna 

genomfördes ”i det fysiska rummet” och inte via telefon eller mejlkontakt, kan ha bidragit med att 

eventuella frågor eller funderingar från personalcheferna kunde besvaras med en gång så att alla 

förstod frågorna och kunde svara utifrån sådana förutsättningar. Vad beträffar enkätundersökningen 

så genomfördes två olika typer av enkätutlämning. För Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård 

och omsorgsettorna lämnades enkäten ut via en länk och jag närvarade i deras klassrum under tiden 

de svarade. Detta kan ha bidragit med att samtliga ungdomar från dessa klasser svarade på enkäten, 

och de hade även möjligheter att ställa eventuella frågor med en gång. Till skillnad från Vård och 

omsorgstreorna som var ute på arbetsplatsförlagd utbildning, och fick länken utlagd med en 

informationstext via deras läroplattform. Det är okänt i fall samtliga elever från Vård och 

omsorgstreorna besvarade enkäten, samt om det uppkom frågor kring enkäten. Ingen kontaktade 

mig dock via mejl, trots att det uppmanades till detta i fall frågor och funderingar uppstod. En 

aspekt att reflektera till angående enkäten, var att det inte förekom ”vet ej” svarsalternativ. Detta 

kan både ha bidragit med att ungdomar som inte visste hur de skulle ställa sig för en viss fråga var 

tvungna att svara ett alternativ som egentligen inte motsvarade deras åsikt, men det kan också ha 

bidragit med att ingen bara svarade ”vet ej” (och därmed kunna räknas som bortfall) på grund av 

viljan att bli klara med enkäten så fort som möjligt. Överlag upplevs det dock som att både intervju- 

och enkätfrågorna innefattades av frågor som gav svar på studiens syfte och frågeställningar.  

  

Somliga frågor kan upplevas som liknande i intervjuguiden, men samtliga frågor gav viss skillnad i 

respondenternas svar. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar upplevs det som att fråga 
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15, 16 och 21 är irrelevanta, och valdes därför att inte presenteras i resultatet. Vad beträffar 

enkätfrågorna däremot, valdes fråga 5 och 6 bort i analysen, då dessa upplevdes som irrelevanta för 

att besvara föreliggande studies syfte och frågeställningar. Då den totala elevmängden för Vård och 

omsorgstreorna är okänd, är det svårt att veta om deras resultat är representativt för deras klass.   

  

I och med detta kan alltså validiteten och reliabiliteten upplevas som hög för föreliggande arbete.   

  

3.8 Etiskt förhållningssätt  

Vad beträffar etiska förhållningssätt, förklarar Vetenskapsrådet (2002) att det finns 

individskyddskrav inom all forskning. Där ingår fyra huvudkrav, och dessa är informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Vetenskapsrådet (2002) förklarar 

därmed att informationskravet innebär att respondenterna ska få ta del av vad studien syftar till. 

Nyttjandekravet ger respondenterna vetskapen om att informationen som framkommer från 

forskningsmetoderna inte kommer användas i annat sammanhang än i föreliggande studie. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas integritet skyddas genom anonymitet. Inga 

namn eller annan information som riskerar respondenternas integritet kommer benämnas. Med 

samtyckeskravet menas att respondenterna ska ha vetskap om att det är frivilligt för dem att delta i 

undersökningen och kan välja att avsluta sin medverkan när de vill. I samband med att 

personalcheferna och gymnasieprogrammens respektive rektorer och lärare tillfrågades, 

informerades det även om individskyddskravet och de fyra huvudkraven, men även i samband med 

att intervjuerna startade och i anslutning till att enkäterna delades ut återupprepades dessa krav för 

respondenterna.  
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4. Resultat  

I det här kapitlet kommer resultaten från de kvalitativa och kvantitativa ansatserna presenteras.  

4.1 Intervjuerna  

I följande avsnitt kommer både begreppen ungdomsspråk och informellt språk nämnas. Detta då, 

som tidigare presenteras, begreppet ungdomsspråk undveks vid intervjuerna, för att inte väcka 

fördomar till en viss typ av språkgruppsbrukare. Då personalchefernas svar återkopplas kommer 

begreppet informellt språk användas då det, som sagt, var detta ord som användes vid intervjuerna, 

men det är attityder till ungdomsspråk och dess typiska drag som har undersökts.  

  

4.1.1 Presentation av respondenterna  

Nedan följer en presentation av respondenterna utifrån intervjufrågorna 1–5 (se bilaga 2). 

Respondenterna kommer genomgående i denna del att benämnas som administrationschefen, 

ekonomichefen, fastighetsbolags-vd:n förskolechefen, HR-chefen och travhästtränaren.  

  

Administrationschefen  

Administrationschefen är en kvinna mellan åldrarna 55–64 år. Hon har arbetat i fyra år med sitt 

nuvarande yrke på sin nuvarande arbetsplats. Hon har god erfarenhet av att anställa personer för, 

bland annat, yrkena it-tekniker, upphandlare, HR-ansvariga, ekonomer samt personer som tar hand 

om kvalitets- och säkerhetsfunktioner. Arbetsuppgifterna för dessa yrken varierar, men framför allt 

innebär dessa att vara styrande och stödjande för all personal, samt hantera it- och ekonomifrågor. 

Samtliga yrken hon anställer personer till innefattas av mycket kommunikation mellan likväl interna 

som externa personer. Det kan bland annat innebära att man stödjer och för mycket dialog mellan 

de olika områdena mellan de anställda. Det förekommer inga direkta manualer eller hänvisningar på 

uttryck som bör, eller inte bör användas, men i deras profil för bolaget så har de vissa ord som är 

acceptabla och rätt att använda. I övrigt så är det mycket fackuttryck i branschen.  

  

Ekonomichefen  

Ekonomichefen är en man mellan åldrarna 45–54 år. Sedan 80-talet har han haft en chefspost och 

därmed också ansvarat med rekrytering sedan dess. Han har arbetat med sitt nuvarande yrke i 15 år 

uppdelat på två olika arbetsplatser. De yrkena han främst anställer personer till är tjänstemän, 

uthyrare, tekniker, bovärdar, fastighetsskötare. Det är lite olika arbetsuppgifter beroende på yrke, 

men skulle bland annat vara att ansvara för ekonomi eller ha IT-kunskap. Samtliga yrken han 

rekryterar personer till behöver delvis tala med kunder. De personer som tar hand om 
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leverantörsfakturor arbetar mycket internt, men vissa samtal till leverantörer kan förekomma, 

medan krav- och inkassoansvariges tjänst går ut på att prata med folk, exempelvis genom att de tar 

emot folk via kundtjänst. Det är alltså olika mycket kommunikation, och i olika former, beroende på 

yrket och arbetsuppgifter. På arbetsplatsen finns det ingen direkt manual för hur de ska tala. 

Däremot har de en policy för hur de ska agerar, och det ingår i deras värdeord hur man ska uppföra 

sig som anställd hos dem. Det är viktigt att man värnar och arbetar för allas lika värde, och inte tala 

nedvärderande för att folk exempelvis inte har råd att betala hyresavin.  

  

Fastighetsbolags-vd:n  

Fastighetsbolags-vd:n är en man mellan åldrarna 45–54. Han har arbetat på nuvarande arbetsplats, 

med nuvarande yrke i 6.5 år. Han brukar främst rekrytera personer till yrken som projektledare, 

ekonomiansvariga, fastighetsansvariga, kommunikatörer, uthyrare. Mycket av dessa yrken innebär 

att bygga ett varumärke, och förstå hur man kommunicerar i dagens kanaler för att få ut företagets 

budskap. I samtliga yrken förekommer det daglig kommunikation. Både med externa och intern 

kontakt. Det är av stor vikt att kommunicera på sådant sätt så att man attraherar personer att söka 

sig till deras företag, både som kund och arbetskraft. Det förekommer inga manualer eller 

hänvisningar för hur de anställda får eller bör uttrycka sig.  

   

Förskolechef  

Förskolechefen är en kvinna mellan åldrarna 45–54. Hon har arbetat på nuvarande arbetsplats sedan 

våren 2017, men har arbetat som förskolechef sedan 1.5 år tillbaka. Hon rekryterar främst personer 

till yrkena förskolelärare, barnskötare och resurspersonal för arbetslagen. Vanliga arbetsuppgifter 

för dessa yrken är att ta hand om barn, och med det innebär det att aktivera dem, få dem att lära sig 

saker och utvecklas till att bli goda medmänniskor, förbereda mat och se till så att alla får i sig mat 

samt sköta toalettbesök. Det förekommer även en hel del vårdnadshavarkontakt och planeringstid. 

De anställda behöver tala mycket, då kommunikation och bemötande är en stor del i yrket. Det 

förekommer ingen manual för de anställda som hänvisar till vad man ska använda för typ av 

språkbruk. Däremot är det mycket uttryck och begrepp som de bör använda och försöker 

implementera i personalens språkbruk, exempelvis många av de värdeord som förekommer i 

läroplanen.  

  

HR-chefen  
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HR-chefen är en kvinna mellan åldrarna 25–34. Sedan i augusti 2017 har hon arbetat som HR-chef, 

men har arbetat på nuvarande arbetsplats sedan några år tillbaka. Hon sitter ofta med de andra 

cheferna och agerar som stöd vid arbetsintervjuer, men hon anställer personer till flera olika typer 

av yrken, bland annat receptionist. Receptionistyrkets arbetsuppgifter består mycket av att svara i 

telefon, ta emot kunder, koppla personer till rätt växel, ta emot besökare som kommer till 

receptionen samt administrativt arbete som posthantering. Receptionister behöver därför tala 

mycket i sitt arbete, men det förekommer ingen manual eller hänvisningar på uttryck som bör eller 

inte bör brukas. Däremot ska man veta hur man bemöter andra personer och kunder. Alla kunder 

ska behandlas lika, och med respekt.     

  

Travhästtränaren  

Travhästtränaren är en man mellan åldrarna 25–34. På sin nuvarande arbetsplats har han arbetat som 

huvudtränare i cirka 10 år. Yrke han rekryterar personer till är hästskötare. En hästskötares 

arbetsdag inbegriper arbetsuppgifter som att ta hand om hästarna, ta in och ut dom från stallet, 

borsta och pysslar om dom, kör dom, duschar dem, mockar boxar, gör i ordning mat, ger hästarna 

mat och åker i väg med hästarna på tävlingar. Det förekommer mycket kommunikation i yrket, dels 

med kollegorna, men även hästarnas ägare som kan komma till stallet och vill ha lägesrapport om 

deras hästar. Även vid tävlingar kan talsituationer uppstå, exempelvis med reportrar, intervjuer i 

vinnarcirkeln, eller andra personer runt om på banan. Det förekommer inga manualer eller liknande 

med ord som bör användas men det upplevs som viktigt att tänka på att man är travstallets ansikte 

utåt. Därför behöver man tänka på vad man säger vid en intervju, eller till hästägarna så att inte 

något opassande, eller som inte faller samman med deras policy uttrycks.  

  

4.1.2 Personalchefernas attityder till ungdomsspråk utifrån ställningstagande till ljudklipp  

  

Följande frågor från intervjuguiden var utgångspunkt:  

• Fråga 7.vilken version/person tror du att du hade anställt? Varför valde du den? Varför valde 

du bort de andra?  

• Fråga 8. Tror du att du skulle kunna säga vilken som hade varit näst troligast att anställa, 

respektive minst troligast?  

• Fråga 9. Hade språkbruket någon inverkan på ditt val?  

  

Troligast att anställa  



    

25  

  

Personalchefernas val av vilken person eller vilken version av de tre ljudklippen de troligtvis hade 

valt att anställa, varierar mellan dem. Administrationschefen, ekonomichefen, förskolechefen och 

travhästtränaren skulle valt personen i ljudklipp nummer två, fastighetsbolags-vd:n och HR-chefen 

skulle valt personen i ljudklipp nummer men ingen av dem var övertygade i sina val, utan upplevde 

det svårt att välja. Samtliga personalchefer som valde personen i ljudklipp nummer två upplevde att 

den personen verkade mest avslappnad och folklig, medan de upplevde att ettan gav ett slarvigt 

intryck med sina svordomar, diskurspartiklar och slangord och trean verkade för proper och formell 

med fina och detaljrika ord. Även fastighetsbolags-vd:n och HR-chefen valde bort version ett på 

grund av det informella språket, men valde version tre på grund av att de ord och uttryck som den 

personen använde stämde överens med deras språkpolicy.  

  

Näst troligast och språkpåverkan  

Samtliga personalchefer som valde version nummer två skulle valt personen i ljudklipp nummer tre 

som andrahandsval, och nummer ett sist. Fastighetsbolags-vd:n och HR-chefen hade valt personen i 

ljudklipp nummer två som andrahandsval och nummer ett sist. Alla personalchefer, förutom HR-

chefen, ansåg att språkbruket som förekom i de tre ljudklippen påverkade deras val markant. De 

ansåg att språkbruket till viss del gav en bild av vad det var för person, och att svordomarna från 

personen i ljudklipp ett var en väldigt negativ egenskap. Förskolechefen lyfte även fram att det är 

viktigt att ta hänsyn till personens bakgrund och förutsättningar till ett visst språkbruk; ”många som 

söker kommer från andra kulturer med annat språkbruk och språkkultur, och dem kan man ju inte 

bara sålla bort på grund av det”. HR-chefen ansåg inte att språkbruket i de olika ljudklippen 

påverkade hennes val i direkt mening, så länge personen skulle kunna vara trevlig mot kunderna.  

  

4.1.3 Personalchefernas generella attityder till typiska ungdomsspråkliga drag  

  

 Följande frågor från intervjuguiden var utgångspunkt:  

• Fråga 10 Hur är din generella uppfattning kring slangord, svordomar och lånord från andra 

språk?  

• Fråga 11Hur är din generella uppfattning kring småord, som exempelvis ”typ”, ”liksom” 

och ”ba”?  

• Fråga 12 Är det någon av ”kategorierna” slangord, svordomar, lånord och småord som du 

tycker mindre om? Och varför i sådana fall?  

• Fråga 13 Är det någon av ”kategorierna” som du anser är helt okej att ständigt använda?  
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• Fråga 14 Har du någon generell inställning kring taltempo?  

  

Samtliga personalchefer uppger att de någon gång använder slangord, svordomar och engelska 

lånord själva, men att vissa ord inte passar in i arbetssammanhang.  

  

Slangord  

Samtliga personalchefer anger att slangord kan vara okej att använda i vissa situationer, såvida de 

inte blir för mycket slangord i varenda mening. Både ekonomichefen och fastighetsbolags-vd:n 

lyfter dock att det inte bör användas slangord i arbetssammanhang, men likt de andra 

personalcheferna så anser det att man bör anpassa språket efter sammanhang.    

  

Svordomar  

Administrationschefen, ekonomichefen, fastighetsbolags-vd:n samt förskolechefen anser alla att 

svordomar är den kategori av slangord, svordomar, småord samt engelska lånord, som är minst 

acceptabelt om en person använder i sitt språkbruk, då detta ger ett negativt och slarvigt intryck av 

personen som talar. HR-chefen tycker till viss del att svordomar är minst passande att använda, men 

anser att småord är lika negativt att använda, då det blir ”jobbigt” att lyssna på en person som 

använder för mycket småord. Travhästtränaren anser att småorden är minst acceptabelt att använda, 

men att allt egentligen beror på kontext. Varken HR-chefen eller travhästtränaren anser att det är ett 

positivt fenomen att bruka svordomar, men ingen av dem anser heller att det skulle vara en alltför 

störande aspekt, såvida det inte förekommer i en opassande situation.  

  

Engelska lånord  

Administrationschefen uppger att lånord är något som kommer naturligt i och med att vi blir allt 

mer globaliserade, samt att vi har fler personer bosatta i Sverige från andra kulturer som har olika 

uttryckssätt, och att det är något positivt. Ekonomichefen förklarar att, i arbetssammanhang så 

används inte engelska lånord, men det kan hända att han använder det i den privata sfären.  

Fastighetsbolags-vd:n uttrycker att det händer att han använder engelska lånord, men han tycker inte 

om det. Men i och med att han anser att vi blir allt mer globaliserade, så är det naturligt att engelska 

lånord uppstår, men att det missbrukas lite för mycket. Förskolechefen är mycket positiv till lånord 

från flera olika språk, och försöker implementera detta i hennes verksamhet. HR-chefen har ingen 

större attityd till engelska lånord, och travhästtränaren tycker att för mycket brukande av engelska 

lånord blir en negativ faktor. HR-chefen och travhästtränaren anser att språkbruket bör anpassas 

utifrån situation snarare än att förbjuda somliga ord i förebyggande syfte. Ekonomichefen lyfter det 
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faktum om att man aldrig vet vad personen man möter har för uppfattning kring ord, och att det 

därför är av stor vikt att bruka ett neutralt språk.  

  

Diskurspartiklar  

Vad beträffar småord (diskurspartiklar) så skiljer sig personalchefernas åsikter något åt.  

Administrationschefen, HR-chefen och travhästtränaren anser att småord kan användas som 

förstärkning av det man vill säga och därmed vara positivt, men att för mycket och för 

genomgående upprepning av småord i varenda mening istället kan upplevas som negativt. 

Fastighetsbolags-vd:n och förskolechefen anser båda att småord används av ungdomar, eller 

personer som vill upplevas som ungdomliga. Fastighetsbolags-vd:n tror även att ungdomar som 

använder sådana ord nu, inte kommer göra det när de blir äldre. Ekonomichefen anser däremot att 

småord är något man bör undvika i sitt språkbruk, framförallt i arbetssammanhang.  

  

Mer okej att bruka  

Vad beträffar personalchefernas uppfattning till vilken kategori som är mer okej att bruka, skiljer 

sig åsikterna åt. Administrationschefen och ekonomichefen anser båda att småord är mest accepterat 

att använda, så vida de används i lagom frekvens. Fastighetsbolags-vd:n och förskolechefen uppger 

att engelska lånord är mest okej att använda, och förskolechefen lyfter även den faktor att hon 

förespråkar för att pedagogerna på hennes arbetsplats brukar lånord från olika språk.  

Travhästtränaren anser att slangord är mest accepterat, då detta även kan vara dialektalt; ”som till 

exempel att säga åk istället för bil”. HR-chefen däremot kan inte ge något exempel, utan poängterar 

att det beror helt på sammanhang och vilken målgrupp man talar inför och med, och att det beror på 

vilken kategori som blir mest okej att använda.  

  

Taltempo  

Gällande taltempo skiljer sig personalchefernas åsikter åt även där. Administrationschefen, 

fastighetsbolags-vd:n, förskolechefen samt travhästtränaren anser alla att det är till större fördel om 

personen som talar snabbt i stället för långsamt, så länge man hör vad som sägs. Ekonomichefen 

däremot anser att det ger ett stressat intryck att tala för fort, och det ger även en bild av att talaren är 

något nonchalant och inte har tid att prata med en. HR-chefen uppger att hon inte har någon specifik 

uppfattning kring taltempo.  

  

4.1.4 Personalchefernas attityder till ungdomsspråk vid formella situationer  
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Följande frågor från intervjuguiden var utgångspunkt:  

• Fråga 6 Har ni ett yrkesspråk här på arbetsplatsen?  

• Fråga 17 Vad skulle du tycka om en anställd skulle tala med ett informellt språk?  

• Fråga 18 Vad skulle du tycka om en person talade med ett informellt språk på en 

arbetsintervju?  

• Fråga 19 Tror du att du skulle uppfatta informellt språk som negativt eller positivt vid en 

arbetsintervju? Skulle det kunna vara en avgörande faktor i ett beslut om anställning?  

• Fråga 20 Tror du att åldern på talaren skulle påverka din acceptans av den arbetssökandes 

språkbruket? Skulle det vara mer accepterat om en yngre talade informellt än en äldre?  

  

Yrkesspråk  

Samtliga personalchefer upplever att det förekommer ett yrkesspråk på deras respektive 

arbetsplatser. De upplever att det används mycket facktermer och begrepp för just deras bransch, 

och administrationschefen uppger även att hennes arbetsplats har en mall med uttryck som de bör 

använda. Ekonomichefen trycker även på vikten av att dem, på deras arbetsplats, ska anpassa sitt 

språk efter kundernas förutsättningar och nivå. Ingen uppgav att det förekom en språkmanual med 

specifika meningar som skulle användas genomgående i arbetet under en arbetsdag för de 

respektive arbetsplatserna. Administrationschefen förklarade visserligen att de har en mall med 

uttryck som bör användas i vissa sammanhang, men inget manus.  

  

Attityden till brukandet av informellt språk av anställda  

Vad beträffar personalchefernas attityd till brukandet av informellt språk av anställda, skiljer sig 

personalchefernas åsikter åt. Administrationschefen, ekonomichefen och HR-chefen anser att det är 

acceptabelt att använda sig av ett informellt språk (ungdomsspråk) som anställd om det sker internt 

med medarbetarna, såvida det inte blir alltför grovt så att det skapas en negativ stämning på 

arbetsplatsen. Däremot poängterar de vikten av att bibehålla ett mindre informellt språk med 

kunderna, då de vill upplevas som seriösa. Ekonomichefen lyfter även upp #MeToo-debatten som 

är aktuell i skrivande stund, och poängterar att man aldrig kan veta vad personer tar illa upp av. 

Fastighetsbolags-vd:n anser inte att ett informellt språkbruk är den kultur de vill ha, men att man 

måste kunna acceptera allas olikheter; ”personer med touretts syndrom till exempel, har ju också 

rätt till ett jobb, och då måste man ju acceptera deras språkbruk”. Förskolechefen anser att 

svordomar är helt oacceptabelt av de anställda att bruka, oavsett situation. Slangord och småord kan 

bero på, beroende på vilken bredd, men lånord uppmuntras av de anställda att använda.  
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Travhästtränaren upplever att det måste vara en god arbetsstämning då de arbetar långa dagar, och 

då kan språkbruket ha en viss påverkan, så skulle språkbruket vara alltför vulgärt och stötande av en 

anställd skulle det inte vara accepterat.  

  

Både förskolechefen och ekonomichefen anser båda att man inte bör ”arbeta bort” någons 

personlighet, och anser också att en persons språkbruk till viss del tillhör personligheten, därför kan 

det vara problematiskt att försöka få en person att ändra sitt språk, då det blir som att man försöker 

ändra personens personlighet.  

  

Attityden av informellt språk vid arbetsintervjuer  

Personalchefernas attityd till brukandet av informellt språk vid arbetsintervjuer varierar till viss del. 

Övergripande anser ingen att det är en fördel att bruka ett för informellt språk vid en arbetsintervju, 

men administrationschefen, förskolechefen, HR-chefen och travhästtränaren upplever alla att det 

finns risk för att man anstränger sig för mycket på en arbetsintervju, och att det då är lätt hänt att 

man säger fel saker. De anser därför att man får ta ställning till om det är ett tillfälligt språkbruk där 

och då och om språkbruket är utvecklingsbart. Ekonomichefen och fastighetsbolags-vd:n anser båda 

att ett informellt språkbruk är något som bör undvikas helt vid en arbetsintervju. Samtliga 

personalchefer anser att det hade varit direkt negativt om en person hade talat med ett informellt 

språkbruk vid en arbetsintervju, och alla personalchefer förutom HR-chefen och travhästtränaren 

uppger att det hade kunnat vara en avgörande faktor vid ett eventuellt beslut om anställning. 

Administrationschefen förklarar att det inte bara är ett för informellt språkbruk som skulle kunna 

bidra med beslutspåverkan, utan även en person som talar med ett formellt språkbruk hade kunnat 

valts bort. Ekonomichefen poängterar även vikten av att ge personer en andra chans, beroende på 

om han tror att personen sitter inne på bra kunskaper och kvalifikationer. Travhästtränaren förklarar 

att enbart personens hästhantering hade styrt en eventuell anställning, inte språkbruket, och anser 

också att en persons språkbruk inte är en direkt koppling till personens personlighet.  

  

Ålderns påverkan på acceptansen av informellt språkbruk  

Gällande aspekten om åldern på den arbetssökande hade bidragit med en större acceptans av ett 

informellt språkbruk, så svarar samtliga personalchefer, förutom travhästtränaren som anser att alla 

nog vill bli väl språkligt bemötta oavsett ålder på talaren, att det hade varit större acceptans av ett 

informellt språkbruk om det hade varit en yngre person som brukade det. Samtliga anser dock att 

det är en oprofessionell analys från dem. Fastighetsbolags-vd:n lyfter även att det ger en positiv bild 
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på deras företag genom att rekrytera unga personer. Ekonomichefen lyfter även den faktorn att 

yngre människor kanske aldrig har varit på en arbetsintervju, och därför inte vet hur man bör föra 

sig, och är nervösa. Därför anser han också att man bör ge en andra chans till dessa personer, 

kanske under andra former och i annan miljö för att se om personen slappnar av då och har ett annat 

språkbruk.  

  

4.2 Enkäterna  

Följande del kommer behandla frågorna 7 – 12 (se bilaga 3) ur enkäten. Avsnitt 4.2.1 – 4.2.2 

behandlar tabeller. Figur 1 – 24 behandlar frågorna 7 – 11 ur enkäten, och figur 25 – 30 fråga 12. 

Cellerna på den översta raden i tabellerna (figur 1 till figur 24) visar vilket program, kön, 

svarsalternativen ”Ja helt okej”, ”Ibland” och ”Nej inte okej” samt den totala summan ungdomar för 

respektive referensgrupp som följer i cellerna nedanför. Cellerna på den översta raden i tabellerna 

för figur 25 till 30 visar program, kön, svarsalternativen ”Låg utsträckning”, ”2” och ”Hög 

utsträckning” samt den totala summan ungdomar som svarade för respektive referensgrupp. Varje 

horisontell rad visar varje enskild referensgrupps svar. Exempelvis visar rad två (i horisontell 

riktning) antalet flickorna från Vård och omsorgsettornas som har svarat vilket svarsalternativ. 

Svarsfrekvensen är redovisad i både antal och procent. Notera att Vård och omsorgsprogrammet 

och Samhällsvetenskapsprogrammet har blivit förkortat till VOMS respektive SA, samt årskurs 1 

och årskurs 3 har blivit förkortat till ÅK 1 respektive ÅK 2 på grund av platsbrist i tabellerna.  

  

4.2.1 Ungdomarnas uppfattningar om typiska ungdomsspråkliga drag  

  

Slangord  

  

Tabell 1. Är det okej att använda slangord med kompisar?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  17 (100 %)  0 (0 %)  0 (0 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  8   (80 %)  2 (20 %)  0 (0 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  17 (94 %)  1 (6 %)  0 (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  6   (75 %)  2 (25 %)  0 (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  21 (91 %)  1 (4 %)  1 (4 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  12 (92 %)  1 (8%)  0 (0 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  15 (100 %)  0 (0 %)  0 (0 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  11 (100 %)  0 (0 %)  0 (0 %)  11 (100 %)  

  

Ungdomarna var relativt enade i sina svar för denna fråga. Majoriteten av ungdomarna svarade ”Ja 

helt okej” i samtliga referensgrupper. Samtliga av flickorna i Vård och omsorgsettan (N=17, 100%) 
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samt både flickorna och pojkarna i Samhällsvetenskapstrean (N=15, 100% respektive N=11, 100%) 

har svarat ”Ja helt okej”, vilket är mer än någon annan referensgrupp. Förutom flickorna i Vård och 

omsorgs årskurs 1 samt både flickorna och pojkarna i Samhällsvetenskapstreorna, så var det även 

ungdomar som svarade svarsalternativet ”Ibland”. Något utstickande siffror, procentuellt sett, är 

pojkarna i Vård och omsorgsettan (N=2, 20%) samt pojkarna i Vård och omsorgstrean (N=2, 25%).  

Svarsalternativet ”Nej inte okej” har en flicka från Samhällsvetenskapsettan (N=1, 4%) svarat.  

  

Tabell 2. Är det okej att använda slangord hemma?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  11 (65 %)  6 (35 %)  0 (0 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  5   (50 %)  4 (40 %)  1 (10 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  9   (50 %)  8 (44 %)  1 (6 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  3   (38 %)  5 (63 %)  0 (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  15 (65 %)  8 (35 %)  0 (0 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  6   (46 %)  7 (54 %)  0 (0 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  13 (87 %)  2 (13 %)  0 (0 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  9   (82 %)  2 (1 8%)  0 (0 %)  11 (100 %)  

  

Vad beträffar ungdomarnas attityd till att använda slangord hemma är det något större spridning på 

svaren. Majoriteten av ungdomarna har svarat ”Ja helt okej”, även om alternativet ”Ibland” har 

relativt hög svarsfrekvens. Flest antal svarande ungdomar för alternativet ”Ja helt okej” är flickorna 

i Samhällsvetenskapstrean (N=13, 87 %). För pojkarna i Vård och omsorgsprogrammet årskurs 3 

samt pojkarna i Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1, har majoriteten av deras referensgrupper 

svarat alternativet ”Ibland”. Svarsalternativet ”Nej inte okej” har representanter från pojkarna i 

Vård och omsorgsettan (N=1, 10%) samt flickorna i Vård och omsorgstrean (N=1, 6 %).  

  

Tabell 3. Är det okej att använda slangord vid redovisningar i skolan?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  3 (18%)  6 (35 %)  8   (47 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0 (0 %)  2 (20 %)  8   (80 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  0 (0 %)  7 (39 %)  11 (61 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0 (0 %)  5 (63 %)  3   (38 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  1 (4 %)  9 (39 %)  13 (57 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  0 (0 %)  5 (38 %)  8   (62 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  1 (7 %)  5 (33 %)  9   (60 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0 (0 %)  8 (73 %)  3   (27 %)  11 (100 %)  
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Vad beträffar attityden till användandet av slangord vid redovisningar i skolan, varierar 

ungdomarnas svar något. Det är överlag flest ungdomar som har svarat ”Nej inte okej” i samtliga 

referensgrupper och pojkarna i Vård och omsorgsettan har högst procentuella siffra (N=8, 80 %). 

Av pojkarna från Vård och omsorg och samhällsvetenskapstreorna har, procentuellt, flest personer 

svarat ”ibland”; (N=5, 63%, respektive N=8, 73%). Det är även ett fåtal ungdomar som har svarat 

alternativet ”Ja helt okej” där det är flest flickor från Vård och omsorgsettan som har svarat detta 

(N=3, 18 %).  

  

Tabell 4. Är det okej att använda slangord vid grupparbeten i skolan?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  4   (24 %)  10 (59 %)  3   (18 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  1   (10 %)  6   (60 %)  4   (40 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  12 (67 %)  6   (33 %)  0   (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  2   (25 %)  5   (63 %)  1   (13 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  2   (9 %)  11 (48 %)  10 (43 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  4   (31 %)  7   (54 %)  2   (15 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  5   (33 %)  10 (67 %)  0   (0 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  8   (73 %)  3   (27 %)  0   (0 %)  11 (100 %)  

  

  

Tabell 4 visar att det är relativt stor spridning mellan svaren bland jämförelsegrupperna, men det går 

att urskilja genom tabellen att svarsalternativet ”Ibland” har högst svarsfrekvens, och det är 

flickorna i Samhällsvetenskapstrean som har den högsta procentuella siffran (N=10, 67 %).  Vad 

gäller skillnaden mellan svarsalternativen ”Ja helt okej” har majoriteten av flickorna i Vård och 

omsorgstrean samt pojkarna i Samhällsvetenskapstrean svarat detta (N=12, 67% respektive N=8, 

73%). Det är ingen utan flickorna från Vård och omsorgstrean eller varken flickorna eller pojkarna 

från Samhällsvetenskapstrean som har svarat ”Nej inte okej”, men för detta svarsalternativ har 

pojkarna från Vård och omsorgsettan samt flickorna från Samhällsvetenskapsettan relativt höga, 

procentuella, siffror (N=4, 40% respektive N=10, 43%).  

  

Tabell 5. Är det okej att använda slangord vid samtal med lärare?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  1   (6 %)  6   (35 %)  10 (59 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  3   (30 %)  7   (70 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  1   (6 %)  12 (67 %)  5   (28 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  2   (25 %)  3    (38 %)  3   (38 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  1   (4 %)  9    (39 %)  13 (57 %)  23 (100 %)  
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  Pojkar  2   (15 %)  7    (54 %)  4   (31 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  3   (20 %)  7    (47 %)  5   (33 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  2   (18 %)  9    (82 %)  0   (0 %)  11 (100 %)  

  

Studerar man tabell 5, kan man upptäcka att det är relativt liknande antal ungdomar från de olika 

referensgrupperna som har svarat ”Ibland” och ”Nej inte okej”. Noterbart är dock att det inte är 

någon av pojkarna från Samhällsvetenskapstrean som har svarat ”Nej inte okej”, utan i stället har 

högst procentuella siffra för alternativet ”Ibland” (N=9, 82%). Högst procentuella siffra för 

alternativet ”Nej inte okej” har pojkarna från Vård och omsorgsettan (N=7, 70%), medan det inte är 

någon av dem som har svarat ”Ja helt okej”. Det är relativt få som har svarat ”Ja helt okej”, men 

ändå förekommer det relativt höga procentuella siffror. Högst procent står Vård och omsorgstreans 

pojkar för (N=2, 25%).    

  

Tabell 6. Är det okej att använda slangord vid arbetsintervjuer?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  1  (6 %)  1  (6 %)  15 (88 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  1  (10 %)  1  (10 %)  8   (80 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  1  (6 %)  6  (33 %)  11 (61 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  3  (38 %)  5   (63 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  1  (4 %)  2  (9 %)  20 (87 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  2  (15 %)  2  (15 %)  9   (69 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  1  (7 %)  2  (13 %)  12 (80 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  4  (36 %)  7   (64 %)  11 (100 %)  

  

Läser man av tabell 6 kan man urskilja att majoriteten av ungdomarna i samtliga referensgrupper 

har svarat ”Nej inte okej”, där flickorna från Vård och omsorgsettan har den högsta procentuella 

siffran (N=15, 88%), tätt följt av flickorna från Samhällsvetenskapsettan som även har flest antal 

representanter (N=20, 87%). Svarsalternativet ”Ibland” har relativt varierande siffror, men det är 

pojkarna från Vård och omsorgstrean som står för den högsta procentuella (N=3, 38 %). Ingen av 

pojkarna från varken Vård och omsorg - eller Samhällsvetenskapstreorna har svarat ”Ja helt okej”. 

För det svarsalternativet har pojkarna från Samhällsvetenskapsettan högst procentuella siffra (N=2, 

15%).  

  

Svordomar  

  

Tabell 7. Är det okej att använda svordomar med kompisar?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  
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VOMS ÅK 1  Flickor  14  (82 %)  1  (6 %)  2  (12 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  4    (40 %)  4  (40 %)  2  (20 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  10  (56 %)  8  (44 %)  0  (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  6    (75 %)  2  (25 %)  0  (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  16  (70 %)  7  (30 %)  0  (0 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  9    (69 %)  2  (15 %)  2  (15 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  14  (93 %)  0  (0 %)  1  (7 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  10  (91 %)  1  (9 %)  0  (0 %)  11 (100 %)  

  

Majoriteten av ungdomarna i samtliga referensgrupper har valt svarsalternativet ”Ja helt okej”, och 

det är Samhällsvetenskapstreans flickor som har den största procentuella svarsfrekvensen (N=14,  

93%). Något färre antal respondenter svarade ”Ibland”, där flickorna från Vård och omsorgstrean 

har högst siffror (N=8, 44%). Det är betydligt färre som har svarat ”Nej inte okej”, där enbart Vård 

och omsorgsprogrammet årskurs 1, både flickorna (N=2, 12%) och pojkarna (N=2, 20%), pojkarna 

från Samhällsvetenskapsettan (N=2, 15%) samt flickorna från Samhällsvetenskapstrean (N=1, 7%) 

har svarat.  

  

Tabell 8. Är det okej att använda svordomar hemma?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  6   (35 %)  7   (41 %)  4   (24 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  2   (20 %)  0   (0 %)  8   (80 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  1   (6 %)  8   (44 %)  9   (50 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  1   (13 %)  3   (38 %)  4   (50 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  8   (35 %)  15 (65 %)  0   (0 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  1   (8 %)  8   (62 %)  4   (31 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  10 (67 %)  5   (33 %)  1   (7 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  9   (82 %)  1   (9 %)  1   (9 %)  11 (100 %)  

  

Studerar man tabell 8 kan man urskilja att ungdomarnas attityder skiljer sig åt relativt väl mellan de 

olika referensgrupperna. Vad som kan upplevas som mest utstickande är att det är färst antal 

ungdomar av flickorna från Samhällsvetenskapsettorna som svarat ”Nej inte okej”, där ingen har 

valt detta svarsalternativ. Högsta procentuella siffra för nämnda svarsalternativ har pojkarna från 

Vård och omsorgsettorna (N=8, 80%). Det är heller ingen av pojkarna från Vård och 

omsorgsettorna som har svarat ”Ibland”. Tabellen visar att de högsta siffrorna för  

svarsalternativet ”Ibland” står flickorna i Samhällsvetenskapsettan för (N=15, 65%). Det skiljer sig 

relativt väl mellan resultatet för svarsalternativet ”Ja helt okej”, där flickorna från Vård och 
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omsorgstrean står för de lägsta siffrorna (N=1, 6%), och pojkarna från Samhällsvetenskapstrean för 

högsta procentuella siffrorna (N=9, 82%).    

  

Tabell 9. Är det okej att använda svordomar vid redovisningar i skolan?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  0   (0 %)  4   (24 %)    13  (76 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  2   (20 %)    8    (80 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  0   (0 %)  0   (0 %)    18  (100 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  0   (0 %)     8   (100 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  0   (0 %)  1   (4 %)    22  (96 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  1   (8 %)    12  (92 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  0   (0 %)  0   (0 %)    15  (100 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  5   (45 %)     6   (55 %)  11 (100 %)  

  

Ingen ungdom från någon referensgrupp har valt svarsalternativet ”Ja helt okej”. Majoriteten har 

svarat ”Nej inte okej”, där samtliga ungdomar från Vård och omsorgstrean och samtliga flickor från  

Samhällsvetenskapstrean har svarat detta. Beträffande svarsalternativet ”Ibland” står 

Samhällsvetenskapstreans pojkar för högsta siffrorna (N=4, 45%).  

  

Tabell 10. Är det okej att använda svordomar vid grupparbeten i skolan?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  1  (6 %)  4   (24 %)  12  (71 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  1   (10 %)  9    (90 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  5  (28 %)  12 (67 %)  1    (6 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  3  (38 %)  4   (50 %)  1   (13 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  0  (0 %)  7   (30 %)  16 (70 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  2  (15 %)  1   (8 %)  10 (77 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  2  (13 %)  5   (33 %)  8   (53 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  4  (36 %)  6   (55 %)  1   (9 %)  11 (100 %)  

  

Det varierar relativt mycket mellan siffrorna för de olika svarsalternativen. Noterbart är att ingen av 

pojkarna från Vård och omsorgsettan och ingen flicka från Samhällsvetenskapsettan som har svarat 

”Ja helt okej”. För det nämnda svarsalternativet har pojkarna från årskurs 3 i Vård och 

omsorgsprogrammet det högsta procentuella siffrorna (N=3, 38%). Svarsalternativet ”Ibland” har 

varierande siffror. De lägsta siffrorna står pojkarna från Samhällsvetenskapsettan för (N=1, 8%), och 

de högsta har flickorna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 3 (N=12, 67%). För 

svarsalternativet ”Nej inte okej” skiljer det sig relativt mycket mellan de lägsta procentuella siffrorna 
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(flickorna från Vård och omsorgstrean (N=1, 6%)) och de högsta (pojkarna från Vård och 

omsorgsettan (N=9, 90%)).  

  

Tabell 11. Är det okej att använda svordomar vid samtal med lärare?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  0  (0 %)  1  (6 %)  16  (94 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  1  (10 %)  9    (90 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  0  (0 %)  4  (22 %)  14  (78 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  2  (25 %)  6    (75 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  1  (4 %)  1  (4 %)  21  (92 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  1  (8 %)  12  (92 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  0  (0 %)  2  (13 %)  13  (87 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  6  (55 %)  5    (45 %)  11 (100 %)  

  

Ungdomarna var relativt överens i sina svar mellan de olika referensgrupperna. Majoriteten svarade 

”Nej inte okej”, där flickorna från Vård och omsorgs årskurs 1 har högst procentuella siffror  

(N=16, 94%) och pojkarna från Samhällsvetenskapstrean lägst (N=5, 45%). Siffrorna för  

svarsalternativet ”Ibland” varierar. Flickorna från Samhällsvetenskapsettan står för de lägsta (N=1,  

4%) och pojkarna från Samhällsvetenskapstrean högst (N=6, 55%). Utmärkande för 

svarsalternativet ”Ja helt okej” är att det enbart är en flickorna från Samhällsvetenskapsprogrammet 

årskurs 1 (N=1, 4%) som har representanter för detta svar.  

  

Tabell 12. Är det okej att använda svordomar vid arbetsintervjuer?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  0  (0 %)  0  (0 %)  17  (100 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  0  (0 %)  10  (100 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  0  (0 %)  0  (0 %)  18  (100 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  0  (0 %)  8    (100 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  0  (0 %)  0  (0 %)  23  (100 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  0  (0 %)  13  (100 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  0  (0 %)  0  (0 %)  15  (100 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  3  (27 %)  8    (73 %)  11 (100 %)  

  

Ingen ungdom från någon referensgrupp svarade ”Ja helt okej”, och det är endast pojkar från 

Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 som har svarat ”Ibland” (N=3, 27%), annars har samtliga 

ungdomar svarat ”Nej inte okej”.  

Ord och uttryck från andra språk  
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Tabell 13. Är det okej att använda ord och uttryck från andra språk med kompisar?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  14  (82 %)  2  (12 %)  1  (6 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  6    (60 %)  4  (40 %)  0  (0 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  16  (89 %)  2  (11 %)  0  (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  8    (100 %)  0  (0 %)  0  (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  20  (87 %)  3  (13 %)  0  (0 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  13  (100 %)  0  (0 %)  0  (0 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  14  (93 %)  0  (0 %)  1  (7 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  10  (91%)  1  (9 %)  0  (0 %)  11 (100 %)  

  

  

Majoriteten av ungdomarna svarade ”Ja helt okej” på ovanstående fråga. Färst som svarade detta 

var pojkarna från Vård och omsorgsettan (N=6, 60%), och flest svar hade både pojkarna från Vård 

och omsorgstrean och Samhällsvetenskapsettan där samtliga hade svarat ”Ja helt okej”.  

Svarsalternativet ”Ibland” hade varierande svarsfrekvens, och pojkarna från Vård och 

omsorgsprogrammet årskurs 1 hade flest representanter (N=4, 40%). Något som sticker ut är att 

relativt få har svarat ”Nej inte okej”; flickorna från Vård och omsorgsettan (N=1, 6%) samt 

flickorna från Samhällsvetenskapstrean (N=1, 7%).  

  

Tabell 14. Är det okej att använda ord och uttryck från andra språk hemma?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  9    (53 %)  4   (24 %)  4   (24 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  4    (40 %)  4   (40 %)  2   (20 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  10  (56 %)  5   (28 %)  3   (17 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  5    (63 %)  2   (25 %)  1   (13 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  18  (78 %)  4   (17 %)  1   (4 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  10  (77 %)  1   (8 %)  2   (15 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  14  (93 %)  0   (0 %)  1   (7 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  7    (64 %)  4   (36 %)  0   (0 %)  11 (100 %)  

  

Det går att urskilja genom tabellen att majoriteten av ungdomarna har svarat ”Ja helt okej” på frågan 

om det är okej att använda ord och uttryck från andra språk hemma. Högst procentuella siffra står 

flickorna från Samhällsvetenskapstrean för (N=14, 93%) och pojkarna från Vård och omsorgsettan 

för de lägsta (N=4, 40%). Mellan ”Ibland” och ”Nej inte okej” är det relativt liknande antal 

ungdomar som har svarat. Ingen av flickorna från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 har 

svarat ”Ibland”, och ingen av pojkarna från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3  

svarade ”Nej inte okej”. Procentuellt högs svarsfrekvens som svarat ”Ibland” står pojkarna från  
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Vård och omsorgsettan för (N=4, 40%), och för ”Nej inte okej” är det flickorna från Vård och 

omsorgsettan (N=4, 24%).    

  

Tabell 15. Är det okej att använda ord och uttryck från andra språk vid redovisningar i 

skolan?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  1  (6 %)  6   (35 %)  10  (59 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  1  (10 %)  3   (30 %)  6   (60 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  0  (0 %)  5   (28 %)  13 (72 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  1  (13 %)  1   (13 %)  6   (74 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  2  (9 %)  12 (52 %)  9   (39 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  5  (38 %)  5   (38 %)  3   (23 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  5  (33 %)  6   (40 %)  4   (27 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  10 (91 %)  1   (9 %)  11 (100 %)  

   

Tabellen visar att svarsfrekvensen är utspridd över de olika svarsalternativen, men ”Nej inte okej” 

har överlag något fler ungdomar svarat. Procentuellt sett står pojkarna från Vård och omsorgstrean 

för den högsta svarsfrekvensen (N=6, 74%), och pojkarna från Samhällsvetenskapstrean för det 

lägsta (N=1, 9%). För svarsalternativet ”Ibland” står pojkarna från Samhällsvetenskapstrean för den 

högsta procentuella siffran (N=10, 91%), och pojkarna från Vård och omsorgstrean för den lägsta 

(N=1, 13%). Ingen av flickorna från Vård och omsorg årskurs 3 eller pojkarna från  

Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 svarade ”Ja helt okej”, men högst siffra stod pojkarna 

från samhällsvetenskapsettan för (N=5, 38%).    

  

Tabell 16. Är det okej att använda ord och uttryck från andra språk vid grupparbeten i 

skolan?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  3   (18 %)  6   (35 %)  8   (47 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  4   (40 %)  6   (60 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  10 (56 %)  8   (44 %)  0   (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  5   (63 %)  3   (37 %)  0   (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  7   (30 %)  13 (57 %)  3   (13 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  7   (54 %)  4   (31 %)  2   (15 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  5   (33 %)  6   (40 %)  4   (27 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  6   (55 %)  4   (36 %)  1   (9 %)  11 (100 %)  

  

Svaren varierar markant för den aktuella frågan. Utmärkande är att det inte är någon från Vård och 

omsorgsprogrammet årskurs 3 som har svarat ”Nej inte okej”, medan det är majoriteten av pojkarna 

från Vård och omsorgsettan som har svarat detta (N=6, 60%). För svarsalternativet ”Ibland” är det 
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relativt, procentuellt, jämt mellan svarsfrekvensen för de olika referensgrupperna. Högst siffror står 

flickorna i Samhällsvetenskapsettan för (N=13, 57%)och pojkarna i Samhällsvetenskapsettan för de 

lägsta procentuella siffrorna (N=4, 31%). Ingen av pojkarna från Vård och omsorgsprogrammet 

årskurs ett har svarat ”Ja helt okej”, men högst procentuella siffror står pojkarna från Vård och 

omsorgstrean för (N=5, 63 %).  

  

Tabell 17. Är det okej att använda ord och uttryck från andra språk vid samtal med lärare?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  0   (0 %)  2   (12 %)  15 (88 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  0   (0 %)  10 (100 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  1   (6 %)  11 (61 %)  6   (33 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  2   (25 %)  5   (63 %)  1   (13 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  1   (4 %)  7   (30 %)  15 (65 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  5   (38 %)  4   (31 %)  4   (31 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  5   (33 %)  4   (27 %)  6   (40 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  1   (9 %)  7   (64 %)  3   (27 %)  11 (100 %)  

  

Det är ett varierande resultat som presenteras i tabellen. För svarsalternativet ”Nej inte okej” är det 

något utstickande att samtliga ungdomar av pojkarna från Vård och omsorgsettan har svarat detta, 

medan pojkarna från Vård och omsorgstrean har lägst siffror (N=1, 13%). För  

svarsalternativet ”Ibland” har majoriteten av pojkarna från Samhällsvetenskapstrean svarat detta 

(N=7, 64%) och de har även de högsta procentuella siffran. Förutom pojkarna från Vård och 

omsorgsettan så är det inte heller någon från flickorna från samma klass som svarat ”Ja helt okej”. 

Högst siffra för detta svarsalternativ har pojkarna från Samhällsvetenskapsettan (N=5, 38%).  

  

Tabell 18. Är det okej att använda ord och uttryck från andra språk vid arbetsintervjuer?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  0   (0 %)  1   (6 %)  16  (94 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  0   (0 %)  10  (100 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  0   (0 %)  1   (6 %)  17  (94 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  0   (0 %)  8    (100 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  1   (4 %)  4   (17 %)  18  (78 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  3   (23 %)  2   (15 %)  8    (62 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  1   (7 %)  5   (33 %)  9    (60 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  3   (27 %)  8    (73 %)  11 (100 %)  
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Majoriteten av ungdomarna har svarat ”Nej inte okej” på frågan om det är okej att använda ord och 

uttryck från andra språk vid arbetsintervjuer. Samtliga av pojkarna från både Vård och omsorgsettan 

och trean har svarat detta. Lägst procentuella siffror står flickorna från Samhällsvetenskapstrean för  

(N=9, 60%). Högst siffra för svarsalternativet ”Ibland” står flickorna från  

Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 för (N=5, 33%). Svarsalternativet ”Ja helt okej” har 

enbart representanter av flickorna och pojkarna från Samhällsvetenskapsettan (N=1, 4% respektive 

N=3, 23%) samt flickorna från Samhällsvetenskapstrean (N=1, 7%).  

  

Diskurspartiklar  

  

Tabell 19. Är det okej att använda diskurspartiklar med kompisar?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  16 (94 %)  1   (6 %)  0   (0 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  7   (70 %)  2   (20 %)  1   (10 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  18 (100 %)  0   (0 %)  0   (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  8   (100 %)  0   (0 %)  0   (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  21 (91 %)  2   (9 %)  0   (0 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  11 (85 %)  1   (8 %)  1   (8 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  15 (100 %)  0   (0 %)  0   (0 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  10 (91 %)  1   (9 %)  0   (0 %)  11 (100 %)  

  

Granskar man tabell 19 kan man urskilja att majoriteten av ungdomarna har svarat ”Ja helt okej”, 

där samtliga ungdomar i Vård och omsorg årskurs 3, och flickorna från  

Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 svarat ”Ja helt okej”. Lägst siffra står pojkarna från Vård 

och omsorgsettan för (N=7, 70%). För svarsalternativet ”Ibland” står pojkarna från Vård och 

omsorgsettan för den procentuella högsta siffran (N=2, 20%). Något utmärkande är att det enbart är 

pojkarna från Vård och omsorgs – och samhällsvetenskapsettan som har svarat ”Nej inte okej” 

(N=1, 10% respektive N=1, 8 %).    

  

Tabell 20. Är det okej att använda diskurspartiklar hemma?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  15  (88 %)  2  (12 %)  0   (0 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  5    (50 %)  3  (30 %)  2   (20 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  13  (72 %)  5  (28 %)  0   (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  7    (88 %)  1  (12 %)  0   (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  20  (87 %)  3  (13 %)  0   (0 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  10  (77 %)  0  (0 %)  3   (23 %)  13 (100 %)  
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SA ÅK 3  Flickor  15  (100 %)  0  (0 %)  0   (0 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  10  (91 %)  1  (9 %)  0   (0 %)  11 (100 %)  

  

Majoriteten av ungdomarna svarade ”Ja helt okej” angående att använda diskurspartiklar hemma, 

där samtliga av flickorna från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 svarade detta. Lägst siffra 

står pojkarna från Vård och omsorgsettan för (N=5, 50%). Det är ingen av pojkarna från  

Samhällsvetenskapsettan eller flickorna från Samhällsvetenskapstrean som svarat ”Ibland”, medans 

pojkarna från Vård och omsorgsettan hade den högsta procentuella siffran (N=3, 30%). Det var 

relativt få ungdomar från de respektive referensgrupperna som svarat ”Nej inte okej”. Enbart 

pojkarna från Vård och omsorgs – och Samhällsvetenskapsettan som svarade detta (N=2, 20% 

respektive N=3, 23 %).  

  

Tabell 21. Är det okej att använda diskurspartiklar vid redovisningar i skolan?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  12 (71 %)  2   (12 %)  3   (18 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  3   (30 %)  3   (30 %)  4   (40 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  2   (11 %)  8   (44 %)  8   (44 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  1   (13 %)  6   (75 %)  1   (13 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  5   (22 %)  12 (52 %)  6   (26 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  4   (31 %)  4   (31 %)  5   (38 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  6   (40 %)  5   (33 %)  4   (27 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  1   (9 %)  4   (36 %)  6   (55 %)  11 (100 %)  

  

Studerar man tabell 21 kan man urskilja att det är relativt jämt fördelat gällande svarsfrekvensen 

mellan de olika svarsalternativen och referensgrupperna. För svarsalternativet ”Ja helt okej” stod 

pojkarna från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 för lägsta siffrorna (N=1, 9%), och 

flickorna i Vård och omsorgsettan för högsta siffrorna (N=12, 71%). Det var relativt jämt mellan 

flera av de lägre siffrorna för svarsalternativet ”Ibland”, men flickorna från Vård och omsorgsettan 

hade den markant lägre siffrorna (N=2, 12%), medan pojkarna från Vård och omsorgstrean hade de 

högsta procentuella siffrorna (N=6, 75%). Även siffrorna för svarsalternativet ”Nej inte okej” är 

relativt lika, men pojkarna från Vård och omsorgstrean hade de lägsta (1, 13%) och pojkarna från 

Samhällsvetenskapstrean hade de högsta procentuella siffrorna (N=6, 55%).  

  

Tabell 22. Är det okej att använda diskurspartiklar vid grupparbeten i skolan?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  11 (65 %)  5   (29 %)  1   (6 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  2   (20 %)  5   (50 %)  3   (30 %)  10 (100 %)  
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VOMS ÅK 3  Flickor  15 (83 %)  3   (17 %)  0   (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  5   (63 %)  3   (38 %)  0   (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  6   (26 %)  10 (43 %)  7   (30 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  6   (46 %)  4   (31 %)  3   (23 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  7   (47 %)  7   (47 %)  1   (7 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  5   (45 %)  6   (55 %)  0   (0 %)  11 (100 %)  

  

Det är överlag något fler ungdomar som har valt att svara ”Ja helt okej” än något annat 

svarsalternativ. Högst siffror har flickorna från Vård och omsorgstrean (N=15, 83%) medan 

pojkarna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 1 har lägst (N=2, 20 %).  

Svarsalternativet ”Ibland” har en relativ jämn svarsfrekvens, men det skiljer sig åt markant mellan 

de lägsta och de högsta siffrorna (flickorna från vård och omsorgstrean (N=3, 17%) respektive 

pojkarna från Samhällsvetenskapstrean (N=6, 55%)). Svarsalternativet ”Nej inte okej” hade inte 

representanter från Vård och omsorgstrean eller pojkarna från Samhällsvetenskapstrean. Högsta 

totala siffrorna har flickorna från Samhällsvetenskapsettan (N=7, 30%), även om pojkarna från 

Vård och omsorgsettan har samma procentuella siffra (N=3, 30%).  

  

Tabell 23. Är det okej att använda diskurspartiklar vid samtal med lärare?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  11 (65 %)  2   (12 %)  4   (24 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  1   (10 %)  4   (40 %)  5   (50 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  8   (44 %)  10 (56 %)  0   (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  4   (50 %)  4   (50 %)  0   (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  7   (30 %)  11 (48 %)  5   (22 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  6   (46 %)  4   (31 %)  3   (23 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  7   (47 %)  8   (53 %)  0   (0 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  3   (27 %)  7   (64 %)  1   (9 %)  11 (100 %)  

  

Gällande ungdomarnas attityd till användandet av diskurspartiklar vid samtal med lärare varierar 

svaren. Tabell 23 visar att det var relativt liknande antal ungdomar från samtliga referensgrupper 

som svarat ”Ja helt okej” och ”Ibland”. För ”ja helt okej” stod pojkarna från Vård och omsorgsettan 

för de lägsta siffrorna (N=1, 10%) medan flickorna i samma klass stod för högsta siffrorna (N=11, 

65%). Liknande resultat visar svarsfrekvensen för svarsalternativet ”Ibland” där flickorna från Vård 

och omsorgsettan står för lägsta siffrorna (N=2, 12%), och pojkarna från Samhällsvetenskapstrean 

de högsta (N=7, 64%). Ingen från Vård och omsorgstrean eller flickorna från  

Samhällsvetenskapstrean har svarat ”Nej inte okej”, däremot står pojkarna från Vård och 

omsorgsettan för de högsta siffrorna (N=5, 50%).  
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Tabell 24. Är det okej att använda diskurspartiklar vid arbetsintervjuer?  

Program  Kön  Ja helt okej  Ibland  Nej inte okej  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  2  (12 %)  4   (24 %)  11 (65 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  1  (10 %)  2   (20 %)  7   (70 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  1  (6 %)  10 (56 %)  7   (39 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  1  (13 %)  5   (63 %)  2   (25 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  5  (22 %)  5   (22 %)  13 (57 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  1  (8 %)  3   (23 %)  9   (69 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  2  (13 %)  7   (47 %)  6   (40 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  1  (9 %)  3   (27 %)  7   (64 %)  11 (100 %)  

  

Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna svarade ”Nej inte okej”, där pojkarna från Vård och 

omsorgsettan har högst procentuella siffror (N=7, 70%) och pojkarna från Vård och omsorgstrean 

de lägsta (N=2, 25%). För svarsalternativet ”Ibland” står pojkarna från Vård och omsorgstrean för 

den högsta procentuella siffran (N=5, 63%) och pojkarna från Vård och omsorgsettan de lägsta 

(N=2, 20%). Svarsalternativet har något färre ungdomar svarat, och flickorna från Vård och 

omsorgsprogrammet årskurs 3 har lägst siffror (N=1, 6%) och flickorna från 

Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1 de högsta (N=5, 22%).  

  

4.2.2 Ungdomarnas uppfattningar om formella situationer  

  

Umgås med kompisar  

  

Tabell 25. I vilken utsträckning tycker du att umgås med kompisar är en formell situation?  

Program  Kön  Hög utsträckning  2  Låg utsträckning  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  3  (18 %)  5  (29 %)  9   (53 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  4  (40 %)  4  (40 %)  2   (20 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  1  (6 %)  1  (6 %)  16 (89 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  1  (12 %)  7   (88 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  6  (26 %)  5  (22 %)  12  (52 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  2  (15 %)  1  (8 %)  10  (77 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  1  (7 %)  2  (13 %)  12  (80 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  1  (9 %)  10  (91 %)  11 (100 %)  

  

Tabell 25 visar att majoriteten av ungdomarna ansåg att umgås med kompisar i låg utsträckning 

räknades som formell situation. Högst procentuella siffror för svarsalternativet ”Låg utsträckning” 

står pojkarna Samhällsvetenskapstrean för (N=10, 91%), medan pojkarna i Vård och omsorgsettan 

står för de lägsta (N=2, 20%). För svarsalternativet ”2” förekommer det något skiljande siffror. Den 
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referensgrupp som står för högst procentuella siffror är pojkarna från Vård och omsorgsprogrammet 

årskurs 1 (N=4, 40%). Flickorna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 3 har färst 

respondenter (N=1, 6%). Ingen av pojkarna från varken Vård och omsorgstrean eller 

Samhällsvetenskapstrean har valt att svara ”Hög utsträckning”, medan pojkarna från Vård och 

omsorgsettan står för det högsta procentuella resultatet (N=4, 40%).     

  

Befinna sig i hemmet  

  

Tabell 26. I vilken utsträckning tycker du att befinna sig i hemmet är en formell situation?  

Program  Kön  Hög utsträckning  2  Låg utsträckning  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  4  (24 %)  2  (12 %)  11 (65 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  1  (10 %)  2  (20 %)  7   (70 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  0  (0 %)  1  (6 %)  17 (94 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  1  (12 %)  7   (88 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  2  (9 %)  5  (22 %)  16 (70 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  1  (8 %)  5  (38 %)  7   (54 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  0  (0 %)  4  (27 %)  11 (73 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  3  (27 %)  8   (73 %)  11 (100 %)  

  

Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna tycker att befinna sig i hemmet är en formell 

situation i låg utsträckning, och flest ungdomar som svarat detta är flickorna från Vård och 

omsorgstrean (N=17, 94%), medan färst som svarat är pojkarna från Samhällsvetenskapsettan (N=7,  

54%). För svarsalternativet ”2” står pojkarna från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1 för de 

högsta siffrorna (N=5, 38%) och flickorna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 3 för de 

lägsta siffrorna. Det är ingen ungdom från någon årskurs 3: a som har svarat ”Hög utsträckning”, 

medan flickorna från Vård och omsorgsettan står för de högsta siffrorna (4, 24%).  

  

Redovisningar i skolan  

  

Tabell 27. I vilken utsträckning tycker du att redovisningar i skolan är formella situationer?  

Program  Kön  Hög utsträckning  2  Låg utsträckning  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  7   (41 %)  5   (29 %)  5   (29 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  1   (10 %)  7   (70 %)  2   (20 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  10 (56 %)  8   (44 %)  0   (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  6   (75 %)  2   (25 %)  0   (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  12 (52 %)  9   (39 %)  2   (9 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  4   (31 %)  7   (54 %)  2   (15 %)  13 (100 %)  
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SA ÅK 3  Flickor  6   (40 %)  8   (53 %)  1   (7 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  6   (55 %)  5   (45 %)  0   (0 %)  11 (100 %)  

  

Resultatet visar att ungdomarna Det är relativt jämt fördelat mellan ungdomarna som har svarat 

svarsalternativen ”Hög utsträckning” och ”2”. För svarsalternativet ”Hög utsträckning” står 

pojkarna från Vård och omsorgstrean för det högsta procentuella siffrorna (N=6, 75%) och pojkarna 

från Vård och omsorgsettan för de lägsta (N=1, 10%). För svarsalternativet ”2” däremot står 

pojkarna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 1 för de högsta, procentuella, siffrorna (N=7, 

70%) och pojkarna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 3 för de lägsta (N=2, 25%). Gällande 

svarsalternativet ”Låg utsträckning” är det ingen från Vård och omsorgstrean eller pojkarna från 

Samhällsvetenskapstrean som har svarat detta, medan flickorna från Vård och omsorgsettan står för 

de högsta siffrorna (N=5, 29%).  

  

Grupparbeten i skolan  

  

Tabell 28. I vilken utsträckning tycker du att grupparbeten i skolan är formella situationer?  

Program  Kön  Hög utsträckning  2  Låg utsträckning  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  2  (12 %)  10 (59 %)  5  (29 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  2  (20 %)  6   (60 %)  2  (20 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  1  (6 %)  11 (61 %)  6  (33 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  6   (75 %)  2  (25 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  7  (30 %)  11 (48 %)  5  (22 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  3  (23 %)  7   (54 %)  3  (23 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  2  (13 %)  11 (74 %)  2  (13 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  0  (0 %)  6   (55 %)  5  (45 %)  11 (100 %)  

  

Enligt tabell 28 så kan man urskilja att flest elever valde svarsalternativ ”2” från samtliga 

referensgrupper. Det högsta värdet står flickorna från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 för  

(N=11, 74%), och pojkarna från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1 för det lägsta 

procentuella värdet (N=7, 54%). Pojkarna från Samhällsvetenskapstrean står för den högsta 

procentuella siffran (N=5, 45%) för svarsalternativet ”Låg utsträckning”, och flickorna från samma 

klass för det lägsta (N=3, 13%). Gällande svarsalternativet ”Hög utsträckning” är det ingen av 

pojkarna i årskurs 3 som har svarat detta, medan flickorna i Samhällsvetenskapsettan står för den 

högsta svarsfrekvensen (N=7, 30%).  

Samtal med lärare  

  



    

46  

  

Tabell 29. I vilken utsträckning tycker du att samtal med lärare är formella situationer?  

Program  Kön  Hög utsträckning  2  Låg utsträckning  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  9   (53 %)  6   (35 %)  2   (12 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  2   (20 %)  4   (40 %)  4   (40 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  1   (6 %)  13 (72 %)  4   (22 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  0   (0 %)  6   (75 %)  2   (25 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  12 (52 %)  8   (35 %)  3   (13 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  2   (15 %)  7   (54 %)  4   (31 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  3   (20 %)  10 (67 %)  2   (13 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  2   (18 %)  8   (73 %)  1   (9 %)  11 (100 %)  

  

  

Resultatet visar att svarsalternativ ”2” är mest svarat av samtliga referensgrupper. Pojkarna från 

Vård och omsorgsprogrammet årskurs 3 står för det, procentuellt sett, högsta värdet (N=6, 75%) 

och flickorna från både Vård och omsorgsettan och Samhällsvetenskapsettan har samma 

procentuella värde, men flickorna från Vård och omsorgsettan har både färst antal och lägst 

procentvärde (N= 6, 35%). Därefter är det inte någon markant stor skillnad mellan ungdomarnas 

svar av ”Hög utsträckning” och ”Låg utsträckning”, även om ”Hög utsträckning” är något mer 

svarat då ingen av pojkarna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 3 svarat ”Låg utsträckning”. 

Det är flickorna från Vård och omsorgsettan som står för det högsta procentuella värdet för 

svarsalternativet ”Låg utsträckning” (N=9, 53%). Gällande svarsalternativet ”Hög utsträckning” så 

har pojkarna från Vård och omsorgsettan det högsta procentuella värdet (N=4, 40%), och pojkarna 

från Samhällsvetenskapstrean det lägsta (N=1, 9%).  

  

Arbetsintervjuer  

  

Figur 30. I vilken utsträckning tycker du att arbetsintervjuer är formella situationer?  

Program  Kön  Hög utsträckning  2  Låg utsträckning  Summa  

VOMS ÅK 1  Flickor  10 (59 %)  4   (24 %)  3  (18 %)  17 (100 %)  

  Pojkar  5   (50 %)  3   (30 %)  2  (20 %)  10 (100 %)  

VOMS ÅK 3  Flickor  17 (94 %)  1   (6 %)  0  (0 %)  18 (100 %)  

  Pojkar  7   (88 %)  1   (13 %)  0  (0 %)  8   (100 %)  

SA ÅK 1  Flickor  18 (78 %)  3   (13 %)  2  (9 %)  23 (100 %)  

  Pojkar  10 (77 %)  1   (8 %)  2  (15 %)  13 (100 %)  

SA ÅK 3  Flickor  10 (67 %)  5   (33 %)  0  (0 %)  15 (100 %)  

  Pojkar  10 (91 %)  1   (9 %)  0  (0 %)  11 (100 %)  
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Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna anser att arbetsintervjuer räknas som formella 

situationer i hög utsträckning. Den referensgrupp som står för det högsta siffrorna för detta 

svarsalternativ är flickorna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 3, (N=17, 94%) och pojkarna 

från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 1 det lägsta (N=5, 50%). Gällande svarsalternativet ”2” 

står flickorna från Samhällsvetenskapstrean för det högsta värdet (N=5, 33%) och flickorna från 

Vård och omsorgstrean för det lägsta (N=1, 6%). Det är ingen ungdom från årskurs 3 som har svarat 

alternativet ”Låg utsträckning”, medan flickorna från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 1 står 

för det högsta procentuella värdet (N=3, 18%).  

  

4.2.3 Ungdomarnas attityd till ord som inte bör användas i olika situationer  

Majoriteten av ungdomarna ansåg att det fanns typer av ord som inte bör användas i vissa 

situationer (N=75, 65%). Då svaren var relativt jämt fördelat på referensgrupperna presenterar 

enbart ett generellt resultat för samtliga ungdomar. De exempel som uppgavs var 

”svordomar”, ”könsord”, ”rasistiska ord”, ”slangord”, ”allmänt kränkande ord”  

och ”homofobiska ord”. Ungdomarna svarade att dessa typer av ord inte var passande om det kunde 

såra någon eller vid arbetsintervjuer.  
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  

En faktor som uppdagades vid litteratursökningen var att det var svårt att finna mycket och relevant 

litteratur som innefattade vuxnas attityder till ungdomsspråk. Det var även väldigt svårt att hitta 

litteratur som beskrev attityden till ungdomsspråk vid formella situationer så som arbetsintervjuer 

och arbetssituationer. Därför är det svårt att jämföra och dra paralleller mellan referenser om vuxnas 

attityd och personalchefernas attityder till ungdomsspråk vid formella situationer.   

5.1.1 Intervjuerna  

En brist i intervjuguiden var frågorna som förekom, och de som inte förekom. Det talades om 

informellt och formellt språk med personalcheferna och i vilka sammanhang de respektive 

språkbruken var accepterade, och detta skulle i sin tur ställas mot ungdomarnas attityd angående 

formella situationer. Därför skulle det vart till fördel om frågan angående vad som upplevs som 

formell situation även hade ställts till personalcheferna. Nu förs det diskussion om att huruvida 

ungdomarna anser att (exempelvis) arbetsintervjuer är formella situationer, medan personalcheferna 

kanske inte alls anser att arbetsintervjuer är bör räknas som formellt. Därmed blir det då 

problematiskt att förutsätta att både personalchefer och ungdomar anser att arbetsintervjuer bör 

räknas som formella situationer. En annan fråga som inte ställdes, som kan kopplas till ett 

genusperspektiv, var om personalcheferna hade en annan attityd eller uppfattning till informellt 

språk om de hade hört en kvinna tala i de tre ljudklippen.  

  

Gällande de det problematiska med de befintliga frågorna så var det några av dem som togs bort i 

resultatet, då dem inte var relevanta för syftet och frågeställningarna, och därför kan det uppfattas 

som att det var onödigt att ha med dem i intervjuguiden. Flertalet av personalcheferna upplevde 

även att det var väldigt svåra frågor som även gick in mycket i varandra. I och med att jag gjorde 

intervjuerna ”i det fysiska rummet” och inte via mejlintervju var personalcheferna tvungna att svara 

direkt de fick frågan om de ville svara på den. Även om det tilläts att de fick betänketid för att svara 

blev det naturligtvis inte så lång betänketid att svara som de skulle fått om de svarade på frågorna i 

ett mejl. Det fanns naturligtvis utrymme för att ställa följdfrågor samt bygga upp en kontakt vid 

intervjuer ”i det fysiska rummet”, men det kan också bidra med en annan nackdel. Det finns stor 

risk att personalchefernas svar påverkades beroende på det intryck de fick av mig som intervjuare. 

Om jag exempelvis ingav ett forcerat eller stressat intryck finns risken att personalcheferna blev 

stressade eller upplevde att jag inte tog mig tid för vad dem hade att säga. Jag hoppas således att jag 
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gav ett gott intryck så att personalcheferna kände sig trygga med att berätta om deras attityder och 

tankar.    

  

5.1.2 Enkäterna  

Valet av respondenter för enkäterna baserades på tanken av att jämföra gymnasieprogram, årskurser 

och genus åt, men då det blev så stor skillnad i antal mellan referensgrupperna upplevs det som 

relativt orättvist. Speciellt med tanke på att den totala elevmängden från Vård och omsorgstreorna 

är okänd.  

  

En brist i enkätutformningen var att det förekom frågor som inte ansågs relevanta för syftet och 

frågeställningarna för föreliggande arbete, och därför valdes det att plocka bort dessa i resultatet.  

Gällande frågorna så var det även ett flertal ungdomar som ställde frågan om vad ordet ”formell” 

betyder. Detta kan bidra med att resultatet påverkades i flera aspekter. Det ena är att min förklaring 

av vad ordet betyder kan ha påverkat deras uppfattning kring ordet och dess betydelse, och därför 

svarat utifrån hur de tolkade mitt svar. Ett annat tänkbart fenomen som kan ha påverkat kan vara om 

det var ungdomar som inte vågade fråga vad exempelvis formell betyder, och därmed inte förstått 

innebörden av frågan. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat resultatet var att Vård och 

omsorgstreorna fick enkäten via en länk på deras läroplattform, och därmed fanns det inte möjlighet 

att, i direkt anslutning, ställa frågor till mig (min mejladress stod med i den tillhörande 

informationstexten, så möjligheter fanns).  

  

I och med att enkätutlämningen förekom via internet för Vård och omsorgstreorna förekom ingen 

fysisk kontakt, och vi fick ingen uppfattning om vilka ”varandra” var. Jag har heller ingen 

information om hur många som går i Vård och omsorgstrean (till skillnad mot de övriga klasserna 

som deltog, där samtliga elever i de respektive klasserna svarade), och kan därför inte veta om det 

antal elever som svarade för dem representerar hela deras klass vilket naturligtvis också påverkar 

resultatet.  

  

En annan brist var att svarsalternativet ”med kompisar”, ”grupparbeten i skolan” samt ”samtal med 

lärare”. Svarsalternativet ”med kompisar” kan upplevas känslig. Detta då den förutsätter att 

respondenten har kompisar, vilket inte alltid är en självklarhet. Skulle en respondent inte ha några 

kompisar kan hen antingen bli nedstämd av frågan, eller inte veta vad hen ska svara på frågan. De 

andra två nämnda alternativen kan upplevas otydliga. Till exempel skulle ”grupparbeten i skolan” 
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kunna tolkas som antingen tillfälle där eleverna förbereder ett arbete tillsammans utan lärares 

direkta närvaro, eller någon typ av redovisning i grupp. Svarsalternativet ”samtal med lärare” kan 

även tolkas som antingen kommunikation med lärare i klassrummet, utanför klassrummet eller 

specifikt möte.  

  

5.2 Resultatdiskussion  

5.2.1 Personalcheferna   

5.2.1.1 Personalchefernas generella attityder till typiska ungdomsspråkliga drag  

Slangord  

Enligt Kotsinas (2007:25,66) upplevs slangord prägla ungdomsspråket, och något som bryter mot 

standardspråkets normer. Trots detta säger samtliga personalchefer att de själva någon gång i något 

sammanhang har använt sig av, eller använder, slangord, och ingen uttrycker att de förknippar 

slangord som typiskt ungdomligt. Däremot är uppfattningen att ingen av dem upplever att det är 

direkt positivt att använda slangord i arbetssammanhang såvida det inte bara är ett och annat ord 

ibland, om det är en situation där det är acceptabelt. Detta tolkas som att slangord upplevs som fult 

att bruka. Både av dem själva, samt deras kunder/anhöriga/ägare, kan uppleva att det är ord som 

känslomässigt påverkar en utifrån dess uttryck, då det upplevs som något oseriöst och inte så 

korrekt, men att slangord i sig inte har så stor betydelse vid vissa situationer och sammanhang. 

Personalchefernas uppfattning kring slangord är därmed någorlunda överensstämmande med 

Anderssons (1985:47f) förklaring om hur slangord uppfattas. Det vill säga, de har fult uttryck, men 

neutralt innehåll.  

  

Svordomar  

Enligt Andersson (1985:47f) skapar svordomar som regel starka känslor. Åhörare till någon som 

uttrycker sig genom svordomar upplever ofta att det är ord som har ett neutralt uttryck, men har ett 

väldigt fult innehåll. Denna teori bekräftas genom att föreliggande studies resultat visar att 

majoriteten av personalcheferna upplever att svordomar står för en väldigt ful betydelse. 

Övergripande kan man även sammanfatta administrationschefens, ekonomichefens, 

fastighetsbolags-vd:ns och förskolechefens åsikter kring svordomar som att svordomar förstärker 

något på ett negativt sätt, och att det inte är ord som hör hemma i arbetssammanhang eller vid 

arbetsintervjuer. HR-chefen och travhästtränaren har en något annorlunda attityd kring svordomar. 

Ingen av dem upplever att det är en positiv aspekt att bruka svordomar, men de ser inte några stora 

hinder över att bruka dem heller. Båda två är öppna för att brukande av svordomar kan vara okej 
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beroende på sammanhanget. En aspekt kring varför HR-chefen och travhästtränaren har en något 

mer accepterande attityd kring svordomar kan vara för att de är något yngre än vad de andra 

personalcheferna är. Som Gunnarsdotter – Grönberg (2013:237) förklarar är de svårt att definiera 

vem som ska höra till ungdom, men enligt flertalet forskare så räknas man tämligen som ungdom 

när man är 13–24 år gammal. I och med HR-chefens och travhästtränarens åldrar så är dem inte allt 

för många år ifrån ungdomsåldrarna, och därför kanske har en språkkultur som står närmre 

ungdomsspråket, än vad de andra personalcheferna gör.    

  

Engelska lånord  

Vad gäller lånord delar sig attityden till detta något mellan personalcheferna och det är en väldigt 

stor spridning angående attityderna till engelska lånord. Att så många av personalcheferna uppger 

att de antingen använder sig av engelska lånord själva, eller inte har så markant attityd till engelska 

lånord förvånar något. Detta då (exempelvis engelska) lånord upplevs tillhöra ungdomsspråket (se 

Sofkova Hashemi, 2011 & Bellander, 2010), samt att en person som använder sig av mycket 

engelska lånord upplevs som obildad (se Tingvall, 2014:16ff). Här kan ingen annan förklaring ges, 

än att det är den stundande globaliseringen, teknifieringen och sociala mediers frammarsch påverkar 

attityden till (engelska) lånord.  

  

Diskurspartiklar  

Föreliggande studies resultat visade att personalchefernas attityd till diskurspartiklar även den är av 

varierande karaktär. Gunnarsdotter – Grönberg (2013:244ff) menar att diskurspartiklar är ett väl 

förankrat fenomen som är vanligt återkommande i ungdomsspråket. I och med denna teori stärks 

alltså fastighetsbolags-vd:ns och förskolechefens uppfattning om att diskurspartiklar är ungdomligt 

och tillhör deras språk. Även administrationschefen, HR-chefen och travhästtränarens föreställning 

om att diskurspartiklar förstärker det man vill uttrycka bekräftar Gunnarsdotter – Grönberg 

(2013:244ff). Däremot finns det teorier om att somliga språkliga drag aldrig försvinner ur vårt 

språkbruk, och därmed kan fastighetsbolags-vd:n förmodan om att ungdomar gör sig av med 

diskurspartiklar då de blir äldre ifrågasättas. Även den faktor att vuxna inte nödvändigtvis talar 

standardspråk, utan kan hålla kvar vid ungdomsspråkliga drag (se Gunnarsdotter – Grönberg, 

2013:239ff & Einarsson, 2004:182f) kan ha bidragit med att flertalet av personalcheferna hade en 

större acceptans av användandet av diskurspartiklar.  
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5.2.1.2 Personalchefernas attityder till ungdomsspråk vid formella situationer   

Yrkesspråk och attityden till informellt språk vid arbetsintervjuer  

Samtliga personalchefer uppger att det på ett eller annat sätt förekommer ett yrkesspråk på deras 

arbetsplats. Främst är det branschspråk, med ord och formuleringar som innefattas verksamhetens 

arbetsuppgifter. Ekonomichefen poängterar dock att det är viktigt att inte tala byråkratiskt med 

kunderna, utan föra ett folkligt talspråk. I personlig mening kan då detta upplevas som ett 

yrkesspråk, då samtliga anställda försöker hålla ett och samma språkbruk för att alla ska uppleva 

samhörighet (jmf Emanuelsson, 2005:16). För att koppla yrkesspråk till formella situationer, så som 

arbetsintervjuer, så uttryckte HR-chefen att hon inte skulle tänka på om någon brukade ett 

informellt språk vid en arbetsintervju, och att hon därmed, medvetet, inte hade låtit ett informellt 

språkbruk påverka hennes rekryteringsval. Hon upplevde det även som att de inte hade ett specifikt 

yrkesspråk på hennes arbetsplats, mer än somliga branschuttryck. I och med detta, kanske det är 

därför hon inte skulle lägga någon större vikt vid ett informellt språkbruk vid en arbetsintervju. Med 

andra ord, så kanske de, på hennes arbetsplats, hade ett yrkesspråk med lite informell karaktär, och 

därför skulle hon kanske inte lägga så stor vikt vid ett sådant språkbruk (såvida det inte var för 

grovt) vid en arbetsintervju. Dock lyfter hon fram att receptionister (som hon anställer) inte bör vara 

otrevliga eller dylikt mot kunder, men det har inga direkta hänvisningar för hur de ska tala.  

  

Attityden till brukandet av informellt språk av anställda  

Som resultatet visade hade personalcheferna delade åsikter kring att bruka ett informellt språk som 

anställd. Detta kan bero på att alla människor har olika attityd till andras språkbruk beroende på vad 

man själv använder för ord och uttryck och anser är acceptabelt (se Fishbein & Ajzen, 1975:5 & 

Einarsson, 2009:219ff). Administrationschefen, ekonomichefen samt HR-chefen lyfte att det är 

viktigt att kunna anpassa sitt språk utefter situation, vilket skulle kunna kopplas till det Einarsson  

(2009:219ff) skriver, att man bör anpassa sitt språk efter situation, för att undvika ”bestraffningar”. 

De tre nämnda personalcheferna ansåg att det kunde vara accepterat till viss nivå att hålla ett mer 

informellt språkbruk med medarbetarna, i mindre formella sammanhang, men ansåg att det var av 

stor vikt att anpassa sitt språk för att inte skapa negativ stämning bland medarbetarna, samt 

upprätthålla en seriös och trygg bild av verksamheten inför kunderna. Detta skulle då kunna tolkas 

som att personalcheferna hade en viss acceptans av informellt språk, men ansåg att språket bör 

anpassas efter situation för att undvika bestraffningar så som dålig stämning i arbetslaget eller 

negativ uppfattning av verksamheten (jmf Einarsson, 2009:219ff).    
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Vad beträffar gatekeepers, eller personalchefer så menar Bijvoet och Fraurud (2013:289) att dessa 

bör ha överseende med att personer talar olika, och språkbruk är en del av en persons identitet, för 

att inte låta sig påverkas av språkbruket vid ett beslut kring rekrytering. Studerar vi resultatet, i 

föreliggande arbete, av personalchefernas attityder till informellt språk vid en arbetsintervju kan vi 

urskilja att fastighetsbolags-vd:n uttrycker att ett informellt språkbruk helt klart hade vart en negativ 

faktor vid en intervju, och att detta hade påverkat hans beslut om rekrytering. Dock är han något 

motsägelsefull, då han anser att det hade varit mer acceptabelt om en yngre person hade talat 

informellt. Då han ser positivt på att rekrytera yngre personer, tolkas resultatet som att han kunde 

vara öppen för att anställa en person med informellt språkbruk såvida personen var något yngre.  

Förskolechefen och ekonomichefen poängterar även att man inte ska försöka arbeta bort någons 

personlighet, och bekräftar därmed det som Bijvoet och Fraurud (2013:289) diskuterar angående att 

språk är en del av personligheten, och förskolechefen lyfter även fram att hon får helt enkelt 

acceptera att ungdomar talar annorlunda mot vad kanske hon gör. Travhästtränaren poängterar att 

en person troligtvis vill bli väl språkligt bemött, oavsett om det är en äldre eller yngre som talar. 

Han motsätter sig därmed, på sätt och vis, Bijvoet och Fraurud (2013:289) teori kring att språket är 

en del av våran identitet, då han lyfter fram att personens personlighet går före språkbruket.  

  

5.2.2 Ungdomarna  

5.2.2.1 Ungdomarnas uppfattningar om typiska ungdomsspråkliga drag  

Slangord  

Vad beträffa ungdomarnas attityd till slangord, så visar föreliggande studies resultat, att Kotsinas 

(2007:25,66), Sofkova Hashemi (2011) och Bellander (2010) teorier bekräftas. Majoriteten av 

ungdomarna, i samtliga referensgrupper, anser att det är okej att bruka slangord vid mer informella 

situationer, så som med kompisar och hemma. Detta kan bekräfta (Kotsinas, 1994:16,18) teori om 

att ungdomar använder sig av ett visst språk för att uppleva grupptillhörighet, vilket ”umgås med 

kompisar” kan tolkas som att de upplever eller strävar efter samhörighet. Som redan nämnt, är det 

relativt många som även anser att det är okej att bruka slangord hemma. Om man generaliserar och 

drar slutsatsen om att det förmodas befinna sig åtminstone en vuxen i hemmet, betyder det att 

teorierna om att ungdomsspråk och slangord är ett sätt att uppleva grupptillhörighet motsägs. 

Däremot kan det istället vara ett sätt för ungdomarna att ta avstånd till den äldre generationen (se 

Emanuelsson, 2005:16).    

  

Svordomar  
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Även om Ekberg (2005:48) skriver att ungdomar använder sig av svordomar i sitt språk, och 

Kotsinas (2007:53) skriver att ungdomar kan ha svårt med att anpassa sitt språk efter situation då de 

som regel inte har ställts inför så många situationer som kräver ett annat språkbruk, så är det faktiskt 

ingen ungdom, enligt föreliggande studies resultat, som har svarat att det är helt okej att bruka 

svordomar vid redovisningar i skolan, eller arbetsintervjuer. Det hade varit intressant att ställa 

frågan till ungdomarna om varför de svarade som de gjorde, då uppfattningen är att ungdomar som 

regel inte kan anpassa sitt informella språk till att bli mer formellt om situationen så kräver det (se 

Kotsinas, 2007:53). Det kan dock bero på att de har deltagit i undervisning som bidragit med att de 

fått större insikt kring vad standardspråket är, och när det bör användas, samt deltagit i undervisning 

som förankrar kunskaper att anpassa sitt språkbruk efter kommunikationssituation (se Kotsinas, 

2004:165 & Skolverket, 2011:160, 162).  

  

Engelska lånord  

Majoriteten av ungdomarna verkar tycka att det är helt okej att använda engelska lånord med 

kompisar och hemma, medan det är relativt få som anser att det är okej att använda vid 

redovisningar i skolan och vid arbetsintervjuer, även om det är några fler som anser att det är helt 

okej att använda vid redovisningar i skolan än vid arbetsintervjuer. Även detta går emot Kotsinas 

(2007:53) resonemang kring att ungdomar har svårt att anpassa sitt språk efter formella situationer, 

vilket också skulle kunna bero på att eleverna har undervisats i ”kommuikationsanpassning” enligt 

läroplanens hänvisningar (se Skolverket, 2011:160, 162).   

  

Diskurspartiklar   

Studerar vi ungdomarnas svar så stärks flertalet av personalchefernas bild kring att diskurspartiklar 

är vanligt förekommande i ungdomsspråket. Diskurspartiklar är nämligen den ”språkkatergorin” 

som fick färst antal ”nej inte okej” då ungdomarna svarade på frågorna angående detta. Det kan 

naturligtvis bero på att det är ett välförankrat fenomen i ungdomsspråket (se Gunnarsdotter – 

Grönberg (2013:244, 245, 248) men då slangord, svordomar och engelska lånord också är vanligt 

förekommande fenomen, men fick betydligt fler ”nej inte okej” vid samtliga situationer, upplevs 

inte denna förmodan som fullt resonabel. Det skulle mycket väl kunna bero på att de upplever 

diskurspartiklar som ett sätt att förstärka det man vill få sagt (jmf Gunnarsdotter – Grönberg, 

2013:244ff), och inte heller upplevs innefattas av varken fult uttryck eller fullt innehåll (även om 

externa parter kan uppleva diskurspartiklar det) och därmed upplevs det inte som lika tabubelagt (se 

Andersson, 1985:47f).  
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En annan faktor som kan påverkar ungdomarnas större acceptans av diskurspartiklar än för 

slangord, svordomar och engelska lånord, kan bero på den sociala erfarenhet de upplevt (jmf 

Einarsson, 2004:182f). Detta skulle kunna innebära att samhället eller kommunen ungdomarna 

lever i har en sorts jargong att tala på ett visst sätt, och därför kanske diskurspartiklar upplevs som 

ett mer naturligt drag i det vardagliga talet.   

  

Acceptansen av ungdomsspråk beroende på situation  

Resultatet från enkätundersökningen visar att majoriteten av ungdomarna olika stor acceptans av ett 

visst språkbruk beroende på vilken situation eller sammanhang de befinner sig i. De flesta av 

ungdomarna har en attityd om att det är mer acceptabelt att använda slangord, svordomar, engelska 

lånord (ord och uttryck från andra språk) och (till viss del) diskurspartiklar då de umgås med sina 

kompisar och hemma, än vid redovisningar i skolan och vid arbetsintervjuer. Gällande deras 

acceptans att använda ett sådant språkbruk vid grupparbeten i skolan och samtal med lärare varierar 

detta, men överlag anpassar de sitt tal och acceptans av olika språkbruk beroende på situationen de 

befinner sig i. Detta bekräftar Kotsinas (2007:19) resonemang om att de flesta personer inte 

använder sig av ett och samma språkbruk i alla situationer de ställs inför. Att ungdomarna har en 

mindre acceptans av användande av slangord, svordomar, engelska lånord och diskurspartiklar vid 

redovisningar i skolan och arbetsintervjuer kan bero på att de anpassar sitt språk utifrån deras 

uppfattning kring formalitetsgrad eller den relation de då får till exempelvis personalchefen vid en 

arbetsintervju (se Kotsinas, 2007:19).  

  

Vad beträffar ungdomarnas generella uppfattning till ungdomsspråk, så visar resultatet, 

övergripande, på att de upplever att det är okej att bruka ett ungdomligt språk med kompisar och 

hemma, men inte vid arbetsintervjuer och redovisningar. Detta kan bero på att ungdomarna inte 

känner grupptillhörighet vid redovisningar och på arbetsintervjuer, som de förmodligen gör med 

kompisar och kanske hemma enligt Emanuelsson (2005:16) och Gunnarsdotter – Grönberg 

(2013:249f).  

  

5.2.2.2 Ungdomarnas uppfattningar om formella situationer  

Föreliggande studies resultat visar att majoriteten av ungdomarna ansåg att främst arbetsintervjuer, 

men även redovisningar i skolan var formella situationer. Vad som är något överraskande i 

resultatet, om man granska vad Kotsinas (2007:53) skriver, är att majoriteten av eleverna förstod att 
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olika situationer uppfattas som olika formella. Med andra ord, att majoriteten av eleverna ansåg att 

till exempelvis att umgås med kompisar inte var en formell situation, medan arbetsintervjuer var 

det. Visserligen pekar inte detta resultat på att eleverna kan anpassa sitt språk efter en formell 

situation, men det råder inga tvivel om att majoriteten anser att olika situationer är skiljer i 

formalitet.  

  

5.3 Slutsats  

För att summera så, som redan har presenterats och diskuterats, visade resultatet, övergripande, att 

personalcheferna ansåg att man bör tänka på sitt språkbruk i jobbsammanhang och framför allt inte 

bör använda svordomar, och till viss del inte heller slangord och småord. Vad beträffar 

personalchefernas attityd till språkbruk vid arbetsintervjuer, så visade det sig att flertalet av 

personalcheferna skulle reagera och anse det som negativt om en arbetssökande använde ett för 

informellt språkbruk/ungdomsspråk. Till vis del skulle det även kunna vara en bidragande faktor i 

ett rekryteringsbeslut. Däremot uppgav majoriteten av personalcheferna att en yngre arbetssökande 

skulle ha skapat en större acceptans av ett informellt språkbruk för dem. För att sammanfatta 

resultatet, så bör man alltså inte använda typiska ungdomsspråkliga drag i sitt språkbruk vid 

arbetsintervjuer eller på arbetet, men beroende på arbetsplats så kan det vara okej att bruka somliga 

språkdrag, så som lånord vid ett förskolläraryrke. Det gäller med andra ord att man vet hur (och att) 

man anpassar sitt språkbruk utifrån olika situationer. Meningen ”Ja men liksom, jag är så jävla 

chill” hade därmed inte upplevts som positiv att bruka vid formella situationer. I och med att 

majoriteten av ungdomarna svarade ”nej inte okej” vid frågorna kring om det var okej att bruka 

slangord, svordomar, engelska lånord (ord och uttryck från andra länder) och diskurspartiklar vid 

arbetsintervjuer, så upplevs det dock som att ingen personalchef behöver vara med om en 

arbetsintervju där någon av ungdomarna (som svarade på enkäten) talar väldigt ungdomsspråkligt.  

  

5.4 Fortsatt Forskning  

För att få andra intressanta infallsvinklar skulle man kunna intervjua personalchefer från samma 

arbetsplats för att se om de har olika attityder eller uppfattningar kring ungdomsspråk och ett visst 

språk vid arbetsintervjuer och på arbetsplatsen. Man skulle också kunna intervjua personalchefernas 

anställda, för att se om personalchefernas uppfattning och policy för hur språket ska brukas på 

arbetsplatsen är implementerat även hos de anställda.  
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Vad beträffar ungdomarna, skulle man kunna ha undersökt fler program från både 

yrkesförberedande program och studieförberedande program för att få en större bredd, samt för att 

kunna jämföra exempelvis olika yrkesförberedande programs uppfattning kring språkbruk.  
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Bilaga 1  

  

Ljudinspelning ett  

  

Tjena! Jag heter Martin Larsson bor i Vargön som är en förort till Vänersborg då. Ehm de é, aa 
det ligger i öööh botten på Vänern kan man säga. Jag bor med min morsa och farsa, Kenneth och 
Lollo, och min lillebrorsa då Joha. Ehm och min hund då som é en, som heter Buster. Ehhh, 

skittrevlig familj tycker ja, no problems där. De é ju öh typ då en kärnfamilj va. Jag trivs skitbra 
i Vargön. Mina främsta fritidsintressen då é ju åå köra cross, mecka me bilar, skruva av alla alla 
slag, de gillar jag väldi mycke. Ehm åå sen så sportar ja ju en del också, de de tycker ja är 
skitbra för hälsan faktiskt. Mina främsta egenskaper då é att ja är jävligt trevlig! Får alla å 
skratta å tjoa å tjimma, dee de gillar ja verkligen, å de ska man ha på en arbetsplats. Jaaa, gör 
också mitt jobb. Ja ööh, aa, va ska man säga egentligen, ja gör mina arbetsuppgifter. Tycker att 

de é rolit på jobbet.  

  

Ljudinspelning två  

  

Ja hej. Martin Larsson heter ja. Jaa öh kommer från en förort som heter Vän... eller Vargön som 
ligger utanför Vänersborg. Vänersborg ligger då, aa, botten på Vänern kan man säga. Jag bor 
med min mamma och pappa Kenneth och Louise, och min bror Johan. Och så har vi då Buster 
som är våran hund. De é en trevlig stad å bo i, eller förort då, trivs jättebra. Ehm, mina främsta 
fritidsintressen är och mecka me motorer, främst motocross, men gärna med bilar och sånt. Jag 
golfar ganska mycket, öh de tycker jag é väldigt roligt, men spelar också en del innebandy då. 
Några egenskaper hos mig själv é att ja har en väldigt stark öh vilja, både på gott och ont, men 
främst på gott. Jag ser alltid till att få jobben utförda och öh, jag har en god ton när de gäller 

kritik, de tycker jag é väldigt viktigt för att få ett bra lagarbete.  

  

Ljudinspelning tre  

  

Goddag. Jag heter Martin Larsson. Jag är 24 år gammal och studerar till maskintekniksingenjör 
på högskolan BTH i Karlskrona. Men jag kommer från ett litet samhälle som kallas för Vargön, 
och det är en förort till Vänersborg som ligger i nederkant av Vänern. Jag bor där med min mor 
och min far, Kenneth och Louise, och min lillebror Johan. Men även med våran extra 
familjemedlem Buster, som är en labrador, en gul labrador. Mina främsta sysselsättningar 
utanför studierna är att skruva med förbränningsmotorer av olika slag, speciellt bensin eller 
dieselmotorer, det tycker jag är väldigt roligt. Jag har också kört en hel del motocross när jag var 
yngre, det tyckte jag var väldigt delikat att göra. Några goda egenskaper med mig själv är att jag 

har en väldig stark vilja, och det ser jag som en stor fördel som kan vara till nyttjande för eran 

verksamhet.    
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Bilaga 2  

Intervjufrågor  

  

Bakgrundsfrågor  

1. Inom vilken åldersspann är du i?  

– 24 år och yngre  

– 25–34 år  

– 35–44 år  

– 45–54 år  

– 45–54 år  

– 55–64 år  

– 65–74 år  

– 75 år och äldre  

  

2. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

  

3. Brukar du hålla arbetsintervjuer?  

  

4. Vad för olika yrken brukar du hålla arbetsintervjuer till?  

  

5. Vad skulle arbetsuppgifterna vara för yrket/yrkena?  

– Skulle man behöva prata mycket med andra, både arbetskamrater och ”utomstående”?  

– Har ni i sådana fall någon manual eller hänvisningar för hur en anställd ska uttrycka sig?  

  

6. Har ni ett yrkesspråk här på arbetsplatsen?  

– Hur yttrar det sig?  

  

• ”Du kommer nu få lyssna på tre inspelningar med tre olika versioner av en person som  

berättar lite om sig själv”.  

  

7. Nu har du ju inte mött personen i det fysiska rummet, och allt han sa kanske inte passade in för 

att kvalificera sig till ett jobb här, men utifrån dessa tre inspelningar, vilken version/person tror 

du att du hade anställt?  

– Varför valde du den?  

– Varför valde du bort de andra?  

  

8. Tror du att du skulle kunna säga vilken som hade varit näst troligast att anställa, respektive 

minst troligast?  

  

9. Hade språkbruket någon inverkan på ditt val?  

  

Huvudfrågor  

10. Hur är din generella uppfattning kring slangord, svordomar och lånord från andra språk?  
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11. Hur är din generella uppfattning kring småord, som exempelvis ”typ”, ”liksom” och ”ba”?  

  

12. Är det någon av ”kategorierna” slangord, svordomar, lånord och småord som du tycker mindre 

om? Och varför i sådana fall?  

  

13. Är det någon av ”kategorierna” som du anser är helt okej att ständigt använda?  

  

14. Har du någon generell inställning kring taltempo?  

  

• ”Jag kommer fortsättningsvis benämna slangord, svordomar, lånord och små ord som 

informellt språk”  

  

15. Tror du att föräldrars/kunders/ägares (anpassa beroende på respondent) syn på verksamheten 

påverkas om en anställd talar med ett informellt språk?  

– Varför/varför inte?  

  

16. Vad tror du föräldrar/kunder/ägare skulle tycka om en anställd här skulle tala med ett informellt 

språk?  

  

17. Vad skulle du tycka om en anställd skulle tala med ett informellt språk?  

  

18. Vad skulle du tycka om en anställd skulle tala med ett informellt språk på en arbetsintervju?  

  

19. Tror du att du skulle uppfatta informellt språk som negativt eller positivt vid en arbetsintervju?  

– Skulle det kunna vara en avgörande faktor i ett beslut om anställning?  

  

20. Tror du att åldern på talaren skulle påverka din acceptans av den arbetssökandes språkbruket?  

– Skulle det vara mer accepterat om en yngre talade informellt än en äldre?  

  

21. Något övrigt du vill ta upp kring språkbruk?  
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