
Abstract 

Stroh-Wollin, Ulla, 2010: Fula ord – eller? En enkät om attityder till svordomar och andra 
fula ord. SoLiD nr 20 (FUMS Rapport nr 230). Uppsala universitet. Uppsala. 

Bad words – or? A survey on attitudes to swear words and other bad words. 
This report presents the results of an attitude study on swear words and other so called bad 
words in Swedish. A questionnaire with five questions was answered by 68 men and 
women of different ages. Three of the questions were identical to questions in a similar 
survey from the late 1970s. Thus, it has also been possible to draw conclusions about 
changes of attitude during the three last decades. 

The answers show a substantial drift from the traditional Swedish swearing, almost 
exclusively referring to God or the devil, towards a use of sexual taboo words as swear 
words. People of different ages agree that sexual taboo words are fouler than the tradi-
tional swear words, but so far only younger Swedes recognize the sexual words as swear 
words. 

The tolerance towards traditional swear words as well as towards the practice of 
swearing in general has increased considerably since the 1970s. People in the older survey 
often argued that the use of swear words is a characteristic of poor language. This view 
was rare in the new investigation, where people were more apt to state that swear words 
are a natural part of the lexicon and even a usable resource. 

When comparing the attitudes of different subcategories of informants, i.e. men and 
women, younger and older, both investigations show similar differences. Young men are 
more acceptant towards swearing than young women, and young women in turn are more 
acceptant than middle aged and elderly men and women. It seems as the differences be-
tween the genders and generations remain, because all subgroups have become more 
tolerant to the same degree. The fact that there is a difference in attitude between the 
genders among young people but not among the middle aged and elderly might also 
indicate that men tend to become more restrictive towards swearing during the course of 
life. 
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Förord 

SoLiD, en underserie i FUMS rapportserie, redovisar studier inom socio-
lingvistiken. I första hand publiceras arbeten som genomförts vid Institu-
tionen för nordiska språk i Uppsala och dess forskningsavdelning FUMS, 
men även andra arbeten med anknytning till sociolingvistik i bred mening tas 
in i serien. 

I denna rapport,  Fula ord – eller? En enkät om attityder till svordomar 
och andra fula ord, presenterar Ulla Stroh-Wollin en undersökning av van-
liga svenskars attityder till fula ord och svordomar. 68 män och kvinnor i 
olika åldrar besvarade hösten 2009 en enkät innehållande fem frågor. Då tre 
av frågorna var identiska med de som ställts i en liknande studie genomförd 
på 1970-talet, har det blivit möjligt att visa på attitydförändringar över tid. 

Stroh-Wollin pekar i sin sammanfattning på en viss ommöblering bland 
svordomarna, från traditionellt religiösa tabuord till ord knutna till sexuella 
tabun, men också på en ökande tolerans mot bruket av svordomar. Dagens 
svenskar förknippar inte, som man gjorde tidigare,  bruket av svordomar med 
ett fattigt språk/fattigdom i språket. Graden av acceptans skiljer sig dock 
mellan män och kvinnor och mellan yngre och äldre. I likhet med vad som 
framkom i studien genomförd på 1970-talet är det yngre män som har störst 
acceptans mot svordomar och fula ord, näst störst acceptans har yngre kvin-
nor och minst medelålders och äldre män och kvinnor. 

Ulla Stroh-Wollin är docent vid Institutionen för nordiska språk i Uppsala. 
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Bakgrund 
När universitetsämnet Nordiska språk hösten 2009 fyllde 150 år firades detta av 
Institutionen för nordiska språk i Uppsala med en särskild aktivitetsdag dit all-
mänheten var inbjuden för att ta del av vår verksamhet. I evenemanget ingick en 
skärmutställning om s.k. fula ord, och vid denna station ombads besökarna att 
också fylla i en enkät om sin inställning till fula ord. Samma enkät delades unge-
fär samtidigt ut i en studentgrupp i Uppsala. Denna rapport är en redogörelse 
för resultaten av enkäten. 

Syftet med enkäten 
Syftet med enkäten var att få veta hur vanliga svenskar tio år in på det nya seklet 
ser på fula ord i allmänhet och svordomar i synnerhet och om synen på svor-
domar har förändrats sedan 1970-talet, då en undersökning om attityder till 
svordomar genomfördes i Göteborg (Andersson 1977). För att underlätta en 
jämförelse var tre av de fem frågorna i Uppsalaenkäten identiska med tre frågor 
ur (den mer omfattande) Göteborgsundersökningen. 

Fula ord – vad är det? 
Det man i dagligt tal kallar fula ord är, om man ser till deras användning, av flera 
olika slag, vilket inte hindrar att samma ord kan ha flera olika funktioner. En 
skillnad kan göras mellan ord som används bokstavligt och sådana som normalt 
inte används bokstavligt, utan i första hand signalerar känslor. Till de förra hör 
könsord (t.ex. knulla, kuk, fitta) och ord som betecknar analregionen eller avför-
ing (t.ex. arsle, skit, piss). Till de senare hör svordomar i trängre bemärkelse (t.ex. 
fan (också), helvete, jösses) och skällsord (t.ex. fähund, skitstövel, hora/horbock). 

De tabubelagda könsorden kallas ibland ”runda ord” (åtminstone av äldre och 
medelålders svenskar). Uttrycket som sådant anses ha kommit i ropet sedan 
skådespelaren Per Oscarsson den 11 februari 1967 yttrat sig på följande sätt i ett 
teveprogram: ”Knulla, det är ett runt och mjukt och vackert ord”. Kanske hade 
han då läst romanen Och (1964) av författaren Rune Pär Olofsson där det om 
ordet knulla sägs att det ”var inte alls fult, det var runt och mjukt och hisnande” 
(citerat efter Holm 1995). 

Utmärkande för svordomar är att de består av eller innehåller något ord som 
hämtas från en laddad betydelsesfär, men inte tolkas bokstavligt. Svärord kan 
t.ex. hämtas ur den sexuella sfären eller analsfären, och sådana ord blir i så fall 
tvetydiga. Ordet skit t.ex. är ett avföringsord när det betyder ’bajs’, men en svor-
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dom när det uttrycker ren frustration. Användningen av skit som svordom i 
svenskan är relativt ny och ännu nyare i vårt språk är de sexuella svordomarna. 
Svenska svordomar har traditionellt och länge hämtat kraften främst ifrån den 
religiösa sfären och omfattar både celesta (himmelska) ord som herregud och jösses 
och diaboliska ord som fan och helvete. I ett vidare perspektiv tycks en sådan be-
gränsning till religiösa svordomar vara rätt ovanlig (se t.ex. Ljung 2007:64). 

Skällsord kan ibland uppfattas bokstavligt, men ofta (oftast?) är det inte avsik-
ten. Skällsorden kan hitta sin näring bland såväl runda ord (surfitta!) och avfö-
ringsord (skitstövel!) som svärord (din jävel!). Men det finns också en mängd andra 
typer av skällsord (fähund!). 

Sammanfattningsvis kan de fula orden delas in i fyra typer: 
– runda ord 
– ord för avföring o.d. 
– svordomar 
– skällsord 

Självklart är det något diskutabelt att i vetenskapliga sammanhang tala om ”fula 
ord”; det finns naturligtvis inget objektivt kriterium att klassa vissa ord som fula. 
För övrigt är s.k. runda ord förstås inte, objektivt sett, rundare än andra ord. 
Det kan ju dessutom tyckas lite paradoxalt att se de runda orden som en del-
mängd av de fula orden, eftersom beteckningen har sitt upphov i uttalanden 
som innebar att de inte var fula. Det ska därför påpekas att begrepp som fula 
ord och runda ord i det här sammanhanget används som rena termer och som 
sådana är de inte värderande. 

Även begreppet svordom kan användas på samma vetenskapliga sätt, dvs. som 
en term som inte tar hänsyn till om orden eller uttrycken uppfattas som anstöt-
liga. Det kan vara praktiskt därför att ord och uttryck som en gång uppfattades 
som opassande svordomar kan ha kvar sin funktion som förstärkningsmedel 
och uttryck för känslor, men ha förlorat sin anstötlighet. Även eufemistiska 
svordomar som sjutton och katten, dvs. ord och uttryck som får ersätta de ”rik-
tiga” svordomarna, kan på det här sättet omfattas av termen svordom. Men det 
här betyder naturligtvis inte att begreppet svordom i enkätfrågorna ska uppfat-
tas på något annat sätt än normalt, och i allmänspråket råder en stark koppling 
mellan svordomar och anstötlighet. 

Lika lite som det finns en entydig uppfattning om hur anstötlig en svordom 
måste vara för att allmänt uppfattas som svordom är det självklart att alla gör en 
tydlig åtskillnad mellan olika typer av fula ord, så som de beskrivits ovan. Men 
det är bland annat detta enkäten handlar om. 
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Enkäten 
Enkätfrågorna 
I enkäten efterfrågades de svarandes syn på 5 olika punkter. 
1. a)  Vet du vad uttrycket ”runda ord” står för? 
 b) Ge – om du vill och kan – tre exempel på runda ord. 
2.  Tycker du illa om svordomar? 
3. Motivera svaret på fråga 2. Dvs. varför tycker du illa om svordomar? eller 

Varför tycker du inte illa om svordomar? 
4. Ge exempel på tre riktigt fula svordomar. 
5. Vilka av följande uttryck uppfattar du som svordomar? (himmel, så synd, herre 

gud, det var som sjutton, fy katten, adjö, tusan, helvete, men kära nån då, förbaskat 
också) 

Frågorna 2, 3 och 5 är hämtade från en enkätundersökning som gjordes vårter-
minen 1977 av en grupp lingvistikstudenter vid Göteborgs universitet under led-
ning av Lars-Gunnar Andersson (redovisad i Andersson 1977). För att möjlig-
göra en så god jämförelse som möjligt med Göteborgsenkäten, behölls exakt 
samma frågeformuleringar och exakt samma lista på uttryck i fråga 5. 

Frågorna 1 och 4 är inte hämtade från någon annan undersökning. Fråga 1 av-
såg i första hand att utröna ifall begreppet ”runda ord” fortfarande är levande, 
men tjänar också som kontroll på hur fula ord vanliga svenskar i olika åldrar är 
beredda att sätta på pränt. Fråga 4 ska delvis ses mot bakgrund av att de flesta 
uttrycken i fråga 5 är tämligen oskyldiga; det vore helt enkelt intressant att få 
veta vilka svordomar svenskar i olika åldrar tycker är riktigt anstötliga. Dess-
utom kan frågan ge svar på vilken typ av ord som svenskar i olika åldrar betrak-
tar som svordomar. 

Vilka besvarade enkäten? 
Alla som har fyllt i enkäten har fått svara anonymt, men ombads fylla i kön och 
ålder. Vid insamlingstillfället under aktivitetsdagen kom 47 relativt fullständigt 
ifyllda enkäter in, 32 från kvinnor mellan 22 och 75 år och 15 från män mellan 
14 och 78 år. Åldersfördelningen var dock relativt ojämn; så många som hälften 
av kvinnorna och en tredjedel av männen hade uppnått pensionsålder. Det kom 
även vid detta tillfälle in två ofullständigt ifyllda enkäter utan uppgifter om den 
svarandes kön och ålder. Den studentgrupp som fyllde i enkäten bestod av 13 
kvinnliga och 5 manliga studenter mellan 19 och 29 år samt deras (något äldre) 
kvinnliga lärare. 
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Både köns- och åldersfördelningen bland de svarande är alltså rätt ojämn. Sam-
mantaget rör det sig om 46 (ca 70 %) kvinnor och 20 (ca 30 %) män. Samman-
sättningen av den förhållandevis mogna publiken som besökte aktivitetsdagen 
med en grupp studenter har givit en god representation av riktigt unga och 
äldre, men de som befinner sig ”mitt i livet” är däremot inte så många. Median-
åldern bland de kvinnliga enkätsvararna är 43 år. Det innebär att hälften av 
kvinnorna är 43 år eller äldre, hälften yngre. Bland männen är medianåldern lite 
lägre, 35 år. 

Det framgår i flera fall, och kan anas i något, att enkätifyllaren inte har svenska 
som modersmål. Men även dessa personer förefaller att behärska svenska bra 
och svarar oftast på ungefär samma sätt som modersmålstalande svenskar. Där-
med har det inte funnits någon anledning att bortse ifrån dessa enkätsvar. 

Resultat och slutsatser 
I de följande redovisas hur svaren utföll på de olika frågorna. Det finns ett sam-
band mellan frågorna 1, 4 och 5, och därför tas dessa upp först, i nämnd ord-
ning. Därefter redovisas svaren på frågorna 2 och 3 som också sinsemellan 
hänger samman. 

Som framgått har frågorna 2, 3 och 5 hämtats ur en tidigare undersökning, vars 
resultat det alltså går att jämföra med. På det hela taget menar jag att det går bra 
att göra sådana jämförelser, om man håller sig till de stora linjerna. Men man 
bör ändå vara medveten om att undersökningsförfarandet i vissa avseenden 
skiljer sig åt. 

En viktig skillnad är att de som genomförde Göteborgsundersökningen skicka-
de ut enkäten per post till personer som man fann i telefonkatalogen, och man 
ansträngde sig då att få svarande ur olika sociala skikt. I Uppsalaundersökningen 
efterfrågades inte de svarandes yrke eller formella utbildning. Den sociala skikt-
ningen bland de svarande är således oklar, bortsett från studentgruppen som 
definitionsmässigt består av personer som har påbörjat en akademisk utbildning. 
Med risk för att ge uttryck åt en fördom gissar jag att högutbildade också är 
överrepresenterade bland dem som besökte aktivitetsdagen. 

Spelar då den sociala skiktningen någon roll? Ja ibland. I Göteborgsundersök-
ningen visade det sig t.ex. att kvinnor ur arbetarklassen var mest negativa till 
svordomar, medan t.ex. kvinnor ur medelklassen var förhållandevis toleranta 
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(Andersson 1977:8f.). I de fall sådana här sociala skillnader spelar någon roll för 
jämförelsen kommer jag att särskilt ta upp dem i redogörelsen nedan. 

Svaren på fråga 1: Vet du vad uttrycket ”runda ord” står för? 
Enkätens första fråga avsåg om uttrycket ”runda ord” lever också bland yngre 
svenskar. De svarande ombads att dels svara ja eller nej på om man visste vad 
uttrycket står för, dels ge tre exempel på runda ord. 

Av enkätsvaren att döma är uttrycket allmänt känt t.o.m. den generation som 
föddes på 1960-talet, medan yngre svarande uppger att de inte vet vad det står 
för. Gränsen tycks ligga runt 35–40 år. Endast ett par yngre svarande, på 26 och 
27 år, kände till ”runda” ord. En 31-åring trodde sig veta, men exemplifierade 
med traditionella svordomar som jäklar, satan och fan. 

Att de svarande ombads att exemplifiera de runda orden tjänade dels som en 
kontroll på att begreppet inte ändrat innebörd i den mån det fortfarande är i 
bruk – och det tycks inte vara fallet, dels som upplysning om vilka runda ord 
som personer i olika åldrar spontant kommer att tänka på. Inte helt förvånande 
är det tre ord som dominerar stort: kuk (23), fitta (27) och knulla (22). Andra 
ord, t.ex. pitt, balle, mutta och pippa, förekommer men är sällsynta bland svaren. 

Svaren på fråga 4: Ge exempel på tre riktigt fula svordomar. 
Under punkt 4 på enkäten efterfrågades exempel på ”riktigt fula svordomar”. 
Resultatet visar en väldigt intressant åldersfördelning. Personer i pensionärs-
åldern exemplifierar oftast de ”riktigt fula” svordomarna med ord som kan be-
skrivas som traditionella svenska svordomar, t.ex. fan, helvete och satan. Personer 
upp till ca 55 år däremot exemplifierar oftare med ord som exempelvis fitta, hora 
och bögjävel, dvs. ord som inte tillhör de traditionella svordomarna. 

Skillnaden framgår av figur 1, där olika åldersgruppers exemplifiering av de 
fulaste svordomarna illustreras. Varje informant i figuren representeras av ett 
tecken, de som uppgivit endast traditionella svordomar med en vit prick, de som 
uppgivit endast icke traditionella svordomar med en svart prick och de som 
uppgivit båda typerna med en grå prick. Informanter som inte angivit något 
exempel alls representeras av ett streck. 

De ord som kan sorteras in under traditionella svenska svordomar kretsar i stort 
sett uteslutande kring fan och helvetet. Det rör sig vidare om ett relativt litet an-
tal ord och uttryck som gärna återkommer hos många svarande, nämligen 
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– (d)jävlar inkl. djävlar anamma, herre djävlar (17 belägg) 
– djävla (5 belägg) 
– fan/faen inkl. fan också, fan anamma, fy fan, ta mej fan (11 belägg) 
– helvete inkl. så in i helvete, i helvete heller (10 belägg) 
– helvetes (2 belägg) 
– satan (8 belägg) 
– övriga: helvetes jävla skit, helvetes jävlar (vardera 1 belägg) 

Totalt rör det sig om 55 belägg, och den dryga tredjedel av enkätifyllarna som är 
äldre än 55 år svarar för 42 av dessa, dvs. 76 %. 

Ålder 66− 56−65 46−55 36−45 26−35 −25 

○○○○○○○ 
○○○○○○ 

○   ○ ○○ 

●●  ●● ● ●●●  
●●● ● ●●●● ●● ●●●●● ●●●●●● 

●●●●●● 

Svordoms-
typ(er) 

− − − −  − − − − − − − − − − 

Figur 1. Informanternas exemplifiering av ”riktigt fula svordomar”, fördelad på åldersgrup-
per. ○ = Informanter som uppgivit endast traditionella svordomar; ● = Informanter som 
uppgivit både traditionella och icke traditionella svordomar; ● = Informanter som uppgivit 
endast icke traditionella svordomar; − = Informanter som avstått från att exemplifiera de 
riktigt fula svordomarna. 

De uppgivna ord som inte tillhör de traditionella svordomarna kretsar i hög 
grad kring underlivsfunktioner och/eller är egentligen personbetecknande. Tre 
ord är mycket frekventa, nämligen fitta, kuk och hora, men vid sidan av dessa 
förekommer en rad olika ord, ibland förstärkta med ett (eller två) svärord, som i 
jävla idiot.  

En kategori utgår ifrån könsord/könsordsrelaterade personbeteckningar. Hit 
hör följande: 

– fitta (19 belägg) 
– kuk (9 belägg) 
– knulla (3 belägg) 
– fuck (2 belägg) 
– övriga: cunt (eng. ’fitta’), kukhummer, kukjävel, kukidiot , fittunge (vardera 1 

belägg) 

En annan kategori utgår ifrån stjärtrelaterade ord/personbeteckningar. Hit hör 
följande som alla förekommer en gång: 
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– rövhål, arselhåla, framstjärt, fittarsel, rövskalle, jävla fetarsel 

En tredje kategori utgår ifrån personbeteckningar, i de flesta fall sådana som tol-
kade bokstavligt fokuserar på lättsinnig sexualitet eller homosexualitet. Hit hör 
följande: 

– hora (11 belägg) 
– jävla hora (2 belägg) 
– bögjävel (3 belägg) 
– slampa (2 belägg) 
– slyna (2 belägg) 
– övriga: satans förbannade hora, fittluder, horbock, horunge, kuksugare, bög, sperma-

bög, djävla bögis, flata, surfitta (vardera 1 belägg) 

Utöver nämnda typer förekommer även as (2 belägg) samt cp, dumjävel, jävla idiot, 
subba, djävla svin (vardera 1 belägg). 

Totalt rör det sig om 80 uppgivna ord och uttryck som inte tillhör de traditio-
nella svordomarna. Av dessa svarade personer under 55 år för 72, vilket innebär 
att 64 % av enkätifyllarna stod för 90 % av beläggen. 

Hur man ska tolka skillnaden mellan de olika åldersskiktens svar är, teoretiskt 
sett, inte helt självklart. En möjlig tolkning är att man är oense om vilka ord 
som är fulast, en annan möjlig tolkning är att man har olika syn på vilka ord 
som är svärord. I det här fallet är nog den senare tolkningen den mest troliga. 

Om frågan i stället hade avsett vilka fula ord som är allra fulast är det möjligt, 
snarast troligt, att pensionärsgenerationen hade uppgivit ungefär samma ord 
som de yngre svarande. I allmänhet drog sig inte heller de äldre för att exempli-
fiera de runda orden, så det är knappast av ”pryderi” man inte uppger sexuella 
svordomar. Att dessa ord i allmänhet inte kommer upp hos de äldsta enkät-
ifyllarna hänger därför sannolikt samman med att man helt enkelt inte uppfattar 
dem som svordomar, utan ”bara” som runda ord eller skällsord. 

När yngre exemplifierar ”riktigt fula” svordomar med ord som fitta, kuk eller 
hora kan man utgå ifrån att de uppfattar dessa ord som fulare än fan och helvete. 
Vad man däremot kan fråga sig är i vilken utsträckning de sexuellt laddade 
orden används på samma sätt som de traditionella svordomarna. Det kan också 
vara fråga om att man i yngre generationer helt enkelt inte gör någon distinktion 
mellan olika kategorier av fula ord, såsom de äldre tycks göra. I det här fallet 
tror jag att det rör sig om en kombination. 

Det är uppenbart att bl.a. könsord numera faktiskt används i yngre åldersskikt i 
rätt stor utsträckning för att uttrycka t.ex. frustration. En svarare tillfogade t.ex. 
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utropstecken efter fitta och kuk som exempel på riktigt fula svordomar, men 
inte efter samma ord som exempel på runda ord. Vår svordomsrepertoar har 
alltså helt enkelt utvidgats, framför allt med ord från den sexuella sfären. Samti-
digt kan ju en sådan utvidgad användning av könsorden, och i viss utsträckning 
av skällsord som hora, i sig bädda för att man inte gör någon tydlig distinktion 
mellan svordomar i mera strikt bemärkelse och andra typer av fula ord. 

Svaren på fråga 5: Vilka av följande uttryck uppfattar du som 
svordomar? 
I enkätens femte fråga ombads de svarande bedöma om de uppfattade ett antal 
givna uttryck som svordomar eller ej. För jämförbarhetens skull överensstäm-
mer valet av uttryck helt med den lista som ingick i Göteborgsundersökningen 
(Andersson 1977:24); man kan ju tänka sig att urvalet i sig skulle kunna påverka 
bedömningen av enskilda uttryck. Av samma skäl presenterades uttrycken också 
i samma följd som i den tidigare undersökningen, nämligen himmel, så synd, herre 
gud, det var som sjutton, fy katten, adjö, tusan, helvete, men kära nån då, förbaskat också. 
Urvalet var (bortsett från helvete) inte särskilt avancerat ens på 70-talet; försiktig-
heten i urvalet i den ursprungliga enkäten berodde på att man inte i onödan ville 
stöta sig med dem som tyckte mycket illa om svordomar. (Andersson 1977:5) 

Att ett ord som adjö togs med på listan motiverar Lars-Gunnar Andersson 
(1977:24) med att det för vissa kristna, åtminstone på västkusten, varit tabu-
belagt. Det hette i sådana kretsar farväl, aldrig adjö. Av resultatet att döma (jfr 
nedan) var denna uppfattning sannolikt överspelad redan på 70-talet. Själv är jag 
minst lika främmande för att så synd eller men kära nån då skulle betraktas som 
svordom. Ingen av dem som fyllde i Uppsalaenkäten har heller markerat dessa 
uttryck, men ett par gjorde det uppenbarligen i Göteborgsundersökningen. 

Nu visar det sig att även en del av de rätt harmlösa uttrycken i listan fortfarande 
kan uppfattas som svordomar, men för samtliga uttryck, utom fy katten (!), gäller 
att färre klassar dem som svordomar nu jämfört med på 70-talet. I tabell 1 jäm-
förs den procentuella andel av de svarande som svarat ja vid respektive uttryck 
om man anser att det är en svordom i den nya och den äldre undersökningen. I 
Andersson 1977 (s. 24) presenteras endast en rangordning av uttrycken med 
procentandelen ja-svar baserad på samtliga svar, eftersom skillnaderna mellan 
olika grupper var så små. Jag har inte heller i Uppsalaundersökningen när det 
gäller den här frågan funnit några skillnader mellan könen eller mellan äldre och 
yngre som inte skulle kunna ligga inom felmarginalen och nöjer mig därför med 
samma enkla redovisning. 
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Göteborgsenkäten omfattade 95 svar. I Uppsalaenkäten var det sammantaget 67 
personer som besvarade fråga 5. De två enkäter för vilka den svarandes kön och 
ålder inte framgår ingår i beräkningarna. Däremot har en av de 66 som uppgett 
kön och ålder inte besvarat just denna fråga (förmodligen av misstag, genom att 
frågan fanns på enkätens baksida). 

Tabell 1. Resultatet när det gäller frågan ”Vilka av följande uttryck uppfattar du som svor-
domar?” dels i Göteborgsundersökningen 1977, dels i Uppsalaundersökningen 2009. Ut-
trycken presenteras i fallande rangordning efter hur stor procentandel som uppfattat respek-
tive uttryck som svordom i den tidigare undersökningen. 

 Vilka av följande uttryck 
uppfattar du som svordomar? 

 
   1977 

 
   2009 

 helvete 100 % 93 %
 förbaskat också 35 % 19 %
 tusan 34 % 16 %
 herre gud 25 % 12 %
 det var som sjutton 15 % 4 %
 himmel 8 % 0 %
 fy katten 5 % 6 %
 så synd 2 % 0 %
 men kära nån då 1 % 0 %
 adjö 0 % 0 %

Som framgår av tabell 1 är rangordningen mellan de fyra första uttrycken den-
samma 2009 som 1977. Helvete, som klassades som svordom av samtliga till-
frågade 1977, har fortfarande en klar ställning som svordom, även om faktiskt 5 
av de 67 svarande 2009 (dvs. 7 %) inte tyckte att ens helvete tillhörde denna kate-
gori. Liksom tidigare är det ett stort hopp ner till de tre följande uttrycken: för-
baskat också, tusan och herre gud. Dessa tre har ungefär halverat sin andel 2009 
jämfört med 1977, men det är ändå 13, 11 resp. 8 personer som trots allt har 
kryssat för dem som svordomar. 

1977 var de som tyckte att det var som sjutton var en svordom tre gånger så många 
som de som tyckte att fy katten var det. Numera tycks de gälla för ungefär lika 
oskyldiga; 3 resp. 4 personer hade kryssat för dessa uttryck i Uppsalaenkäten. 
1977 hamnade himmel mitt emellan det var som sjutton och fy katten, men 2009 har 
inte någon tyckt att himmel kan ses som svordom; himmel är såtillvida numera att 
jämställa med uttryck som så synd, men kära nån då och adjö. 
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Svaren på fråga 2: Tycker du illa om svordomar? 
Den andra frågan i enkäten, där man fick kryssa för om man tyckte illa om svor-
domar eller inte, var även den identisk med en av frågorna i 70-talsenkäten från 
Göteborg. Utfallet presenteras i tabell 2. Här anges först hur man svarade i 
undersökningen från 1977 och sedan hur man svarade i Uppsala 2009. I 
Andersson 1977 presenteras resultaten inte exakt som i tabellen nedan, men de 
här angivna siffrorna, som beräknats för jämförelsens skull, överensstämmer 
förstås med Anderssons resultatredovisning. Uppdelningen på två ålderskikt 
med gränsen vid just 40 år hänger samman med att Andersson satte gränsen 
där. 

Tabell 2. Svaren på frågan ”Tycker du illa om svordomar?” dels i Göteborgsundersökningen 
från 1977, dels i Uppsalaundersökningen från 2009. Vi sidan om svarsalternativen ja och nej 
kunde en ruta för ”har ingen bestämd åsikt” – ? i tabellen – kryssas i. 

Tycker du illa om 
svordomar? 

Ja Nej ? Tot. 

1977  n % n % n %  n 
Män under 40  3 30 5 50 2 20 10 
Män över 40 25 69 7 19 4 11 36 
Kvinnor under 40 14 54 4 15 8 31 26 
Kvinnor över 40 16 69 5 22 2  9 23 

2009 n % n % n % n 
Män under 40  0  0 6 55 5 45 11 
Män över 40  5 56 1 11 3 33  9 
Kvinnor under 40  4 19 8 38 9 43 21 
Kvinnor över 40 13 52 5 20 7 28 25 

Som framgår av tabell 2 har andelen som svarar ja på frågan om man tycker illa 
om svordomar minskat i alla jämförda kategorier, dvs. män under och över 40 
år resp. kvinnor under och över 40 år. Antalet män under 40 år i den äldre 
undersökningen och antalet män över huvud taget i den nya undersökningen är 
visserligen väldigt begränsat, men skillnaden i utfall är så stor att jag ändå är be-
redd att lita på tendensen i resultatet.  

I stället för att svara obetingat ja på frågan är det i den nya undersökningen allt 
fler som anger att de inte har någon bestämd åsikt. Av kommentarerna på följd-
frågan (där man skulle motivera sitt svar, se vidare nedan) framgår att dessa 
personer gärna vill reservera sig med att svärandets anstötlighet beror på när 
och hur man svär. 
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Precis som i den äldre undersökningen är det unga män som är minst motstån-
dare till svordomar. I vår undersökning var det ingen av de 11 männen under 40 
år som svarade ja på fråga 2. Efter unga män är unga kvinnor minst benägna att 
svara ja på fråga 2, också detta i överensstämmelse med Göteborgsundersök-
ningen. Det är för övrigt intressant att andelen unga kvinnor som svarat obe-
tingat nej på frågan är mer än dubbelt så stor som 1977. I den äldre undersök-
ningen var det sammantaget mycket små skillnader mellan hur män och kvinnor 
över 40 svarade. Båda kategorierna har minskat sitt motstånd i den nya under-
sökningen, och om man ska se någon könsskillnad förefaller kvinnorna mest 
toleranta här. Skillnaden är emellertid inte så stor med tanke på det begränsade 
antalet svarande. Å andra sidan visade kvinnor ur medelklassen något högre 
tolerans inför svordomar än män ur medelklassen i 70-talsundersökningen, och 
kanske är det något liknande vi ser här, om gissningen att det i första hand var 
representanter för medelklassen som fyllde i enkäten under vår aktivitetsdag 
stämmer. 

Svaren på fråga 3: Varför tycker du illa om resp. inte illa om 
svordomar? 
I fråga 3 ombads de som fyllde i enkäten att motivera sitt ställningstagande i 
fråga 2, dvs. ange varför de tyckte illa om, eller inte tyckte illa om, svordomar. 
Samma följdfråga användes i Göteborgsundersökningen, och jag har försökt be-
handla svaren enligt samma principer som i den tidigare undersökningen, vilka 
beskrivs nedan (efter Andersson 1977:25f.). 

Inte riktigt alla svar har kunnat beaktas när det gäller fråga 3. En del av de sva-
rande hade över huvud taget inte angivit någon motivering, andra har endast 
skrivit något som är svårt att klassificera som argument, t.ex. ”tycker illa om 
svordomar, men jag svär själv ibland”. I en del enkäter förekommer kommen-
tarer som kan tyckas relevanta och begripliga men som ändå har varit svåra att 
kategorisera, därför att de är allt för ospecifika; hit hör t.ex. svar i stil med ”det 
beror på sammanhanget” eller ”inte bra om det blir för många”. Sådana svar in-
går inte i redovisningen nedan. De resterande svaren, 53 till antalet, har behand-
lats efter följande principer. 

Argumenten delas in i fyra kategorier: religiösa, estetiska, sociala och språkliga. 
Religiösa argument, t.ex. att svärande går emot ens kristna tro eller är att visa 
bristande respekt för religionen, finns av naturliga skäl endast i negativa vari-
anter. Estetiska, sociala och språkliga argument däremot kan vara både positiva 
och negativa, även om de negativa varianterna dominerar när det gäller estetiska 
och sociala argument. 
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Uttryck som t.ex. ”det låter fult/otrevligt/oskönt” etc. klassas som negativa 
estetiska argument. I Göteborgsundersökningen återfanns även ett par positiva 
estetiska värderingar, t.ex. ”även en svordom kan uttalas vackert”, men jag har 
inte funnit något liknande i den nya enkäten.  

Typiska sociala argument är t.ex. att svordomar ”låter obildat/ovårdat/stötan-
de” etc. eller ”signalerar bristande respekt”. Som också Lars-Gunnar Andersson 
(1977:25) påpekar kan det vara svårt att dra gränsen mellan estetiska och sociala 
argument; som exempel anger Andersson att han klassat ”låter ovårdat” som ett 
socialt argument och ”låter otrevligt” som ett estetiskt. Jag har för jämförelsens 
skull följt samma princip, även om jag kanske tycker att det omvända hade varit 
mera naturligt. Som negativa sociala argument har jag vidare accepterat svar i stil 
med ”det passar sig inte i alla situationer” som jag tycker är tydligare riktat mot 
den sociala aspekten än typen ”det beror på sammanhanget” (som inte beaktas 
alls, jfr ovan). Det är möjligt att man menar samma sak, men det är inte själv-
klart. 

Andersson skriver vidare att man teoretiskt sett skulle kunna tänka sig ett 
positivt socialt argument, t.ex. ”Genom att svära visar man hur tuff man är” 
(a.a.s. 25.), men det förekom inte i Göteborgsundersökningen. I Uppsalaenkäten 
har jag emellertid funnit svaret ”ger auktoritet”. Jag tycker även att motiveringen 
”kan locka till skratt vid rätt tillfälle” är ett positivt socialt argument, och har 
klassat det så. Ett liknande argument tycker jag mig finna i Göteborgsundersök-
ningen när en man skriver följande: ”Det kan faktiskt ibland underlätta kommu-
nikationen mellan människor”. Andersson har dock uppenbarligen inte sett 
detta som ett positivt socialt argument. 

När det gäller de språkliga argumenten är både positiva och negativa varianter 
rätt vanliga. Till de negativa varianterna hör t.ex. ”tyder på dåligt/torftigt ord-
förråd” och ”används ibland som ren utfyllnad/utan någon funktion”. De som 
skriver att de inte tycker om svordomar när de ”blir för många” eller ”används i 
var och varannan mening” kanske menar detsamma, men jag har, som nämnts, 
tyckt att sådana svar var för otydliga och har inte tagit hänsyn till dem. Till de 
positiva språkliga argumenten hör t.ex. ”berikar språket och gör det kraftfullt”, 
”kan användas för att lätta på trycket” och ”en resurs att nyansera språket”. 

Varje svarande har, i enlighet med Göterborgsundersökning, tilldelats ett 
”poäng”, vilket kan ges i sin helhet till ett argument, nämligen om endast ett 
argument angivits, eller fördelas som halvpoäng till två argument. En del svaran-
de har uppgivit fler än två argument, och då har jag valt de två första eller, i de 
fall något av de två första uppenbart är av mindre vikt, de två mest framträdan-
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de argumenten. (Av lätt insedda skäl skulle det bli alltför komplicerat att fördela 
poängen på fler än två argument.) 

Principen en poäng till varje svarande innebär att varje deltagare lämnar lika 
stort avtryck i resultatet, fastän de kan ange olika många argument. Den prin-
cipen är viktig, när man, som jag nedan, jämför attityder bland olika under-
grupper av språkbrukare. Däremot framgår det inte exakt hur ofta enskilda 
argument anförs, när vissa räknas som hela poäng och andra som halva. Men 
vilka argument som är vanligast kan naturligtvis också vara intressant, och sist i 
detta avsnitt gör jag en sådan jämförelse mellan olika språkliga argument. 

I tabell 3 redovisas resultaten för män och kvinnor i såväl Göteborgsundersök-
ningen som Uppsalaundersökningen. (I Andersson 1977 (s. 26) är siffrorna för 
de respektive könen uppdelade på arbetarklass och medelklass; här redovisas 
endast det sammanslagna utfallet för män och kvinnor.) Poängsumman för 
positiva och negativa argument redovisas var för sig men procentandelen för de 
olika typerna av argument anges för positiva och negativa varianter samman-
taget. 

Tabell 3. Svaren på frågan ”Varför tycker du illa om svordomar/Varför tycker du inte illa om 
svordomar?” dels i Göteborgsundersökningen från 1977, dels i Uppsalaundersökningen från 
2009, i båda fallen fördelat på män och kvinnor. n = antal poäng för argumenttypen; Varje 
svarande motsvarar 1 poäng, och poängen kan fördelas på ett eller två argument. 

Varför tycker du (inte) 
illa om svordomar? 

Religiösa 
argument 

Estetiska 
argument 

Sociala 
argument 

Språkliga 
argument 

Tot. 

1977 n % n % n % n % n 
Män pos. arg. – 0,0 0,0 12,5 
 neg. arg. 1,5  4 5,5 14 3,5  9 17,0 74 40 

Kvinnor pos. arg. – 2,0 0,0  6,0 
 neg. arg. 2,5  6 8,5 26 2,5  6 18,5 61 40 

2009 n % n % n % n % n 
Män pos. arg. – 0,0 1,5  5,5 
 neg. arg. 0,0 0 1,0  7 4,0 37  3,0 57 15 

Kvinnor pos. arg. – 0,0 1,0 20,0 
 neg. arg. 1,5 4 6,0 16 6,0 18  3,5 62 38 

Innan en jämförelse mellan de båda undersökningarna görs bör det nämnas att 
jag av kontrollskäl tog mig för att snabbt försöka klassificera de citerade svaren i 
den tidigare undersökningen (Andersson 1977:28ff.) – detta eftersom bedöm-
ningen av argument, som framgått, kan vara ganska besvärlig. Det visade sig att 
jag hade en tendens att få något högre värden för estetiska argument och något 
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lägre för språkliga. Detta kan hänga samman med att min benägenhet att dela 
upp poängen på två argument var större än Anderssons. Något som talar för 
detta antagande är att skillnaden framför allt syntes i utfallet för medelklassen, 
vars svar ofta var mera komplexa. 

Även om jag således inte kom fram till identiskt samma siffror som Andersson, 
ligger de av våra resultat som avviker från varandra ändå i samma storleksord-
ning. De innebär därmed i regel inga problem för resonemanget. I de fall av-
vikelserna skulle kunna påverka slutsatserna påpekas det särskilt i det följande. 

I båda undersökningarna dominerar de språkliga argumenten, medan de reli-
giösa är ytterst få. De religiösa argumenten mot svordomar är, kanske inte direkt 
förvånande, ännu mera marginella nu än på 70-talet. De språkliga argumenten är 
i den nya undersökningen inte fullt så framträdande bland män som i den tidi-
gare undersökningen. När det gäller estetiska och sociala argument är det intres-
sant att de förra är vanligare i 70-talsundersökningen, medan de senare är van-
ligare i den nya undersökningen. Växlingen har skett bland både män och kvin-
nor, men mest markant för männen. 

Med reservation för att antalet män i Uppsalaundersökningen är relativt litet, 
kan man säga att män har fått en högre andel sociala argument på bekostnad av 
alla de övriga argumenttyperna. Kvinnornas ökade andel sociala argument mot-
svaras av en nästan lika stor nedgång bland de estetiska argumenten. 

Eftersom gränsen mellan estetiska och sociala argument inte är alldeles självklar 
hade man naturligtvis kunnat ifrågasätta om minskningen av den förra typen 
och ökningen av den senare, enligt tabell 3, i just det här fallet främst är ett ut-
slag av att sorteringen skett på olika sätt i de två undersökningarna. Men det är 
inte fallet. Mina beräkningar av svaren i Göteborgsundersökningen överens-
stämmer bra med Anderssons när det gäller sociala argument, medan jag alltså 
snarare får en något högre andel estetiska argument. 

En alternativ förklaring när det gäller den lägre andelen estetiska argument i 
Uppsalaundersökningen är att den kan hänga samman med en social snedfördel-
ning bland de svarande. I Göteborgsenkäten var det väldigt tydligt att de estetis-
ka argumenten var mycket mera framträdande bland arbetare än i medelklassen. 
Medelklassens andel sociala argument var i Göteborgsundersökningen 9 % för 
män och 15 % för kvinnor (Anderssson 1977:26), vilket ju faktiskt ligger rätt 
nära utfallet i Uppsalaundersökningen. 

Man kan nu naturligtvis fråga sig om också andra skillnader mellan de båda 
undersökningarna följer samma mönster, så att alla skillnader skulle kunna för-
klaras med att Uppsalaenkäten i första hand har besvarats av personer ur medel-
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klassen. Men mönstret upprepas inte. Visserligen förekom sociala argument i 
Göteborgsundersökningen endast hos medelklassen, men andelen var ändå be-
tydligt blygsammare än i den nya undersökningen, nämligen 13 % för män och 
9 % för kvinnor. Och när det gäller språkliga argument var dessa extra vanliga 
hos just medelklassen i Göteborgsundersökningen; männens andel var enligt 
Andersson 77 % och kvinnornas 72 % (dock något lägre enligt mina beräk-
ningar). 

En annan viktig skillnad när det gäller den äldre och den nya undersökningen är 
att språkliga argument i den senare företrädesvis används för att rättfärdiga 
svordomar, medan det i den förra var tvärtom. Numera använder man alltså 
hellre positiva språkliga argument i stället för negativa. Denna omsvängning är 
särskilt stark hos kvinnor. 

Man kan alltså tänka sig att skillnaden när det gäller andelen estetiska argument i 
den äldre och den nya undersökningen hänger samman med att den förra besva-
rats av personer från olika sociala skikt, medan den senare mest besvarats av 
medelklasspersoner. Men när det gäller övriga argumenttyper kan det finnas 
anledning att tro på verkliga förskjutningar mellan 1977 och 2009. Ett sätt att 
ytterligare pröva en sådan hypotes är att jämföra om yngre och äldre i Uppsala-
enkäten visar benägenhet att anföra olika typer av argument för eller emot svä-
rande. Eftersom yngre personer har en tendens att gå i täten när det gäller olika 
utvecklingar, kan en sådan ibland framträda som just generationsskillnader. Siff-
rorna för yngre resp. äldre svarandes angivna argumenttyper i den nya under-
sökningen framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Svaren på frågan ”Varför tycker du illa om svordomar/Varför tycker du inte illa om 
svordomar?” i Uppsalaundersökningen 2009, fördelat på män under resp. över 40 år och 
kvinnor under resp. över 40 år. n = antal poäng för argumenttypen; Varje svarande motsvarar 
1 poäng, och poängen kan fördelas på ett eller två argument. 

Varför tycker du (inte) 
illa om svordomar? 

Religiösa 
argument 

Estetiska 
argument 

Sociala 
argument 

Språkliga 
argument 

Tot. 

2009 n % n % n % n % n 
Män pos. arg. – 0,0 1,5  3,0 
under 40 neg. arg. 0,0 0 0,5 6 2,0 44  1,0 50  8 

Män  pos. arg. – 0,0 0,0  2,5 
över 40 neg. arg. 0,0 0 0,5 7 2,0 29  2,0 64  7 

Kvinnor pos. arg. – 0,0 1,0  9,0 
under 40 neg. arg. 0,0 0 3,0 17 3,5 25  1,5 58 18 

Kvinnor pos. arg. – 0,0 0,0 11,0 
över 40 neg. arg. 1,5 8 3,0 15 2,5 12  2,0 65 20 
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Som framgått ovan var de religiösa argumenten på stark tillbakagång redan 1977 
och i den nya undersökningen förekommer, som framgår av tabell 4, över 
huvud taget inga hänvisningar alls till religiösa argument bland personer under 
40 år. När det gäller de estetiska argumenten föreligger, som vi redan sett, en 
skillnad mellan män och kvinnor, men enligt tabell 3 är det ingen skillnad att tala 
om mellan yngre och äldre av respektive kön. Det senare talar för att benägen-
heten att anföra estetiska argument mot svordomar är rätt stabil, särskilt om 
siffrorna i tabell 4 företrädesvis baseras på svar från en medelklasspublik, för då 
tycks nivån ha legat på ungefär samma andel sedan 1977. 

Tydliga generationsskillnader ser man däremot när det gäller såväl sociala som 
språkliga argument. Sociala argument är betydligt vanligare hos yngre än hos 
äldre. Det gäller både män och kvinnor, fastän på olika nivå. Språkliga argument 
är omvänt inte lika vanliga hos yngre som hos äldre. Minst benägna att använda 
språkliga argument är yngre män. Äldre mäns och kvinnors andel är ungefär 
densamma. Även om man med tanke på det begränsade antalet enkätsvarare 
(särskilt män) måste lägga in en viss reservation beträffande slutsatserna, så 
bekräftar tabell 4 på det hela taget misstanken att vi blir allt mer benägna att 
anföra sociala argument och mindre benägna att anföra språkliga argument mot 
svordomar. 

Ett par citat kan kanske konkretisera den här utvecklingen lite grand. 
[Svordomar används] ofta som utfyllnad i redan torftigt språk − men ofta ger svor-
domen uttryck för den verkliga känslan. (ur Göteborgsundersökningen 1977) 

[Svordomar] kan vara bra för att förstärka uttryck. Däremot kanske det är viktigt att 
man väljer sitt sammanhang och respekterar att andra kan vara mindre toleranta. (ur 
Uppsalaundersökningen 2009) 

Det första citatet ovan, som ger en halv minuspoäng och en halv pluspoäng för 
det språkliga argumentet, representerar en typ av svar som var mycket vanliga 
1977, då 18 % (14 av 80 personer) svarade ungefär så. (Andersson 1977:27) I 
Uppsalaundersökningen har 9 % (5 av 53 personer) svarat på ett liknande sätt. 
Lika vanliga i Uppsalaundersökningen är svar av den typ som det andra citatet 
representerar, ett svar som ger en halv pluspoäng som språkligt argument och 
en halv minuspoäng som socialt argument. 11 % (6 av 53 personer) har svarat 
något i den stilen. 

Tendensen att föredra positiva språkliga argument före negativa gäller både yng-
re och äldre. Det tycks helt enkelt ligga i tiden. Det vanligaste negativa språkliga 
argumentet är någonting i stil med att svordomar tyder på ett torftigt språk eller 
dåligt ordförråd (jfr ovan). Ett annat tema är att svordomar (som regel) är onö-
diga; antingen saknar de helt funktion (t.ex. vid ymnigt bruk) eller så finns det 
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andra ord att ta till. Det vanligaste positiva argumentet är att kraftuttryck behövs 
i vissa sammanhang (jfr ovan). Men det finns också de som inte begränsar be-
hovet till särskilda tillfällen, utan bejakar svordomar rakt av. De mest positiva 
beskriver svordomar som en resurs eller krydda i språket, andra nöjer sig med 
att svordomar helt enkelt är en naturlig del av ordförrådet. 

Tabell 5 kan ge en föreställning om hur användningen av de olika språkliga ar-
gumenten har förskjutits mellan Göteborgsundersökningen och Uppsalaunder-
sökningen. Siffrorna anger den procentuella andel av de svarande (som ingått i 
redovisningen av frågan) som uppger respektive argument. I det här fallet kan 
en och samma person vara representerad på två ställen, eftersom man kan kom-
binera något av de negativa argumenten med ett bejakande av svordomar vid 
vissa tillfällen. Beräkningarna från Göteborgsundersökningen är i det här fallet 
mina och baseras på de citerade svaren på s. 28−36 i Anderssons redogörelse. 

Tabell 5. Andelen svarande som uppgivit olika negativa resp. positiva språkliga argument på 
frågan ”Varför tycker du illa om svordomar/Varför tycker du inte illa om svordomar?”, dels i 
Göteborgsundersökningen 1977, dels i Uppsalaundersökningen 2009. 

Negativa språkliga 
argument 1977 2009  Positiva språkliga 

argument 1977 2009 

behövs (oftast) inte 22 % 8 %  behövs i vissa situationer 24 % 42 %

tyder på torftigt språk 34 % 13 %  tillgång i språket/ 
naturlig del av språket 

11 % 21 %

Som framgår av tabell 5 innebär förändringen en generell minskning av de nega-
tiva argumenten och en generell ökning av de positiva argumenten. 

Sammanfattning och kommentarer 
Ommöblering bland de fula orden 
Unga svenskar, i det här fallet de som är födda på 70-talet eller senare, känner 
inte till att de tabubelagda könsorden – använda i sin bokstavliga bemärkelse – 
kan kallas runda ord. Däremot använder de sannolikt könsord på ett nytt sätt, 
nämligen, parallellt med traditionella svordomar, för att uttrycka känslor. Svor-
domsrepertoaren har således utökats med en typ av ord som tills relativt nyligen 
inte (i vart fall inte allmänt) använts på detta sätt. Troligen har denna flerfunk-
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tionella användning av bl.a. könsorden fört med sig att begreppet svordom för 
yngre ofta inbegriper olika typer av fula ord. 

I den äldsta generationen skiljer man mellan svordomar och andra fula ord, och 
anger oftast enbart traditionella uttryck som fan och helvete som exempel på rik-
tigt fula svordomar. Detta kan mycket väl bero på att man inte känner till de nya 
svordomarna, som fortfarande förekommer i relativt blygsam omfattning i t.ex. 
tevedramatik. 

Eftersom enkäten inte efterfrågade vilka svordomar man faktiskt använder, är 
det svårt att veta hur långt upp i åldrarna de nya svordomarna är i aktivt bruk. 
När personer i 50-årsåldern exemplifierar riktigt fula svordomar med de nya ut-
trycken, betyder det inte nödvändigtvis att man själv använder dem; man ju kan 
t.ex. ha hört dem hos sina barn och deras kompisar. 

Traditionellt har svenskar under lång tid använt svordomar av religiös karaktär. 
Man har använt både himmelska och diaboliska ord och uttryck. Numera är det 
i första hand oförblommerade diaboliska ord som fan, helvete, satan och djävlar 
som riktigt räknas till de verkliga svordomarna. Man ser avsevärt mildare på fan-
ersättningar som tusan och sjutton. Tidigare gällde också uttryck som hämtade 
himmelsk inspiration för svordomar, t.ex. himmel, jösses, kors och herregud, men 
deras status som svordomar blir allt svagare. 

Genom att jämföra utfallen på den fråga i Göteborgsundersökningen 1977 och 
Uppsalaundersökningen 2009 där det gällde att ange vilka av ett antal givna ut-
tryck som var svordomar, framgår det tydligt att de traditionella uttrycken tap-
par mark. Inte ens ordet helvete, som alla klassade som svordom 1977, får alla 
röster idag. Och ordet himmel räknas inte av någon i den nya undersökningen 
som svordom, medan 8 % gjorde det i den tidigare. Däremot är det fortfarande 
några, om än färre än tidigare, som tycker att herregud är en svordom. Kanske är 
detta uttryck ett tydligare exempel på ”missbruk av gudsnamnet” än himmel, fast-
än det senare ju också egentligen bottnar i en åkallan av Gud. 

Om man rangordnar de potentiella svordomarna inbördes efter hur många som 
verkligen tycker att de är svordomar blir utfallet rätt likartat i båda undersök-
ningarna. Men när uttrycken himmel, herre gud, det var som sjutton, fy katten, tusan, 
helvete och förbaskat också 1977 lade sig på ett spann mellan 5 och 100 % låg det 
2009 mellan 0 och 93 %. Lite grovt kan man nog se procenttalet för respektive 
uttryck som en sorts mått på hur fult uttrycket anses vara. I det perspektivet är 
det relativt lätt att se en logik i de nya svordomarnas uppkomst. De fyller på för-
rådet av grövre svordomar, när de tidigare tappar kraft. 

 22



 

Varken i Göteborgsundersökningen eller i Uppsalaundersökningen framkom 
några tydliga generationsskillnader i värderingen av de nämnda uttrycken. Det 
tyder på att svordomar tappar sin kraft successivt, genom att vi som individer 
vänjer oss vid dem och omvärderar dem, snarare alltså än att nya generationer 
får andra värderingar än sina föräldrar. Den som hävdar att ymnigt svärande 
innebär en risk att man inte har något att ta till när det verkligen ”behövs” har 
såtillvida en poäng. Ändå tycks det lösa sig. Ungdomarna har hittat nya uttryck, 
och de som än så länge drar sig för att använda dessa förstärker de gamla genom 
att kombinera dem, som t.ex. i helvetes förbannade jävla skit, när man blir riktigt 
frustrerad. 

Nya attityder 
I två av enkätens frågor ombads de svarande att tala om huruvida man tyckte 
illa om svordomar eller ej och att motivera sin ståndpunkt i detta avseende. 
Exakt samma frågor ställdes i Göteborgsenkäten och resultatet tyder på ganska 
stora omsvängningar sedan 70-talet i attityden till svordomar. Både unga och 
äldre, män och kvinnor är mer toleranta nu än motsvarande grupper var då. 
Och det är också stor skillnad i hur ofta olika argument åberopas, även om 
argumenten i sig, både de för och de emot svordomar, till stor del hänger kvar 
sedan tidigare. 

Ingenstans i enkäten preciserades begreppet svordom, vilket innebär att de svar-
ande inför frågan om de tyckte illa om svordomar var fria att tolka innebörden 
på sitt sätt. Sannolikt har många av de äldre endast haft traditionella (diaboliska) 
svordomar som fan och helvete i åtanke, medan yngre utgått ifrån ett bredare 
register, där även sexuella svordomar, vilka normalt betraktas som de grövsta, 
har en plats. Trots detta är yngre betydligt mer toleranta gentemot svordomar 
än äldre. Allra mest toleranta är unga män, och därefter följer unga kvinnor. 
Bland medelålders och äldre är könsskillnaden liten. Mönstret går igen från 
Göteborgsundersökningen (fast andelen svordomsmotståndare där generellt låg 
på en högre nivå). 

De argument med vilka de svarande motiverar att de tycker illa om svordomar 
eller att de inte gör det kan klassificeras som religiösa, estetiska, sociala eller 
språkliga. De religiösa argumenten spelar numera en mycket underordnad roll, 
och de var redan i Göteborgsundersökningen sällsynta. Detta är förstås intres-
sant, eftersom våra traditionella svordomar är just av religiös karaktär, dvs. har 
sin grund i att man inte lättsinnigt ska åkalla Vår Herre och över huvud taget 
inte befatta sig med djävulen eller önska förbannelse över sin nästa. 
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Å ena sidan kan man säga att den allt mildare värderingen av de traditionella 
svordomarna med tanke på den långtgående sekulariseringen i Sverige är helt 
logisk. Framför allt de himmelska uttrycken (herregud, jösses, kors etc.) får knap-
past någon att ens rynka på näsan numera. Å andra sidan är sambandet inte så 
enkelt, eftersom de diaboliska svordomarna (fan, helvete, satan och djävlar) fort-
farande besitter en icke föraktlig kraft. Kanske kan man säga att vi fortsätter att 
tycka att sådana ord är fula av ohejdad vana. 

När man inte åberopar religiösa skäl mot svordomar kan man anföra andra 
argument. Ett sätt är att kort och gott säga att de låter fult när folk svär. Detta är 
ett ganska vagt argument, eftersom anstötlighet enligt den allmänna meningen 
är en inneboende egenskap hos svordomar. Det är lite som att säga att vatten är 
vått, även om ”låter fult” naturligtvis är uttryck för en värdering. Den här typen 
av rent estetiska argument mot svordomar, som inte är så vanliga, används 
oftare av kvinnor än av män. I Göteborgsundersökningen förekom de oftare i 
arbetarklassen än i medelklassen. Uppsalaundersökningen visar en nivå som 
ligger i linje med medelklassens i den tidigare undersökningen. Det är mycket 
möjligt att det företrädesvis var samma sociala skikt som deltog i Uppsalaunder-
sökningen. Det antyder i så fall att benägenheten att använda estetiska argument 
mot svordomar är oförändrad sedan 70-talet. 

De stora skillnaderna i synen på svordomar gentemot tidigare märks snarare i 
att man i högre grad anger sociala argument och i lägre grad språkliga och i en 
förskjutning från negativa språkliga argument till ett bejakande av svordomars 
funktion i språket. Sociala skäl används som regel mot svordomar. Man menar 
att de inte passar (sig) i alla situationer och att man bör ta hänsyn till att andra 
kan uppfatta dem som stötande. Men det finns också positiva varianter av 
sociala argument: att man tycker att de faktiskt passar i vissa situationer, att de 
kan locka till skratt och ge auktoritet. De sociala argumenten tycks vara på fram-
marsch sedan 70-talet och är också väsentligt vanligare hos yngre än hos äldre i 
Uppsalaundersökningen. De används oftare av män än av kvinnor.  

De språkliga argumenten dominerar både i den tidigare och i den nya undersök-
ningen, men dominansen är betydligt mindre i den senare. Det allra vanligaste 
argumentet i Göteborgsenkäten, där ungefär en tredjedel av de tillfrågade an-
förde det, var att svordomar tillhör ett torftigt språk eller tyder på dåligt ordför-
råd. I Uppsalaenkäten var det bara 13 % som skrev något i den stilen. Ett annat 
vanligt argument 1977 var att svordomar används som ren utfyllnad och ofta 
saknar funktion. Här har andelen som tagit upp argumentet sjunkit från 22 % 
till 8 % i den nya undersökningen. 
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Men man kan också använda språkliga argument till försvar för svordomarna. 
Det har t.ex. länge ansetts rätt okej att svära i lägen av hög frustration (typ när 
hammaren träffar tummen i stället för spiken). Detta argument, som förekom 
hos en fjärdedel av enkätbesvararna 1977, har blivit ännu populärare och anför-
des 2009 av 42 %. Några har alltid fördragit svordomar som en naturlig del av 
språket, en del med tydligt gillande, t.ex. med hänvisning till att svordomar är en 
språklig resurs eller krydda. Dessa har ökat från 11 % till 21 %. 

Sammantaget visar resultaten, tycks det, som om allt fler har fått ett mer av-
slappnat förhållande till svordomar. Naturligtvis kan man tänka sig att detta 
hänger samman med att de traditionella svordomarna tappat i kraft och inte 
längre upplevs som så fula som tidigare. Men också de i Uppsalaenkäten som 
uppenbarligen räknar t.ex. olika könsord som svordomar tar mindre högtidligt 
på svärande än vad motsvarande generation gjorde på 70-talet. Man är mycket 
mera benägen att tillmäta svordomar språkliga, och i viss mån sociala, funk-
tioner och avsevärt mindre benägen att sätta likhetstecken mellan svärande och 
dåligt ordförråd. Detta innebär dock inte att man tycker att svordomar är accep-
tabla i alla sammanhang, inte heller att man uppskattar dem ”i var och varannan 
mening”. 

Detta är alltså den samlade bilden. Naturligtvis förekommer de fortfarande 
personer som starkt ogillar svordomar och naturligtvis fanns det ”svordoms-
kramare” också på 70-talet. 

Män och kvinnor 
En fråga man kan ställa sig när det gäller utvecklingen mellan 1970-talet och 
idag är om synen på svordomar blivit mera ”jämställd”. Resultatet av Uppsala-
enkäten tyder emellertid inte på någon avgörande skillnad gentemot utfallet i 
den tidigare undersökningen i detta avseende. 

Kvinnor är mera toleranta mot svordomar idag än på 70-talet, men det är män 
också. Äldre kvinnor och äldre män tycks tolerera svordomar ungefär lika bra, 
men i det avseendet var könen jämställda även tidigare. Och i båda undersök-
ningarna visade unga män det minsta motståndet mot svordomar, medan unga 
kvinnor kom på andra plats. 

Möjligen kan man av det faktum att skillnaden i den här frågan mellan unga 
män och äldre män är betydligt större än motsvarande skillnad mellan unga 
kvinnor och äldre kvinnor dra slutsatsen att män ändrar sin inställning under 
livets gång. Detta är också logiskt om man jämför hur många som tycker illa om 
svordomar bland å ena sidan dem som var under 40 år i den äldre under-
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sökningen och å andra sidan dem som är över 40 år i den nya undersökningen. 
För kvinnorna är andelen ungefär densamma, 54 resp. 52 %, medan andelen av 
de tidigare unga männen som tyckte illa om svordomar, nämligen 30 %, är 
mycket lägre än motsvarande andel bland de män som nu tillhör det övre ålders-
skiktet, nämligen 56 %. 

Också i sättet att motivera varför man tycker illa om eller inte tycker illa om 
svordomar består skillnaderna mellan könen. Män anför sociala argument oftare 
än kvinnor. Så var det också tidigare. Andelen sociala argument tycks öka för 
både män och kvinnor, men könsdifferensen består. I gengäld är kvinnor lite 
mer benägna att framställa svordomar som fula, otrevliga eller vulgära. Sådana 
rent estetiska argument är rätt ovanliga hos män, och skillnaden är densamma 
som förut. 

Varifrån kommer de nya svordomarna? 
Mot bakgrund av en del av de resultat som framkommit i den nya enkäten kan 
det slutligen finnas skäl att spekulera lite över varifrån de nya svordomarna 
kommer. Eftersom sexuella svordomar (och skällsord) är mycket vanliga i 
många språk, menar man ibland att en allmän internationalisering, och i synner-
het inflytandet från engelskan, spelat en viktig roll. Av samma skäl hävdas också 
ibland att trenden startat (på t.ex. skolgårdar) i invandrartäta förorter. 

Både den allmänna internationaliseringen och invandringen kan naturligtvis ha 
ett finger med i spelet. Men med tanke på den allmänna sekulariseringen och de 
traditionella svordomarnas alltmer förbleknade anstötlighet kanske man också 
kan tänka sig att tiden helt enkelt en dag blev mogen för en förnyelse. Något i 
den stilen förutskickas för övrigt i följande citat från en kvinna ur 70-talsunder-
sökningen. 

Det verkar som om svordomarna blir mer och mer betydelselösa i och med att 
innebörden i orden tunnas ut. Folk tror inte längre på vare sig djävul eller helvete, det 
är snart som vilka ord som helst. Undrar vad som kommer i stället? (ur Andersson 
1977:36) 

Svenskan har helt enkelt blivit i behov av påfyllning med lite värre uttryck. Ett 
sätt i det läget är förstås att bejaka andra språks sätt att svära. Men inget hindrar 
faktiskt att man också använder sin fantasi. Att sexuella svordomar är så vanliga 
världen över hänger rimligtvis samman med att det ligger nära till hands att 
hämta svordomar ur den sexuella sfären. Och vittnesmål saknas inte på att fan-
tasin på den punkten redan tidigare har blommat även i Sverige, fastän mera till-
fälligtvis och i slutna enklaver, t.ex. bland de värnpliktiga killarna på luckan. 

 26



 

 27

Litteratur 
Andersson, Lars-Gunnar, 1977: Varför är det fult att svära? En enkät om attityder till 

svordomar. Publication 16, Department of General Linguistics, University of Umeå. 

Holm, Pelle, 1995 (15:e uppl.): Pelle Holms Bevingade ord: den klassiska citatordboken. 
Reviderad av Sven Ekbo. Stockholm: Bonnier Alba. 

Ljung, Magnus, 2007: Svordomsboken. Stockholm: Norstedts. 

Olofsson, Rune Pär, 1964: Och [en roman om döden, kärleken och Gud]. Stockholm: 
Norstedts. 

 

 


