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SAMMANDRAG 
 

Denna uppsats syfte är att undersöka vilken inställning och attityd ungdomar har till användandet 

av svordomar och det som klassificeras som ”fult språk”. Den undersökningsmetod som 

användes var en enkätundersökning som delades ut till en gymnasieklass på en central 

gymnasieskola i en mellanstor svensk stad. Den grupp som eftersträvades skulle vara så 

homogen och ha en så jämn könsfördelning som möjligt. Det ordinarie antalet elever i klassen 

uppgick normalt till strax över trettio men vid tillfället närvarade endast 24 – 8 flickor och 16 

pojkar.  

Resultatet visar på att ungdomarna använder sig ganska frekvent av svordomar men också att 

de är medvetna om att det inte är något bra att göra, men anser samtidigt att det inte finns något 

som skulle vara fel med det. Den vanligaste svordomen som dessa ungdomar använder sig av är 

personbenämningen ”hora” som används frekvent bland både killarna och tjejerna och det är 

också den som båda grupperna anser vara en av de grövre svordomarna som man kan använda 

sig av.  
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1 INLEDNING 

Det talade språket är en av grundstenarna i all kommunikation och kommunikation är i sin tur en 

av grundstenarna för ett fungerade liv. Kraven på vår kommunikation är höga. Förväntningarna 

på oss likaså. Vi förväntas att vara så språkmässigt korrekta som möjligt och ligga så nära 

standardspråket som möjligt, inte avvika från normen och inte vara allt för annorlunda. När 

någon skriker jävla skit för att han eller hon slår i sin stortå på bordsbenet är det ett sätt för denna 

att kommunicera med omvärlden. När någon ropar hora efter någon annan är detta ett sätt för 

denne att kommunicera med den andra parten. Att använda sig av svordomar har sedan länge 

varit ett sätt att uttrycka känslor och att förstärka det talade språket. Svordomarna och de ”fula 

ord” som används i Sverige idag är långt ifrån lika de som användes under medeltiden. Hur det 

fula språket ter sig idag och vilken form det har är också något som varierar mellan grupper. Det 

som den unga gymnasieeleven anser fult är inte detsamma som dennes mormor anser vara fult. 

Oftast väljer vi dock språk efter den situation vi för tillfället befinner oss i och undviker med 

största möjliga mån att svära inför gammelmormor medan vi svär på inför kamraterna. 

Äldre generationer har länge varit upprörda över ungdomarnas ”fula språk”. De menar att 

ungdomarna misshandlar det svenska språket och att det språk som de använder är ovårdat och 

innehållsfattigt och att de använder alldeles för mycket slang, utfyllnader, svordomar och 

skällsord (Kotsinas 1994:9, 11, 57). De två sistnämnda språkliga kategorierna, svordomar och 

skällsord är det som denna uppsats behandlar.  

Svordomar är ord som av andra kan uppfattas som stötande. De är ord som på ett eller annat 

vis kan uttrycka känslor såsom ilska, upprördhet etc. samt också fungera som förstärkningar. 

Man skulle även kunna använda Stroh-Wollins definition för att tydligt klargöra vad som avses 

med svordomar. Det är ord som är ”hämtade från en laddad betydelesfär, men inte tolkas 

bokstavligt” t.ex. skit, fitta osv. (Stroh-Wollin 2010:5). Skällsord är ord som används med 

avsikten att verbalt kränka någon (Svahn 1999:16). I denna uppsats har jag valt att använda 

svordomar som en övergripande term för både svordomar och skällsord, men ibland så har jag 

när det varit nödvändigt valt att skilja dem åt. 
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1.1  SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars användning och attityder till svordomar. 

Jag vill också undersöka om det förekommer något utpräglad skillnad mellan unga kvinnor och 

mäns bruk av och attityder till svordomar. Uppsatsen avsikt är dessutom att ta reda på vilka 

svordomar och skällsord som ungdomarna själva använder samt anser vara de fulaste. 

 

1.2  FRÅGESTÄLLNING 

Uppsatsen utgår från några frågor som ska försöka besvaras.   

 Vad har ungdomarna för attityder till svordomar idag? Skiljer de sig åt könen emellan? 

I sådana fall, hur? 

 När svär ungdomarna och vilka svordomar använder ungdomarna? Vilka anser de var de 

grövsta? Skiljer sig bruket könen emellan? 

 

2. MATERIAL OCH METOD 

I detta avsnitt presenterar jag det material och den metod som använts för uppsatsen. Jag kommer 

bland annat behandla valet av informanter, valet av metod och ge en presentation om tanken 

bakom enkäten och hur den utformades. 

 

2.1   MATERIAL 

Insamlingen av data skedde genom en enkätundersökning (se Bilaga 1) som genomfördes i en 

årskurs 1 på Ekonomiprogrammet, som är ett studieinriktat program, på en gymnasieskola i en 

mellanstor stad i Sverige. Skolan ligger centralt i staden och har elever med olika social 

bakgrund. Skolan antar framförallt elever från hela kommunen, men har dessutom ett stort 

antagningsområde av elever utanför kommungränsen. Stadens befolkning är relativt blandad när 

det kommer till socialgrupper och skulle kunna ses som representativ när det kommer till 

Sveriges befolkning i största allmänhet.  

Den klass som användes vid undersökningen valdes efter samråd med en av skolans lärare. 

Ett av de kriterier som fanns för informantgruppen var att det skulle finnas en jämn 

könsfördelning bland eleverna. Elevantalet i klassen skulle uppgå till strax över 30 elever. När 
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undersökningen genomfördes närvarade dock enbart 24 stycken vilket fick till följd att 

könsfördelningen vid tillfället blev något skev.  

De tre första frågorna i enkäten bestod av bakgrundsfrågor gällande kön, ålder och 

eventuella andra språk som förekom i informanternas hem. Av de 24 elever som deltog var 8 

kvinnliga deltagare och resterande 16 manliga deltagare. Samtliga deltagare talade svenska i 

hemmet, en av deltagarna talade även engelska i hemmet utöver svenska. Eftersom det endast var 

en informant som talade ett annat språk i hemmet kommer ingen gruppindelning att göras baserat 

på det, utan fokus har lagts på kön. 

 

2.2 METOD  

Metoden som använts är en enkätundersökning och resultaten som framkommer är således 

rapporterat bruk. Valet av metod för denna undersökning föll sig relativt enkelt då enkätmetoden 

är ett effektivt sätt att få så mycket resultat som möjligt på kort tid. Undersökningen kan 

klassificeras som en kvantitativ undersökning.  

Enkäten testades innan utdelandet på en mindre grupp människor som fick bidra med förslag 

på formuleringsändringar om det var något som var oklart eller svårt att förstå. Vid 

genomförandet av undersökningen i klassen var jag närvarande och förklarade innan vad som 

menades med frågorna och fanns till hands om någon skulle finna något oklart eller krångligt. 

Det är dock viktigt att se källkritiskt på resultatet som framkommer ur anonyma 

enkätundersökningar. Eftersom det handlar om rapporterat bruk är det svårt att veta hur 

sanningsenliga de som besvarar frågorna har varit vid besvarandet bland annat eftersom 

anonymiteten försäkrar dem om att ingen kommer att veta hur mycket engagemang som har lagts 

ner vid besvarandet av frågorna.  

Ur en etisk synpunkt var det viktigt för mig att poängtera för deltagarna i studien att den var 

helt anonym, vilket de informerades om genom både en liten informationsdel som fanns på 

enkäten samt att jag berättade det för dem vid genomförandet. Där informerades också om vad 

enkäten skulle användas till och att den enbart var menad för denna uppsats. Vid genomförandet 

informerade jag dessutom om att det var helt frivilligt att genomföra enkäten och att man fick 

avstå om så önskades. Jag var också mycket noga med att poängtera att ingen individs fulla 

enskilda svar skulle kunna gå att utläsas och kunna kopplas till denne. Jag informerade dessutom 

om att skällsord ingick i kategorin svordomar för denna undersökning. 
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2.3  ENKÄTENS UTFORMNING 

Enkäten (se Bilaga 1) utformades så att de allra flesta av frågorna bestod av kryssfrågor. En allt 

för stor andel av öppna frågor kan bidra till att deltagarna avstår att svara när de måste skriva 

själv (Trost 2007:74). De flesta frågorna var frågor där deltagarna själva skulle ta ställning till ett 

antal påstående och sedan gradera dem enligt skalor. Svordomarna som det ges exempel på  och 

som de ska ta ställning till har jag själv valt utifrån de ord som jag själv eller personer i min 

omgivning använder sig av och som jag därmed anser att det skulle vara intressant att se närmare 

på, samt sådana som förkommit i liknande uppsatser inom ämnet (Eliasson 1999 och Andersson 

& Ådahl 2006). I samband med att jag genomförde enkäten i en mindre pilotgrupp inför det 

huvudsakliga genomförandet uppkom t.ex. nya svordomar som fick ersätta andra. Jag valde 

också att ha med sådana ord som tidigare ansetts vara svordomar eller liknande för att se hur 

dagens ungdomar ser på dem.  

De tre första frågorna som enkäten bestod av utgjordes av frågor om kön, ålder och om det 

talades något annat språk än svenska i hemmet. Anledningen till att hemspråk också 

efterfrågades var för att det skulle vara intressant att se om det eventuellt förekom några 

skillnader i användning och attityd om annat språk hade talats hemma. Eftersom det visade sig 

att det enbart var en som talade ett annat språk i hemmet så kommer detta inte att behandlas. 

 

3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning inom ämnet. Det som tas upp här är 

ungdomsspråk, könsskillnader i språk samt svordomar och fult språk.  

 

3.1 UNGDOMSSPRÅK 

I sociolingvistiska undersökningar är samhällsklass, kön och ålder de tre viktigaste faktorerna 

som kan påverka hur en talare använder sig av språk (Einarsson 2009:193).  

Synen på ungdomars språk har under en längre tid varit negativ och ingenting som kommit 

på 2000-talet. Ungdomar blir inte bara kritiserade för sina dåliga ordval utan också för allt som 

kopplas till dem, kläder, musiksmak, livsstil (Kotsinas 1994:12). När det kommer till språket har 

kritiken framförallt handlat om att de inte artikulerar tillräcklig, talar sluddrigt men framförallt 

har man klagat på att ungdomar har ett dåligt ordförråd som fylls ut av svordomar och annat 
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dåligt språk (Kotsinas 1994:9, 11, 57). Dessutom menar man också att ungdomar använder 

mycket slangord och att språket de använder sig av inte stämmer överens med vad allmänheten 

anser vara ett vårdat samtalsspråk (Kotsinas 1994:36). 

Vad man menar när man talar om ungdomsspråk kan vara svårt att definiera eftersom 

ungdomar och ålder definieras olika. Enligt Einarsson (2009:196) är ungdomar mellan 13 och 23 

års ålder den grupp som är mest studerad i sociolingvistiska undersökningar. Ofta har mindre 

barn och deras föräldrar gemensamma språkdrag som försvagas eller försvinner helt när barnet 

når tonåren (Einarsson 2009:196). Det skulle kunna vara en av de bakomliggande anledningarna 

till att vuxna människor anser att ungdomars talspråk är fult eftersom det då avviker från vad 

föräldrar och de andra vuxna i barnets omgivning är vana vid att höra denne tala. 

Nästan alla människor vill på ett eller annat sätt passa in i en grupp, oavsett om man är 

vuxen eller ung. Genom anpassning av talet visar vi att vi på ett eller annat sätt hör hemma i den 

grupp vi vill tillhöra (Kotsinas 1994:19). För ungdomar kan det vara extra viktigt att känna 

grupptillhörighet och där kan speciella drag som ungdomar använder sig av, i detta fall 

svordomar, komma att fungera som gruppmarkörer för att visa på denna grupptillhörighet. 

Genom språkliga val visar ungdomarna alltså sin tillhörighet i gruppen (Kotsinas 1994:19).  

 

3.2 KÖNSSKILLNADER I SPRÅK 

Att kvinnors och mäns språkbruk och det sätt vi kommunicerar på, skiljer sig har länge varit 

känt. Detta avsnitt kommer att behandla så kallat manligt och kvinnligt språk.  

Enligt forskarna finns det bara ett fåtal språkliga skillnader som vi kan säga är sådant som vi 

haft med oss sedan födseln. Forskarna anser istället att de språkliga skillnader som förekommer 

är något socialt. När ett barn föds får det en stämpel gällande sitt kön och blir under sin uppväxt 

behandlad och uppfostrat efter den könsstereotypa bilden som samhället konstruerat. Med detta 

kommer språket och dess inlärning. Barn uppfostras att använda det språk som förväntas av dem 

utifrån deras kön (Ohlsson 2007:150–151). Den omgivning vi lever i har alltså konstruerat kön. 

Det finns flera språkliga stereotyper som vi förväntar oss när det kommer till manligt och 

kvinnligt språk. Två av dessa kan vara att kvinnor talar mer än män samt att kvinnor har en större 

tendens att be om ursäkt. Dessa stereotyper är vad som bidrar till vad vi förväntar oss från en 

talare (Edlund m.fl. 2007:59). 
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De flesta språkvetare är överens när de säger att kvinnor talar ett mer standardlikt språk, 

samt att kvinnors språk också är en aning mer vårdat än män (Andersson 2004:74). Många menar 

att det hela handlar om prestige, kvinnor eftersträvar ett språk med mer prestigefyllda drag. 

Enligt Einarsson som hänvisar till Trudgill väljer kvinnor medvetet att uttala saker mer korrekt 

och fint eftersom de har en språklig medvetenhet om vad som samhället anses som vårdat 

(Einarsson 2004:182). Att kvinnor har denna språkliga medvetenhet är en av de bidragande 

faktorerna till att kvinnor anpassar sig lättare till den språkliga norm och situation de befinner sig 

i. En annan anledning till att kvinnorna använder sig av prestigeformer kan vara att det är rädda 

för att bli förknippad med något som avviker från den språkliga normen, något som män inte är 

(Nordenstam 2003:34). 

Män har inte samma behov av att uttrycka sig prestigefullt eller så korrekt som möjligt som 

kvinnor kanske har. Chansen att en man talar mer dialekt än en kvinna är större och det är 

mycket vanligare att mäns ordval och uttryck avviker från standardspråket (Andersson 2004:74). 

Ett hårdare sätt att tala på är något som tilltalar män mer än kvinnor. Att tala ”hårdare” är då 

något som involverar svordomar och slang (Einarsson 2004:182). 

När det kommer till svordomar och användandet av svordomar och skillnader könen emellan 

är den allmänna uppfattningen att män är mer benägna att använda svordomar än vad kvinnor är 

(Svahn 1999:29).  

Edlund et al. (2007) tar upp Robin Lakoff och tio språkdrag som Lakoff anser är utmärkande 

för kvinnor och hur de talar. Just dessa handlade om amerikanska medelklasskvinnor men skulle 

kanske lika gärna kunna appliceras på svenska kvinnor. Ett av de språkdrag som hon berör är om 

just svordomar. Hon påstår att kvinnor använder svordomar i liten utsträckning på grund av att 

”kvinnor inte vill såra eller uppröra” (Edlund et al, 2007:66). 

Acceptansen för kvinnor som svär är mindre än för män, då många inte anser att kvinnor ska 

svära. Förväntningarna på kvinnor och mäns tal är olika. Av dessa förväntningar kanske vi får en 

förvrängd bild av hur det egentligen är. 

 

3.3  SVORDOMAR OCH FULT SPRÅK 

Vi svär inte på samma sätt idag som för hundra år sedan. Romarna, grekerna, judarna och 

egyptierna svor alla vid något, men framförallt var det vid sina gudar de svor (Ljung 2007:12–

16). Att svära vid Gud och andra religiösa ting var vanligt förekommande förr i Sverige, 
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framförallt under medeltiden då Sverige stod under den katolska kyrkan. Att ta till svordomar 

innehållande Gud och andra religiösa ting är idag inte det mest frekventa i Sverige men 

förekommer i många av de länder där katolicismen är den dominerande religionen (Andersson 

2004:95).  

I samband med reformationen på 1500-talet, då Sverige bröt med den romersk-katolska 

kyrkan, och när bildandet av den Svenska kyrkan tog vid övergick svärandet istället till att 

involvera djävulen, helvetet och förbannelser (Ljung 2007:30).  På 1600–1700-talet förändrades 

synen på svordomar och svärandet och man kan se att orden blev grövre med tiden. De religiösa 

svordomarna var fortfarande användbara under den tiden men man kunde se att förändringar 

skedde då de bands samman med andra fula ord. I många andra länder använde man sig av 

motsvarigheter till svenskans knulla, medan svenskarna höll sig till ord som handlar om 

bakdelen, avföring och till viss gräns kunde de sträcka sig till att använda sig av svordomar som 

involverade könsorganen t.ex. pissa, röv, kuk, fitta etc. (Ljung 2007:32). 

Svordomar kan vara användbara i många situationer och har flera funktioner. Vilken 

funktion de olika svordomarna tenderar att ha kan ibland vara oklart beroende på den form de tar 

sig. Det finns 12 huvudsakliga svordomsfunktioner som anses vara de vanligaste. Jag har valt ut 

de tre som jag anser vara de vanligaste och presenterar dem nedan. Den första är utrop av 

irritation. Denna typ angriper inte personer utan är ett uttalande som kommenterar talarens egen 

situation, exempelvis: Fan! (Ljung 2007:43). Den andra är stående förolämpningar vilket består 

av svordomar som involverar förolämpningar av någons mamma, exempelvis: din mamma 

(Ljung 2007:52–54). Det tredje funktionen som jag anser vara en av de vanligaste är skällsord. 

Det är de uttryck som används för att uttrycka något aggressivt gentemot någon, det kan också 

vara när man pratar om någon annan, men också om någonting, exempelvis Ditt pucko!
1
 (Ljung 

2007:54). 

Man kan dessutom dela in dem i sex olika motiv. Det första är det religiösa motivet, det 

involverar alla svordomar som har med gud, helvetet, fan osv. att göra. Dessa var vanliga under 

medeltiden men har tappat sin kraft idag (Ljung 2007:64). Det andra motivet är det skatologiska 

                                                 
1
 Övriga funktioner är: eder (Ta mig fan!), bejakanden (Det kan du ge dig fan på!) förnekanden (Fan 

heller!), förbannelser (Fan ta dig!), ovänliga uppmaningar (Dra åt helvete!), ogillande (En sån jävla 

färg!) Bilhelvete!), extra betoning (Varenda jävla gång!), förstärkningsord (jävligt dumt), förstärkning av 

frågeord (Vem fan har tagit blomkrukan?), nya ord (Jävlas!) (Ljung 2007:46-60). 
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motivet, vilket är alla de svordomar som på något vis kan kopplas till avföring eller kroppsdelar 

som har med detta att göra, exempelvis röv, piss, skit etc. Dessa är mycket vanliga i svenskan för 

att beteckna att någon är dum, men kan också användas vid utrop och som skällsord (Ljung 

2007:65). Könsorgansmotivet som är det tredje motivet är precis som namnet föreslår svordomar 

som på något vis kan kopplas till de mänskliga könsorganen. Det är allra vanligast att dessa 

används som skällsord gentemot någon men de kan också förekomma vid utrop av irritation. 

Samlagsmotivet är ett av de vanligare svordomsmotiven i många språk där man använder diverse 

ord för ordet samlag. I det engelska språket är fuck en av de mest mångsidiga svordomarna. 

(Ljung 2007:65–66) 

Sodomimotivet handlar om svordomar som på något vis anspelar på analsex. De uttryck som 

skulle kunna placeras i denna kategori är dessutom ovänliga uppmaningar t.ex. kyss mig i röven, 

ta dig i arslet (Ljung 2007:68). Mammamotivet är det sista motivet. Där handlar det om 

svordomar eller andra fula uttryck som involverar någons mamma alternativt någons syster. Att 

attackera någons mamma, syster eller annan kvinnlig släkting kan ses som mycket förolämpande 

då det handlar mycket om heder. Svenskan har under en längre tid saknat uttryck för detta medan 

det varit vanligt i andra språk. Det har dock kommit att bli mycket vanligt bland ungdomar idag. 

Vanligt under denna kategori är din mamma, även i kombination med andra ord t.ex. knulla din 

mamma/syster etc. (Ljung 2007:68–70). Samtliga av motiven kan kopplas till funktionerna som 

tidigare presenterats.  

 

4  RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningarna. Delvis så kommer 

undersökningen (se Bilaga 1) att redovisas i tabeller för att ge en överskådlig bild av resultatet 

samt kommentarer till dessa. Resultaten anges i antal. Fråga 1 till 3 kommer inte att behandlats 

då detta redovisats i tidigare avsnitt. 
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Fråga 4. Hur ofta svär du? 

Tabell 1. Hur ofta svär Du? 

 Ofta Ibland Aldrig 

Flickorna svar 4 4 0 

Pojkarnas svar 5 10 1 

Totalt antal 9 14 1 

 

Fråga 4 behandlade hur ofta ungdomarna själva anser sig svära. I tabell 1 kan man utläsa att de 

allra flesta av deltagarna anger att de använder sig av svordomar, men olika stor grad. Det var 

endast en person, en pojke, som angav att han aldrig svor. Av flickorna angav hälften av 

deltagarna att de svor ofta och resterande hälften angav att de använder sig av svordomar ibland.  

Bland pojkarna anger 10 att de bara använder sig av svordomar ibland och 5 svär ofta. Vanligast 

för gruppen i stort är att de svär ”ibland”. 

 

Fråga 5. När använder du dig av svordomar? 

Tabell 2. När använder Du dig av svordomar? 

 När jag är 

arg 

När jag 

vill vara 

tuff 

När jag vill 

trycka ner 

någon 

När jag vill 

förstärka det 

jag säger 

När jag 

slår mig 

När jag 

vill 

chockera 

När jag vill 

visa att jag 

är en i 

gänget 

Flickorna 7 0 3 6 6 0 0 

Pojkarna 10 0 3 15 10 0 0 

Totalt antal 17 0 6 21 16 0 0 

 

Den femte frågan handlade om i vilken situation informanterna befinner sig när de svär.
2
 På 

denna fråga hade informanterna möjligheten att kryssa i mer än ett svar.  

Som vi kan se i tabell 2 är det vanligast att svordomarna används som förstärkningsuttryck. 

Några få anger dock att de använder sig av svordomar eller andra fula uttryck i syftet att trycka 

ner någon. Annars är det vanligt att svordomar används när man är arg eller som utrop för 

                                                 
2
 Den person som i fråga 4 angav att den aldrig svär har valt att avstå från att svara på frågan som handlar 

om när man svär. Därmed är pojkarnas svarsantal i denna fråga endast 15 deltagare. Den sammanlagda 

svarskvoten är därmed 23. 
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smärta. Pojkarnas och flickornas svar är på det stora hela relativt lika och fördelade på samma 

svarsalternativ. Ingen av dem som deltog har eller vill rapportera att de använder sig av 

svordomar för att verka tuff, chockera eller för att visa sin grupptillhörighet. Vi kan också se att 

allra vanligast för pojkarna är att använda sig av svordomar när de vill förstärka det de säger. För 

flickorna är det allra vanligast att använda sig av svordomar när man arg. 

 

Fråga 6. Finns det någon du inte skulle svära inför?  

Tabell 3. Finns det någon du inte skulle svära inför? 

 Föräldrar Yngre 

syskon 

Lärare 

och 

rektor 

Kompisar Mor- och 

farföräldrar 

Kungen Skulle 

kunna 

svära 

inför alla 

dessa 

Flickornas svar 0 3 3 0 5 4 2 

Pojkarnas svar 1 2 8 1 10 10 4 

Totalt antal 1 5 11 1 15 14 6 

 

Enkätens sjätte fråga behandlade om man skulle avstå från att använda svordomar inför någon. 

Även denna fråga gav möjligheten till mer än ett svarsalternativ. 

Endast en pojke avstår att han uppger från att svära inför samtliga, det är samma pojke som 

tidigare uppgett att han inte svär alls. Bortser vi från honom så är informanterna någorlunda 

enhälliga i sina svar när det gäller svärandet inför sina föräldrar och kompisar som ingen skulle 

ha problem med att svära inför dem.  

De flesta av flickorna skulle inte svära inför mor- och farföräldrar. Övriga resultat visar på 

att de flesta av dem inte heller skulle svära inför sina yngre syskon, lärare eller rektor och 

kungen. 2 av flickorna angav att de skulle kunna svära inför samtliga av alternativen. Ingen av de 

kvinnliga informanterna skulle ha problem med att svära inför föräldrar eller kompisar. 

8 av pojkarna uppger att det inte skulle svära inför sina lärare eller rektor. 10 av pojkarna 

uppgav att de inte skulle svära inför mor- och farföräldrar. 10 av pojkarna skulle heller inte svära 

inför kungen. 2 vill inte svära inför sina yngre syskon. 4 av pojkarna väljer att svära inför 

samtliga av grupperna. Bortser vi från den som inte svär inför någon så är det ingen av de övriga 

pojkarna som anser det fel att svära inför föräldrar och kompisar. 
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Fråga 7. I vilken grad instämmer du i dessa påståenden? 

Tabell 4. Gradering av påståenden  

 Instämmer  

helt 

Instämmer  

delvis 

Vet ej/ 

Obestämd 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt  

avstånd 

 

Det är fult att svära 

- Pojkar 

- Flickor 

5 

2 

3 

10 

9 

1 

4 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

0 
Killar svär mer än tjejer 

- Pojkar 

- Flickor 

1 

1 

0 

13 

8 

5 

6 

4 

2 

2 

2 

0 

2 

1 

1 
De som svär visar tecken på låg 

utbildning 

- Pojkar 

- Flickor 

1 

 

0 

1 

1 

 

0 

1 

5 

 

4 

1 

6 

 

5 

1 

11 

 

7 

4 
Genom att använda svordomar visar 

jag min grupptillhörighet 

- Pojkar 

- Flickor 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

8 

 

5 

3 

6 

 

5 

1 

10 

 

6 

4 
Det är coolt att svära 

- Pojkar 

- Flickor 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

5 

5 

0 

3 

3 

0 

14 

7 

7 
Den som svär har ett dåligt ordförråd 

- Pojkar 

- Flickor 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

6 

5 

1 

5 

4 

1 

10 

6 

4 

 

Fråga 7 bestod av 6 olika påståenden där deltagarna skulle ta ställning till en del påståenden. 

Denna fråga ger informanterna möjlighet att uttrycka sina åsikter gällande svordomar. Till hjälp 

fanns 5 olika svarsalternativ som gick från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd”.  

Det första påståendet att ta ställning till var om de ansåg att det var fult att svära. Tio 

informanter har angett att de delvis håller med påståendet om att det är fult att svära. Av tio som 

ansåg detta var 9 pojkar. Av de 5 som instämmer helt med att det är fult att svära är 3 flickor och 

2 pojkar. Åsikterna skiljer sig alltså lite grann inom den egna könsgruppen.  

Enbart en informant, en pojke, tror att killar svär mer än tjejer. 6 av 24 har svårt att 

bestämma sig i denna fråga. Många tar helt avstånd från påståendet att de som svär visar tecken 

på låg utbildning. Endast en instämmer helt och en instämmer delvis, båda flickor. Ingen tror helt 

och hållet på att svordomar används för att visa sin grupptillhörighet i kompisgänget. En person 

har fyllt i att det är coolt att svära. I övrigt verkar de flesta ta avstånd i olika stark grad till detta 
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påstående. Majoriteten håller inte med om att svordomar är ett tecken på dåligt ordförråd. En 

instämmer dock helt, en flicka. Två personer instämmer delvis, en pojke och en flicka. 

 

Fråga 8. Hur skulle Du reagera om någon kallade dig något/några av följande ord? 

Tabell 5. Reaktion vid skällsordstilltal 
 3

 

 Bryr mig inte 

 

Bryr mig lite Ganska upprörd Mycket upprörd 

Hora/slampa 

- Pojkar 

- Flickor 

12 

10 

2 

6 

5 

1 

1 

1 

0 

4  

0 

4 

Fitta/din fitta/fitthuvud 

- Pojkar 

- Flickor 

9 

9 

0 

9 

6 

3 

1 

1 

0 

4  

0 

4 

Kuk/kuken/kukhuvud 

- Pojkar 

- Flickor 

12 

10 

2 

7 

5 

2 

1 

1 

0 

3  

0 

3 

Jävel 

- Pojkar 

- Flickor 

14 

13 

1 

8 

3 

5 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

Idiot/pucko 

- Pojkar 

- Flickor 

12 

10 

2 

9 

6 

3 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

Tönt 

- Pojkar 

- Flickor 

13 

10 

3 

9 

6 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

Bög/homo 

- Pojkar 

- Flickor 

12 

9 

3 

7 

5 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

Bitch 

- Pojkar 

- Flickor 

14 

12 

2 

6 

3 

3 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

CP 

- Pojkar 

- Flickor 

14 

12 

2 

7 

3 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

Mes 

- Pojkar 

- Flickor 

14 

10 

4 

7 

6 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

 

                                                 
3
 Det totala antalet informanter som svarat på denna fråga uppgår till 23, varav flickornas antal är 7 då en 

flicka har valt att inte svara på frågan. 
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På fråga 8 bads deltagarna att uppge hur de skulle reagera om någon tilltalade dem med ett antal 

olika skällsord. Resultat i sin helhet samt köns fördelning presenteras i tabell 5. 

En flicka valde att inte svara på denna fråga. Hon har istället valt att kommentera frågan med 

”Det beror på vem det är. Oftast bryr jag mig inte, men i vissa fall bryr jag mig och kanske blir 

lite upprörd”. Många har kryssat i att de inte bryr sig om huruvida de skulle bli kallade något av 

de ord som finns presenterade i tabell 5. Det var mycket fler pojkar som inte skulle bry sig än 

flickor. 

Som kan utläsas ur tabell 5 var det 4 stycken som skulle bli upprörda om de skulle bli 

tilltalade av följande; hora/slampa, fitta/din fitta/fitthuvud och 3 stycken skulle bli mycket 

upprörda vid tilltal av kuk/kuken/kukhuvud. Samtliga som svarade ”mycket upprörd” på dessa är 

flickor. En pojke svarade att han skulle bli ”ganska upprörd” vid ett sådant tilltala. Ordet jävel är 

det ingen från de både könen skulle bli mycket upprörd över. Inte heller över orden idiot/pucko 

och tönt. Ingen av pojkarna uppger att de skulle bli mycket upprörda av något av orden utan de 

svarar vid de flesta orden att de inte bryr sig eller bryr sig lite. 

 

Fråga 9.  Har Du använt dig av ett skällsord eller annat nedsättande uttryck med 

syftet att såra någon? 

Tabell 6. Användande av skällsord 

 Ja Nej 

Flickor 5 3 

Pojkar 9 7 

Totalt 14 10 

 

Fråga 9 hänger ihop med den föregående frågan och efterfrågade om deltagarna hade använt sig 

av ett skällsord eller annat nedsättande uttryck med syftet att såra någon. Svaren på denna fråga 

kan utläsas i tabell 6.  Där kan vi se att 14 av de deltagande 24 svarade ja på den här frågan. Av 

dessa 14 var 5 flickor och 9 pojkar. Ser man på resultatet rent procentmässigt förekommer inga 

större skillnader könen emellan (flickor 62 %, pojkar 56 %). Resterande 3 flickor och 7 pojkar 

svarade nej på den här frågan och har inte använt skällsord för att såra någon. 
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Fråga 10. Vilka ord har använts i syftet att såra någon?  

Fråga 10 var en fråga där deltagarna själva fick formulera sina egna svar. De ombads att ange ord 

som de använt i syfte att såra någon som det frågades om i fråga 9.  

Alla besvarade dessvärre inte denna fråga. Men de svar som kan utläsas och de ord som är 

vanligast är att de använder är fitta, hora, bög, idiot och jävel. De som besvarat denna fråga är 

noga med att poängtera att de enbart säger detta på skoj trots att det som efterfrågades var vilka 

ord de använt för att såra någon.  

En av dem som besvarade denna fråga sa att denne brukar säga hora till sin lillebror, men att 

det var ”mest på skoj”. Det ska dock poängteras att den person som svarade detta också var en av 

de personer som själv medgav att denne skulle känna sig mycket upprörd om denne skulle bli 

tilltalad med det ordet.  

 

Fråga 11. Har du känt dig kränkt när någon använt svordomar gentemot dig? 

Tabell 7. Har du känt dig kränkt av skällsord? 

 Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Flickornas svar 0 3 5 0 

Pojkarnas svar 0 0 12 4 

Totalt antal 0 3 17 4 

 

I fråga 11 frågade jag om de känt sig kränkta eller tagit illa upp när någon använt sig av en 

svordom eller ett skällsord som varit riktat till dem. I tabell 7 kan man se att ingen av dem som 

deltog ofta känt sig kränkt på grund av att någon använt sig av sådana ord som varit riktade mot 

dem. De tre som sa att de ibland känner sig kränkta var alla flickor. De fyra personer som sa sig 

aldrig känna sig kränkta var alla pojkar. 
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Fråga 12. Gradera svordomar efter hur grova Du anser dem vara. 

Tabell 8. Svordomars grovhet 

 Grov svordom Medel svordom Svag svordom Ingen svordom 

Jävlar 

- Pojkar 

- Flickor 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

15 

10 

5 

7 

5 

2 

Skit 

- Pojkar 

- Flickor 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

8 

6 

2 

15 

9 

6 

Fan 

- Pojkar 

- Flickor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

13 

6 

5 

3 

2 

Kuk 

- Pojkar 

- Flickor 

4 

2 

2 

12 

9 

3 

6 

3 

3 

2 

2 

0 

Fitta 

- Pojkar 

- Flickor 

5 

3 

2 

13 

10 

3 

4 

1 

3 

2 

2 

0 

Fasen 

- Pojkar 

- Flickor 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

2 

0 

21 

14 

7 

Tusan! 

- Pojkar 

- Flickor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

23 

16 

7 

Bög 

- Pojkar 

- Flickor 

7 

4 

3 

9 

7 

2 

5 

2 

3 

2 

2 

0 

Arsle 

- Pojkar 

- Flickor 

0 

0 

0 

7 

5 

2 

7 

5 

2 

11 

7 

4 

Fuck! 

- Pojkar 

- Flickor 

4 

4 

0 

8 

4 

4 

8 

5 

3 

4 

3 

1 

Mammaknullare 

- Pojkar 

- Flickor 

16 

10 

6 

6 

5 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

Hora 

- Pojkar 

- Flickor 

16 

11 

5 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

0 

 

I tabell 8 ser man resultaten på informanternas åsikter gällande ett antal svordomar som 

efterfrågades i fråga 12 där deltagarna fick gradera svordomar enligt fyra olika skalor efter hur 

grova de anser vara. De ord som flest ungdomar har ansett vara grova ord är hora, 
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mammaknullare och bög. Svaren är enhälliga bland både pojkarna och flickorna. Utöver dessa 

tre är det bara orden fitta och kuk som av några har blivit märkta som grova, detta av både pojkar 

och flickor. Tusan och fasen som längre tillbaka i tiden ansetts vara fula svordomar blev nästan 

rakt igenom bedömda som att det inte var någon svordom alternativt att de ansågs vara svaga 

svordomar. Inte heller orden arsle och skit var något som ungdomarna ansåg vara svordomar, 

även om några bemärkte dem som ”svag svordom”.  

Ordet fuck fick fyra kryss som stark svordom. Intressant där var att samtliga av dessa kryss 

kom från pojkar, medan ingen av flickorna tyckte att det var en grov svordom. Många av orden 

hamnade under graderingarna ”medel svordom” och ”svag svordom”. Vanligast under ”medel 

svordom” var kuk och fitta. Hos ”svag svordom” var jävlar och fan vanligast, ord som tidigare 

kunnat ansas vara grova svordomar.  

 

Fråga 13. Tror du att människor svär mer idag än för 20 år sedan? 

Eftersom det många gånger påstås att det svärs mer idag än förr ställdes frågan om ungdomarna 

tror att vi svär mer idag än för 20 år sedan. Frågan erbjöd dessutom en rad för kommentarer där 

deltagarna själva fick bidra med egna förslag till varför de trodde att det eventuellt var så. 21 

stycken rapporterade att de tror att det svärs mer idag än förr, 2 av de återstående 24 tror inte att 

det svärs mer idag och 1 tror att vi svär lika mycket. 

De kommentarer som frågan fick var bland annat att de tror att språkets utveckling är en 

bidragande orsak till att vi svär mer idag och att de tror att svordomar är så vanligt 

förekommande idag att ingen reagerar på dem när de används längre. Någon menade att man förr 

i tiden strävade efter att tala fint och att det inte är på samma vis idag. En annan svarade att 

denne trodde att det hade med samhället och tekniken, med tv och datorer som finns idag att 

göra. Det var några som trodde att det hade med religion att göra, att det var för att Sverige var 

mer kristet för 20 år sedan men också att kriminaliteten och våldet har ökat idag och att det kan 

vara en bidragande faktor. De flesta tror att det har att göra med hur samhället ser ut idag, och att 

uppfostran var annorlunda förr i tiden.  
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Fråga 14. Vilka är de värsta svordomarna du vet? 

Även om enkäten var utformad med ett begränsat antal öppna frågor där deltagarna själva 

ombads att bidra med svar var de två sista frågorna öppna där de själva fick bidra med några av 

de värsta svordomarna de själva visste samt om de hade några kommentarer eller om det var 

något de önskade tillägga.  

I svaren som angavs kunde ett mönster utläsas. De ord som båda kön angav som de värsta 

svordomarna var sådana som är förknippade med att förnedra kvinnor t.ex. hora, 

mammaknullare, slyna, slampa, fitta etc. Även om ord som förknippas med förnedring av 

kvinnor angavs vara de värsta var det också många av dem som deltog som menade att ord som 

är relaterade till en persons hudfärg och ursprung är några av de fulaste orden t.ex. svartskalle, 

blatte och neger. Andra ord som framkom på denna fråga var: cp, cp-skadad, runkhuvud, 

mammatöjare m.fl. 

Någon menade att det spelar in på vem det är man tilltalar med de fula orden för hur fula de 

anses vara. Är det någon man känner som man tilltalar så behöver de inte vara fula eftersom man 

känner varandra och därmed vet att det är på skoj. 

 

Fråga 15. Egna kommentarer 

Sist i enkäten gavs informanterna chansen att presentera egna tankar och åsikter om enkäten, om 

det var något de ville tillägga som inte passade in någon annanstans eller bara en kommentar.  

Det framkom att någon ansåg att svordomar inte används så ofta, utan att det oftast är 

”mellan vänner på skoj”. Någon sa att det är töntigt att svära, men att det ändå är okej om det är 

på skämt. Och någon ansåg att denne inte förstod varför det var sådana problem med att de svor, 

de var ju ändå ”inga jävla präster”. 

 

5 DISKUSSION 

Här följer en analys och diskussion gällande resultatet som tidigare presenterats. Jag har valt att 

dela upp diskussionen i två olika delar. Den första delen behandlar bruket av svordomar och den 

andra delen attityden till svordomar.  

Om jag ska börja med att försöka besvara de två frågor som utgjorde frågeställningen för 

uppsatsen kan jag börja med att konstatera att ungdomarna har en ganska öppen inställning till 
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svordomar, och det gäller båda könen överlag. De använder sig av svordomar men vet samtidigt 

om att det kanske inte är det optimala och väljer därför att inte svära i vissa sammanhang. Det 

förekommer mycket likheter könen emellan, men på vissa enskilda påstående eller frågor finns 

det skillnader. Enligt vad som rapporterats i undersökningen så svor pojkarna inte så mycket mer 

än vad flickorna gör. De vanligaste funktionerna, utrop av irritation, stående förolämpningar 

och som skällsord, som presenterades är de som vanligtvis det som dessa ungdomar använder 

dem till. Svordomar som ungdomarna använder sig handlar framförallt om sådana som kan 

kopplas till kvinnor t.ex. hora, fitta, mammaknullare etc. Dessa är också de ord som de allra 

flesta av ungdomarna tycker är de grövsta orden. Och det finner man i svaren från de båda 

könen.  

Ser man på ungdomsspråk överlag och det faktum att svordomar i sig skulle kunna fungera 

som en identifikationsmarkör stämmer detta inte överens om man ser på resultatet i 

undersökningen. Ingen uppger åtminstone att de använder sig av svordomar för att de fungera 

som något som kopplar dem till gruppen och den situation den befinner sig. 

 

5.1 ANVÄNDANDE AV SVORDOMAR 

På fråga 4, som behandlade när ungdomarna använder sig av svordomar, var det fyra 

svarsalternativ som båda könen har kryssat i. Vanligast hos pojkarna är att använda svordomar 

när man vill förstärka det man säger och bland flickorna används svordomarna oftast när de är 

arga. I övrigt är svaren på hur de använder sig av svordomar liknande. Vanligast efter dessa typer 

ör att använda sig av svordomar när de slår sig alternativt när de vill trycka ner någon.  Ingen tror 

att svordomarna ska få dem att framstå som tuffa eller passa in i den umgängeskrets som denne 

befinner sig i. Ingen väljer heller att använda svordomar för att chockera.  

Det faktum att äldre anser att ungdomarnas språk och därmed svordomar är något dåligt 

verkar det som att ungdomarna också är medvetna om. De verkar själva ha en känsla för när, var 

och hur de ska använda sig av svordomarna. I de resultatet som framkom verkar det ändå som att 

många av dem försöker att tona ner svärandet i äldres närvaro. De unga är medvetna om den 

situation de befinner sig i och när det kan vara okej att använda sig av svordomar, alternativt inte 

använda sig av dem. De är också medvetna om att svordomar inte är det optimala språket och 

kanske inte det finaste som de kan använda sig av. 
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Utvecklingen av språket är något som angavs av flertalet i enkäten där de hade möjligheten 

att bidra med egna förslag till bruket av svordomar idag och detta kanske på något vis kan 

kopplas till den tidigare forskningen som dock inte påvisar så stor språkhistorisk men det faktum 

att utveckling av svordomarna har skett där de gått från något som ofta kopplats till gud och 

bibeln till att vara något som har med helt andra saker att göra idag. Eftersom vi inte är lika 

kristna och troende idag så anses det då inte heller lika fult att svära vid religiösa ting och vi 

måste då istället ta till starkare och nya uttryck för att kunna svära ordentligt. 

Att använda svordomar för att trycka ner någon är förmodligen väldigt vanligt idag, vilket 

också påvisas i resultaten. 5 av 8 flickor, samt 9 av 16 pojkar har någon gång använt skällsord 

eller andra nedsättande uttryck för att såra någon. De som uppgav att de använde skällsord på 

detta vis var samtidigt mycket noga med att poängtera att det var på skoj man använde sig av 

dem. Samtliga som menade på att de bara sa detta på skoj, var också de som själva kryssade i att 

de tar illa upp när de själva blir kallade för det. Här har vi således ett lite motsägelsefullt resultat. 

 

5.2 ATTITYDER TILL SVORDOMAR 

Det var framförallt tre frågor i enkäten som behandlade informanternas åsikter gällande 

svordomar. I fråga 7 efterfrågade jag deras åsikter gällande ett antal påståenden. De båda könen 

är relativt överens när det kommer till påståendena i denna fråga. Tjejerna tror att killar svär mer 

än tjejer. Killarna instämmer också delvis i detta påstående.  

Generellt har man inställningen att personer av det manliga könet använder sig av 

svordomar oftare är det kvinnliga könet. Det är möjligt att detta stämmer men ungdomarna själva 

instämmer bara delvis i detta påstående eller att de inte vet. Ingen av killarna instämmer i 

påståendet att man genom svordomar visar tecken på låg utbildning, vilket några av tjejerna dock 

anser. Ingen ur de båda könsgrupperna tror att man genom svordomar visar tecken på 

grupptillhörighet. Inte heller tycker någon att det är coolt att svära förutom en person bland 

killarna som har kryssat i alternativet ”instämmer helt”. 

Svordomar används för att påvisa grupptillhörighet. Även om ingen i denna undersökning 

instämmer i påståendet kan det ändå vara så. De själva är kanske inte medvetna om att detta 

faktiskt är något de gör för att visa sin ställning i gruppen. Att ungdomar har ett dåligt ordförråd 

enligt äldre generationer har bland annat varit på grund av att de använder sig av svordomar. 

Även om majoriteten av ungdomarna själva anser att svordomar visar tecken på dåligt ordförråd 
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kan vara för att detta är en sådan naturlig del av deras språk och något som de faktiskt inte tänker 

på och kanske något som kommer uppdagas för dem när det själva blir äldre.  

Nästa fråga som påvisar ungdomarnas åsikter gällande svordomar är fråga 12 där de själva 

skulle gradera ett antal svordomar efter hur grova de anser dem vara. Oftast är de överens 

grupperna emellan. Man kan se att majoriteten av informanterna har graderat svordomarna 

någorlunda lika. Det finns hela 6 svordomar som ingen av dem tycker är en grov svordom och 

det är framförallt vid dessa svordomar som likheterna är som tydligast. Dessa svordomar är: 

jävlar, skit, fan, fasen, tusan, arsle. Här kunde vi se att svordomar som jävlar och fan inte alls 

betraktas som fula av ungdomarna. Dessa ord har tidigare ansett vara grova. I ungdomsspråket 

verkar dessa traditionella svordomar snarare ha fått ge plats åt nya svordomar, som till exempel 

mammaknullare som informanterna anser vara något av de grövsta. De traditionella svordomarna 

verkar mer och mer ha tappat sin innebörd och betydelse. Men vi kan också se att det 

förekommer skillnader inom informantgruppen. Vad det kan bero på är svårt att sätta fingret på, 

men social bakgrund som inte efterfrågades i undersökningen skulle kunna vara bidragande 

faktorer till detta.  

När det efterfrågades varför ungdomarna tror eller inte tror att vi använder mer svordomar 

idag så framkom många olika anledningar. Mest centralt verkar ha varit att språket liksom 

samhället har utvecklats till vad det är idag och att det inte är likadant idag som för tjugo år 

sedan. Ungdomarna tror inte att vi är lika kristna idag som då och att vi inte heller har samma 

strävan efter att prata ”fint”. De är överens om att svordomar är något som ökat med deras egen 

generation. Vad de kan bero på är de själva inte helt säkra på. Att språket utvecklats skulle precis 

som några av ungdomarna uppger kunna vara svaret på frågan, med tanke på att svordomarna 

inte alls har samma form som förut. 

Avslutningsvis är jag inte särskilt förvånad över de resultat som framkom i undersökningen. 

Jag som själv är tjej använder mig ganska frekvent av svordomar, ibland kanske lite för ofta och 

dessvärre så kan det ibland hända att även jag brukar den grövsta svordomen framröstad 

ungdomarna, nämligen hora. Det är kanske inte lika vanligt att killar svär mer än tjejer idag än 

vad det var. Vi går mot en ny tid och ett nytt samhälle. Att inga killar skulle ta illa upp om de 

skulle bli kallades för kuken eller bög är dock något som är intressant. Är det verkligen är så eller 

är det för att trots att denna enkätundersökning var anonym så är de ändå rädda för att visa sig 

svaga? Vad som dock förvånar, eller snarare kanske skrämmer, är det faktum att en del av 
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ungdomarna använder svordomar för att trycka ner någon. Här finner man alltså ytterligare ett 

vapen som kan användas vid mobbning. 

Något som var intressant att poängtera att inga pojkar uppgav att de skulle bli mycket 

upprörda vid tilltal av svordomar. Vad som kan ligga till grund för detta kan diskuteras länge. En 

anledning skulle kunna vara att pojkarna själva vill visa upp en bild av sig själva som går att 

matcha med den traditionella stereotypa mannen som en tuff och hård ”iron man” som inte bryr 

sig om någonting. 

Det sägs att kvinnor är mycket mer noga med vad de använder för ord, uttryck och 

eventuell dialekt men det är ändå förvånansvärt många av dessa ungdomar som ändå medger att 

de använder sig av svordomar samt ger förslag på vilka av dessa. Kanske är det som några av 

dem själva medger att det är inte lika strikt idag och att man inte längre reagerar när någon 

använder sig av en svordom. Man låter dem helt enkelt bara flyga förbi och ser ingenting fult 

eller allvarligt i det. Ungdomarna själva verkar inte se något fel i att de ibland tar till svordomar 

och att det låter fult i vissa personers öron. 

Även om de äldre har åsikter på hur de unga talar så finns nog ingenting de kan göra åt det, 

ungdomarna ser inte på sitt språk på samma sätt. Som avslutning väljer jag att citera en av 

informanterna som deltog i studien som kommenterade det hela med: ”Jag fattar inte vad som är 

så farligt med svordomar, spela roll om vi svär ibland, vi är väl inga jävla präster”. 

 

6 SAMMANFATTNING 

Uppsatsen utgick från två huvudsakliga frågor som skulle försöka besvaras genom en 

undersökning i en gymnasieklass. Vad som egentligen eftersträvades att uppnå av att se om det 

förekom några specifika skillnader inom gruppen mellan de två könen. I många tidigare fall har 

det varit sagt att de av det manliga könet har en tendens till att svära mer av en enkel anledning, 

och det är det faktum att det är mer accepterat att män svär än att kvinnor gör det. I denna 

undersökning visade det sig dock att könsskillnaderna inte var särskilt stora. Ungdomar är en 

generation som under alla tider har använt det svenska språket som slagpåse med svordomar, 

slang och annat dåligt. Svordomarna vi använder oss av är inte de som man en gång i tiden 

använde sig för att svära. Det hela började egentligen långt tillbaka med svordomar som berörde 

jesus, gud och helvetet och som sedan utvecklats till att beröra saker som kan kopplas till bland 

annat de mänskliga könsorganen och andra ting i likhet med dessa. Svordomar har dessutom 
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flera funktioner och motiv. Funktionerna kan vara som skällsord eller förstärkningsuttryck. Och 

motiven kan vara det till exempel det skatologiska motivet som är sådana som är sådant som 

berör avföring och kroppsdelar som är relaterade till detta. Dessa funktioner och motiv går hand i 

hand.  

Ungdomarnas bild har framkommit genom den enkätundersökning som genomfördes. Där 

kan man se att ungdomarna inte har den bild av sitt språk som de vuxna har. De är medvetna om 

att de svär ganska frekvent och erkänner så, men de menar dock på att det inte finns någonting 

farligt med svordomar. De tror att det kan vara så att de svär mer idag på grund av en 

språkutveckling som skett, men också på grund av influenser från populärkultur. Vanligaste 

svordomarna hos båda könen bland ungdomarna är de som handlar om sådant som är 

förnedrande för kvinnor såsom slampa, hora, slyna. 

 Vidare så har arbetet med denna uppsats varit väldigt givande för mig som språkbrukare att 

förstå att det ligger så mycket bakom de svordomar och fula ord vi använder. Personligen så har 

jag tidigare varit ganska frekvent i mitt svordomsanvändande, men kan medge att jag under 

skrivandets gång valt att minska mitt svärande efter att tagit del av all den litteratur som jag läst 

på ämnet och insett att det kanske inte är det vackraste vårt språk har att erbjuda, vilket även 

ungdomarna som genomförde undersökningen verkar vara medvetna om.  

 

6.1  FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Denna uppsats och undersökningen som ligger till grund för den har bidragit med många tankar 

kring ämnet och vad som skulle vara intressant att ta reda på mer om.  

Vidare i forskningsväg skulle det vara intressant att se var de i åldrarna 20-25 står i denna 

fråga. De befinner sig i något slags mellanland mellan att fortfarande vara ungdom och som 

vuxen. Det skulle vara intressant att se om de fortfarande har en förmåga att använda det språk 

som klassficieras som ungdomsspråk eller om deras språk har förändrats.  

Här blir kanske andra infallsvinklar såsom utbildning aktuellt, om de har gått färdigt gymnasiet 

och påbörjat eftergymnasiala studier. Utöver detta skulle det också vara intressant att se på en 

större nivå hur skillnaderna mellan åldrarna egentligen ser ut. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 

Enkätundersökning gällande ungdomars attityder till svordomar 
 

Den här enkäten är en del i en språkvetenskaplig undersökning som behandlar svordomar och 

skällsord och ungdomars attityder till dessa. Enkätundersökningen kommer att användas som en 

del i min C-uppsats vid institutionen för Nordiska språk vid Uppsala Universitet. 

 

Läs noga igenom varje fråga och svara sedan med dina egna åsikter, inte som du tror att jag eller 

någon annan vill att du ska svara. Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor. 

Alla svar kommer att behandlas anonymt och ingen enskild persons svar kommer att kunna 

utläsas.  

 

Tack!  

/ Therese Göthe 

 

Nu börjar enkäten! 

 

1. Ange ditt kön   

 Kvinna    Man 

 

2. Födelseår: ____________ 

 

3. Talar Du något annat språk än svenska i hemmet?   

 Ja  Nej  Om ja, vilket? __________________________________ 

 

4. Hur ofta svär Du? 

 

 Ofta  Ibland  Aldrig 

 

  

5. När använder Du dig av svordomar? Kryssa i alla de svarsalternativ som stämmer på 

dig. 

 

 När jag är arg  

 

 När jag vill vara tuff 

 

 När jag vill trycka ner någon  

(t.ex. med skällsord) 
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 När jag vill förstärka det jag 
säger. (t.ex. det var ju jävligt dumt) 

 

  När jag slår mig  När jag vill chockera 

 När jag vill visa att jag är en i 

gänget 

  

 

 

6. Finns det någon som Du inte skulle svära inför? I så fall vem? Kryssa i de 

svarsalternativ som stämmer för Dig. 

 

 Föräldrar  Yngre 

syskon 

 Lärare och rektor  

Kompisar 

 

Mor och 

farföräldrar 

 Kungen  Skulle kunna svära inför alla 

dessa 
 

 

 

 

 7. Nedan följer ett antal påståenden som Du ska ta ställning till.  

I vilken grad instämmer Du i dessa? 

 

 Instämmer  

helt 

Instämmer  

delvis 

Vet ej 

Obestämd 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt  

avstånd 

 

Det är fult att svära      

 

Killar svär mer än tjejer      

 

De som svär visar tecken på 

låg utbildning 
     

 

 

Genom att använda 

svordomar visar jag min 

grupptillhörighet 

 

     

 

 

Det är coolt att svära      

 

Den som svär har ett dåligt 

ordförråd 
     

 

 

8. Hur skulle Du reagera om någon kallade dig några av följande ord? 

 

 Bryr mig 

inte 

Bryr mig 

lite 

Ganska upprörd Mycket upprörd 

 

Hora/slampa     

 

Fitta/din fitta/fitthuvud     
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Kuk/kuken/kukhuvud     

 

Jävel     

 

Idiot/pucko     

 

Tönt     

 

Bög/homo     

 

Bitch     

 

CP     

 

Mes     

 

 

 

9. Har Du använt av ett skällsord eller annat nedsättande uttryck med syftet att såra 

någon? 

 

 Ja  Nej 

 

10. Har Du använt något av ovanstående ord eller några andra för ändamålet i fråga 8? I 

så fall, vilket/vilka? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Har Du någonsin tagit illa upp eller känt dig kränkt när någon använt sig av något 

skällord eller annan svordom som varit riktad mot Dig? 

 

 Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

 

 

12. Gradera följande ord efter hur grova Du anser dem vara. 

 

 Grov 

svordom 

Medel 

svordom 

Svag 

svordom 

Ingen 

svordom 

Jävlar     

 

Skit     

 

Fan     

 

Kuk     
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Fitta     

 

Fasen     

 

Tusan!     

 

Bög     

 

Arsle     

 

Fuck!     

 

Mammaknullare     

 

Hora     

 

 

13. Tror Du att människor svär mer idag än för 20 år sedan? 

 

 Ja  Nej  Lika mycket 

 

– Om Ja, varför tror du att det är så? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

14. Skriv ner några av de värsta svordomarna Du vet? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

15. Kommentarer (något Du vill tillägga, andra synpunkter eller åsikter om enkäten): 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 


