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Sammandrag 
Den här språksociologiska undersökningen tar reda på hur individer anpassar sitt språkliga 

uttryck i samband med toalettbesök i privat, offentligt och högtidligt sammanhang, samt deras 

grad av medvetenhet och normanpassning i känsliga sammanhang. Detta har gjorts genom en 

enkätstudie där totalt 362 respondenter svarat på både öppna och slutna frågor, vilket har gett 

både kvantitativa och kvalitativa data. Det empiriska materialet har efter bearbetning jämförts 

med tidigare forskning och teoretiska perspektiv, vilket utmynnat i resultaten att de allra flesta 

ackommoderar efter sammanhang och är medvetna om hur de ackommoderar i formella 

sammanhang. Ytterligare en tendens resultatet visar är att det postmoderna samhället påverkat 

samhällsutvecklingen mot en mer öppen kommunikationsstil där relationer skapas och 

samarbete eftersträvas. 

 

Nyckelord: språklig variation, ackommodation, språk och medvetenhet, språk och identitet, 

språk och kön, språksociologi, sociolingvistik 

Abstract 
This sociolinguistic research examines how individuals adapt their linguistic expression in 

relation to toilet visits in private, public and formal contexts, as well as their degree of 

awareness and accommodation in sensitive contexts. A total of 362 respondents, have 

answered a questionnaire with both open and closed questions, which has given both 

quantitative and qualitative data. After processing, the empirical material has been compared 

with former research and theoretical perspectives, concluding that a majority of the 

respondents accommodate according to context and are aware of how they accommodate in 

formal contexts. The result also tends to that the postmodern society has influenced the social 

progress towards a more open style of communication in which relationships are created and 

cooperation is sought. 

 

Keywords: linguistic variation, accommodation, language and awareness, language and 

identity, language and gender, sociology of language, sociolinguistics 
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1 Inledning 
Människor talar olika språk i olika sammanhang, det vill säga att de flesta individer uttrycker 

sig på olika sätt i olika situationer. Språk definieras som en ”aktiv handling i olika situationer 

och språkgemenskaper” (Edlund, Erson & Milles 2007:17) och hjälper den enskilda individen 

att både förmedla sig till och förstå omvärlden (Edlund, Erson & Milles 2007:19). I samband 

med individens förvärvande av språk, lärs även vedertagna normer in. Inlärningen av de allmänt 

accepterade språkbruksreglerna inviger individen alltså samtidigt i samhällets normer och ingår 

i processen där individen socialiseras till en samhällsmedborgare (Andersson 1985:29). Den 

språkliga förmågan är till viss del medfödd, medan språknormen främst är socialt betingad, det 

vill säga att det är i samvaro med andra människor som individen lär sig vad som är brukligt att 

uttrycka i ord och handling (Språkriktighetsboken 2005:9). Den här uppsatsen behandlar främst 

individers grad av medvetenhet om deras egna språknormer och normanpassningar till olika 

språkgemenskaper. 

För att undersöka individers grad av medvetenhet och normanpassning i känsliga 

sammanhang har det empiriska materialet baserats på hur individer uttrycker sig i ord och 

handling i samband med toalettbesök i sammanhangen privat, vilket kan jämställas med hemma 

med familj eller vänner, offentligt, exempelvis på arbetet, i skolan eller på ett möte, respektive 

högtidligt, såsom på Nobelfesten eller på ett bröllop. Anledningen till att just toalettbesöks-

situationen valts är att det finns hög igenkänning hos de allra flesta individer, vilket gör den lätt 

att relatera till. De tre olika sammanhangen som valts ut tillför olika typer av språkliga uttryck 

och handlingar. Det är ett empiriskt material, som samlats in med både kvalitativa och kvantita-

tiva metoder, vilket sedan analyserats för att utkristallisera olika grader av medvetenhet och 

även jämförts med parametrarna kön, högsta utbildningsnivå och ålder. 

Graden av individens normanpassning till språkgemenskapen påverkas av hur 

gärna hen vill och kan anpassa sig (Einarsson 2009:37; Giles & Ogay 2007:294). Det innebär 

exempelvis att individens bakgrund, vilken ligger till grund för språkrepertoaren, kan begränsa 

möjligheterna till varierade uttryck och även leda till att individen känner sig obekväm i vissa 

typer av sammanhang. Med andra ord kan det innebära svårigheter för individen att veta vad 

som är kutym om hen inte ingått i liknande sammanhang tidigare. Erfarenhet från många språk-

gemenskaper ökar individens chans att anpassa sig till olika grupper, där erfarenheten potent-

iellt även kan öka i takt med ålder (Einarsson 2009:194; Kahlin 2008:177). En annan påverkans-

faktor på individers språkbruk och handlingar är deras status i samhället, där individernas 

utbildning kopplas till yrke vilket i sin tur kan påverka i vilka sociala kretsar och sammanhang 
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de rör sig, där exempelvis högre inkomster kan tillåta fler sociala evenemang (Einarsson 

2009:160;162; Giles & Powesland 1975:21). 

Ett annat exempel på hur normanpassningen påverkas är hur medveten individen 

är om sin omgivning. Å ena sidan påverkar individen själv omgivningen, genom att exempelvis 

följa gängse normer eller ta ståndpunkt emot dem genom att uppvisa avvikande attityd. Å andra 

sidan uppfattas språkliga uttryck och handlingar som regelrätt eller avvikande, med följden att 

individen antingen accepteras av eller tas avstånd till av omgivningen (Einarsson 2009:39; 

Engblom 2004:189; Giles & Ogay, 2007:294; Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016: 37;49; 

Ohlsson 2003:345). Ytterligare exempel på hur språknormer påverkar individers språkbruk och 

handlingar är stereotypa mans- och kvinnoroller som påverkar omgivningens uppfattning av 

vad som är korrekt (norm) att uttrycka eller inte, där exempelvis kvinnan förväntas vara mjuk, 

medan mannen förväntas vara hård (Edlund; Ersson & Milles 2007:59; Edwards 2009:127f). 

1.1 Syfte och frågeställning 
Det här är en språksociologisk undersökning var syfte är att ta reda på hur individer uttrycker 

sig inför toalettbesök i de olika typerna av sammanhang, privat, offentligt och högtidligt, samt 

om de därtill är medvetna om sin eventuella normanpassning. 

 

De frågeställningar som uppsatsen besvarar är: 

• Hur anpassar individer sitt språkliga uttryck inför förestående toalettbesök i privat, 

offentligt och högtidligt sammanhang? 

• I vilken grad är individerna medvetna om sin eventuella anpassning i privat, offentligt 

och högtidligt sammanhang? 

2 Teoretiska perspektiv och centrala begrepp 
För att kunna svara på frågorna om individers språkliga uttryck och medvetandegrad om 

normanpassning kommer här en översiktlig genomgång av teoretiska perspektiv och centrala 

begrepp från både litteraturstudier och tidigare forskning väsentliga för undersökningen. 

Inledningsvis förklaras begreppen språksociologi och språksociologisk forskning, sedan 

presenteras ackommodation följt av medvetenhet samt social identitet, högsta utbildningsnivå 

och ålder. Avslutningsvis behandlas språk och kön. Vissa avsnitt avslutas med kopplingar till 

den här undersökningen i avsikt att förtydliga de viktigaste rönen. 
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2.1 Språksociologi och språksociologisk forskning 
Det här är en språksociologisk undersökning, med syfte att undersöka hur individer uttrycker 

sig vid förestående toalettbesök i privat, offentligt och högtidligt sammanhang och i vilken grad 

de då är medvetna om sin eventuella anpassning. För att klargöra undersökningens kärna, redo-

görs här för begreppen språksociologi och språksociologisk forskning. 

Språksociologi uppkom på 1960-talet som en protest mot dåtidens traditionella 

språkvetenskap, vilken inte tog hänsyn till vare sig språkets sociala aspekter eller språk-

brukarnas varierande språkbruk, utan hade ett strikt strukturalistiskt fokus på exempelvis 

språkets grammatiska uppbyggnad (Einarsson 2009:20f). Karaktäristiskt för språksociologisk 

forskning är ”synen på språket som ett socialt fenomen, det vill säga språket kan aldrig 

beskrivas eller förstås isolerat från en användning.” (Lagerholm 2010:67). Detta förklarar be-

hovet av den språksociologiska forskningen som komplement till den strukturalistiska 

forskningen. 

Inom språksociologin studeras exempelvis olika inomspråkliga faktorer (språk 

inom en viss grupp eller individ), till exempel dialekter och sociolekter (grupp med samma 

sociala status) såsom ungdomsspråk eller invandrarspråk och språklig variation, samt utom-

språkliga faktorer som påverkar de inomspråkliga, som kön och social status (Einarsson 

2009:12f). 

Språklig variation innebär den variation av språk som språkbrukaren anpassar 

efter situation och syfte och är betydande inom språksociologisk forskning, med fokus på 

sambandet mellan språklig variation och de utomspråkliga faktorerna (Lagerholm 2010:68). 

Det innebär att en individs språkliga variation, eller växling mellan olika språk, beror på i vilket 

sammanhang och med vilka individer hen interagerar (Lagerholm 2010:68).  Det kan exempel-

vis ge sig uttryck i att individen hemma talar med dialekt medan hen på arbetsplatsen övergår 

till standardsvenska för att anpassa sig till arbetskamraterna (Einarsson 2009:146f). Därtill kan 

språkbrukaren tala på ett sätt (använda ett språk) i en informell miljö, som hemma med familjen 

där språket ofta är mer avslappnat med skämt och dialektala ord, och på ett annat sätt (ett annat 

språk) i en formell situation, exempelvis på en arbetskonferens, där språket tenderar vara stelare 

och mer skriftspråksanpassat (Lagerholm 2010:68; Andersson 1985:71). Individen kan 

dessutom anpassa ordval och jargong, där individen exempelvis med nära vänner använder 

grövre uttryck eller skämtar avslappnat, medan hen i formella sammanhang uttrycker sig på 

standardspråk (Andersson 1985:71; Einarsson 2009:35). 
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Mikro-, meso- och makroperspektiv på undersökningen 

Språksociologi innebär studiet av hur språk och samhälle påverkar varandra (Einarsson 

2009:17). Språket kan studeras ur olika perspektiv, dels ifrån språkets påverkan på samhället, 

dels ifrån samhällets påverkan på språket (Einarsson 2009:15; Lagerholm 2010:66). Genom att 

anlägga ett mikro-, meso- och makro-perspektiv på språksociologisk forskning, kan graden av 

interaktion av samhälleliga fenomen undersökas ifrån olika perspektiv (Blackstone 2012: kap. 

2.1; Einarsson 2009:16). Med andra ord ger de olika forskningsnivåerna mikro-, meso- och 

makroperspektiv med olika djup till studiet av språkets påverkan av eller på samhället, till 

analysen av det empiriska materialet (Blackstone 2012: kap. 2.1; Einarsson 2009:15). Ett 

språksociologiskt mikroperspektiv innebär att språket studeras utifrån individnivå med fokus på 

en eller ett fåtal språkbrukare, där exempelvis en individs språkliga variationer förstås mot hens 

kön eller ålder (Einarsson 2009:16). Ur ett språksociologiskt mesoperspektiv studeras det 

generella och ofta på gruppnivå, där exempelvis interaktioner mellan grupper rör stereotypa 

fördomar, könsskillnader eller hierarkier (Blackstone 2012: kap. 2.1). Ett språksociologiskt 

makroperspektiv undersöker sociala strukturer på en övergripande nivå, exempelvis 

språkförändringar inom ett land eller språkpolitik mellan olika länder (Blackstone 2012: kap. 

2.1; Einarsson 2009:16). 

Informellt och formellt sammanhang 

I undersökningen används begreppen privat, offentligt och högtidligt som särskiljande 

sammanhang. Begreppet sammanhang förklaras i Nationalencyklopedin som ”anknytande eller 

omgivande omständigheter ofta mycket abstrakt, om företeelser som hänger ihop på ngt sätt” 

(Nationalencyklopedin u.å). Synonymt med sammanhang beskrivs kontext som ”språkligt 

sammanhang i vilket ord el. yttrande ingår” samt ”utvidgat (social) situation” (National-

encyklopedin u.å), vilket lägger en social dimension på begreppet sammanhang. Den sist-

nämnda beskrivningen förklarar på ett fullgott sätt hur sammanhang ska ses i undersökningen, 

där det fysiska rummet, omständigheterna och den sociala interaktionen (samspelet) inräknas. 

I språksociologisk forskning är just omständigheterna och den sociala interaktionen väsentliga 

i tillägg till det fysiska rummet där interaktionen sker (Lagerholm 2010:67). När det gäller 

begreppet situation beskrivs det i Nationalencyklopedin som ”sammanfattningen av de rådande 

omständigheterna” (Nationalencyklopedin u.å). Situation innefattar därmed omständigheten i 

tid och rum, medan sammanhanget i tillägg också omfattar en språklig dimension, vilket gör 

det sistnämnda begreppet mer komplext än det förstnämnda. Begreppet sammanhang 
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överensstämmer väl med uppsatsens språksociologiska inriktning. För att ytterligare tydliggöra 

skillnaderna mellan begreppen är de omständigheter i samband med toalettbesök som fokuseras 

på i undersökningen en typ av situation, vilken appliceras på de tre olika typerna av samman-

hang, det vill säga det privata, offentliga eller högtidliga. 

De olika sammanhangen kan förstås ur informellt och formellt språkperspektiv.  

Informellt perspektiv innebär ett tryggt sammanhang medan formellt perspektiv innebär ett mer 

otryggt, ovant sammanhang för språkbrukaren (Andersson 1985:70f). Trygga språk-

förhållanden kan innehålla både svordomar och dialektala ordval medan ovana sammanhang 

påverkar språkbrukarens ordval, där språket blir mer standardiserat nästan på gränsen till 

skriftspråk, och innehåller mindre slang, skämt och jargong (Andersson 1985:71;74; Edwards 

2009:21). I privata sammanhang, där privat innebär något ”som tillhör eller har att göra med 

enskild(a) person(er) särsk. vederbörandes hem- och umgängesliv” (National-encyklopedin 

u.å), används informellt språk eftersom språkbrukarna känner sig bekväma. I offentliga 

sammanhang, där offentligt innebär något ”inför allmänheten eller inför andra okända 

människor” (Nationalencyklopedin u.å), används (ofta) ett mer formellt språk än i privata 

sammanhang eftersom sammanhanget är mer obekvämt (Andersson 1985:74; Edwards 

2009:21). I högtidliga sammanhang, där högtidligt innebär något ”som präglas av allvar och 

värdighet om förrättning e.d.” (Nationalencyklopedin u.å), används ett tydligt formellt språk 

där sammanhanget är ovant vilket gör att språkbrukaren (ofta) känner sig obekväm (Andersson 

1985:74; Edwards 2009:21). 

I nära och informella relationer, där individerna känner och förstår varandra väl, 

kan humor vara viktigt (Edwards 2009:21). Humor kan användas inkluderande i tecken på 

samförstånd, men även skilja ut individer som inte förstår skämtet, både av individen som 

uttalat ett ofrivilligt skämt och av individen som inte förstår det nyss sagda skämtet (Ohlsson 

2003:345). Det ställer krav på omgivningens hänsyn och formella artighet, något som dock inte 

krävs i lika stor utsträckning i nära relationer där informellt språk gäller (Ohlsson 2003:345). 

En formell språkstil karaktäriseras av ett distanserat språk med abstrakta eller allmängiltiga 

förklaringar med en högre skriftspråklig stilnivå, medan informell språkstil utmärks av 

personligt språk med konkret betydelse med en lägre, vardaglig och mer talspråklig stilnivå 

(Cassirer 2015:13;102f).  

Ofta ses formellt språkbruk som fint och informellt språkbruk som fult, 

exempelvis kan svordomar och mänskliga exkrementsord vara godtagbara i informella 

sammanhang, men oacceptabla i formella sammanhang (Andersson 1985:74). Därtill kan 

informella och formella sammanhang graderas olika, där formalitetsskalan upplevs olika för 
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varje individ, beroende på hens erfarenhet därav (Andersson 1985:71). Det innebär att en 

individ kan känna sig relativt bekväm i ett formellt sammanhang hen varit med om tidigare, 

men osäker i ett nytt sammanhang. Det finns alltså en progression ifrån mindre formellt till mer 

formellt sammanhang. 

I relation till undersökningen är stilnivån i informella och formella sammanhang 

intressanta att beakta, där det finns en progression ifrån bekvämt till obekvämt. Därtill påverkar 

erfarenheter hur bekväm individen känner sig i olika sammanhang. 

2.2 Ackommodation 
Ackommodation handlar om att individer anpassar sig (ackommoderar) för att antingen passa 

in eller inte passa in i en gruppgemenskap (Einarsson 2009:43). Ackommodation gäller främst 

språkkommunikation, men kan även appliceras på andra identifikationsmarkörer, liksom kläd-

stil eller kostmedvetenhet (Giles & Ogay, 2007:294). De markörerna lämnas utanför den här 

undersökningen. Att ackommodera till en gruppgemenskap handlar om solidaritet, att individen 

så långt hen vill och förmår anammar gruppens normer för att upptas i gruppgemenskapen 

(Einarsson 2009:37). Normer är ”konventioner som reglerar språkliga och icke språkliga 

beteenden i gemenskapen” (Einarsson 2009:35), och är ofta osynliga ända tills en individ med 

en annan norm bryter mot dem. En ackommodation med strävan efter att upptas i 

gruppgemenskapen kallas konvergent, men ackommodation kan även vara divergent, där 

individen inte vill ackommodera till gruppen utan snarare uppträder avvikande mot normerna 

(Einarsson 2009:35; 43; Giles & Ogay 2007:294). Mer om det finns att läsa nedan i 

underkapitlet Konvergent och divergent ackommodation på sidan 9. 

När det gäller språklig ackommodation finns det flera tidigare forskningar. 

Nilsson har exempelvis utfört två studier vad gäller anpassning med olika inriktning, där den 

första inriktade sig på anpassning och interaktion med bland annat återanvändning av språkljud, 

ord eller fraser (Nilsson 2011:223), medan det i den andra användes CAT-metod för att 

undersöka individens språkliga variation och anpassning i en interaktion (Nilsson 2015:6). 

Resultaten visade att individer anpassade sig till varandra i interaktionen, där både språk och 

uttryck användes och återanvändes av den andra parten för att visa empati genom gemensamma 

beröringspunkter, deltagande i konversationen såväl som solidaritet till samtalspartnern 

(Nilsson 2011:245; Nilsson 2015:12). Även i studien av Håkansson och Norrby (2017:235) 

bekräftades att anpassning görs efter individ i interaktionen, där också återupprepning av 

hälsningsfras förekom. Anpassningen kan därutöver göras efter förväntad stereotyp snarare än 

efter sammanhang eller spegling av gruppens individer, där exempelvis yngre individer 
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tenderade överanpassa språket efter äldre genom att vara övertydliga (Håkansson & Norrby 

2017:235; Nilsson 2015:12). Även sammanhanget har betydelse för hur individen uttrycker sig, 

med exempelvis ”mer godkväll på finrestaurangen än på daghemmet” (Håkansson & Norrby 

2017:235) (Nilsson 2011:245). Vidare kan uttryckssättet växla i samma samtal, med syfte att 

bygga en samtalsstruktur som en spegling av och svar på motpartnerns nyss sagda replik, vilket 

underlättar samtalets innehåll och riktning (Nilsson 2011:245). 

I förhållande till den här undersökningen visar de tre tidigare studierna att 

individer tenderar anpassa sitt sätt att uttrycka sig beroende på sammanhang och vem de 

interagerar med. Både Nilssons studie från år 2011 och Håkansson och Norrbys studie bekräftar 

individens spegling av uttryck och sammanhang. Vidare visar Håkanssons och Norrbys studie 

en stereotypifierad anpassning, där den förväntade reaktionen från samtalspartnern styr hur 

individen uttrycker sig. Nilssons studie från år 2015 åskådliggör därtill att CAT-metoden är 

lämplig för den här undersökningen, samt att individer tenderar anpassa sig efter mottagare för 

att visa sig välvilliga. 

Communication Accommodation Theory (CAT) 

Communication Accommodation Theory (förkortas fortsättningsvis CAT) är en kommunika-

tionsteori vars intention är att förutsäga och förklara de ackommodationer individer gör när de 

försöker skapa, bibehålla eller öka samförståndet i en interaktion (Giles & Ogay, 2007:293). 

Genom CAT-metoden utforskas en individs ackommodation av hens kommunikation, hens 

motivation att anpassa sig samt vad anpassningen får för konsekvenser (Giles & Ogay, 

2007:293). 

CAT-metodens fyra grundprinciper för ackommoderande kommunikation är 

historiskt samband, accepterande, förväntningar samt konvergent, divergent och neutral 

ackommodation (Giles & Ogay, 2007:294; Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016: 37). Historiskt 

samband innebär att kommunikationen dels påverkas av sammanhanget och de deltagandes 

första möte därav, dels av en sociohistorisk kontext, det vill säga att vi tar med oss det vi redan 

vet eller tror oss veta om ett sammanhang in i en ny relation. Därefter är kommunikation inte 

bara ett utbyte av information (fakta, idéer, känslor), utan bidrar även till individens 

accepterande (eller inte) till en viss social grupp genom ackommoderingsprocessen. Med andra 

ord ökar chansen att intas i (den nya) gemenskapen om individen ackommoderar, och minskar 

om individen inte vill eller kan ackommodera. Därtill har individer förväntningar på hur 

ackommodationen i en interaktion i ett bestämt sammanhang ska gå till baserade på förutfattade 

meningar, stereotyper, å ena sidan om gruppen hen vill ingå i, å andra sidan om individer eller 
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grupper utanför gemenskapen. En sådan interaktion mellan individer kan förstärkas eller 

försvagas beroende på hur väl parterna försöker ackommodera: avsaknad av, under- eller 

överdriven ackommodation försvagar relationen. Slutligen använder individer överens-

stämmande (konvergens) eller särskiljande (divergens) kommunikations-strategier för att 

signalera sina attityder mot varandra (Giles & Ogay, 2007:294; Dragojevic, Gasiorek & Giles 

2016: 37). Individen kan dessutom anta en neutral (fritt tolkat från engelskans maintenance) 

strategi, där hen väljer att inte ackommodera efter sammanhang eller målgrupp, utan snarare 

agerar som vanligt genom att bibehålla sitt sätt att uttrycka sig oavsett utomstående faktorer 

(Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016: 37). Den här undersökningen koncentreras på konvergent 

och divergent ackommodation. Se tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 Grundprinciper för Communication Accommodation Theory (CAT) (Giles & Ogay, 2007:294; Dragojevic, Gasiorek, 

Giles 2016:36). 

Grundprinciper för CAT 

Historiskt samband Kommunikation påverkas dels av sammanhanget och de deltagandes första 

möte därav, dels av en sociohistorisk kontext. 

Accepterande Kommunikation är inte bara ett utbyte av information, utan bidrar även till 

individens accepterande (eller inte) till en viss social grupp genom 

ackommoderingsprocessen. 

Förväntningar Individer har stereotypa förväntningar på hur ackommodationen i en 

interaktion i ett bestämt sammanhang ska gå till. 

Konvergent, divergent & 

neutral ackommodation 

Individer använder överensstämmande (konvergens), särskiljande (divergens) 

eller neutrala (maintenance) kommunikationsstrategier för att signalera sina 

attityder mot varandra. 

 

Giles och Ogay (2007:293) menar vidare att teorin kan appliceras både på 

individer inom en grupp, och mellan olika grupper. Därmed kan olika perspektiv antas, där 

antingen individens identitet eller gruppens identitet undersöks. Båda dessa 

kommunikationsperspektiv har anlagts på undersökningen, där individens identitet inom en 

grupp söks i undersökningen ur ett mikroperspektiv medan gruppens identitet gentemot andra 

grupper söks ur ett meso-perspektiv, där exempelvis könsaspekten prövas mot empirin. 

Konvergent och divergent ackommodation 

Individer kan använda kommunikation för att påvisa sina attityder mot varandra, varför 

kommunikationen kan ses som en mätstock på graden av samhörighet mellan dem (Giles & 

Ogay 2007:293). De kommunikationsstrategier som individen antar för att ackommodera till 

sammanhangen kan göras genom konvergens (överensstämmande) eller divergens (särskilj-

ande) (Giles & Ogay 2007:294). 
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Genom val av kommunikationsstrategi agerar individen konvergent eller 

divergent i förhållande till mottagaren, varpå hens attityd mot mottagaren signaleras 

(Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016: 37; Giles & Ogay 2007:294). Konvergent kommunikation 

kan yttras som återanvändning, spegling, av ord eller fraser som andra gruppmedlemmar 

använder, för att öka solidaritetsnivån mellan individerna och förbättra chansen till acceptans 

av gruppen (Nordberg 2016:6).  Divergent kommunikation medför exempelvis en ökad mängd 

dialektala ord eller jargong från en viss typ av sociolekt för att öka avståndet mellan individerna 

och därmed befästa sin egen identitet (Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016:37). 

En lyckad konvergent ackommodation medför att individen uppfattas som mer 

intelligent, attraktiv och kompetent samt ökar solidariteten i gruppen (Dragojevic, Gasiorek & 

Giles 2016:48). Divergent kommunikation kan tvärtemot uppfattas som kränkande, ovänlig 

eller fientlig, vilket medför att individen tillförs lägre status och ges minskad solidaritet (vänligt 

uppförande) från gruppen (Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016:48). Emellertid kan en 

konvergent ackommodation förvisso bidra till ökad grupptillhörighet i en viss grupp, men även 

bidra till divergent ackommodation emot andra grupper hen tillhör eftersom olika individer kan 

ha olika uppfattningar om samma beteende (Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016:49). Det 

innebär exempelvis att en individ som till vardags talar dialekt, låt oss säga en värmlänning, 

som talar standardspråk på en högtidlig middag, inkluderas socialt av utomstående, men där 

sedan tidigare bekanta snarare exkluderar individen på grund av, i deras tycke, tillgjort språk. 

Med andra ord är en ackommodation alltid individuell, betraktad ur en individs synvinkel. 

Dessutom kan konvergent ackommodation vara ödesdiger för individens identitet, där 

kostnaden att ingå i en gruppgemenskap reducerar hens egen personlighet (Dragojevic, 

Gasiorek & Giles 2016:49). 

 I förhållande till den här undersökningen är det främst den konvergenta 

ackommodationen som är aktuell, då respondenten genom frågorna redan ingår i en gruppering 

till vilken hen ska förhålla sig till. 

2.3 Medvetenhet 
När det gäller studier om språk och medvetenhet med syfte att undersöka medvetandegraden 

hos individer när de uttrycker sig i olika sammanhang har exempelvis Kristiansen (2010:163) 

forskat om allmänhetens medvetenhet och omedvetenhet vad gäller attityden till hur språkvård 

påverkar språkgemenskapen. Resultatet visade att samhällets språkpolitik verkar påverka 

allmänhetens medvetenhet vad gäller språkbruk, men att språkbrukets utveckling främst 
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påverkas av omedvetna influenser, som exempelvis engelska språkets inflytande (Kristiansen 

2010:176f). 

Det intressanta för den här undersökningen är därmed att individer verkar rätta 

sig efter de allmäntagna reglerna, normerna, om de är medvetna om språket, medan 

omedvetenheten påverkar utvecklingen av språket på samhällsnivå mer än det medvetna. 

2.4 Språk och identitet, utbildning och ålder 
I det här kapitlet behandlas först social identitet som en viktig parameter, vilken påverkar både 

en enskild individ och en språkgemenskaps språk och uttryck. Sedan presenteras underkapitlen 

Social identitet och ålder, följt av Hierarkier, status och utbildning. 

Språket hjälper språkbrukaren att kontakta, förmedla sig till och förstå omvärlden, 

och bidrar till individens identitet som tillhörig olika språkgemenskaper, exempelvis ett 

kompisgäng, en familj eller arbetskompisar (Edlund, Erson & Milles 2007:19; Einarsson 

2009:35). De olika språkgemenskaperna inviger i sin tur individen i gruppens normer och 

gruppmarkering(ar), men även i samhällets normer, där uppförande, språk och gester kan vara 

både medvetna och omedvetna (Andersson 1985:29f; Lagerholm 2010:68). En individ kan 

uppvisa olika sociala identiteter, med andra ord versioner av sig själv, i olika interaktioner, 

exempelvis förälder hemma och chef på arbetet (Engblom 2004:20). 

Social identitet och ålder 

En individs språk kan vara en medveten markör av hens sociala identitet, där exempelvis val 

att tala dialekt i ett sammanhang antingen kan öka eller minska avståndet till övriga individer i 

interaktionen (Einarsson 2009:39). Gruppens identitet är beroende av den enskilda individens 

identitet, vilken bidrar till att forma gruppens identitet, och därmed normer, där exempelvis 

deras språkliga variation avslöjar deras socioekonomiska bakgrund eller nationalitet (Edwards 

2009:21). En grupp kan även delas in efter åldersspann, där de olika åldrarna tillför olika 

tidsdokument på språkhistorisk förändring (Einarsson 2009:194). Olika språkgemenskaper 

bidrar dessutom till individens ökade erfarenhet, vilket naturligt ökar individens sociala 

livserfarenheter ju äldre hen blir (Einarsson 2009:194). 

Gruppens språknorm är viktig för gruppens identitet, dels för att verka 

sammanhållande inom gruppen, dels för att särskilja gruppen gentemot andra grupper (Edwards 

2009:21). I gengäld är även interaktionen i de olika grupper en individ tillhör viktig för hens 

sociala identitet, vilket gör varje enskild individ till den unika personen hen är, så att säga en 

blandning av olika språkgemenskaper (Einarsson 2009:41). På ett likartat sätt påverkar en 
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individs språkstil (sätt att uttrycka sig) gruppens språkstil, där språkstilen reflekterar individens 

avkodning av situationen och vad som då är lämpligt att uttrycka, vilket blir extra tydligt i 

formella sammanhang (Edwards 2009:28). 

Engblom kommer i sin forskning fram till att aktiva identitetsskapande processer 

bundna till ett specifikt sammanhang är ”ett strategiskt verktyg /…/ [vilket] skapa[r] 

situationellt funktionella självbilder” (Engblom 2004:189), med andra ord kan individen skapa 

en bild av sig själv hen vill visa upp för omgivningen i ett visst sammanhang. Genom den 

skapade identiteten kan individen välja att solidarisera sig med eller distansera sig från de övriga 

individerna i ett sammanhang, vilket i sig inte behöver ”vara ett uttryck för vem man är” 

(Engblom 2004:190) utan en roll individen väljer. Samtidigt krävs omgivningens acceptans av 

den valda identiteten i den situationella interaktionen för att bli upptagen i gruppgemenskapen, 

speciellt i sammanhang där individen visar upp en oväntad identitet (Engblom 2004:191). 

Därtill blir erfarenhet från en mångkulturell miljö, vilket kan ses som att ha erfarenhet från flera 

olika miljöer, en tillgång och något att vara stolt över (Engblom 2004:190).  

Kahlin visar i sin forskning att individer har ett behov av att kategorisera både sig 

själv och andra människor i grupper, för att förstå och tolka verkligheten runtomkring (Kahlin 

2008:176). Det är även i interaktion med andra individer som förändringar sker, där det 

normativa, liksom tidigare generationers normer, diskuteras och omförhandlas (Kahlin 

2008:92; 188). Åldersanpassning kan handla om stereotyper, där en individ från en generation 

agerar på sätt som hen tror att andra generationer förväntar sig av hen (Håkansson & Norrby 

2017:235). 

Aktuellt för den här undersökningen är att erfarenhet från olika grupper ökar med 

åldern, vilket utvecklar individens sociala identitet. Dessutom bidrar erfarenhet från tidigare 

generationers normativa mönster att förändringar sker över tid, med andra ord drar yngre ge-

nerationer erfarenhet av äldre generationers attityder och beteenden för att förändra framtiden. 

Hierarkier, status och utbildning 

Hierarkier i ett samhälle handlar ofta om status, där individers språkbruk och handlingar kan 

kopplas till exempelvis inkomst och utbildning, vilka i sin tur kan påverka i vilka sociala kretsar 

och sammanhang de rör sig i (Einarsson 2009:160; 162). Tidigare forskning visar att högre 

utbildning har positiv effekt på förmågan att förstå och värderar olika problem och situationer 

(Harring, Lundholm & Torbjörnsson 2017:506). Dessutom kan socialiseringsprocessen i själva 

utbildningen medföra förändrade attityder och ändrade normer (ibid). Med andra ord kan själva 
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utbildningssituationen leda till att individen utökar de sammanhang i vilka hen rör sig i socialt, 

och ingår således i fler språkgemenskaper vilka ger större erfarenhet. 

Ett yrke med högre position kan i sig innebära att individen rör sig mer emellan 

olika sociala steg i samhällshierarkin än en individ från längre ned i hierarkin, och därmed olika 

språkgemenskaper, vilket ger erfarenhet av olika sammanhang (Giles & Powesland 1975:21). 

Därtill innebär formellt språkbruk högre prestige, vilket medför högre status sett ur ett 

normerande samhällsperspektiv och är ofta kopplat till socioekonomisk status, vilket kan 

innebära högre inkomst som kan spenderas på exempelvis kulturella nöjen och resor, med andra 

ord sammanhang som kräver ett mer formellt språk (Einarsson 2009:162; Giles & Powesland 

1975:11; 21). Ett informellt, mer dialektalt språkbruk anses tvärtom ha lägre prestige vilket 

hänförs till lägre socioekonomisk status (Giles & Powesland 1975:21). 

Ju fler språkgemenskaper en språkbrukare ingår i, desto större språklig variation, 

vilket innebär att hen har större förmåga att kommunicera med andra individer uppåt, nedåt och 

i sidled i de sociala hierarkierna (Einarsson 2009:164). En individ bör ”kunna uttrycka sig på 

olika sätt i olika språkgemenskaper och i olika situationer.” (Einarsson 2009:211), där de 

vedertagna normerna kan skilja sig från sammanhang till sammanhang. Då en individ har bred 

erfarenhet av olika sammanhang tenderar hen ha en stor språklig variation vilket leder till att 

hen anses vara socialt kompetent (Einarsson 2009:164). 

När det gäller den här undersökningen är synsättet att högre utbildning innebär 

högre inkomst intressant. Det innebär att en högre utbildning underlättar för individens 

deltagande i fler språkgemenskaper, vilket då bidrar till den högutbildade individens förväntade 

högre sociala kompetents i formella sammanhang. 

2.5 Språk och kön 
Kön ska i den här undersökningen förstås som en social konstruktion, där det biologiska könet 

förknippas med bland annat roller, normer och förväntningar vilka formar individens köns-

identitet (Ohlsson 2003:23). Begreppen kvinna och man diskuteras ur ett stereotypt 

förhållningssätt, där vanliga föreställningar är att kvinnor är mer ursäktande och pratar (för) 

mycket medan män är motvilliga till ursäkter och är mer tystlåtna (Edlund, Ersson & Milles 

2007:57ff). Stereotypa roller skapar förväntningar hos individerna i en interaktion, där tolkning 

och återskapande av en individs beteende ställs mot förväntade normer (Edlund, Ersson & 

Milles 2007:59). 

Användandet av stereotyper handlar ofta om maktpositioner, där det är 

underordnade grupper som stereotypifieras, vilket kan förklara varför kvinnor anses annorlunda 
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då de jämförs med männens norm (Edlund, Ersson & Milles 2007:59; 62). Mäns samtalsstil 

sägs vara hård, distanserande och handla om kontroll, medan kvinnors samtalsstil tvärtom anses 

vara mjuk och skapa närhet och samhörighet (Edlund, Ersson & Milles 2007:63; Einarsson 

2009:180). Det är också denna skillnad som bidrar till att kvinnor i lägre grad än män anses 

vara auktoritära, vilket i sin tur bidrar till att under- och överordningen bibehålls (Edlund, 

Ersson & Milles 2007:66, Einarsson 2009:180). 

Kvinnor tenderar i högre grad än män tala standardspråk, vilket förknippas med 

prestigefylld språkstil, med hög status, medan män har större benägenhet att tala dialekt än 

kvinnor (Edlund, Ersson & Milles 2007:167; Edwards 2009:68;134; Einarsson 2009:182). 

Därtill tenderar kvinnor att tala mer standardspråk då de känner sig socialt osäkra, för att på så 

vis vinna status och respekt, eftersom de jämfört med män känner sig socialt underlägsna och 

är mer medvetna om sin egen status (Edwards 2009:134). Män däremot, tenderar föredra en 

macho-stil, arbetarklassens lägre språkstil, förknippad med grövre språk, dialekt och svordomar 

(Edwards 2009:68). 

Tidigare forskning bekräftar att förväntningarna på kvinnor och män är olika, 

beroende på kulturella koder och makt- och statusrelationer (Ohlsson 2003:348). Det innebär 

exempelvis att män tillåts skämta i fler situationer än kvinnor, där de sistnämnda förväntas vara 

tillbakadragen i en blandad grupp, men godkänns vara underhållande och verbal i en homogen 

grupp (Ohlsson 2003:348). I tillägg uppmärksammar män enbart män, medan kvinnor 

uppmärksammar både män och kvinnor, ett maktförhållande som medför att de individer som 

ignoreras kan känna sig socialt inkompetenta (Ohlsson 2003:355f). Vidare visas individens 

identitet och roll i maktförhållandet genom hur hen uttrycker sig, vilket bidrar till att 

upprätthålla det strukturella maktförhållandet, med andra ord befäster kvinnor sin undergivna 

roll och män sin överlägsna roll genom hur de uttrycker sig (Ohlsson 2003:356). 

Det postmoderna samhällets påverkan 

Språkvetenskap om kön har sedan 1970-talet blivit ett av de stora språkvetenskapliga områdena, 

och har ofta fokuserats ur ett feministiskt perspektiv med syfte att förbättra kvinnors position i 

ett patriarkaliskt samhälle (Edlund, Ersson & Milles 2007:47; Wojahn 2015:35). De sociala 

förändringarna i det postmoderna samhället har bidragit till en förskjutning gällande språkstil, 

där öppen kommunikation, ett typiskt kvinnligt attribut med kvaliteter att skapa och bibehålla 

relationer, ges företräde i den globala ekonomin för att främja handelssamarbeten (Edlund, 

Ersson & Milles 2007:73) Trots att kvinnlig kommunikation som språkstil har omvärderats, har 
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den stereotypa synen på kvinnan inte förändrats i samma takt (Edlund, Ersson & Milles 

2007:73). 

Kahlins forskning visar att språkförändringar beror på åldrande, där förändring 

sker över tid (Kahlin 2008:177). Wojahn visar i sin forskning om språkförändringar i samhället 

över tid att idogt förändringsarbete ger resultat, och hänvisar till feministisk språkaktivism, 

vilken genom åren ifrågasatt exempelvis heterokönade normer (idén att det bara finns manligt 

eller kvinnligt kön) och kategorialkönade normer (idén att alla har ett kön), vilket bidragit till 

förändrade attityder (Wojahn 2015:238f). Forskningen visar att språkförändringar kan förändra 

sociala strukturer, eftersom de är skapade i en viss diskurs, med andra ord så skapas förändring 

genom att lyfta frågan i rätt sammanhang (Wojahn 2015:239). Sett över tid sker förändringarna 

beroende på vilket fokus aktivisterna anlägger, vilket så småningom bidrar till att skapa nya 

normer, där exempelvis det könsneutrala pronomenet hen blivit allt mer accepterat (Wojahn 

2015:239f). 

I relation till den här undersökningen är det intressant att belysa att kvinnor är mer 

benägna att anpassa sig till en högre makthierarki än män är, något som verkar orubbligt trots 

de senaste årtiondenas jämlikhetsarbete. Däremot syns en förskjutning mot en mer öppen 

kommunikativ språkstil, vilken historiskt sett är typiskt kvinnlig, även bland män. 

3 Metod och material 
Metod och materialkapitlet redogör för tillvägagångssättet som användes för att undersöka hur 

individer anpassar sitt språkliga uttryck när de ska gå på toaletten i de tre olika sammanhangen, 

samt medvetandegraden av deras ackommodation. Kapitlet utgörs i tur och ordning av 

avsnitten: val av metod, urval och avgränsningar, forskningsetiska aspekter, genomförande, 

tillförlitlighet, databearbetning och analysmetod samt slutligen metodkritik. 

3.1 Val av metod 
Det här är en språksociologisk undersökning som fokuserar på frågorna om hur individer inter-

agerar med andra samt hur sammanhang påverkar hens beteende. Det är specifikt området 

språklig variation, där individuella och situationella uttryckssätt undersöks. En språk-

sociologisk undersökning har som intention att tolka och förklara språkets och samhällets 

påverkan på varandra, där det språksociologiska kan relatera till exempelvis språklig variation, 

språk och kön, attityder eller ackommodation (Lagerholm 2010:66; Einarsson 2009:12). 

Språklig variation, eller språkvariation, innebär att individer växlar språk beroende på situation 
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och syfte, där exempelvis situationella eller sociala faktorer påverkar språkbrukares sätt att 

uttrycka sig (Lagerholm 2010:68). 

Abduktiv forskningsprocess 

För att finna relevanta teorier under forskningsprocessen har en abduktiv ansats använts, där 

teorierna sökts och prövats allt eftersom undersökningen fortgått. För att förklara vad abduktion 

innebär, vilken kan ses som ett mellanting mellan deduktion och induktion, behöver först 

begreppen deduktion och induktion redogöras för. Deduktion innebär att forskningen baseras 

på en i förväg utvald teori, till vilken det empiriska materialet prövas (Åkerlund 2013:118). 

Induktion innebär i korthet att forskaren först samlar in empiri, vilken sedan provas mot olika 

lämpliga teorier utan hypoteser om resultat. De två forskningsprocesserna är såtillvida 

varandras motsats, dock är sällan forskningsprocessen så enkelriktad. Då är abduktion mer 

lämplig, för att få en forskningsprocess där empiri både prövas mot förutbestämda teorier 

(deduktion) och förutsättningslöst mot lämpliga teorier påvisade av empirin (induktion). 

Följaktligen kan en abduktiv forskningsansats leda till att utgångspunkten är en teori, med andra 

ord deduktion, där det empiriska materialet sedan prövas förutsättningslöst mot andra teorier, 

det vill säga induktion. Den abduktiva forskningsprocessen mynnar ofta ut i ”ny sammansatt 

preliminär teori eller förklaring”, ur vilken nya frågor leder vidare till ”andra teorier och 

jämförelser med andra närliggande teoribildningar och studier.” (Åkerlund 2013:118). 

Till den här undersökningen upptogs sökandet av teorier initialt före starten, där 

exempelvis ackommodation ansågs vara behjälplig i prövningen av individernas medvetenhet 

om anpassning, och prövades mot andra teorier, såsom kön och identitet, allt eftersom 

enkätresultatet bearbetades. Ackommodationsteorin antogs därav deduktivt, funnet i litteratur 

som lästes innan undersökningen utfördes, medan teorierna om kön och identitet kopplades 

induktivt till undersökningen, beroende på vad som återfanns i det empiriska materialet, vilket 

sammanslaget ger en abduktiv forskningsprocess. 

Fullständiga svar inom forskning kräver oändlig mängd relevanta aspekter, varför 

förklaringsaspekten snarare kan vara exempelvis kontrastiv (jämförande) eller predikativ 

(förutsägande) (Persson & Sahlin 2013:130). Undersökningen antog båda perspektiven 

eftersom olika parametrar jämfördes mot olika teorier, exempelvis jämfördes könsaspekt mot 

ackommodationsteori och i resultatet framträdde mönster av språkliga uttryck och handlingar 

som kan bidra med kunskap om hur interaktion i känsliga sammanhang kan se ut. 
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Kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod 

Det här är en kvantitativ undersökning som är baserad på en enkätundersökning. Valet av metod 

gjordes för att nå ett stort antal respondenter och därmed inkassera en stor mängd data under en 

kort tidsperiod. De öppna svarsalternativen möjliggjorde viss grad av kvalitativa analyser, 

exempelvis när det gäller respondenternas medvetenhet om anpassning, ur vilka enskilda 

exempel avhandlades i bland annat diskussionskapitlet (kapitel 5). En enkät är främst 

kvantitativ genom insamlande av data som i sin tur rangordnas, men de enskilda svaren kan 

behandlas kvalitativt i analys- och tolkningsarbetet (Trost & Hultåker 2016:19–21). 

Kvantitativa under-sökningar ger översiktliga resultat, medan kvalitativa ger djuplodande 

resultat (Lagerholm 2010: 30). 

De främsta fördelarna med enkäter är att de dels har goda förutsättningar att nå en 

stor mängd respondenter inom relativt kort tidsspann, dels ger möjlighet till respondentens 

anonymitet (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007:85). Vidare är enkät som forskningsdesign 

lämplig för undersökning av frekvens av olika slag, attitydundersökningar eller insamling av 

mer känsligt material (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007:85). Eftersom en del av under-

sökningens syfte var att granska individers förhållningssätt till ursäktande av privat karaktär i 

olika sammanhang, och att datan dessutom samlades in anonymt, lämpade sig enkätmetoden 

för undersökningen. Därtill kvalificerade sig undersökningsmetoden för mätande av frekvensen 

kring medvetenhet. 

Dessutom kan enkäten ge information om respondenternas kön, geografiska 

tillhörighet, demografiska tillhörighet eller ålder, där samtliga bakgrundsfrågor används isär-

skiljande syfte (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007:91). Den data som samlades in var dels 

bakgrundsinformation om respondenterna, såsom kön, ålder, högsta utbildningsnivå samt nu-

varande försörjningssituation, dels frågor om de tre olika sammanhangen och respondenternas 

grad av medvetenhet i dem. De bakgrundsparametrar som användes i undersökningen var kön, 

högsta utbildningsnivå samt ålder. 

3.2 Urval och avgränsningar 
Enkäten producerades i Google Formulär och skickades ut via sociala medier, främst Facebook, 

och mejl onsdagen den 14 november 2018, och stoppades för inkommande svar den 19 nov-

ember 2018, då tillräckligt stort underlag inkommit. Minsta möjliga antal svar i en enkät bör 

överstiga 100 stycken till antalet (se Bjurwill i Lagerholm 2010:39). Enkäten inbringade 362 

svar, vilket är ett svarsresultat som uppfyller statistiskt godtagbart antal respondenter. 
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Valet att sprida enkäten via sociala medier motiverades av praktiska skäl, dels då 

virtuella medier bidrar till stor spridning, dels med tanke på respondentens enkla access och 

valfrihet att svara på enkäten. ”Sociala media är mycket kraftfulla verktyg och man kan utnyttja 

delar av den kraften för att bli en mer effektiv forskare och för att spara tid och pengar, framför 

allt under datainsamlingen.” (Bell & Waters 2016:167). För att undvika för få antal 

respondenter, delades enkäten på Facebook och genom mejl. På min sida på Facebook delades 

enkäten offentligt, vilket medförde att elva vänner i sin tur kunde dela enkäten till sina vänner. 

Enkäten delades dessutom i de offentliga Facebook-grupperna Mangskog (613 medlemmar) 

och Edanemotionärerna (123 medlemmar), vilka båda två är lokala Arvikagrupper med 

blandad socioekonomisk-, köns- och åldersspridning, samt i den slutna Facebookgruppen 

Svensklärarna, bestående av 14 497 medlemmar vilka är aktiva eller pensionerade lärare eller 

lärarstudenter. Förutom dessa grupper mejlades enkäten också till gamla arbetskamrater på 

Kyrkebyskolans mellan- och högstadium. 

Urval och avgränsningar i det empiriska materialet 

När det gäller analys av empirin gjordes följande urval och avgränsningar för att begränsa 

undersökningen. 

I könsaspekten användes de två mest förekommande könen, kvinna (302 stycken) 

och man (55 stycken) i analysen, eftersom de tre övriga posterna osäker, annat och vill inte 

svara sammanlagt uppgick till 5 stycken av totalt 362 respondenter. Det innebar att 357 

respondenter jämfördes när det gällde könsaspekten. Det påverkade i låg grad diagram och 

tabeller där könsaspekten inkluderades. För att jämställa de båda könens svar omräknades de 

till procentsatser, vilket bidrog till att jämförande analyser kunde utföras. Jämförelsen 

presenterades med jämna procenttal, utan kommatecken, eftersom urvalet var för magert för att 

appliceras på en större massa. Det medförde att skillnaderna i antal kunde vara större än i 

procenttal, vilket då hade sin förklaring i avsaknad av decimaler. Uträkning av procentsatser 

”korrigerar för ojämnheter” och gör ”jämförbarheten större” (Trost & Hultåker 2016:153). Små 

skillnader i procentsatser, som exempelvis decimaler, bör undvikas (Trost & Hultåker 

2016:155). 

Valet att använda könsaspekten i undersökningen trots stor skillnad i antal 

kvinnliga (302 stycken) och manliga (55 stycken) respondenter, baserades på rekommenda-

tionen av minst 100 stycken medverkande för statistiskt säkerställt resultat (Lagerholm 

2010:39). Kalkylerat att hälften av rekommendationen var kvinnor och hälften män, och därmed 
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50 stycken per kön, översteg antalet män rekommendationen. För att göra svaren jämförbara 

användes dock procentsatser och inte antal i analysen. 

I de öppna svaren ifrån de tre olika sammanhangen koncentrerades analysen på 

de två mest frekvent förekommande svarsalternativen i privat och offentligt sammanhang. För 

utförligare beskrivning av nycklar, se tabell 2 sidan 24. Det innebar rakt på sak (183 svar) och 

1 omskrivning (99 svar) i privat sammanhang, 1 omskrivning (129 svar) och 2 omskrivningar 

(126 svar) i offentligt sammanhang. I högtidligt sammanhang motsvarade det 2 omskrivningar 

(146 svar) och 1 omskrivning (39 svar). Valet av de två nycklarna gjordes för att förenkla 

jämförelsen, även om det innebar att den näst högsta nyckel, ursäkt utan orsak (44 svar), i 

högtidligt sammanhang utelämnades (nu jämfördes istället nyckeln på plats nummer tre). Det 

påverkade dock inte utfallet av resultatet, då tendensen kunde klarläggas ändå. 

För att göra empirin över medvetenheten i de tre sammanhangen mer överskådlig 

och lätthanterlig förkortades svarsalternativen enligt följande: ”Mycket, jag tänker nästan alltid 

på hur jag pratar i olika situationer.” till Mycket, ”Ganska, jag försöker anpassa mig efter 

situationen och tänker på det ibland.” till Ganska, medvetet, ”Ganska, jag försöker anpassa mig 

men mer omedvetet utan att tänka på det.” till Ganska, omedvetet, ”Inte alls, jag pratar som jag 

gör utan att tänka på det.” till Inte alls samt ”Vet inte, jag har aldrig tänkt på om jag gör någon 

skillnad eller inte.” till Vet inte. 

Med avseende på medvetenhet i de olika sammanhangen reducerades följande 

antal på grund av dubbelmarkering i svarsalternativen: 6 kvinnor från privat sammanhang, 1 

man och 4 kvinnor från offentligt sammanhang samt 5 kvinnor från högtidligt sammanhang, 

vilket innebar att antalet undersökta var 356 stycken i privat sammanhang, 357 stycken i 

offentligt sammanhang respektive 357 stycken i högtidligt sammanhang. Det påverkade i liten 

skala diagram och tabeller där medvetenhet medverkar som parameter. 

I fråga om högsta utbildningsnivå avgränsades de jämförande utbildningsnivåerna 

till gymnasium (74 stycken) och högskola/ universitet (258 stycken), vilket gav att 

undersökningen på utbildningsnivån gällde 332 respondenter. De bortreducerade högstadium 

(7 stycken) och annan eftergymnasial utbildning (23 stycken) avfärdades på grund av lågt 

deltagande. Även här användes procentsatser för att få jämbördig statistik att analysera. En 

högre utbildning är svår att särskilja från andra parametrar som inkomst och social klass, när 

det gäller påverkansgrad (Harring, Lundholm & Torbjörnsson 2017:506). I den här 

undersökningen används utbildning som parameter på grund av tillgänglighet och val av 

empiriska frågor, men de två parametrarna inkomst och social klass kan i en vidare under-

sökning behöva specificeras, då de är nära varandra ur sociolektsynvinkel. 
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Valet att använda de tre mest frekventa åldersgrupperna 21–30 år (86 stycken), 

31–40 år (100 stycken) samt 41–50 år (82 stycken), med totalt 268 respondenter, berodde även 

det på förenkling av undersökningen. För jämförbara data presenterades även de i procentform. 

3.3 Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innebär att samhället och dess medborgare ska 

känna sig trygga med att forskning bedrivs på ett etiskt sätt, där forskningskravet bland annat 

innebär att forskningen utvecklar kunskaper av hög kvalitet, samt där individsskyddskravet 

beskyddar individerna mot exempelvis otillbörlig skada (Vetenskapsrådet 2002:5). Under-

sökningen följde rekommendationerna avseende forskningskraven och individskyddskraven 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Det 

sista individsskyddskravet, nyttjandekravet, är inte aktuellt för den här undersökningen, varför 

endast de tre övriga beaktas. 

Informationskravet innebär att de svarande ska informeras om syfte, frivillighet 

samt att de inte behöver fullfölja undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:7). Därtill ska institut-

ion och forskarens namn vara väl synliga, för att underlätta kontakt (ibid). I inledningen av 

enkäten presenterades mitt namn, Karlstads universitet samt undersökningens karaktär och 

syftet med undersökningen. En fördel med elektronisk enkät är att den alltid går att avsluta utan 

att fullföljas, vilket ligger helt i informationskravets linje. Däremot underrättades de svarande 

inte om var och hur forskningsrapporten kommer att publiceras. Detta påpekade en av 

respondenterna i enkätens sista fråga övrigt, medan en annan svarande tog saken i egna händer 

och meddelade sin e-post för att bli delgiven resultatet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ta aktiv ställning till sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Detta krav uppfylls till fullo genom de sociala mediernas karaktär: 

om en möjlig respondent väljer att inte besvara enkäten väljer den helt sonika att inte medverka, 

medan den som vill medverka svarar och kan sedan i sin tur aktivt uppmana nya respondenter 

att delta genom att dela undersökningen på sin Facebook-sida. Något som kan vara 

problematiskt med samtyckeskravet är att respondenten ska kunna begära att elimineras från 

forskningsmaterialet (Vetenskapsrådet 2002:10). Samtliga respondenter är anonyma, vilket är 

en av Vetenskapsrådets (ibid) potentiella elimineringsåtgärder, varför svårigheten blir att 

återfinna just den enskildes svar, så vida hen inte vet sin exakta formulering eller tidpunkt för 

inlämnande. Nu bör inte detta vara ett större problem för den här undersökningen, eftersom den 

är liten och därtill inte är återkommande, vilket exempelvis intervjuer kan vara. Undersöknings-
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metoden innebär inte heller något beroendeförhållande mellan forskare och respondenter, vilket 

kan vara ytterligare en risk enligt Vetenskapsrådet (ibid). 

Konfidentialitetskravet innebär att den svarandes personuppgifter och andra etiskt 

känsliga uppgifter ska hanteras med största möjliga varlighet för att inte komma i orätta händer 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Den här undersökningen samlar inte in några personuppgifter, utan 

är helt anonym. Respondenternas trygghet i att vara anonyma var avhängig för genuina svar i 

de öppna frågorna. För att uppnå det förtydligades anonymiteten i enkätens inledning. I tillägg 

började enkäten med uppvärmande bakgrundsfrågor, innan de känsliga frågorna tog vid. 

Enkäter bör börja med enkla frågor för att sedan övergå till svårare frågor, vilka kan uppfattas 

som känsliga eller kontroversiella (Lagerholm 2010:40). Att empirin från de öppna svaren 

kodades överensstämmer med konfidentialitetskravet. I de fall där den respondenter frivilligt 

lämnade personuppgifter i sista övrigt-frågan, exempelvis /Intressant ämne och det hade varit 

intressant att läsa :) Du får gärna skicka din uppsats till…/1, eller där empiri användes som 

exempel i kapitel 4 Resultat och kapitel 5 Diskussion, låg ansvaret att anonymisera de upp-

gifterna hos mig. Därför uppgavs inte några andra identitetsmarkörer hos de svarande förutom 

den eller de parametrarna som diskuterades i det avsnittet. 

För att eliminera möjliga etiska dilemman i enkäten har frågan om exempelvis 

kön mångfacetterats dels genom uttrycket identifiera, dels med svaren kvinna, man, annat, 

osäker samt vill inte svara. Samtliga är medvetna formuleringar för att minimera utsatthet. När 

det gäller högsta utbildning samt nuvarande försörjningssituation, är de medvetet placerade i 

kronologisk respektive alfabetisk ordning, för att undvika eventuella värderingar. 

3.4 Genomförande 
Undersökningen är inspirerad av en uppgift från Rakel Johnsson i språklig variation från 

delkurs 4, Språkvariation i kursen Svenska III med didaktisk inriktning, på Karlstads universitet 

höstterminen 2017 (Lärarutbildningsnämnden 2016). Resultatet från uppgiften väckte ett 

intresse hos mig om individers medvetenhet om sin egen ackommodation i olika sammanhang. 

En vidareutveckling av uppgiften från år 2017 innebar en mer djupgående analys och ökade 

kunskapen om medvetandegraden i olika sammanhang hos respondenterna. Den tidigare 

uppgiften betraktades som en pilotstudie inför den här undersökningen, och gav många 

lärdomar, som exempelvis vikten av tydlighet i enkätfrågorna, inför genomförandet av den här 

större undersökningen. 

                                                 
1 För att särskilja exempel hämtade från undersökningens enkätsvar från källcitat, används / / som skiljetecken 

från och med nu. 
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Enkäten är baserad på den enkät som användes i uppgiften från år 2017, där 

bakgrundsfrågorna och frågorna om medvetenhet var slutna, medan frågorna om uttryck i de 

olika sammanhangen, om eventuella skillnader samt övrigt var öppna. Enkätfrågor kan skilja i 

karaktär, från slutna till öppna, där det första innebär exempelvis kryssfrågor medan det 

sistnämnda innebär att respondenten får skriva med egna ord (Björkdahl Ordell & Dimenäs 

2007:91f). Slutna frågor är enklare att besvara, men svårare att skriva för forskaren på grund av 

tolkningsrisk, medan öppna frågor ger mer information men kan upplevas tyngre att besvara av 

respondenten, som då kan undvika att svara, samt ökar tolkningsarbetet för forskaren (Björk-

dahl Ordell & Dimenäs, 2007:91f). Valet av öppna frågor till respondenternas egna 

kommentarer var avhängig tanken om opartiskhet, att forskaren ej ska sätta ord i mun på 

deltagarna. De öppna frågorna gav dessutom en bredd i exemplen på språkliga uttryck och 

handlingar för att signalera toalettbesöken. 

För att öka förståelsen och bättre kunna utröna eventuella tendenser om 

respondenternas medvetenhet, justerades enkätfrågorna från pilotenkäten något. Bland annat 

förtydligades frågorna, dels genom mer anpassade semantiska uttryck, dels genom tydligare 

exempelsammanhang för att styra respondenterna att förstå vad som efterfrågades. Exempelvis 

var frågan om hur de svarande uttrycker sig när de ska gå på toaletten i de olika sammanhangen 

formulerad: 

”Tänk dig att du befinner dig i ett sällskap och ska meddela att du behöver gå på 

toaletten. Hur uttrycker du dig om du befinner dig I ETT PRIVAT SAMMANHANG, 

exempelvis hemma med familjen eller med nära vänner?” 

Tanken bakom formuleringarna av de första två meningarna, där meddela och uttrycka har 

snarlika innebörd, var att minimera risken att den svarande inte skulle förstå att hen på något 

sätt skulle förmedla ärendet för de närvarande. Sammanhangens versaler förstärkte art av 

sammanhang för respondenten (och berodde på Google Formulärs brist att inte kunna 

fetmarkera texten). Därtill placerades frågan om medvetenhet efter varje sammanhang, vilket 

gav en dimension till det empiriska materialet för att stödja undersökningens fokus på grad av 

medvetenhet vid privat, offentligt och högtidligt sammanhang. I tidigare enkät fanns frågan 

enbart med en gång efter de tre olika sammanhangen, trots att respondentens medvetenhet om 

att hens eget språk kan variera i olika sammanhang. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007:92) 

förordar vikten av att separera olika frågor, och att undvika att blanda ihop dem i samma fråga 

och/ eller påståenden. 
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För att inte gå miste om tidigare skrivet men bortvalt material, skapades nya utkast 

daterat med datum allt eftersom arbetet fortskred. Det möjliggjorde tillbakablickar på 

meningskonstruktioner, kommentarer och funderingar. 

När det gällde hanteringen av det empiriska materialet, skedde det främst i 

Microsoft Excel, medan vissa uträkningar genomfördes i Google Kalkyl. Tabeller och diagram 

kopierades sedan in i det senaste utkastdokumentet. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Valet av enkät som metod kan anses tillföra undersökningens resultat både reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet). Reliabilitet handlar om undersökningens repeterbarhet, 

det vill säga att resultat är samma varje gång den utförs, medan validitet bekräftar att metoden 

mäter det den ska mäta, med andra ord att metoden är lämpad för ändamålet (Rienecker & Stray 

Jørgensen 2017: 275). 

Utformningen av enkäten bearbetades noggrant, mycket tack vare tidigare 

utvärdering av pilotuppgiften, för att undvika missförstånd och oklarheter och därmed 

förväntades repeterbarheten vara hög.  De öppna frågorna möjliggjorde opartiskhet i respond-

enternas kommentarer, vilket därmed ökade reliabiliteten. Reliabiliteten beror på hur frågorna 

är ställda, där tolkningar kan göras både av respondenten och av forskaren (Björkdahl Ordell & 

Dimenäs 2007:91). För att minimera tolkning av frågor, bör de både vara relevanta samt ställda 

som ett påstående eller fråga där det inte råder några tvivel om vad som efterfrågas, vilket även 

ökar validiteten (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007:91). 

Utformningen av enkätens frågor speglade undersökningens frågor väl, vilket 

innebar att de gav svar på hur respondenterna ursäktade sig när de skulle gå på toaletten i tre 

olika sammanhang samt om deras grad av medvetenhet om sin anpassning. Enkäter är lämpade 

att se samband, beroende på väl avvägda frågor vilka då ökar validiteten (Björkdahl Ordell & 

Dimenäs, 2007:91). Däremot fanns en risk för snedfördelning av respondenternas högsta 

utbildningsnivå på grund av urval av respondentgrupper, läs vidare i avsnitt 3.7 Metodkritik. 

Metoden är avgörande för den slutsats som ska presenteras (Rienecker & Stray Jørgensen 2017: 

275). 

3.6 Databearbetning och analysmetod 
Enkätsvaren till undersökningen bearbetades genom Google Kalkylark, dit undersökningen 

från Google Formulär transformerades, och Microsoft Excel, dit undersökningen laddades ner 

från Google Formulär. Det sista programmet valdes utifrån användarsmidighet och funktion-
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alitet vad gäller kompabilitet med skrivprogrammet Microsoft Word där undersökningen 

skrevs, men eftersom programmet misslyckades med att transformera större mängder text till 

data, exempelvis från frågorna om medvetenhet, krävdes en bearbetning av de frågorna i 

Google Kalkylark (vilket hade den tolkningsförmågan att transformera text till data). Den datan 

kopierades sedan in i Microsoft Excel var den bearbetades till tabell- och diagramform, vilka 

sedan klipptes in i undersökningsdokumentet. Genom enkäter samlas material in vilka kan 

transformeras till kvantitativa data (siffror) vilka i sin tur kan redovisas i exempelvis grafer eller 

figurer (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007:82, 94ff). 

Empirin tilldelades först identitetsnummer, för att underlätta dels access vid 

eventuella fel, dels sökningar vid arbetet med empirin. Identitetsnummer eller löpnummer 

hjälper till vid hantering av empirin (Trost & Hultåker 2016:128). Vidare delades empirin upp 

i olika flikar i kalkylprogrammen, för att underlätta hantering och uträkningar och göra empirin 

överskådlig. 

När det gällde de öppna frågorna om hur respondenterna uttryckt sig i de tre olika 

sammanhangen, kodades de till siffror för att underlätta sammanställning. Kodning medför att 

viktiga frågor sorteras i olika kluster (grupperingar), vilket möjliggör analys och vidare 

diskussion av datan (Bell & Waters 2016:253). Kodning innebär även att empirin kan 

klassificeras enligt en kodningsram, det vill säga övergripande kategorier, och ett antal nycklar, 

med andra ord underkategorier (Bell & Waters 2016:255). Den kodningsram som utarbetades 

till undersökningen grundades på sammanhangen privat, offentligt och högtidligt. Utifrån de 

tre sammanhangen sorterades empirin från de öppna frågorna in i en övergripande under-

kategori, kategori 1 samt en detaljerad underkategori, kategori 2. 

Kategori 1 delades in i de övergripande nycklarna rakt på sak, förmildrande 

uttryck och inget, vilka i kategori 2 sedan uppdelades i de specifika nycklarna ärende och lokal 

(rakt på sak), 1 omskrivning, 2 omskrivningar, 3 el. fler omskrivningar, ursäkt utan orsak och 

eufemism (förmildrande uttryck) samt inget och inväntar paus (inget) på mikronivå. Ärende 

och lokal representerades av raka uttryck såsom /Jag går på toa/ eller /Jag ska bajsa/. Antalet 

omskrivningar syftade på förmildrande uttryck och innefattade verb som måste och behöver, 

tidsangivelser som strax tillbaka och en stund, adverben bara och jämt (värmländskt bara) samt 

ursäkta-uttryck i kombination med övriga, medan ursäkta utan orsak ansågs vara en egen 

parameter, och slutligen syftade eufemism på förskönande omskrivningar, som pudra näsan 

eller damrummet. På den sista inget-nivån ansågs inget samt inväntar paus inte kräva djupare 

förklaring. Därtill skapades nyckeln övrigt, vilken exemplifierades genom respondentens 
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osäkerhet på hur hen brukade uttrycka sig, exempelvis /Vet inte/, eller att respondentens svar 

var otydligt, exempelvis /Säger som det är/. Se tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 Kodningsram baserad på de övergripande kategorierna privat, offentligt och högtidligt sammanhang, där nycklar 

från de öppna frågorna om uttryck sorterats i övergripande nycklar (kategori 1) samt specifika nycklar (kategori 2). 

Kategori: 
Privat, offentligt och högtidligt 

sammanhang 

Exempel på språkliga uttryck och 

handlingar: Nycklar: Kategori 1 Kategori 2 

Rakt på sak Ärende/ Lokal Jag måste bajsa el. Jag går på toa 

Förmildrande 

uttryck 

1 omskrivning Ska bara gå på toa 

2 omskrivningar Ursäkta mig, kommer strax 

3 el. fler 

omskrivningar 

Ber om ursäkt, men jag behöver gå iväg en 

sväng 

Ursäkt utan orsak Jag ursäktar mig utan att förklara varför 

Eufemism Jag pudrar näsan el. Jag går på damrummet 

Inget 

Inget 
Jag skulle nog inte ens uttrycka något utan 

smyga iväg 

Inväntar paus 
Då lämnar man inte bordet förrän värden reser 

sig upp 

 Osäker Vet inte 

 

Prioriteringen med nio nycklarna gjordes eftersom färre antal nycklar förenklade 

undersökningen och möjliggjorde en inbördes jämförelse av de öppna frågorna. Rangordningen 

i skalan från grövre (rakt på sak) till finare (inget) uttryckssätt underlättade analys och vidare 

diskussion (se vidare kapitel 4 Resultat) och baserades dels på en överblickande jämförelse av 

frekventa svar i de tre olika sammanhangen, där just förmildrande uttryck var mångnyanserade, 

dels på min egen uppfattning av accepterade eller oaccepterade normer när det gäller språkliga 

uttryck och handlingar. En rangordningsskala ordnar svaren utifrån olika skalsteg, ofta genom 

motsatsvariabler (Trost & Hultåker 2016:19). 

I de fall där flertalet nycklar påträffades i svaret prioriterades den nyckel som kom 

högst upp i skalan grövre – finare uttryckssätt, där exempelvis bara i /Ska bara gå på toa/ 

överträffade toa, eller där ursäkta och bara prioriterade före toan i uttrycket /Ursäkta mig, ska 

bara gå på toan/ eller där eufemismen pudra näsan företrädde ursäkta i /Ursäkta, jag måste 

pudra näsan/. I de fall där respondenten uppgett flera alternativ har det först angivna prioriterats, 

exempelvis inte alls i /Inte alls. Jag bara går, eller möjligtvis säger jag att jag ska på toa/. Se 

tabell 2 ovan. 
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Mikro-, meso- och makronivåer i det empiriska materialet 

Respondenternas öppna svar och medvetandegrad i de tre olika sammanhangen privat, 

offentligt samt högtidligt sammankopplades i tillägg till forskningsnivåerna mikro, meso och 

makro. Först sorterades kategorierna in i grad av interaktion jämfört med forskningsnivåerna, 

för att sedan analyseras utifrån kvantitativ respektive kvalitativ forskningsmetod. På mikronivå 

innebär grad av interaktion hur individen upplyser de närvarande om sitt ärende, exempelvis 

/Jag ska bara gå på toa/, på mesonivå upplyser värden (exempelvis utbildaren eller chefen) 

individen när det är paus, exempelvis /Ser till att gå i paus/ samt på makronivå att regelverk styr 

individ eller grupp, på exempelvis en arbetsplats. 

Öppna svar med kvantitativ metod innebar på mikronivå indelning i nycklar och 

på meso- och makronivå jämfördes de med parametrarna kön, högsta utbildningsnivå och ålder. 

Mikronivån på öppna svar med kvalitativ nivå medförde att individuella svar analyserades, 

medan det på makronivån företogs jämförelser med parametrarna kön, högsta utbildningsnivå 

och ålder. Här berördes inte mesonivån. När det gällde medvetenhet, kvantitativ metod och 

mikronivå kategoriserades graden av respondenternas medvetenhet, medan det på meso- och 

makronivå utfördes jämförelser med parametrarna kön, högsta utbildningsnivå och ålder. 

Slutligen berörde medvetenheten med kvalitativ metod mikronivån genom analys av 

individuella svar samt mesonivån genom kategorisering i olika grader av medvetande. Se tabell 

3 nedan. 

Medvetenhetsfrågorna krävde inte vidare indelning i nycklar eftersom de 

sorterades i en rangordningsskala från mycket medveten till vet inte i enkäten. 

 

Tabell 3 Grad av interaktion utifrån forskningsnivåerna makro-, meso- och mikroperspektiv på respondenternas öppna svar 

och grad av medvetenhet i privat, offentligt samt högtidligt sammanhang. 

Forskningsnivå: Mikro Meso Makro 

Grad av interaktion Individ upplyser 

sällskap om ärende 

Sällskap upplyser individ 

vid ärende 

Regelverk styr individ och 

grupp 

Öppna svar 

kvantitativ metod 

Indelning i nycklar Jämförelse med 

parametrarna kön, 

utbildningsnivå & ålder 

Jämförelse med 

parametrarna kön, 

utbildningsnivå & ålder 

Öppna svar 

kvalitativ metod 

Individuella svar Jämförelse med 

parametrarna kön, 

utbildningsnivå & ålder 

 

Medvetenhet 

kvantitativ metod 

Kategorisering Jämförelse med 

parametrarna kön, 

utbildningsnivå & ålder 

Jämförelse med 

parametrarna kön, 

utbildningsnivå & ålder 

Medvetenhet 

kvalitativ metod 

Individuella svar Kategorisering  

 

Analyserna redovisades i tabell- eller diagramform i kapitel 4 Resultat. 
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3.7 Metodkritik 
Svaga länkar i undersökningen var urvalet av respondenter genom dels Facebookgruppen 

Svensklärarna samt mejlet till Kyrkebyskolan. Det fanns en risk för snedfördelning i svaren, då 

de flesta av de respondenterna troligtvis är högskole- eller universitetsutbildade. Dessutom var 

deltagarna från Facebookgruppen Svensklärarna sannolikt mer medvetna (genom sin utbild-

ning) om sitt språk jämfört med övriga befolkningen. Förmodligen påverkades inte ursäkta mig-

svaren ifrån Kyrkebyskolan, eftersom det finns fler än bara svensklärare där, men däremot 

utbildningsstatistiken, då de har en hög behörighetsandel. Eftersom antalet respondenter från 

dessa grupper är okänt, då undersökningen är anonym, är det ovisst om det alls påverkat 

resultatet. 

Efter noga övervägande inkluderades därmed de här två grupperna för att öka 

antalet svar, då oron att inte komma upp i statistiskt säkerställt 100 stycken svar övervägde 

risken för snedfördelning. Ytterligare argument för att behålla respondentgrupperna var att även 

deras svar är reella, och att de ändå säkerställdes statistiskt enbart för just den här under-

sökningen. En förutsättning för att det skulle säkerställas var att diskussionen förhöll sig till den 

grupp av respondenter som svarade utan försök att transformera resultatet på en större massa. 

Eftersom urvalet styr respondenterna, och de i sin tur är frivilliga, kan resultatet ifrån en enkät-

undersökning inte generaliseras utan påvisar enbart svarsresultatet hos just den respondent-

gruppen i just den kontexten (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007:87). Studentuppsatser är 

alldeles för små i omfång för att kunna generaliseras (Lagerholm 2010:23). 

När det gäller kodning av empiri, bortprioriterades nyckeln kroppsspråk, vilket i 

de finare sammanhangen gärna kombinerades med en ren ursäkt, exempelvis /”Jag skulle 

behöva avvika lite snabbt” med höjda ögonbryn och ett leende så alla fattar/. För att ha fått 

tillförlitlig empiri gällande kroppsspråk hade frågan om det uttryckligen behövts specificerats i 

enkäten. 

I avseende enkätens utformning, påverkades frågorna om medvetenhet till viss 

del av att respondenterna kunde välja flera alternativ. Det var ett nybörjarmisstag som i fram-

tiden leder till bättre genomarbetade enkäter. 

Ytterligare betänksamhet när det gäller själva enkätens varande, är att frågorna i 

sig kan ha påverkat respondenternas medvetenhet. Exempelvis kommenterar en respondent 

frågan om varför de eventuellt gjort skillnad på de olika sammanhangen: /Eftersom jag var 

tvungen att tänka efter hur jag skulle säga det! Tror ändå att det inte skulle skilja sig mycket om 

hur jag uttrycker det! (Blir aldrig grov i munnen även om det bara är familjen) /. 
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I undersökningens sista fråga övrigt framkom en brist i exempelmeningen från en 

respondent, vilken hen menade styrde respondenterna till ett visst sorts svar: /Vet ej om jag tror 

att du konmer få så stor variation med den exempelmeningen som du har valt eftersom många 

säger väldigt liladant där. Om det är vad du är ute efter finns det en stor vinkling i uppsatsen 

som du behöver ta hänsyn till/. Exakt vad hen menar är svårt att veta, men gissningsvis är det 

uttrycket Hur uttrycker du dig om du befinner dig… som hen menar vinklar tankarna mot att 

respondenten var tvungen att säga något och att inte säga något därmed var uteslutet. Flera 

respondenter (29 stycken i privat, 5 stycken i offentligt samt 12 stycken i högtidligt samman-

hang) har uppgivit att de utan ett ord lämnar sällskapet för sitt toalettärende. Formuleringen 

uttrycker föregicks av en mening med meddela, med intentionen att förtydliga att respondenten 

på något sätt skulle förmedla sitt ärende för de närvarande. Eftersom det ändå uppfattades 

otydligt, blev det en lärdom inför nästa undersökning. 

4 Resultat 
I resultatkapitlet redogörs de delar där intressanta fynd för undersökningen gjorts i det 

empiriska materialet hänseende respondenterna språkliga uttryck i privat, offentligt och 

högtidligt sammanhang samt respondenternas medvetandegrad vad gäller normanpassning. Det 

är ett omfattande material vars frågor kopplas till parametrarna kön, med fokus på kvinna och 

man, högsta utbildningsnivå, med fokus på gymnasium och högskola/ universitet, samt ålder. 

Empirin behandlas kvantitativt, genom redovisning av respondenternas svar som grupp på 

mesonivå. 

Först beskrivs den data som är intressant för undersökningen, där exempelvis 

likheter och skillnader påpekas. Det innebär att alla värden inte kommer diskuteras, men i de 

flesta fall finns tabeller att se och jämföra med i bilagorna. Sedan följer en visuell bild i form 

av antingen tabell eller diagram att följa till beskrivningen. 

4.1 Resultat utifrån privat, offentligt och högtidligt 

sammanhang 
I det här kapitlet redogörs resultatet från utvald empiri ifrån privat, offentlig och högtidligt 

sammanhang. Först beskrivs analyssvar utifrån de öppna svaren och sedan medvetenheten i de 

olika sammanhangen. 
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Resultat öppna svar utifrån sammanhang 

Nedan följer linjediagram med inkluderad tabell över den data som transformerats utifrån 

respondenternas öppna svar om hur de ursäktar sig i de tre sammanhangen. Fördelningen av 

nycklar från de öppna frågorna om respondenternas uttryck från de tre olika sammanhangen 

privat, offentligt och högtidligt finns att läsa i figur 1 nedan. 

I privat sammanhang är 1 omskrivning överlägsen vinnare med 183 noteringar, 

följt av rakt på sak (99 svar). Kurvorna för offentligt och högtidligt sammanhang följs åt ganska 

väl, där offentligt toppnoterar på 1 omskrivning (129 stycken) med 2 omskrivningar (126 

stycken) på andra plats. I högtidligt sammanhang toppnoterar 2 omskrivningar (146 stycken) 

och med ursäkt utan orsak (44 stycken) på andraplats, med 1 omskrivning (39 stycken) på 

tredjeplats. Det innebär en förskjutning från grövre till finare uttryck ifrån privat till högtidligt 

sammanhang. 

 

 

Figur 1 Fördelning av nycklar från de öppna frågorna om uttryck i privat offentligt samt högtidligt sammanhang i antal. 

Resultat medvetenhet utifrån sammanhang 

Här redovisas respondenternas medvetenhet i privat, offentligt respektive högtidligt samman-

hang. För att göra det överskådligt att se tendenser skapades ett linjediagram med samtliga tre 

sammanhang. I bilaga 2 ses en tabell över jämförelsen i medvetenhet från respondenterna i 

privat, offentligt & högtidligt sammanhang i antal. 

I figur 2 nedan sammanställs medvetenheten från de tre olika sammanhangen i 

linjediagram med tydliggörande procentsatser. Det syns en tydlig ökning av medvetenhet ifrån 

det privata sammanhanget (heldragen kurva) till de båda andra sammanhangen. När det gäller 
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det privata sammanhanget är kurvan relativt plan, och där skiljs medvetenheten åt rejält där de 

tre toppnoteringarna inte alls (31%), ganska medvetet (28%) och ganska omedvetet (24%) 

innebär att respondenterna tenderar att göra olika. De offentliga (prickad kurva) och högtidliga 

(streckad kurva) sammanhangen har en tydlig förskjutning mot ganska medveten (offentligt 

45%, högtidligt 47%) eller mycket (offentligt 31% och högtidligt 37%), vilket påvisar en större 

medvetenhet om hur en uppför sig i finare sammanhang. Dem emellan syns även en ökning av 

medvetenheten mot det högtidliga sammanhanget. För fullständiga data, se bilaga 2. 

 

 

Figur 2 Jämförelse medvetenhet i privat, offentligt & högtidligt sammanhang i procent. 

4.2 Resultat utifrån könsperspektiven kvinna och man 
I resultatet av könsperspektiven kvinna och man jämförs först de öppna svaren och sedan 

medvetenhet. Könstillhörigheterna osäker, annat och vill inte säga utelämnas på grund av få 

respondenter (totalt antal svar 15 stycken av 362 respondenter). Diagrammen beskrivs med 

procentsatser per kön för att göra svaren statistiskt jämförbara. Se bilaga 3 för fullständig 

könsfördelning. 

Resultat öppna svar utifrån könsperspektiv 

Nedan följer redogörelse för analyssvar vilka jämför hur kvinnor och män uttrycker sig när de 

ursäktar sig för toalettbesök i privat, offentligt respektive högtidligt sammanhang. Analysen 

koncentrerar sig på de tre mest frekventa nycklarna i privat och offentligt sammanhang, rakt på 

sak och 1 respektive 2 omskrivningar. För att se hela jämförelsen, se bilaga 4. 
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Empirin visar få skillnader mellan kvinnors och mäns svar i de olika 

sammanhangen, indikerar de något är det männens något högre procentsatser i förstavalen. I 

privat sammanhang är 1 omskrivning överlägens vinnare för de båda könen (51% för kvinnor, 

53% för män). Även i offentliga sammanhang är ganska mellan kvinnor och män, med 

toppnoteringar för 1 respektive 2 omskrivningar, även om männens svar (38% respektive 31%) 

skiljer något jämför med kvinnornas jämna svar (båda 35%). I högtidligt sammanhang är 2 

omskrivningar vanligast med toppnotering på 40% för båda könen. Se figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3 Jämförelse mellan de mest frekventa öppna svaren fördelat på kvinna och man i privat, offentligt och högtidligt 

sammanhang i procent. 

Resultat medvetenhet utifrån könsperspektiv 

Nedan följer en redogörelse för respondenternas medvetenhet fördelat på könstillhörigheterna 

kvinna och man i privat, offentligt och högtidligt sammanhang. I bilaga 5 ses antal och procent-

satser ifråga om medvetenhet per kvinna och man i de olika sammanhangen. 

När det gäller könsaspekterna kvinna och man, ses en svag tendens till högre 

medvetenhet hos män när det gäller ganska medvetet-staplarna i samtliga sammanhang: privat: 

män 31% och kvinnor 28%; offentligt: män 48% och kvinnor 44% samt högtidligt: män 53% 

och kvinnor 46%. Kvinnor tenderar istället att ha högre procentgrad av medvetande i de näst 

högsta staplarna mycket medvetet när det gäller offentligt sammanhang (kvinna 31% respektive 

man 26%) respektive högtidligt sammanhang (kvinna 38% respektive man 33%). Följaktligen 

jämnas medvetandegraden ut eftersom de två posterna är de överlägset största vad gäller den 

totala fördelningen av medvetenheten i offentligt sammanhang (kvinna 75%, man 74%) 

respektive högtidligt sammanhang (kvinna 84%, man 86%). 
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I fråga om privat sammanhang, verkar män även där i högre grad än kvinnorna 

tänka sig för hur de uppför sig räknat på den högsta notering ganska medvetet (31%) för män 

medan kvinnorna inte alls uppger sig vara medvetna (32%). Även här jämnas medvetenheten 

ut om de största posterna sammanställs, där posterna ganska medvetet, ganska omedvetet och 

inte alls ger 83% för kvinnor och 81% män. Se figur 4 nedan. 

 

 

Figur 4 Jämförelse medvetenhet kvinna och man i privat, offentligt och högtidligt sammanhang i procent. 

4.3 Resultat utifrån högsta utbildningsnivå 
Nedan följer jämförelse angående grad av medvetenhet utifrån de två mest frekventa högsta 

utbildningsnivåerna gymnasium och högskola/ universitet i privat, offentligt och högtidligt 

sammanhang i procent. Utbildningsnivåerna högstadium och annan efter-gymnasial utbildning 

har bortplockats i resonemanget på grund av lågt deltagande (totalt 30 av 362 stycken). För hel 

förteckning av medvetenheten i samtliga utbildningsnivåer i de olika sammanhangen se bilaga 

6. 

För att underlätta jämförelsen i diagrammet visualiseras gymnasienivån genom 

staplar, medan högskole- och universitetsnivån visas via en kurva. Därtill är privat, offentligt 

och högtidligt sammanhang kronologiskt ordnade från vänster till höger. 

För gymnasieutbildade finns en tydlig högstanotering i samtliga sammanhang, 

med inte alls (39%) i privat sammanhang och ganska ibland i offentligt respektive högtidligt 

sammanhang (42% respektive 51%). Vad gäller högskole- och universitetsutbildade är 

resultatet jämnare fördelat, där ganska ibland (30%), inte alls (29%) och ganska omedvetet 

(22%) ligger inom nio procentenheter i privat sammanhang, ganska ibland (45%) och mycket 
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(35%) i offentligt sammanhang samt ganska ibland (45%) och mycket (41%) i högtidligt 

sammanhang. 

Gymnasieutbildade tenderar ha ökad medvetengrad ju mer formellt 

sammanhanget är, där exempelvis inte alls har 39% i privat, 8% i offentligt samt 3% i högtidligt 

sammanhang och mycket har motsvarande 5%, 15% respektive 26%. Liknande tendens 

återfinns hos högskole- och universitetsutbildade, där mycket ökar (14%, 35%, 41%) medan 

inte alls minskar (29%, 14%, 2%) ju mer formellt sammanhang. Se figur 5 nedan. 

 

 

Figur 5 Jämförelse högsta utbildningsnivå och medvetenhet i privat, offentligt och högtidligt sammanhang i procent. 

4.4 Resultat utifrån individernas ålder 
Nedan följer en förteckning över respondenternas ålder i antal och procentsats. De är intressanta 

i jämförelsen med kön och högsta utbildningsnivå, för att se om det finns tendens till förändrat 

beteende i postmodern tid, vilket görs i kapitel 5 Diskussion nedan. 

 

Tabell 4 Tabell över fördelning av respondenternas ålder 

i antal och procentsats. 

Ålder Antal % 

<20 år 9 2% 

21–30 år 86 24% 

31–40 år 100 28% 

41–50 år 82 23% 

51–60 år 46 13% 

61–70 år 31 9% 

>71 år 8 2% 

Totalt: 362 100% 

 

De mest frekvent förekommande ålders-

grupperna är 21–30 år, 31–40 år samt 41–

50 år, vilka tillsammans består av 268 

individer, eller cirka 74% av de svarande. 

Resultatet koncentreras därför på de 

grupperna. Se tabell 4 till vänster. 
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5 Diskussion med analys och slutsatser 
Nedan analyseras och diskuteras de viktigaste rönen som framkommit ur undersökningens 

empiriska data, vilket besvarar frågeställningarna om hur respondenterna anpassar sitt språkliga 

uttryck när de ska gå på toaletten i de tre olika sammanhangen samt om deras grad av 

medvetenhet om sin anpassning. Först analyseras och diskuteras begreppen ackommodation 

och medvetenhet, tillsammans med resultat om kön, högsta utbildning och ålder. Sedan 

analyseras och diskuteras samband mellan ackommodation och medvetenhet samt samband 

mellan kön, högsta utbildning och ålder, och efter det summeras de viktigaste slutsatserna. 

Avslutningsvis sker en avslutande reflektion. 

Underkapitlen 5.1 Ackommodation och 5.2 Medvetenhet avslutas med en 

koppling till forskningsperspektiven mikro, meso och makro, där det förstnämnda visar 

tendenserna på individnivå, det andra tendenserna på gruppnivå, medan det sistnämnda 

diskuterar om den postmoderna språkpolitiken eventuellt påverkat samhällets normer och 

därmed tendenserna på mesonivå. 

5.1 Ackommodation 
Resultatet visade att respondenterna i de öppna svaren anpassade sitt språkliga uttryck beroende 

på sammanhang. Därmed bekräftades ackommodationsteorin av undersökningens empiri. 

Respondenternas svar visar lägre konvergent ackommodation i det lägsta sammanhanget, 

privat, och högre konvergent ackommodation i de finare sammanhangen, offentligt och hög-

tidligt, vilket innebär att de flesta respondenter anpassar sig efter de normer som de olika 

sammanhangen tillskrivs (se exempelvis Nilsson 2011; Nilsson 2015; Håkansson & Norrby). 

Ett empirisvar från varför respondenterna gjorde skillnad mellan de olika sammanhangen 

bekräftar viljan att ingå i samhörigheten: /För att passa in och bli bekräftad/. En konvergent 

ackommodation innebär att individerna försöker smälta in i det givna sammanhanget vilket 

signalerar en strävan efter att bli accepterad av gruppen, medan divergent ackommodation 

tvärtom visar en motvilja mot gruppen (Giles & Ogay 2007; Dragojevic, Gasiorek & Giles 

2016).  Empirisvar från toalettbesök exemplifierar progressionen från mindre konvergent, där 

det kan innebära att individen går rakt på sak och nämner ärendet eller lokalen, exempelvis /Jag 

går på toa/, till mycket konvergent, där individen till exempel kan ursäkta sig med förmildrande 

uttryck genom omskrivningar eller eufemism, exempelvis /Ursäkta mig, jag ska bara pudra 

näsan/. I exemplen aviserar sändaren sin attityd gentemot mottagaren: den tysta och ursäktande 
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stilen är konvergent, medan den direkta stilen kan tolkas mindre konvergent, nästintill divergent 

beroende på situation. 

Att de flesta av ackommodationerna i undersökningen var konvergenta, och inte 

divergenta, berodde gissningsvis på att frågorna var ställda ur perspektivet att respondenterna 

redan befann sig i ett givet sammanhang, dock utan uttalat upptag i gruppgemenskapen. 

Exempel från empirin från offentligt sammanhang visar hur respondenten tar hänsyn till 

gruppens fortsatta trivsel: /Jag kommer inte kunna fokusera om jag inte får ta en toapaus. 

Kommer tillbaka alldeles strax/, vilket därmed är ett konvergent uttryck. Då var det enbart de 

individer som värnade om och var stolta över sin egen identitet i undersökningen, exempelvis 

respondenten som på frågan om hen gjorde skillnad svarade: /Närå, inga större skillnad; jämt 

drite i va fôlk tôck; ôrk itt te å bry meg... Fast, vill itt såre fôlk medvetet ända.../, vars beteende 

möjligtvis kan kallas divergent, eftersom beteendet kunde anses som normavvikande (se 

exempelvis Engblom 2004; Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016). Ytterligare ett exempel på en 

mer divergent ackommodation finns i ett öppet svar från en respondent, vilket visar hens attityd 

till grupp-medlemmarna: /Varför ska jag göra någon skillnad, jag är inte finare än så :) är inte 

farligt att säga att man ska gå på toaletten/.  

 När det gäller ackommodation efter stereotyp, där tidigare forskning visat att 

individer kan åldersanpassa efter förväntat uppförande (Håkansson & Norrby 2017), finns ett 

exempel på medvetenhet från empirin som belägger även detta: /Jag tror att skillnaden jag gjort 

egentligen beror på åldersskillnaden, pratar jag med någon i min ålder så tänker jag inte så 

mycket på hur jag uttrycker mig. Men pratar jag med någon som är ”mer vuxen” så tänker jag 

definitivt mer på hur jag uttrycker mig eftersom jag upplever att vi uttrycker oss olika i både 

privata och mer offentliga sammanhang/. 

Här läggs dock en reservation in, då urvalet av respondenter kan vara snedfördelat 

på grund av hög utbildningsnivå och ökad medvetenhet genom utbildning, vilket eventuellt kan 

tillskrivas Facebookgruppen Svensklärarna. Resultatet i den här undersökningen kan enbart 

appliceras på urvalsgruppen, och inte generaliseras i allmänhet (Björkdahl Ordell & Dimenäs 

2007). 

Ackommodation och informella och formella sammanhang 

Korrelationen mellan de olika sammanhangen tyder på att respondenterna anpassar språket efter 

informella och formella sammanhang, där de anpassar fult eller fint språk efter sammanhang 

(Andersson 1985). Därmed bekräftas även teorin om individernas språkliga variation i olika 

interaktioner, där de gör skillnad både på var och med vem de interagerar (Lagerholm 2010). 
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På frågan om varför respondenterna tror sig gjort skillnad mellan de olika situationerna kommer 

exempel ifrån empirin som visar informellt språkbruk: /Jag pratar mer avslappnat i avslappnade 

situationer ex. med nära vänner/, samt situationsanpassning: /För att passa de olika tillfällena. 

Hemma är det mer informellt och om man är på bjudning är det mer artigt och ursäktande/.  

I informella sammanhang har många respondenter inga problem med att uttrycka 

vare sig ärende (bajsa) eller lokal (toa), medan det är färre som kan tänka sig nämna de sakerna 

vid namn i både offentligt och högtidligt sammanhang. I och med det bekräftas även teorin om 

individernas anpassning av stilnivå till de olika sammanhangen, där vardagligt sammanhang 

innebär en lägre, vardaglig och mer talspråklig stilnivå, offentligt sammanhang för med sig en 

starkt vardaglig, med en högre och mer skriftspråksbetonad stilnivå och högtidligt sammanhang 

medför en hög skriftspråklig stilnivå (Cassirer 2015). Exempel hämtade från de öppna svaren i 

empirin visar skillnaden mellan privat sammanhang /Jag måste bajsa/, offentligt sammanhang 

/Jag behöver gå på toa/ och högtidligt sammanhang /Jag ska pudra näsan/. Här syns dessutom 

en tydlig progression ifrån fult till fint språk och ifrån informellt till formellt sammanhang 

(Andersson 1985). 

De normer individen försöker ackommodera till kan ibland ske mot stereotypa 

uppfattningar av hur personer ska vara, speciellt i mer ovana formella sammanhang (Andersson 

1985; Dragojevic, Gasiorek & Giles 2016). En orsak kan vara att individer försöker förstå och 

tolka omvärlden (Kahlin 2008), och då är en stereotyp bild lättare att förhålla sig till än ett mer 

öppet förhållningssätt (Håkansson & Norrby 2017). Med ökad erfarenhet från fler olika sorters 

sammanhang (Einarsson 2009; Engblom 2004), bör behovet av stereotyper därmed minska. Hur 

detta ligger till i undersökningen går inte att säga med säkerhet, då det inte var inriktning i 

undersökningen. Här finns möjlighet till ytterligare forskning, kanske med en mer kvalitativ 

metod, där frågor om exempelvis tankar om första mötet och hur tidigare erfarenheter påverkar 

beteendet undersöks. 

Ackommodation och könsaspekt 

När det gäller könsaspekten, visar empirin att kvinnor och män i lika hög grad anpassar sig till 

de olika sammanhangen. Det är ett resultat som avviker från tidigare forskning, vilken visat att 

kvinnor i högre grad än män är mer måna om att anpassa sig, vilket förklaras av kvinnans lägre 

status i makthierarkin (Edlund, Ersson & Milles 2007; Einarsson 2009; Edwards 2009). 

Statusrelationen mellan kvinnor och män har i tidigare studier även visat sig påverka kvinnan 

att befästa rollen som pratig och vek vilket därmed stärkt mannens maktposition (Edlund, 

Ersson & Milles 2007; Ohlsson 2003). Resultatet från den här undersökningen indikerar att den 
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statusrelationen jämnats ut något, eftersom båda könen i lika hög grad ackommoderar till 

sammanhangen. 

Empirin tenderar även att gå emot teorierna om män som macho med hård 

samtalsstil ovilliga att anpassa språket och kvinnor som med mjuk samtalsstil skyndar att skapa 

goda relationer (Edlund, Ersson & Milles 2007; Einarsson 2009; Edwards 2009), eftersom män 

och kvinnor i lika stor utsträckning tenderar att anpassa språket efter sammanhang. 

Empiriexempel från varför respondenterna gjorde skillnad visar en mans tankar: /Jag anpassar 

språket efter situationen och anser det nödvändigt att variera språket efter den sociala kontexten. 

Hur det jag säger tas emot påverkas av sättet jag väljer att uttrycka mig. Jag vet att jag når fram 

bättre om jag anpassar mitt språk efter mottagare/. 

Gällande teorin om att kvinnor talar standardspråk samt att män talar dialekt 

överensstämmer inte heller den med de empiriska datan som finns i undersökningen (Edlund, 

Ersson & Milles 2007; Einarsson 2009; Edwards 2009). En grundläggande orsak är att det 

saknas specifik empiri om dialekt kontra standardspråk eftersom det inte var utgångspunkten 

för undersökningen och att respondenterna därmed inte skrivit på dialekt även om de talar det i 

de olika sammanhangen, men det finns ändå exempel främst gällande lokal och ärende i rakt 

på sak samt småordet ”jämt” i 1, 2 & 3 omskrivningar. I den empiri som finns syns att både 

kvinnor och män använder dialektala ord i privat sammanhang, exempelvis /Jag går på 

drethuset/ (kvinna) respektive /ska jämt gå å pesse/ (man), vilket inte syns i de övriga 

sammanhangen. Även detta stärker att män i lika hög grad som kvinnor anpassar sitt språkliga 

uttryck efter sammanhang. 

Ackommodation och mikro-, meso- och makronivå 

Vad anbeträffar de olika forskningsperspektiven mikro, meso och makro, sker respondenternas 

ackommodation främst på mikronivå men även på makronivå. När det gäller mikronivå handlar 

det om den enskilda individens ackommodation till olika gruppgemenskaper (Edwards 2009; 

Einarsson 2009). På makronivå sker ackommodationen med tanke på olika gruppgemenskapers 

förhållande till varandra (Edwards 2009; Einarsson 2009), vilket innebär att grupperna kan 

positionera sig konvergent eller divergent gentemot andra grupper. 

5.2 Medvetenhet 
Precis som i de öppna svaren belägger empirin från medvetenhet teorin om informellt och 

formellt språk, där informellt språk talas i privat sammanhang och formellt språk talas i 

offentligt och högtidligt sammanhang. Informella sammanhang är rutinmässiga där individen 
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inte behöver anstränga sig så mycket, medan formella sammanhang är mer ovana, varpå 

individen behöver anpassa språkuttrycket mer (Andersson 1985). Med andra ord kräver 

offentligt och högtidligt sammanhang större ansträngning av respondenten, vilket speglas i 

svaren om medvetenhet. Från empirin hämtas exemplet: /Jag tror att jag pratar oftast, utan att 

tänka på att det ska låta genomtänkt och bra - är alldeles för pratglad för det. Men med personer 

som jag inte är trygga med, som jag inte känner så bra - så är jag nog mer medveten om vad jag 

säger/, vilket visar respondentens progressiva medvetenhet. 

Dessutom ökar medvetenhet genom erfarenheten från liknande sammanhang, 

vilket kan kopplas till både utbildning och ålder (se bland annat Einarsson 2009; Kahlin 2008; 

Giles & Powesland 1975). Individer kan ackommodera till de vedertagna normerna om de är 

medvetna om dem (Kristiansen 2010), men de kan även ackommodera mot förväntade 

stereotyper, främst i ovana formella sammanhang (Andersson 1985; Dragojevic, Gasiorek & 

Giles 2016). 

Medvetenheten kan även spegla individernas identitet, där ackommodationen till 

gruppgemenskapen kan skapa solidaritet och acceptans hos gruppmedlemmarna (Einarsson 

2009; Engblom 2004). Är identiteten oväntad kan humor användas för acceptans (Engblom 

2004; Ohlsson 2003), vilket är fallet med respondenten som svarar /Ä utlandsfödd, kôm te 

Svedala i vuxen ålder. Då kan dä va roli iblann te å snacka mä inslag tå dialekt.../ på frågan om 

varför hen gjorde skillnad, vilket torde skapa en spännande ingång i gemenskapen. Även i 

informella sammanhang kan humorn vara lämplig (Edwards 2009), där en respondent 

exempelvis svarar /Ursäkta, jag ämnar uppsöka klosett/ i privat sammanhang och hänvisar till 

/Jag har lite speciell humor privat, och på en finmiddag vet jag att man inte får säga rakt ut att 

man ska skita/, vilket innebär att hen är medveten om sammanhangen och använder humorn 

som avvikande beteende för att underhålla sin roll i gruppgemenskapen i privata sammanhang. 

När det gäller ålder och medvetenhet, kan ett exempel från empirin om varför 

respondenterna eventuellt anpassar sig påvisa erfarenhetens betydelse (Einarsson 2009): /Jag 

pratar MYCKET och som resultat kan jag bli otydlig. Jag har i arbetsledande roller lärt mig att 

det är ett problem och i vardagen vill jag naturligtvis inte bli missförstådd/. Respondenten är 

mellan 41–50 år och har med stor sannolikhet hunnit ingå i flertalet språkgemenskaper ur vilka 

hen tillägnat sig förståelsen för olika normer i olika sammanhang. 

 Här bör nämnas att urvalsgruppen med blivande, nuvarande eller pensionerade 

lärare från Facebookgruppen Svensklärarna kan ha spelat roll i utfallet av medvetenhet, där de 

kan göra skillnad på informella och formella sammanhang. 
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Medvetenhet och könsaspekt 

Könsaspekten vad gäller medvetenhet åskådliggör att män i lika hög grad som kvinnor är 

medvetna om hur de uttrycker sig i olika sammanhang när de största posterna sammanställts, 

och något mer medvetna sett enbart till den största posten. Tidigare forskning visar att kvinnor 

i högre grad än män medvetet anpassar språk och uppförande eftersom de tenderar att känna sig 

socialt underlägsna (Edwards 2009). Exempel från frågan om varför respondenterna gjord 

skillnad visar en kvinnas svar: /Jag vill nog passa in och tänker mer på sätt att vara och tala/ 

och en mans svar: /Försöker ofta anpassa mitt språk efter sällskap, men tänker mer på det i 

offentliga situationer/, vilket bekräftar att de respondenterna är medvetna om sammanhanget, 

och i mannens fall visas även progressionen från informellt till formellt sammanhang. 

Undersökningens resultat skiljer sig därför mot tidigare rön, vilket diskuteras vidare i avsnittet 

5.4 Samband kön, högsta utbildning och ålder nedan. 

Medvetenhet och högsta utbildningsnivå 

Avseende högsta utbildningsnivå följer gymnasie- och högskole-/ universitets-nivåerna var-

andra i medvetenhetsgrad, med progression från lägre grad i privat, till högre grad i offentligt 

samt högst grad i högtidligt sammanhang. I och med det avviker empirin från teorin om att en 

högre utbildning genererar högre lön, vilket skapar större förutsättningar för olika sociala 

interaktioner (Einarsson 2009; Harring, Lundholm & Torbjörnsson 2017). Förklaringen kan 

ligga i att det är inkomst snarare än utbildningsnivå som är avgörande för utökade sociala 

aktiviteter, och därmed erfarenhet från fler språkgemenskaper, eftersom högre utbildningsnivå 

inte per automatik innebär större inkomst. Inkomst var inte med som bakgrundsparameter i 

undersökningen, vilket får beaktas närmre vid nästa undersökning. 

En ytterligare förklaring kan vara att de flesta individer är medvetna om sitt 

socioekonomiska statusvärde (Einarsson 2009), vilket kan innebära personliga vinster för 

respondenten genom exempelvis framtida jobberbjudande, varför hen medvetet ackommoderar 

konvergent i främst offentligt, men även i högtidligt, sammanhang. Ett empiriexempel från 

frågan om varför respondenterna eventuellt gjort skillnad på sammanhangen visar detta: /Beror 

på hur bekväm jag känner mig med personerna jag talar med. Men just toafrågan är inte den 

situation där jag är mest medveten och anpassar mig, utan är mycket mer medveten om hur jag 

pratar när jag ska "sälja in" mig själv vid en jobbmöjlighet eller har någon annan anledning att 

vilja göra ett bra intryck på personen i fråga/. 
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En annan potentiell förklaring är att gymnasieutbildades (eventuella) under-

ordning på den sociala hierarkistegen kan göra dem mer benägna att anpassa sig till 

överordnade, och därmed är mer medvetna om sitt uppträdande för att nå högre status (Edwards 

2009; Einarsson 2009; Giles & Powesland 1975), vilket då kan förklara den minimala 

skillnaden grupperna emellan. I det avseendet saknas exakta empiri, då det inte var 

undersökningens syfte, varför en mer kvalitativ metod behövs för det ändamålet. 

Medvetenhet och mikro-, meso- och makronivå 

När det gäller respondenternas medvetenhet om hur de anpassar kommunikation efter 

sammanhang sker det förstås på individnivå, eller mikronivå, eftersom det är avhängt den 

enskilda individen om hen är medveten eller inte. Däremot kan insikten om medvetenhet 

uppenbaras enbart genom att lyfta ämnet, vilket är möjligt även ur ett mesoperspektiv, där en 

grupps samtal om andra gruppers identitet kan påverka och stärka den egna gruppens identitet 

(Edwards 2009). Ur ett mikroperspektiv kan exempelvis den här undersökningen ha påverkat 

respondenter att bli mer medvetna om hur hen och andra uppför sig i olika sammanhang, och 

då specifikt toalettsituationen, då flera av de medverkande, vilka jag pratat med efter enkäten, 

säger sig nu vara mer medvetna om hur både de själva och framför allt hur andra beter sig i 

olika sammanhang. På mesonivå kan speciella regler styra när respondenterna får ta paus, vid 

exempelvis högtidliga middagar. Ett exempel hämtad ur empirin, /Är man på högtidlig middag 

så kan man inte bryta taffeln, utan besöker den diskret i paus enligt bordsskick/, visar en 

respondents medvetenhet. Medvetenheten på mesonivå kan även appliceras på gruppnivå med 

regelstyrda toalettbesök, där exempelvis skolelever inte får gå från lektionen utan att tillfråga 

läraren, eller där verkstadsarbetare eller operationspersonal måste invänta nästa paus. 

5.3 Samband ackommodation och medvetenhet 
Ackommodation och medvetenhet tenderar att gå hand i hand i undersökningen, där den enas 

värde verkar avhängig den andras värde. Troligtvis är det också så det förhåller sig i verkliga 

livet, att erfarenheterna från olika sammanhang ger en medvetenhet om hur ackommodationer 

går till och vice versa (Einarsson 2009; Kahlin 2008; Giles & Powesland 1975). Gruppen 

påverkar individens identitet, och individen påverkar gruppens normer, i levande interaktioner 

som påverkar dem både på mikro- och mesonivå (Andersson 1985; Edwards 2009; Lagerholm 

2010). 
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Även här kan urvalsgruppen nämnas, där både ackommodationens och medveten-

hetens ökande efter sammanhang kan ha påverkats av Facebookgruppen Svensklärarna och 

Kyrkebyskolans lärare medverkan. 

5.4 Samband kön, högsta utbildning och ålder 
Då de tre jämförelseparametrarna kön, högsta utbildning och ålder kopplas samman, visas 

tendens till minskat avstånd dem emellan. Empirin visar tecken på utjämning både vad gäller 

kön och högsta utbildningsnivå, och med ålder i tillägg kan den postmoderna utvecklingen 

appliceras som förklaring. Mot bakgrund av det vill jag med stöd av undersökningens resultat 

hävda att det kan finnas en tendens som pekar på att de sociala förändringarna i samhället de 

senaste årtiondena påverkat individers språkstil mot en mer gemensam grund med en mer öppen 

kommunikation, oavsett kön eller högsta utbildningsnivå (se exempelvis Kahlin 2008; Kristian-

sen 2015; Ohlsson 2003; Wojahn 2015). Det skulle vidare innebära att förändringarna kan till-

skrivas ett makroperspektiv, där inrikespolitik styrt samhället mot ett mer jämställt Sverige, 

vilket sedan påverkat meso- och mikronivåerna. 

5.5 Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur individer uttrycker sig inför förestående 

toalettbesök i olika typer av sammanhang, samt om de därtill var medvetna om sin eventuella 

anpassning. Undersökningen har visat att de flesta respondenters språkliga uttryck skiljer sig i 

privat, offentligt och högtidligt sammanhang samt att deras medvetenhet om hur de uttrycker 

sig i de olika typerna av sammanhang successivt ökar ifrån privat sammanhang, till offentligt 

sammanhang och slutligen till högtidligt sammanhang. Därmed besvarar undersökningen både 

syfte och frågeställningar. 

 Empirin till den första frågeställningen, hur individerna anpassar sitt språkliga 

uttryck inför toalettbesök, åskådliggör en tydlig progression där respondenterna uttrycker sig 

finare ju formellare sammanhang, vilket främst förklaras av teorin om konvergent ackommoda-

tion, det vill säga att respondenterna strävar efter att anpassa sig till gruppen. Det betyder också 

att CAT-metoden, vilken undersöker individens ackommodation av kommunikation samt 

motivation att anpassa sig, var lämplig för den här undersökningen. 

Vad gäller den andra frågeställningen, om respondenternas grad av medvetenhet 

i de olika sammanhangen, visar empirin att även medvetenheten ökar progressivt ju finare 

sammanhang, vilket främst tydliggörs av teorin om informell och formellt sammanhang. Båda 
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frågeställningarna kopplas i analysen ihop med informella och formella sammanhang, vilket 

dessutom visar att ackommodation och medvetenhet har ett inneboende samband sinsemellan. 

När det kommer till parametrarna könsaspekt, högsta utbildningsnivå och ålder 

åskådliggör empirin även där små skillnader vad gäller anpassning och medvetenhet, vilket 

främst kopplas till teorin om det postmoderna samhällets jämställdhetsutveckling och en 

förskjutning mot en mer öppen kommunikation. 

5.6 Avslutande reflektion 
Ämnet om ackommodation och medvetenhet tycker jag fortfarande är mycket intressant! Det 

är spännande att utforska hur och varför olika individer uttrycker sig som de gör i olika samman-

hang. Jag tänker att kunskapen därom kan underlätta kommunikation genom att ge individerna 

i en interaktion en förförståelse, och därmed ökad medvetenhet, hur de kan uttrycka sig i 

specifika sammanhang, vilket skulle innebära att risken för missförstånd eller andra obehag kan 

undvikas. Kunskapen kan överföras till andra personliga angelägenheter än just toalettbesök, 

såsom rädsla och skam, som att tala om fysiska och psykiska sjukdomar, eller en skuldbelagd 

situation, som att berätta för en ägare att hens katt blivit påkörd. I ett vidare perspektiv kan 

kunskapen om individers situationsanpassning ge insikt i exempelvis elevers uppförande i olika 

undervisningssituationer, exempelvis angående talängslan. Det kan på mikronivå gagna både 

läraren och eleven, som då kan underlätta och anpassa situationen, på mesonivå klassen, vilken 

kan visa förståelse för situationen, och på makronivå politiker och skolledare, vilka kan beordra 

styrmedel för att avhjälpa ångesten. 

 

I en framtida undersökning vore det intressant att utföra en kvalitativ undersökning på mikro-

nivå, med fördel baserad på CAT-teorin, där ackommodationen och medvetenheten fördjupas 

genom att undersöka bakomliggande orsaker till varför varje individ är formad som hen är, den 

sociala betingningen. Tänkbara framtida forskningsfrågor i en sådan undersökning skulle kunna 

vara: Vad gör en individ till den ideolekt hen är? Vilka olika språkgemenskaper formar och 

omformar individens språk under hens livstid? I vilken grad är individen medveten om sig själv 

som bidragande till språkliga normer i olika språkgemenskaper? Vad är det som formar 

individens språkliga normer? I vilken grad är individen medveten om vad som formar hens 

språk? 



42 

 

6 Litteraturförteckning 
Andersson, L-G. (1985). Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont. Stockholm: 

Carlssons bokförlag AB. 

 

Bell. J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. 5 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Björkdahl Ordell, S. & Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare. Att utveckla läraryrket - 

vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB. 

Blackstone, A. (2012) v. 1.0., Principles of Sociological Inquiry: Qualitative and Quantitative 

Methods. University of Maine: Saylor Foundation. Tillgänglig på internet: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/principles-of-sociological-inquiry-

qualitative-and-quantitative-methods [2018-12-06]. 

 

Cassirer, P. (2015). Stilistiken. 6:e uppl. Ödåkra: Retorikförlaget. 

 

Dragojevic, M., Gasiorek, J. & Giles, H. (2016). Accommodative Strategies as Core of the 

Theory. i: Giles, H. Communication Accommodation Theory. Negotiating 

Personal Relationships and Social Identities Across Contexts (red.). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Edlund, A-C., Erson, E. & Milles, K. (2007). Språk och kön. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag. 

Edwards, J. (2009). Language and Identity. An introduction. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Einarsson, J. (2009). Språksociologi. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur AB.  

Engblom, C. (2004). Samtal, identiteter och positionering: ungdomars interaktion i en 

mångkulturell miljö. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. Tillgänglig på 

internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-122 

 

Giles, H. & Ogay, T. (2007). Communication Accommodation Theory. i: Whaley, B. B. & 

Samter, W. (red.), Explaining communication: Contemporary theories and 

exemplars. (s. 293–310). Mahwah: Lawrence Erlbaum. 

Giles, H. & Powesland, P.F. (1975). Speech Style and Social Evaluation. University of 

Bristol: Academic Press Inc. Ltd. 

 



43 

 

Harring, N., Lundholm, C. & Torbjörnsson, T. (2017). Högre utbildning och miljöattityder. i: 

Andersson, U., Ohlsson, J., Oscarsson, H. & Oskarson, M. (red.) Larmar och gör 

sig till. (s. 505–514). Göteborg: SOM-institutet. Tillgänglig på internet: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-150502 

Håkansson, J. & Norrby. C. (2017). Hej hej hemskt mycket hej 2.0. i: Sköldberg, E., 

Andréasson, M., Adamsson Eryd, H., Lindahl, F., Lindström, S., Prentice, J. & 

Sandberg, M. (red.) Svenskans beskrivning 35: Förhandlingar vid trettiofemte 

sammankomsten Göteborg 11–13 maj 2016. (s. 229–242). Göteborg: Förlag 

Göteborgs Universitet. 

 

Kahlin, L. (2008). Sociala kategoriseringar i samspel: Hur kön, etnicitet och generation 

konstitueras i ungdomars samtal. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 

Tillgänglig på internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-7481 

 Kristiansen, T. (2010). The potency and impotency of official language policy. i: Andersson, 

L-G., Josephson, O., Lindberg, I. & Thelander, M. (red.), Språkvård och 

språkpolitik. Svenska språkvårdens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008. (s. 

163–179). Stockholm: Norstedt. 

 

Lagerholm, P. (2010 [2005]). Språkvetenskapliga uppsatser. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Lärarutbildningsnämnden. (2016). Kursplan. Svenska III med didaktisk inriktning. (SVGL13). 

Karlstads universitet. 

 

Nationalencyklopedin. Högtidlig. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2018-12-06]. 

Nationalencyklopedin. Kontext. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2018-12-06]. 

Nationalencyklopedin. Offentlig. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2018-12-06]. 

Nationalencyklopedin. Privat. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2018-12-06]. 

Nationalencyklopedin. Sammanhang. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2018-12-06]. 

Nationalencyklopedin. Situation. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2018-12-06]. 

Nilsson, J. (2011). Dialektal anpassning i interaktion. I: Bockgård, G. & Nilsson, J. (red.), 

Interaktionell dialektologi. (s. 223–250). Uppsala: Institutet för språk och 

folkminnen. 

Nilsson, J. (2015). Dialect accommodation in interaction – explaining dialect change and 

stability. i: Giles, H., Gasiorek, J. & Soliz, J. (red.), Communication 



44 

 

Accommodation Teory: Innovative Contexts and Applications. (s. 6–16). 

Publikation: Language & Communication 41. 

Nordberg, B. (2016). Talackommodation, språkstruktur och språkförändring. Språk & Stil. 26 

(s. 5–37). Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-

312194 

 

Ohlsson, M. (2003). Språkbruk, skämt och kön: teoretiska modeller och sociolingvistiska 

tillämpningar = Language use, jokes, and gender: theoretical models and 

sociolinguistic applications. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2003. Tillgänglig 

på internet: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:163003 

 

Persson, J. & Sahlin, N-E. (2013). Vetenskapsteori för sanningssökare. Lund: Fri tanke 

förlag.  

 

Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2017 [2012]). 4. uppl. Att skriva en bra uppsats. 

Stockholm: Samfundslitteratur och Liber AB. 

 

Språkriktighetsboken. (2016 [2005]). 2. uppl., Malmö: Svenska språknämnden och 

Nationalencyklopedin AB. 

 

Trost, J. & Hultåker, O. (2016 [1994]). Enkätboken. 5. uppl., Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wojahn, D. (2015). Språkaktivism. Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige 

från 1960-talet till 2015. Diss. Uppsala: Uppsala universitet. Tillgänglig på 

internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-251351 

 

Åkerlund, D. (2013). Elevers syn på nätet. Multimodala texter och autentiska mottagare. 

Åbo: Åbo Akademis förlag. 



1 

 

Bilaga 1: Enkätundersökningen 

7 Bilagor 

Bilaga 1: Enkätundersökningen 

Undersökning språklig variation 

Hej! 

Jag studerar till ämneslärare i svenska på Karlstads Universitet och skriver just nu en C-

uppsats där jag undersöker hur människor uttrycker sig i olika situationer när de vill 

förmedla något som är lite personligt. Därtill är jag intresserad av medvetenhetsgraden i 

olika situationer - gör vi aktiva val eller inte? Ämnet kallas för språkvariation, eller språklig 

variation, och handlar om hur och varför vi pratar som vi gör i olika situationer eller i olika 

grupper. 

 

Undersökningen består av två delar, den första som samlar jämförande information om de 

svarande, och den andra med inriktning på språklig variation och medvetenheten kring den.  

 

Jag är mycket tacksam om du vill ge c:a 5 minuter av din tid för att svara på frågorna 

nedanför. Undersökningen är anonym. 

 

Mvh Anna Tindefjord Norlander 

 ___________________________________________________________________________  

* Obligatorisk fråga 

Bakgrundsinformation 

Nedan följer fyra korta frågor som ger mig jämförande bakgrundsinformation om dig som 

svarar på enkäten. 

 

1) Vilket kön identifierar du dig med? Med kön menar jag könstillhörighet, alltså det kön du 

själv känner dig som. * 

□ Kvinna 

□ Man 

□ Annat 

□ Osäker 

□ Vill inte svara 

 

2) Hur gammal är du? * 

□ <20 år 

□ 21–30 år 

□ 31–40 år 

□ 41–50 år 

□ 51–60 år 

□ 61–70 år 
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□ >77 år 

 

3) Vilken är din högsta avslutade utbildningsnivå? * 

□ Grundskola 

□ Gymnasium 

□ Högskola/ universitet 

□ Annan eftergymnasial utbildning 

 

4) Vilket av nedanstående stämmer bäst in på din situation i dagsläget? * 

□ Arbetar 

□ Arbetssökande 

□ Föräldraledig 

□ Pensionär 

□ Sjukskriven 

□ Studerar 

□ Annat 

 

Fortsätt till nästa avsnitt.  

 ___________________________________________________________________________  

Språklig variation och medvetenhet 

Nu kommer de intressanta frågorna! Frågorna handlar om hur och varför du pratar som du 

gör, vilket kanske är lika eller olika i olika situationer eller i olika grupper - det är det 

undersökningen går ut på. Jag vill därför att du ska svara det första du kommer att TÄNKA 

PÅ, och inte det du tror att jag vill att du ska svara. Var sanningsenlig, helt enkelt! 

 

5) Tänk dig att du befinner dig i ett sällskap och ska meddela att du behöver gå på toaletten. 

Hur uttrycker du dig om du befinner dig I ETT PRIVAT SAMMANHANG, exempelvis 

hemma med familjen eller med nära vänner? * 

Svar: 

 

6) Hur medveten om hur du pratar i ett privat sammanhang anser du att du är? Med andra ord, 

tänker du på hur du pratar när du är hemma eller med nära vänner? * 

□ Mycket, jag tänker nästan alltid på hur jag pratar i olika situationer. 

□ Ganska, jag försöker anpassa mig efter situationen och tänker på det ibland. 

□ Ganska, jag försöker anpassa mig men mer omedvetet utan att tänka på det. 

□ Inte alls, jag pratar som jag gör utan att tänka på det. 

□ Vet inte, jag har aldrig tänkt på om jag gör någon skillnad eller inte. 

 

7) Tänk dig att du befinner dig i ett sällskap och ska meddela att du behöver gå på toaletten. 

Hur uttrycker du dig om du befinner dig I ETT OFFENTLIGT SAMMANHANG, exempelvis 

på jobbet, skolan eller annan offentlig miljö (föreningsmöte/ utbildning etc)? * 

Svar: 

 

8) Hur medveten om hur du pratar i ett offentligt sammanhang anser du att du är? Med andra 

ord, tänker du på hur du pratar när du är hemma eller med nära vänner? 
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□ Mycket, jag tänker nästan alltid på hur jag pratar i olika situationer. 

□ Ganska, jag försöker anpassa mig efter situationen och tänker på det ibland. 

□ Ganska, jag försöker anpassa mig men mer omedvetet utan att tänka på det. 

□ Inte alls, jag pratar som jag gör utan att tänka på det. 

□ Vet inte, jag har aldrig tänkt på om jag gör någon skillnad eller inte. 

 

9) Tänk dig att du befinner dig i ett sällskap och ska meddela att du behöver gå på toaletten. 

Hur uttrycker du dig om du befinner dig PÅ EN HÖGTIDLIG FESTMIDDAG, exempelvis 

på ett bröllop eller en bankett som Nobelfesten? * 

Svar: 

 

10) Hur medveten om hur du pratar i ett högtidligt sammanhang anser du att du är? Med andra 

ord, tänker du på hur du pratar när du är hemma eller med nära vänner? 

□ Mycket, jag tänker nästan alltid på hur jag pratar i olika situationer. 

□ Ganska, jag försöker anpassa mig efter situationen och tänker på det ibland. 

□ Ganska, jag försöker anpassa mig men mer omedvetet utan att tänka på det. 

□ Inte alls, jag pratar som jag gör utan att tänka på det. 

□ Vet inte, jag har aldrig tänkt på om jag gör någon skillnad eller inte. 

 

11) Om du gjort skillnad på de olika situationerna - varför tror du att du gjort det? Motivera! 

Svar: 

 

12) Övrigt - här kan du lämna en frivillig kommentar om undersökningen. 

Svar: 
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Bilaga 2: Tabell över medvetenhet 

Bilaga 2: Tabell över jämförelse medvetenhet i olika 

sammanhang 
Jämförande tabell över medvetenhet i privat, offentligt & högtidligt sammanhang i antal. 

  Privat Offentligt Högtidligt 

Mycket 43 109 133 

Ganska, medvetet 101 161 168 

Ganska, omedvetet 84 60 38 

Inte alls 111 16 10 

Vet inte 17 11 8 

Totalt: 356 357 357 
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Bilaga 3: Könsfördelning 

Bilaga 3: Könsfördelning 
 

Totalt har 362 respondenter medverkat i undersökningen, varav totalt 302 stycken kvinnor, 55 

stycken män, 1 stycken osäker, 2 stycken annat samt 2 stycken vill inte svara. 

 

Kön Antal % 

Kvinna 302 83% 

Man 55 15% 

Osäker 1 0% 

Annat 2 1% 

Vill inte svara 2 1% 

Totalt: 362 100% 
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Bilaga 4: Nyckel & kön 

Bilaga 4: Tabeller över jämförelse nycklar och kön i olika 

sammanhang 
Jämförelse nycklar baserat på öppna svar från alla kön per sammanhang i antal. 

 Privat Offentlig Högtidlig 

 Rakt på sak 99 28 10 

1 omskrivning 183 129 39 

2 omskrivningar 36 126 146 

3 omskrivningar 4 20 22 

Ursäkt utan orsak 5 0 51 

Eufemism 0 27 44 

Inget 29 24 31 

Paus 0 5 16 

Osäker 6 3 3 

 

Jämförelse nycklar från öppna svar av kvinna och man i antal och procent i privat 

sammanhang. 

Privat sammanhang Kvinna antal Kvinna % Man antal Man % 

Rakt på sak 80 26% 15 27% 

1 omskrivning 153 51% 29 53% 

2 omskrivningar 33 11% 3 5% 

3 omskrivningar 3 1% 1 2% 

Ursäkt utan orsak 3 1% 2 4% 

Eufemism 0 0% 0 0% 

Inget 26 9% 3 5% 

Paus 0 0% 0 0% 

Osäker 4 1% 2 4% 

Totalsumma 302 100% 55 100% 

 

Jämförelse nycklar från öppna svar av kvinna och man i antal och procent i offentligt  

sammanhang. 

Offentligt sammanhang Kvinna antal Kvinna % Man antal Man % 

Rakt på sak 21 7% 5 9% 

1 omskrivning 107 35% 21 38% 

2 omskrivningar 107 35% 17 31% 

3 omskrivningar 18 6% 2 4% 

Ursäkt utan orsak 0 0% 0 0% 

Eufemism 22 7% 5 9% 

Inget 20 7% 4 7% 

Paus 5 2% 0 0% 

Osäker 2 1% 1 2% 

Totalsumma 302 100% 55 100% 
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Jämförelse nycklar från öppna svar av kvinna och man i antal och procent i högtidligt 

sammanhang. 

Högtidligt sammanhang Kvinna antal Kvinna % Man antal Man % 

Rakt på sak 5 2% 4 7% 

1 omskrivning 32 11% 7 13% 

2 omskrivningar 120 40% 22 40% 

3 omskrivningar 19 6% 3 5% 

Ursäkt utan orsak 42 14% 9 16% 

Eufemism 42 14% 2 4% 

Inget 26 9% 5 9% 

Paus 14 5% 2 4% 

Osäker 2 1% 1 2% 

Totalsumma 302 100% 55 100% 
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Bilaga 5: Kön och medvetenhet 

Bilaga 5: Tabell över kvinnors och mäns medvetenhet i 

olika sammanhang  
Jämförande tabell över kvinnors och mäns medvetenhet i privat, offentligt och högtidligt 

sammanhang i antal. 

 Privat sammanhang Offentligt sammanhang Högtidligt sammanhang 

 Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man 

Mycket 35 7 93 14 112 18 

Ganska, medvetet 82 17 132 26 137 29 

Ganska, omedvetet 69 14 53 7 33 5 

Inte alls 96 14 10 6 8 2 

Vet inte 14 3 10 1 7 1 

Totalt: 296 55 298 54 297 55 

 

Jämförande tabell över kvinnors medvetenhet i privat, offentligt och högtidligt sammanhang i 

antal och procent. 

Kvinna 
Privat 
antal Privat % 

Offentligt 
antal Offentligt % Högtidligt antal Högtidligt % 

Mycket 35 12% 93 31% 112 38% 

Ganska, medvetet 82 28% 132 44% 137 46% 

Ganska, 
omedvetet 

69 23% 53 18% 33 11% 

Inte alls 96 32% 10 3% 8 3% 

Vet inte 14 5% 10 3% 7 2% 

Totalt: 296 100% 298 100% 297 100% 

 

Jämförande tabell över mäns medvetenhet i privat, offentligt och högtidligt sammanhang i 

antal och procent. 

Man 
Privat 
antal 

Privat % 
Offentligt 
antal 

Offentligt % Högtidligt antal Högtidligt % 

Mycket 7 13% 14 26% 18 33% 

Ganska, medvetet 17 31% 26 48% 29 53% 

Ganska, 
omedvetet 

14 25% 7 13% 5 9% 

Inte alls 14 25% 6 11% 2 4% 

Vet inte 3 5% 1 2% 1 2% 

Antal 55 100% 54 100% 55 100% 
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Bilaga 6: Högsta utbildningsnivå & medvetenhet 

Bilaga 6: Tabell över högsta utbildningsnivå och 

medvetenhet 
Högsta utbildningsnivå i antal och procent. 

Utbildningsnivå Antal % 

Grundskola 7 2% 

Gymnasium 74 20% 

Högskola/ universitet 258 71% 

Annan eftergymnasial utbildning 23 6% 

Totalt: 362 100% 

 

Tabell över medvetenhet per utbildningsnivå i privat, offentligt samt högtidligt sammanhang. 

  Grundskola Gymnasium 
Högskola/ 
universitet 

Annan eftergymnasial 
utbildning Totalsumma 

Mycket, privat 2 4 36 1 43 

Ganska ibland, 
privat 

2 11 78 10 101 

Ganska 
omedvetet, privat 

1 21 57 5 84 

Inte alls, privat 2 29 74 6 111 

Vet inte, privat 0  8 8 1 17 

Mycket, offentligt 2 11 90 6 109 

Ganska ibland, 
offentligt 

3 31 116 11 161 

Ganska 
omedvetet, 
offentligt 

 0 20 36 4 60 

Inte alls, offentligt 2 6 7 1 16 

Vet inte, offentligt  0 4 6 1 11 

Mycket, högtidligt 2 19 107 5 133 

Ganska ibland, 
högtidligt 

3 38 116 11 168 

Ganska 
omedvetet, 
högtidligt 

1 9 24 4 38 

Inte alls, högtidligt 1 2 5 2 10 

Vet inte, högtidligt 0  2 5 1 8 

 


