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Sammandrag 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur språk används på ett etniskt diskriminerande sätt 

mellan elever i gymnasieskolan. Undersökningen behandlar även vilka ord som används i ett 

diskriminerande syfte, hur det uppfattas av mottagaren, vilka det är som diskriminerar samt 

om det går att urskilja ett maktförhållande. Till grund för studien ligger en enkät som delades 

ut till 54 slumpvist utvalda elever på fem gymnasieskolor. Enkäten bestod av tolv frågor som 

handlade om skällsord och verbala kränkningar. En del frågor var helt slutna medan andra 

öppna. Undersökningen visade att ordet ”blatte” var det vanligaste skällsordet. Resultatet 

visade också att det går att urskilja ett maktförhållande mellan de som kränker och de som blir 

kränkta, då flest män med svensk bakgrund kränker. Flest killar blir kränkta medan många 

tjejer menade att de aldrig blivit kränkta eller har kränkt någon.   

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, skällsord, diskriminering, etnicitet, kränkande 

behandling 
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1 Inledning 
Blatte, neger och hora är ord man hör användas av både äldre och yngre språkbrukare i 

dagens samhälle. Ord av detta slag är något som de flesta säkerligen har varit med om eller 

bevittnat även inom skolans väggar. Ibland kan det vara svårt att uppfatta varför elever väljer 

att ta till skällsord. Är det på skoj eller allvar? Enligt min uppfattning har språket blivit grövre 

och skällsorden flera. Men varför tar man till skällsord i vissa situationer? Känner man sig 

tuff eller viktig när man verbalt kränker en människa? Eller används skällsorden mest som en 

slags gängjargong eller på skoj?   

     Dessa företeelser är något som har fångat mitt intresse och jag har därför valt att undersöka 

hur kränkande ord används i skolan. Jag har riktat in mig på verbala kränkningar som sker 

utifrån att en person har en annan etnicitet än den svenska. Denna utgångspunkt valdes 

eftersom gruppen kan vara särskilt utsatt i vårt samhälle.    

     Verbala kränkningar är en form av mobbning vilket skolan aktivt måste förebygga. Trots 

detta arbete förekommer ändå verbala kränkningar inom skolan. Språket utvecklas ständigt 

och nya typer av sammansättningar av skällsord skapas. Därför har jag valt att undersöka 

vilka skällsord som används bland eleverna idag. För mig är det viktigt att bli medveten om 

hur språket används på ett kränkande sätt mellan elever i skolan för att på så sätt kunna 

försöka motverka det i mitt framtida yrke.     

1.1 Syfte    

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skällsord som används på ett etniskt 

diskriminerande sätt mellan elever i skolan och hur dessa uppfattas av mottagaren. Jag vill 

också ta reda på vem det är som verbalt kränker och vem det är som blir kränkt. Uppsatsen 

undersöker också om det går att urskilja ett maktförhållande mellan dessa. Dessutom vill jag 

ta reda på om informanterna anser att skolan tar sitt ansvar för att motverka verbala 

kränkningar.  

Dessa frågeställningar utgår jag ifrån:  

 Vilka skällsord används vid etnisk diskriminering?  

 Hur upplever personer som blir kränkta situationen? 

 Vem är det som verbalt kränker och vem är det som blir kränkt? Finns det några 

könsskillnader?  

 Varför används språket på ett diskriminerande sätt? Går det att urskilja makt och 

kontroll?  
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 Hur ser informanternas uppfattning ut om skolans förhindrande av skällsord? Gör 

skolan det som står i läroplanen? 

2 Forskningsöversikt 
I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning som behandlar diskriminering, skällsord samt 

verbala kränkningar. Därefter beskrivs skolans ansvar kring förhindrandet av skällsord och 

verbala kränkningar.  

2.1 Språk och diskriminering 
Den semantiska betydelsen av ordet diskriminera är ”att urskilja”. Urskiljningen görs på ett 

negativt sätt där en person eller en grupp individer ses som besvärliga, annorlunda eller 

liknande. Detta leder i sin tur till att människor blir behandlade och bemötta på ett sämre sätt. 

Språket spelar här en stor roll då det fungerar som ett verktyg både för att diskriminera men 

även för att motverka diskriminering. (Hornscheidt & Landqvist 2014:7 ff.)  

     Att veta när språket används på ett diskriminerande sätt kan ibland vara problematiskt. 

Hornscheidt & Landqvist beskriver att man kan avgöra det utifrån hur en person eller grupp 

tilltalas på ett negativt sätt. Vid användning av språk kan man utesluta människor eller peka 

på skillnader som har att göra med våra fördomar. Språket kan alltså användas som ett 

verktyg för att diskriminera andra. Dock kan ett nedsättande språkbruk inte alltid vara fullt så 

synligt. Ibland blir människor osäkra på hur de ska benämna en grupp, till exempel romer. 

Osäkerheten bottnar i om benämningen är rasistisk, allmänt nedvärderande eller neutral. 

(Hornscheidt & Landqvist 2014:9.) 

     Det är svårt att definiera vissa ord som diskriminerande då det är många andra faktorer 

man bör beakta. Ord får en diskriminerande innebörd i särskilda situationer. Det kanske inte 

heller alltid är språkbrukarens avsikt att diskriminera som avgör om situationen är 

diskriminerande. Alltså skapas diskriminerande betydelser på ett mångsidigt sätt. För att 

avgöra om en språksituation är diskriminerande måste man utgå ifrån en relativt komplex 

analys av språk och diskriminering. Hornscheidt & Landqvist ger några förklaringar som kan 

spela in som komponenter. Man bör bland annat ta hänsyn till vem det är som säger något till 

vem i en viss situation för att ett yttrande ska anses som diskriminerande. Sociala processer 

bör man också fundera kring då de kan bidra till nya betydelser. Ett exempel är att ordet bög 

och nörd har neutraliserats av de grupper som börjat benämna sig själva med orden.           

     Hornscheidt & Landqvist tar även upp politiska processer vilka kan omförhandla vilka ord 

som är lämpligast att använda. Ett exempel är att zigenare ersätts med rom. Ytterligare en 
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faktor är vår egen kognition, alltså tänkandet. Ett ord blir nedsättande om meningen av ordet 

bidrar till att det kan användas kränkande. Det finns betydelseskillnader mellan två ord även 

om de är synonyma, eftersom olika egenskaper är inbakade i ordets betydelse. Alltså om en 

person säger ett ord som är avsiktligt till för att kränka någon så blir ordet kränkande. 

(Hornscheidt & Landqvist 2014:10.)   

2.2 Etnisk maktordning  
Inom samhällets alla områden förekommer det rangordningar mellan överordnade och 

underordnade grupper där makt är påtagligt befintligt. Elmeroth beskriver att i möten med 

människor finns det alltid ett maktförhållande synligt. Där kategoriseras individerna och ges 

olika positioner med varierande grad av makt över andra. Samhällets rådande normer bildar 

en bas för ett olikhetsskapande vid kategoriseringen. Detta leder i sin tur till en social 

orättvisa. Olikhetsskapande och social orättvisa existerar i hela samhället. Likaså genomsyras 

samhället av hierarkier och rangordningar där överordning och underordning skapas. Detta 

resulterar i möjligheter för vissa människor och begränsningar för andra. Att inneha makt 

innebär också att besitta en social kontroll. För att ha makt över andra människor måste man 

kunna kontrollera dem och upprätthålla deras underläge. (Elmeroth 2008:11 f.) 

     Elmeroth använder sig av begreppet strukturell diskriminering vilket innebär att 

diskriminering är en bärande princip i samhället. Den strukturella diskrimineringen ger näring 

till både individuella handlingar samt institutionella praktiker. Den innebär även att 

förutsättningarna är förutbestämda. Alltså är det inte tillfälliga relationer som leder till 

diskriminering utan det är snarare grundläggande mekanismer som styrs av maktstrukturer. 

(Elmeroth 2008:58.) Enligt Hornscheidt och Landqvist (2014:68) kan man inte förknippa 

makt med en konkret grupp eller individ, utan det bör istället ses som något mer omfattande 

och diffust. Man ska inte heller se makt som en egenskap hos människor utan som ett 

komplext system som gynnar vissa personer men diskriminerar andra.  

2.2.1 Stereotyper 

För att människan ska kunna skapa ordning krävs det att man kategoriserar de intryck man 

ställs inför. När vi möter andra människor får vi ett behov av att skapa förenklade bilder. 

Dessa förenklingar kallas för stereotyper. Stereotypisering är ett viktigt begrepp för att förstå 

den etniska maktordningen. (Elmeroth 2008:31.)  

     När vi lär känna en människa får vi en inblick i deras inre personlighet och då bortser vi 

ifrån kategoritillhörigheten. Men innan detta sker utgår vi ifrån de yttre likheterna och 

olikheterna. Att kategorisera människor är självklart problematiskt då de per automatik 
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tillskrivs en rad egenskaper som kan vara falska. Skapandet av stereotyper bidrar också till en 

grogrund av rasism och diskriminering. (Elmeroth 2008:33.) 

2.2.2 Etnocentrism     

Något som hänger ihop med stereotyper är begreppet etnocentrism. Etnocentrism innebär att 

den grupp i samhället som besitter makt upprätthåller en syn på att den egna kulturen är det 

normala. Att ha en etnocentrisk inställning innebär att andra kulturer bedöms utifrån de 

värdesystem som är centrala i den egna kulturen. När vi anser att vår egen kultur är normen så 

är det svårt att förstå andra kulturer som inte stämmer överens med det gamla vanliga. Det blir 

svårt att tolka världen på ett annat sätt än det som vi har lärt oss från början. Med detta synsätt 

följer oftast en nedvärderande attityd gentemot andra kulturer. Det är vanligt att man ser sin 

egen kultur som överlägsen och den andres som betydelselös. Genom att nedvärdera den 

andres kultur höjer vi vår egen. (Elmeroth 2008:31.)    

2.3 Användning av skällsord 

Skällsord kan användas i flera olika sociala situationer. Margareta Svahn delar in bruket av 

skällsord i tre huvudområden och två mindre områden. Dessa är affektladdade situationer, 

maktutövning, gängjargong, intimitet samt urladdning. Svahn förklarar den affektladdade 

situationen som en situation där man är i behov av att ge utlopp för sin ilska eller frustration, 

exempelvis i ett gräl. Då är det inte ovanligt att man tar till skällsord i dessa känsloladdade 

lägen. Den affektladdade situationen kan också rikta ilska mot en person som inte är 

närvarande. Om man exempelvis är arg på en person kan man benämna denna med kränkande 

ord i andra sociala sammanhang. (Svahn 1999:18 ff.) 

     Vidare beskriver Svahn det område som hon benämner maktutövning. Skällsord används 

ibland för att visa makt och kontroll. En överordnad grupp använder då skällsord för att trycka 

ned en underordnad grupp. Kvinnor, invandrare samt homosexuella är exempel på utsatta 

grupper när det handlar om maktutövning. När människor använder skällsord för att visa makt 

kan man utläsa ett försök till kontroll. (Svahn 1999:21 ff.) 

     Gängjargongen är ett område där skällsord används inom en trängre krets. Denna typ av 

jargong kan identifieras med vissa ungdomsgrupper, dock sträcker sig detta område även till 

vuxna språkbrukare. Inom detta område används tabubelagda ord som blir en del av 

identifierandet och anger också grupptillhörighet. Användningen av dessa tabubelagda ord 

blir ett sätt att visa motstånd mot vuxna och uttrycker ett vi:ni-förhållande. Inom detta område 

är könsord, svordomar, ord som hör ihop med sjukdomar och mentala handikapp vanligt. När 

skällsord används inom denna krets tycks de nedsättande orden inte ha samma stötande klang 
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hos ungdomarna så som de vuxna skulle uppfatta dem. Något man också kan utläsa är humor 

vid användandet av de nedsättande orden. (Svahn 1999:25.)  

     Ytterligare ett område för användandet av skällsord är intimitet. Detta område förklarar 

Svahn med att när nedsättande ord används mellan två personer kan det vara ett tecken på att 

de känner varandra väl och att de vet att orden inte skadar. De nedsättande orden fungerar i 

detta område som ett sätt att uttrycka närhet. I dessa situationer blir ofta användningen av 

orden lekfulla och skämtsamma. (Svahn 1999:26.)  

     Det sista området som Svahn beskriver är urladdning. Inom detta område kan man genom 

användning av skällsorden ladda ur dem och därmed ta ifrån andra användare kraften. Man 

kan säga att orden erövras. Några exempel på dessa företeelser är att invandrargrupper i 

Stockholm själva börjat använda skällsordet svartskalle. På så sätt har de tagit en del av 

makten ifrån sina angripare. Likaså när manliga homosexuella började använda ordet bög så 

laddades ordet ur. (Svahn 1999:27.)           

     Vid användningen av skällsord kan man också diskutera könsskillnader. Miriam A. 

Eliasson genomförde en undersökning om användningen av verbala kränkningar mellan 

elever där fokus låg på skillnader mellan könen. Hon undersökte hur skällsord fungerar som 

identitetsskapande mellan pojkar och flickor. Undersökningen genomfördes genom 

observationer samt intervjuer på en högstadieskola. Resultatet visade att pojkar i större grad 

blir kränkta och hotade medan flickor utsätts för sexuella ord. Eliasson kunde även utläsa att 

det var pojkar som använde sig mest av verbala kränkningar, då det sågs som en typisk 

manlig egenskap. När pojkar använder skällsord och verbala kränkningar, gärna sexuellt 

laddade ord, uppfattas de som tuffa och populära. Medan skällsord ses som gynnande för 

pojkar anses det inte vara lika positivt för flickor. Alltså ges flickor som använder sig av 

skällsord inte samma positiva egenskaper som pojkar får. De ses istället som okvinnliga, 

omogna och asexuella. (Eliasson 2007:3.)  

     Eliasson drar slutsatsen att de som kränker vanligtvis ser situationen som ett skämt medan 

den kränkta inte uppfattar det på samma sätt. Detta visar att elever som kränker anser att detta 

är accepterat i dagliga interaktioner. På så sätt tar man bort allvaret i de kränkande 

situationerna då personen som kränker anser att det sker på en skämtsam nivå (Eliasson 

2007:48). Undersökningen visade också att elever som brukade skällsord och verbala 

kränkningar fick makten över andra. Eliasson menar att om man tidigt lär sig hur man ska 

använda verbala kränkningar på rätt sätt får man makt. Så genom att använda kränkande ord 

behåller de sin plats i maktordningen (Eliasson 2007:3).         
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     Man kan också urskilja könsskillnader när man ser närmare på vilka ord som används vid 

verbala kränkningar för män och kvinnor. Svahn beskriver att män ofta utsätts för ord som 

refererar till bristande maskulinitet. Detta kan göras genom att män benämns med ord som 

betecknar kvinnor. Svahn ger exempel på orden fitta, fjolla, fruntimmer och kärring som kan 

vara kränkande för män. Dessa ord är redan nedsättande då de benämner kvinnor, men får 

således en annan typ av negativ laddning när de överförs till män. Detta beror på att kvinnor 

är underordnade män i den samhälliga hierarkin, vilket resulterar i att även neutrala ord om 

kvinnor fungerar som kränkande för män (Svahn 1999:137). Svahn beskriver också att 

skällsordet bög syftar till en omanlighet när det sägs till heterosexuella män. Detta är en 

effektiv kränkningsmetod där ord som refererar till en underordnad grupp i samhället används 

för en överordnad grupp (Svahn 1999:133). Svahn beskriver att kvinnor istället utsätts för 

skällsord som visar på deras sexuella tillgänglighet. En kvinna kan utsättas för ord som 

uttrycker lösaktighet eller ord som associeras till prostitution. Man kan också via ord för 

kvinnas könsorgan antyda en kvinnas lättillgänglighet (Svahn 1999:114).       

     Svahn förklarar också att vissa ord kan genomgå en så kallad pejoriseringsprocess. Man 

kan se att många av dagens skällsord för kvinnor härstammar från neutrala ord. Alltså får 

ordet en negativ klang då det börjar associeras med kvinnor. Svahn redogör också för en 

annan typ av betydelseförändringsprocess, nämligen automatisering. Med denna process 

förlorar ett ofta använt led sin ursprungliga betydelse. När man hör ett sådant ord kodar man 

av ordet utan att reflektera kring den egentliga innebörden. Svahn ger exempel på skällsordet 

fitta. Hon menar att ordet inte alltid avser det kvinnliga könsorganet. Ordet används idag ofta 

som ett huvudled i sammansättningar som syftar till att kränka, exempelvis surfitta. (Svahn 

1999:165 ff.)  

     Svahn beskriver att det finns skillnader i språkbruket utifrån kön, ålder och 

socialgruppstillhörighet. Man kan ta avstamp från slang när man talar om nedsättande ord och 

då finner man att vissa grupper tenderar att använda sig mer av detta språk. Svahn redogör för 

att lägre socialgrupper förväntas använda mer slangspråk än vad de högre socialgrupperna 

gör. Även ålder spelar in då många ungdomar har en mindre förbjudande inställning till slang 

och språk som anses vara fult. Ytterligare en faktor till slangbruk är könstillhörighet. 

Språksociologisk forskning har nämligen visat att kvinnor håller sig till den språkliga normen 

mer än vad män gör. Svahn menar att detta faktum beror på att det är mindre accepterat för 

kvinnor att använda sig av ett fult språk och att det ses som okvinnligt. Man menar också att 

det finns många fler skällsord som benämner kvinnor än vad det finns för män och att det på 

så vis bidrar till att det är fler män som brukar skällsord. Man kan också diskutera kring varför 
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män använder fler skällsord än kvinnor. Detta kan då bero på att underordnade grupper i 

samhället tendera att drabbas av fler kränkningar och nedsättande behandlingar än vad en 

överordnad grupp gör. Alltså kan man fundera kring att detta medför att det är män som i 

högre grad använder sig av skällsord. Dock kan detta endast ses som spekulationer som är 

svåra att bevisa. Svahn redogör också för nyare undersökningar som visar att kvinnor inte 

alltid är så censurerade i sitt språkbruk. Hon poängterar också att språkbruket givetvis varierar 

från person till person och att det inte är så enkelt att generalisera dessa grupper. (Svahn 

1999:29.)   

2.4 Skolans ansvar 
Skolan har ett stort ansvar att motverka diskriminering och kränkande behandlingar. I skolans 

värdegrund står det skrivet att ingen ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling ska aktivt motarbetas. Likaså ska främlingsfientlighet och intolerans 

bemötas med kunskap och öppna diskussioner. Utbildningen ska gestalta och förmedla 

människors lika värden, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. (Lgy 

2011:5) Skolan har således en viktig uppgift att utjämna skillnader och sociala orättvisor. 

Likaså har den ett stort ansvar att arbeta mot den etniska maktordningen och för människors 

lika värde. För att kunna genomföra detta måste man ständigt reflektera samt söka förändring 

i det vardagliga arbetet. Elmeroth beskriver det interkulturella förhållningssättet, vilket i detta 

fall innebär att man erkänner elevernas erfarenheter som värdefulla. Elever kommer till skolan 

med olika erfarenheter och kompetenser vilket i sin tur ställer stora krav på skolans 

undervisning. Undervisningen måste då möta elevernas erfarenhetsvärld och det som eleverna 

redan vet. Dock redogör Elmeroth för Parszyks avhandling där det framkommit att elever känt 

sig diskriminerade och kränkta av både lärare och annan skolpersonal, främst på grund av att 

lärarna är blinda för att människor är olika. Eleverna ansåg i undersökningen att lärarna inte 

visade något intresse för deras förstaspråk eller ursprungsland. Detta ledde till att eleverna 

kände ett utanförskap. (Elmeroth 2008:82.)       

     Elmeroth redogör för vad Cummins kallar den transformerade pedagogiken, vilken syftar 

till att stärka elever för att aktivt delta i ett demokratiskt samhälle. Denna pedagogik delas in i 

fyra aspekter. Den första är att elevernas språkliga och kulturella bakgrund ska bekräftas och 

synliggöras. Den andra aspekten är att skolan ska samarbeta med samhället och använda sig 

av den kunskap som finns där. Den tredje är att skolan ska uppmuntra aktiv språkanvändning 
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för att öka kunskap. Den fjärde och sista aspekten handlar om att de vuxna inom skolväsendet 

ska se problematiken kring elever som en effekt av skolan istället för att lokalisera problemet 

hos eleverna. Genom den transformerade pedagogiken ska elevernas identitet stärkas i mötet 

med lärare och andra elever. (Elmeroth 2008:121.)   

3 Metod och material 
Den metod som har använts för att samla in materialet är en enkät. I avsnitt 3.1 beskrivs 

enkäten samt hur den planerades. I avsnitt 3.2 beskrivs val av informanter och i avsnitt 3.3 

beskrivs genomförandet av undersökningen. Sedan beskriver jag de etiska principerna, 

metodens för- och nackdelar och därefter diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet. 

Enkäten återges i bilaga 1.  

3.1 Enkäten 
Enkäten som jag utformat till undersökningen består av tolv frågor där informanten får kryssa 

i olika svarsalternativ. Frågorna berör det aktuella ämnet och erbjuder mer öppna svar om 

man så vill. Det är bra att lämna vissa frågor öppna så att informanterna har möjlighet att 

själva reflektera över svaren på frågorna. Öppna frågor kan också lämna utrymme för 

ovanliga eller oförutsedda svar.  

     I den första enkätfrågan efterfrågas vilket kön informanten har. Frågan ställs på grund av 

att ett eventuellt maktförhållande ska kunna synliggöras. I fråga två får informanterna svara 

på vilket land hans/hennes föräldrar kommer ifrån. Därefter, i fråga tre, får de medverkande 

kryssa i om de är födda i Sverige eller inte. I fråga fyra finns det tolv olika skällsord där 

informanterna får kryssa i om de har blivit kallade något av orden. Orden valdes utifrån mina 

egna erfarenheter. Skällsorden har jag nämligen själv kommit i kontakt med under min 

skolperiod. I fråga fyra får informanterna även markera hur ofta de har blivit utsatta för dem. 

Det finns också möjlighet att skriva i om man har blivit kallad för ett annat skällsord under 

den sista punkten i frågan. I fråga fem efterfrågas vilken känsla som uppkom när man blev 

utsatt för ett skällsord. I alternativen finns ”bryr mig inte”, ”bryr mig lite”, ”ganska upprörd” 

samt ”mycket upprörd”. Det finns även utrymme för informanterna att utveckla sina svar om 

man så vill. Därefter följer en fråga som fokuserar på var den verbala kränkningen skedde. I 

alternativen finns ”i klassrummet”, ”i korridoren”, ”i uppehållsrummet”, ”i matsalen”, ”i 

idrottssalen” och ”på skolgården”. Även här har informanterna chansen att skriva i om den 

verbala kränkningen har skett på en annan plats än de ovanstående platserna. Frågan fortsätter 

med att informanterna får kryssa i vem det var som sa skällsordet, ”en nära vän”, ”en annan 
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elev som jag inte känner så bra”, ”en lärare” eller ”en annan vuxen på skolan”. Här har 

informanterna utrymme att skriva dit om det var någon annan person som sa skällsordet som 

inte finns med som svarsalternativ. Därefter efterfrågas det om personen var äldre/yngre, 

kvinna/man och hade svensk bakgrund/utländsk bakgrund. I enkätfråga sju får informanterna 

svara på av vilken anledning de tror sig ha blivit verbalt kränkta. Svarsalternativen är: ”på 

grund av din bakgrund”, ”på grund av din hudfärg”, ”på grund av din religion” och ”på grund 

av ditt kön”. Informanterna kan också skriva i andra anledningar. Det finns även utrymme att 

utveckla svaret. I fråga åtta ställs frågan om informanten själv har sagt något kränkande till 

någon. Den efterföljande frågan efterfrågar anledningen till att informanten har sagt ett 

kränkande ord till någon. Svarsalternativen är: ”det var på skoj”, ”jag var arg”, ”för att vara 

cool”, ”för att visa mig bättre än någon annan” och ”jag vet inte”. Informanterna har också 

möjlighet att utveckla sitt svar. I fråga elva ställs frågan om vem skällsordet sades till. Den 

sista frågan efterfrågar informanternas uppfattning om skolan försöker förhindra skällsord och 

hur de gör det. Det finns också utrymme till att ge en egen kommentar om skolans roll i 

förhindrandet av skällsord.      

     Jag valde alltså att genomföra en enkätundersökning i min studie. Anledningen till detta är 

att uppsatsen behandlar ett känsligt ämne och att exempelvis en intervju skulle kunna skapa 

en otrygg situation för informanterna. I ett sådant fall kan resultatet påverkas negativt. Jag 

valde att dela ut enkäten till elever som går på gymnasiet då jag själv utbildar mig till 

gymnasielärare. Det blir därför intressant att se vilka skällsord äldre elever använder vid 

verbala kränkningar.   

3.2 Informanterna 
Enkäten delades ut till 54 elever som läser svenska som andraspråk på gymnasienivå. De 

medverkande eleverna är slumpvist utvalda. Det enda kriteriet för att medverka i 

undersökning var att informanterna läser svenska som andraspråk på gymnasienivå. 

Informanterna studerar vid olika skolor runtomkring Uppsala och bör vara i åldrarna 16-19 år. 

Eleverna har olika bakgrunder och erfarenheter. Av de 54 medverkande är 32 killar och 22 

tjejer. Informanternas mamma eller pappa härstammar från Bosnien, Ungern, Iran, Somalia, 

Afghanistan, Irak, Syrien, Kurdistan, Tanzania, Liberia, Thailand, Eritrea, Burundi, Grekland 

samt Palestina. Åtta av informanterna är födda i Sverige medan 45 utomlands.  
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3.3 Genomförande av undersökningen 
Ett flertal gymnasieskolor kontaktades och slutligen var fem intresserade av att delta i min 

undersökning. Jag skrev en inledning till enkäten där jag förklarade studiens syfte, metod, hur 

resultatet skulle presenteras samt att informanternas svar hålls anonyma. Enkäten mejlades till 

ansvarig lärare i svenska som andraspråk på tre av de fem skolorna som ville medverka i 

undersökningen. Lärarna delade sedan ut enkäten till sina elever. De resterande två 

gymnasieskolorna besökte jag och delade ut enkäten. Då förklarade jag undersökningen 

ingående innan jag delade ut enkäten.   

3.4 Etiska principer 
Vid genomförandet av undersökningen har jag tagit hänsyn till flera etiska principer. Dessa 

principer är krav på samtycke, krav på information samt krav på konfidentialitet. Den första 

principen, krav på samtycke, tog jag hänsyn till när jag presenterade undersökningen och 

påpekade att det var frivilligt för informanterna att delta. Likaså tog jag hänsyn till den andra 

principen, krav på information, när jag noggrant presenterade undersökningens syfte, metod 

samt hur resultatet ska presenteras för informanterna. Den sista principen, krav på 

konfidentialitet, tog jag hänsyn till då jag har lämnat informanterna anonyma. Jag har i 

undersökningen inte frågat om namn, bostadsort eller ålder vilket har medfört anonymitet för 

informanterna. Denna princip är viktig för att informanterna ska kunna känna sig trygga vid 

besvarandet av frågorna. (Dalen 2008:24 ff.)        

3.5 Materialbearbetning  
Materialet har analyserats i två steg. I det första steget analyserades undersökningens 

kvantitativa del genom att enkätens slutna svar undersöktes. Därefter räknades antal och 

procentandel ut, procenten avrundades efter den tredje decimalen. Därefter utformades 10 

tabeller som redogör för informanternas svar.  

     I det andra steget analyserades undersökningens kvalitativa enkätsvar. Dessa resultat 

strukturerades upp i fem tabeller där informanternas mer öppna svar finns som citat. 

Informanterna numrerades, 1-54, för att underlätta hänvisningar och exemplifieringar.        

3.6 Metodens för- och nackdelar 
Jag valde att lämna en del av enkätfrågorna öppna för att på så sätt ge utrymme till 

oförutsedda svar. Dock finns det nackdelar med detta tillvägagångssätt. Öppna svar kräver 

mer från informanterna vilket kan uppfattas som en jobbig situation. Men det finns också 
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klara fördelar med öppna frågor, vilket är att informanterna kan svara med sina egna ord. 

Öppna frågor ger också en chans till att man stöter på oväntade reaktioner. 

     Jag valde också att låta en del av frågorna vara helt slutna. En fördel med detta 

tillvägagångssätt är att det är lättare att bearbeta och strukturera svaren. Det blir också lättare 

att jämföra resultatet. Några nackdelar med slutna svar är att man inte kan få uttömmande 

svar. Informanterna kan också skilja sig åt då de kan tolka frågorna och svarsalternativen 

olika (Bryman 2011:243 ff.)   

3.7 Validitet   
Ärligheten hos informanterna kan ha påverkat undersökningens validitet. Att undersöka 

verbala kränkningar är känsligt och kan vara jobbigt att tala om. Informanterna kan således 

undvika vissa frågor eller svara annorlunda än sanningen för att ämnet känns jobbigt. Likaså 

finns det alltid en risk att informanterna svarar vad de tror att de borde svara på mina frågor. 

Informanter som använder sig av skällsord svarar kanske inte alltid helt sanningsenligt på 

frågorna för att de vet att de agerar fel och att beteendet är oacceptabelt. Detta kan ha påverkat 

undersökningens relevans och giltighet.   

4 Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag undersökningens resultat i text och tabeller. Jag börjar med att 

redogöra för de slutna svaren från enkäten. Därefter presenteras de mer öppna svaren som 

insamlats.   

4.1 Resultat från undersökningens kvantitativa del 
I denna del kommer enkätundersökningens kvantitativa svar att presenteras i tabeller och 

skrift. Den första frågan som presenteras är vilka skällsord informanterna blivit utsatta för. 

Därefter presenteras frågorna som berör vem det är som kränker. Vidare presenteras frågorna 

om var den verbala kränkningen sker, de känslomässiga aspekterna kring utsattheten, 

informanternas uppfattningar om varför de utsätts, om informanterna själva har kränkt någon 

samt deras uppfattningar om skolans förhindrande av verbala kränkningar.     

4.1.1 Antal informanter som blivit kränkta  

I enkätsvaren uppgav 14 informanter att de aldrig har blivit verbalt kränkta. Av dessa 14 

informanter är 9 stycken tjejer och 5 stycken killar. Resultatet visar alltså att 40 % av de 

deltagande tjejerna aldrig har blivit kränkta eller utsatta för skällsord. Detta är en stor skillnad 

jämfört med killarna, där endast 16 % hävdar att de aldrig blivit kränkta. Sammanlagt har 
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alltså 26 % av informanterna besvarat att de aldrig har utsatts för verbala kränkningar och 

skällsord. Jag har dock valt att redovisa dessa i följande tabeller då resultatet i sig är intressant 

och bör således inte ses som ett bortfall. Följaktligen har de övriga 40 informanterna (74 %) 

blivit verbalt kränkta någon gång.    

4.1.2 Könsskillnader  

Nedan presenteras hur tjejer och killar svarade på frågan om vilka skällsord de har blivit 

utsatta för. Totalt deltog 32 killar och 22 tjejer i enkätundersökningen. Som ovan nämnt är det 

fem killar som uppgav att de aldrig blivit kränkta. Alltså är det de övriga 27 manliga 

informanternas svar som presenteras i tabell 1. Informanterna gavs 12 skällsord och utöver 

dessa kunde informanterna skriva i andra skällsord som inte stod med i enkäten, vilket 7 

personer har valt att göra. Dessa presenteras längst ned i tabellen; idiot, invandrare, dum i 

huvudet, thaipower och brunigga. I enkäten fick informanterna fylla i om de blivit kallade för 

zigenare, lakristomte eller hucklekärring. I min undersökning hade ingen av informanterna 

blivit kallad för dessa skällsord och därav har jag valt att inte ta med dessa i tabell 1 och 2. 

Resultatet i tabell 1 och 2 presenteras i antal samt procentuell andel.  

Tabell 1. Skällsord som killar har blivit kränkta med. Antal och procentuell andel 

Skällsord Antal Andel 

Svartskalle 16 50 

Svenne 6 19 

Neger 10 31 

Blatte 22 69 

Tattare 2 6 

Hora 6 19 

Påskkärring 1 3 

Flata 2 6 

Bög 9 28 

Idiot 2 6 

Invandrare 2 6 

Dum i huvudet 1 3 

Thaipower 1 3 

Brunigga 1 3 

 

Det man kan utläsa från tabellen är att skällsordet blatte är mycket vanligt förekommande 

bland killar, då 22 informanter har blivit kallade för det. Det man bör ha i åtanke vi detta 

resultat är att det är 32 killar som svarat på enkäten men att 5 har uppgett att de aldrig blivit 

kränkta. Alltså har 27 killar svarat att de har blivit kränkta och av dessa har 22 blivit kränkta 

med ordet blatte. Likaså är svartskalle samt neger vanliga skällsord hos informanterna. Man 
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kan också utläsa att 19 % av de manliga informanterna har blivit utsatta för skällsordet hora. 

Ordet är menat för kvinnor men används också för att kränka män just på grund av att ordet 

har kvinnlig könstillhörighet (Svahn 1999:133). På samma sätt har 6 % av de manliga 

informanterna blivit kallade för flata. Skällsordet bög har 28 % av de manliga informanterna 

blivit kallade för. Bög är ett ord som enligt Svahn delvis har laddats ur på grund av att 

homosexuella personer själva har använt ordet och på så vis erövrat det.  Dock blir ordet 

återigen negativt laddat när det sägs till en heterosexuell man. Då fungerar det som 

nedsättande för män och deras manlighet. Alltså blir det delvis neutrala ordet bög negativt 

laddat när det sägs till en heterosexuell man. Detta är enligt Svahn en effektiv 

kränkningsmetod där ord som är till för underordnade grupper i samhället används för 

överordnade grupper. (Svahn 1999:133.)   

 

Tabell 2. Skällsord som tjejer har blivit kränkta med. Antal och procentuell andel 

Skällsord Antal Andel 

Svartskalle 9 40 

Svenne 2 9 

Neger 5 22 

Blatte 13 59 

Tattare 0 0 

Hora 4 18 

Påskkärring 1 5 

Flata 8 36 

Bög 1 5 

Idiot 0 0 

Invandrare 0 0 

Dum i huvudet 0 0 

Thaipower 0 0 

Brunigga 0 0 

 

I tabell 2 kan man utläsa att 59 % av de kvinnliga informanterna har blivit utsatta för 

skällsordet blatte. 40 % har blivit kallade svartskalle och 36 % flata. Fyra tjejer har vid något 

tillfälle blivit kallade för hora vilket är något färre än antalet killar. Man bör även här ha i 

åtanke att 9 av 22 tjejer har svarat att de aldrig har blivit verbalt kränkta. Alltså har endast 13 

tjejer svarat att de har blivit kränkta. När man bortser från dessa informanter ser man att de 

informanter som svarat att de blivit kränkta har alla blivit kränkta med ordet blatte, 13 

stycken.      

     Man kan vid jämförande av tabellerna utläsa att de manliga informanterna utsatts för fler 

skällsord än de kvinnliga. Man kan också utifrån undersökningen se att skällsordet blatte är 

vanligast förekommande bland informanterna. Av 54 informanter har hela 35 stycken någon 
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gång kommit i kontakt med skällsordet. Även svartskalle visade sig vara ett väletablerat 

skällsord då 25 informanter någon gång blivit utsatt för ordet. Därefter var neger ganska 

vanligt då 15 informanter blivit kallade för det någon gång.  

     Utifrån undersökningens resultat kan man se att det är fler killar än tjejer som har uppgett 

att de har blivit kränkta. Samma resultat fick Eliasson när hon undersökte verbala kränkningar 

på en högstadieskola. Eliassons resultat visade att tjejer istället blir tilldelade sexuella ord 

(Eliasson 2007:3). Detta stämde delvis in på mitt resultat. Mitt resultat visade att många tjejer 

uppgav att de aldrig blivit kränkta (40 %), och de flesta som blivit kränkta har tilldelats ord 

som blatte, svartskalle och neger. Åtta informanter uppgav att de blivit utsatta för skällsordet 

flata, 36 %, medan endast fyra berättade att de blivit kränkta med ordet hora, 18 %. Alltså är 

inte de sexuellt laddade orden vanligast förekommande hos tjejerna i denna undersökning.  

     Man kan utifrån undersökningen se att 6 killar har blivit kallade för hora och 2 för flata. 

Liksom Svahn diskuterar så får dessa typer av skällsord en extra negativ klang då de överförs 

till män. Ord som hora och flata blir nedsättande när de sägs till män och uttrycker en 

omanlighet hos mottagaren. Detta beror på att kvinnor är underordnade män i samhället vilket 

gör att både neutrala och nedsättande ord om kvinnor fungerar kränkande till män. (Svahn 

1999:137.)      

     Ett annat fenomen som är intressant är att två pojkar har skrivit i enkätens öppna del att de 

har blivit kallade för invandrare. Detta tyder på att informanterna uppfattar att ordet har en 

negativ innebörd och att det kan definieras som ett skällsord. Svahn förklarar att ord som 

benämner kvinnor på något sätt går igenom en pejoriseringsprocess. Med denna process 

menas att skällsord härstammar från neutrala ord men att de kan få negativa betydelser när det 

benämner kvinnor (Svahn 1999:165). På liknande sätt kan man diskutera kring att ordet 

invandrare idag kan uppfattas som ett skällsord. Personer som inte har svensk bakgrund är en 

utsatt grupp i samhället vilket gör att ord som används om dessa i slutändan blir negativt 

laddade. Kanske kan detta bero på att ordet endast används i negativa sammanhang och 

situationer med syfte att kränka.  

4.1.3 Personer som kränker 

I tabellen nedan presenteras svaren på enkätfrågan angående vilka det är som kränker. I frågan 

gavs svarsalternativen en nära vän, en annan elev, en lärare samt en annan vuxen på skolan. 

De övriga svaren, en kollega, en kontrollant, en okänd människa, en familjemedlem och en 

bästa vän, har informanterna skrivit i själva att de har blivit kränkta av. Man kan se att det har 

skett ett bortfall för de deltagande tjejerna, vilket beror på att det är 9 tjejer som uppger att de 
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aldrig har blivit kränkta. Informanterna hade möjlighet att kryssa i flera alternativ på denna 

fråga och på grund av detta presenteras inte resultatet i procentuellandel utan endast i antal. 

En uppdelning av könen har även gjorts för att påvisa skillnader.      

 

Tabell 3. Vem är det som kränker? Antal  

Person som kränker Totalt  Killar   Tjejer 

En nära vän 21  17  4 

En annan elev 12  8  4 

En lärare 3  3  0 

En annan vuxen på 

skolan 

3  2  1 

En kollega 1  0  1 

En kontrollant 1  1  0 

En okänd människa 2  0  2 

En familjemedlem 1  0  1 

En bästa vän 2  2  0 

Ej svarat  14  5  9 

 

I tabell 3 kan man utläsa att de flesta av informanterna har utsatts för skällsord av en nära vän 

eller en annan elev på skolan. Tre av informanterna har uppgett att de har blivit verbalt 

kränkta av en lärare på skolan. Likaså har tre stycken blivit utsatta för skällsord av en annan 

vuxen som arbetar på skolan. En anledning till att det är så pass många av informanterna som 

har uppgett att de blivit kränkta av en nära vän kan bero på att orden används inom en 

vänskapskrets. Dock kan man inte utesluta att orden faktiskt är sagda i ett kränkande syfte där 

de har upprört mottagaren.  

          När man ser närmare på könsfördelningen av svaren kan man se att det är en relativt 

likvärdig uppdelning mellan könen. Både killar och tjejer uppger att de i första hand blivit 

kränkta av en nära vän och sedan av en annan elev. Dock kan man se att det endast är killar 

som har blivit kränkta av lärare. Likaså är det två killar som har blivit kränkta av annan 

skolpersonal medan det endast är en tjej som har blivit det. Man kan även utläsa att en tjej har 

blivit kränkt av en familjemedlem. Man kan dock dra en slutsats att både killar och tjejer blir 

mest utsatta för verbala kränkningar från en nära vän samt en annan elev som de inte känner 

så väl.  
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4.1.4 Personer som kränker och deras bakgrund 

I tabellerna nedan presenteras enkätfrågan som handlar om vilken bakgrund och kön som 

personen hade som kränkt informanterna.     

 

Tabell 4. Den kränkande personens kön. Antal och procentuell andel 

Kön Antal Andel 

Kvinna 10 19 

Man 30 56 

Ej svarat 14 26 

 

Tabell 5. Den kränkande personens bakgrund. Antal och procentuell andel 

Bakgrund Antal Andel 

Svensk bakgrund 25 46 

Utländsk bakgrund 15 28 

Ej svarat 14 26 

 

I tabell 4 och 5 kan man utläsa att informanterna i större grad har blivit utsatta för skällsord 

som sagts av män än kvinnor (56 %). Likaså ser man en tydlig skillnad på bakgrunden av de 

som kränker, där de flesta har en svensk bakgrund (46 %).   

     Alltså kan man i undersökningens resultat se att de flesta av informanterna har blivit 

kränkta av personer med svensk bakgrund. Detta kan man analysera utifrån Svahns begrepp 

maktutövning, vilket är ett område där skällsord används för att visa makt och kontroll. En 

överordnad grupp använder då skällsord för att trycka ned en underordnad grupp (Svahn 

1999:21). I detta fall blir en utsatt grupp, invandrare, kränkt av en överordnad grupp, personer 

med svensk bakgrund. På liknande sätt kan man utläsa från undersökningen att det är flest 

killar som kränker. Män har en överordnad position i samhället gentemot alla andra grupper 

vilket leder till att de kan utöva makt och kontroll.      

     När jag såg närmare på resultatet från enkäten utifrån ett könsperspektiv fann jag att 10 av 

de kvinnliga informanterna har uppgett att de blivit kränkta av en man medan endast 4 uppgav 

att de blivit kränkta av en annan kvinna. När man analyserar de manliga informanternas svar 

kan man se att 20 stycken har blivit kränkta av en annan man medan 10 stycken har blivit 

kränkta av en tjej. Resultatet kan vara ett exempel på att kvinnor håller sig till den språkliga 

normen mer än vad män gör. Det är helt enkelt inte lika accepterat för kvinnor att bruka 

skällsord och en grovhet i språket anses som okvinnligt. Som Svahn förklarar kan man 

upprätthålla status om man går mot den språkliga normen och på så vis visa sig tuff och stark 

(Svahn 1999:29). Dessa egenskaper är positiva för män och det kan då vara mer positivt för 
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dem att använda sig av ett fult språk. Resultatet visade också att det var fler män än kvinnor 

som hade kränkt de kvinnliga informanterna. Detta kan bero på att män är överordnade i 

samhället. Underordnade grupper i samhället tenderar att drabbas av flera kränkningar och 

nedsättande behandlingar än vad en överordnad grupp gör. (Svahn 1999:29.) Alltså kan man 

fundera kring detta om det är män som använder sig av fler skällsord än kvinnor. 

4.1.5 Platser där de verbala kränkningarna äger rum 

I tabellen nedan redogörs det för var informanterna har blivit kränkta. I denna enkätfråga hade 

informanterna möjlighet att kryssa i flera alternativ. Av denna anledning har jag valt att inte 

räkna ut procentandelen. Informanterna hade även möjlighet att skriva i andra platser som inte 

fanns med som svarsalternativ i enkäten. Dessa är: på stan, på internet, hemma, på tåget, på 

jobbet och överallt.   

 

Tabell 6. Var den verbala kränkningen äger rum. Antal  

Vart  Antal 

I klassrummet  13 

I korridoren  9 

I uppehållsrummet  2 

I matsalen  6 

I idrottssalen  6 

På skolgården  8 

På stan  7 

På internet  1 

Hemma  2 

På tåget  3 

Minns ej  1 

På jobbet  1 

Överallt  2 

Ej svarat  14 

 

I tabellen ovan kan man se att de flesta av de verbala kränkningarna äger rum i klassrummet 

(13 stycken). Detta resultat är förvånande då man kan förvänta sig att de flesta verbala 

kränkningar sker utanför skolpersonalens tillsyn. Nio av informanterna svarade att de har 

blivit kränkta i korridoren i skolan och åtta svarade att de utsatts för skällsord på skolgården. 

Den slutsats man kan dra utifrån tabellen är att de flesta av informanterna i min undersökning 

har blivit kränkta i skolan.   
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4.1.6 Känslomässiga aspekter kring verbala kränkningar  

I tabell 7 presenteras svaren från enkätfrågan som behandlade hur man känner sig när man 

utsätts för skällsord. Resultatet presenteras i antal och procentuell andel. Jag har även valt att 

göra en uppdelning av killarnas och tjejernas svar som presenteras i antal.   

 

Tabell 7. Hur den kränkte uppfattar situationen. Antal och procentuell andel 

Hur den kränkta 

uppfattar 

situationen 

Antal Andel             Antal killar Antal tjejer 

Bryr mig inte 21 39 15 6 

Bryr mig lite 7 13 3 4 

Ganska upprörd 8 15 7 1 

Mycket upprörd 4 7 2 4 

Ej svarat  14 26 5 9 

 

Utifrån tabellen kan man utläsa att 39 % av de tillfrågade informanterna inte brydde sig 

speciellt mycket över att ha blivit utsatta för skällsord. Endast 7 % uppgav sig ha blivit 

mycket upprörda när de har blivit kallad för ett skällsord.  Detta kan bero på att skällsorden 

används i en gängjargong där de inte skadar mottagaren.   

     Man kan se att både flest killar och tjejer har svarat att de inte brydde sig särskilt mycket 

när det har blivit verbalt kränkta. Dock kan man se att det är fler tjejer, 4 stycken (18 %), som 

har uppgett att de har blivit mycket upprörda när de har blivit kallade för ett skällsord. Detta 

är en ganska stor skillnad jämfört med killarnas svar där endast 2 (6 %) har svarat att de blivit 

mycket upprörda. Men man kan även utläsa en stor könsskillnad på de som har svarat att de 

blev ganska upprörda vid den verbala kränkningen. Här har 7 (21 %) killar kryssat i att de 

blev ganska upprörda medan endast 1 (4 %) tjej har gjort det.           
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4.1.7 Informanternas uppfattning om varför de utsätts 

I tabellen nedan presenteras enkätfrågan som handlar om varför informanterna tror att de har 

blivit kränkta. På denna fråga hade de deltagande möjlighet att kryssa i flera alternativ. Till 

följd av detta har jag valt att inte räkna ut procentandel utan resultatet presenteras endast i 

antal.  

 

Tabell 8. Informanternas uppfattning om varför de har blivit verbalt kränkta. Antal  

Anledning  Antal  

På grund av sin 

bakgrund 

 15  

På grund av hudfärg  11  

På grund av religion  7  

På grund av kön  5  

Det var på skoj  2  

Vet ej  1  

Ej svarat  14  

 

Informanterna fick svara på varför de tror att de har blivit verbalt kränkta. 15 informanter tror 

sig ha blivit kränkta på grund av sin bakgrund, 11 för sin hudfärg, 7 på grund av sin religion 

och 5 stycken för sitt kön. När människor blir kränkta på grund av dessa faktorer talar man 

om det Elmeroth benämner som etnocentrism. Att ha en etnocentrisk inställning innebär att 

man värderar sin egen kultur som överordnad (Elmeroth 2008:31). När informanterna har 

blivit kränkta utifrån bakgrund, hudfärg, religion och kön nedvärderas deras egenskaper och 

ses som betydelselös. Detta leder i sin tur till ett utanförskap i samhället.   

4.1.8 Informanter som kränkt andra 

Informanterna fick besvara om de själva har sagt ett skällsord till någon. 30 (55 %) 

informanter svarade att de någon gång har sagt ett kränkande ord. Av dessa 30 informanter 

var 20 stycken killar och 10 stycken tjejer. 24 (45 %) informanter uppgav att de aldrig använt 

skällsord för att kränka någon. Av dessa var 12 stycken tjejer och 12 stycken killar. I tabell 9 

redogörs svaren om varför informanterna har kränkt någon. Resultatet presenteras i antal och 

procentuell andel, samt i en uppdelning av könen i antal.     
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Tabell 9. Anledningar till varför informanterna har sagt ett kränkande ord till en annan person. 

Antal och procentuell andel 

Anledning Antal Andel Antal killar Antal tjejer 

Det var på skoj 19 35 14 5 

Jag var arg 8 15 5 3 

För att verka cool 0 0 0 0 

För att visa mig 

bättre än någon 

annan 

1 2 0 1 

Vet ej 2 4 1 1 

Ej svarat 24 45 12 12 

 

Man kan utläsa att de flesta av informanterna har sagt ett skällsord till någon i en skämtsam 

situation, 35 %. En annan vanlig anledning till att informanterna sagt ett kränkande ord är för 

att de i den aktuella situationen har blivit arga, 15 %. 

     Det är många informanter som har svarat att de har sagt ett skällsord på skoj, vilket kan 

bero på att de används inom en vänskapskrets och på så vis laddas negativiteten ur och orden 

skadar inte mottagaren. Men trots att det är många informanter som svarat att skällsorden är 

sagda på skämt är det ändå 19 informanter som har blivit upprörda av situationen (tabell 7). 

Liksom Eliasson diskuterar kan man ifrågasätta informanternas svar angående att skällsorden 

är sagda på skoj. Eliasson menar att de som kränker ser situationen som skämtsam medan den 

som blir kränkt inte uppfattar det likadant (Eliasson 2007:3). På så sätt blir verbala 

kränkningar något som accepteras i vardagen. Informanterna som sagt ett skällsord på skoj tar 

på så vis bort allvaret i orden men kan ändå såra mottagaren. Detta blir problematiskt då 

situationen blir svår för utomstående att tyda och kan resultera i att personer känner ett 

utanförskap.       

     När man ser närmare på könsfördelningen kan man se att det är betydligt fler killar som 

har uppgett att de har verbalt kränkt en person. Som det har diskuterats tidigare i uppsatsen 

kan detta bero på att killar framstår som tuffa och starka när de brukar skällsord. Tjejer ses 

däremot som okvinnliga och håller sig således i större grad till den språkliga normen. Därför 

ses det som mer accepterat i samhället för pojkar att verbalt kränka andra.    

4.1.9 Skolans förhindrande 

I tabell 10 presenteras resultatet av enkätfrågan som handlade om vad informanterna tycker 

om skolans förhindrande av användningen av skällsord. Den efterföljande frågan i enkäten 

handlade om vilka åtgärder informanterna tycker att skolan genomför för att förhindra verbala 

kränkningar. 
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Tabell 10. Informanternas uppfattning om skolans förhindrande av skällsord. Antal och 

procentuell andel 

Informanternas uppfattning Antal Andel 

Ja, skolan förhindrar 

skällsord 

30 56 

Nej, skolan förhindrar inte 

skällsord 

24 44 

 

Man kan utläsa att 56 % av informanterna tycker att skolan försöker förhindra användningen 

av skällsord. Dessa informanter tyckte att skolan försöker förhindra användningen genom att 

lärare och skolpersonal säger till när någon brukar ett skällsord. Därefter tyckte informanterna 

som svarade ja på frågan att skolan försöker förhindra användningen genom att genomföra 

diskussioner om mobbning. Man kan också se att 44 % tyckte att skolan inte gör något för att 

förhindra användningen av skällsord, vilket är en hög andel. Detta kan bero på att lärare inte 

upptäcker de verbala kränkningarna vilket gör att informanterna uppfattar det som att skolan 

inte försöker förhindra skällsord. Att upptäcka skällsord kan vara svårt för lärare och annan 

skolpersonal på grund av att de som använder skällsord vet att skolan förbjuder det. På så sätt 

använder de som kränker inte skällsorden framför vuxna. Dock är det intressant att de flesta 

av informanterna har uppgett att de har blivit verbalt kränkta i klassrummet (tabell 6) vilket 

gör att de verbala kränkningarna bör vara ganska synliga för lärare. I och med detta kan man 

ifrågasätta hur de medverkande skolorna aktivt arbetar mot diskriminering och kränkningar 

som det står i skolans värdegrund.   

4.2 Resultat från undersökningens kvalitativa del 
I enkäten erbjöds informanterna att svara mer öppet på fyra frågor. I denna del redovisas de 

insamlade svaren från dessa frågor. Jag har valt att lyfta fram alla öppna svar som insamlats. 

Svaren är citerade och innehåller således en del stavfel och oklarheter.  

4.2.1 ”Hur kände du dig när någon kallade dig för något av de ovanstående orden?” 

I tabell 11 och 12 presenteras enkätfrågan som handlade om hur informanterna kände sig när 

de blev utsatta för ett skällsord. Informanternas könstillhörighet har skrivits inom parenteser 

för att påvisa eventuella skillnader i diskussionen. I tabell 11 presenteras svaren från 

informanterna som inte brydde sig vid kränkningen.     
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Tabell 11. Informanter som inte brydde sig  

Informanter Informanternas uttalanden 

Informant 1 (Kille) ”Jag brydde mig inte för att det var från kompis till en kompis. Det 

var för skoj skull.”   

Informant 5 (Kille) ”Jag bryr mig inte vad andra tycker om mig för jag är en person 

som har självförtroende (känner mig själv mer än alla andra).” 

Informant 30 (Tjej) ”För det mesta är allt bara på skoj.”  

Informant 39 (Tjej) ”Jag bryr mig inte t.ex om någon säger blatte för mig I don´t care 

för att I am not svensk. Man måste acceptera att man är invandrare 

om de är.” 

Informant 40 (Tjej) ”Jag brukar inte bry mig så mycket för att jag vet att de bara vill 

göra mig upprörd sen om de fortsätter då det är annat grej, då går 

jag fram och prata med de där personen.”  

Informant 46 (Kille) ”Tycker lite synd om den personen om hur han lever i den här 

världen och fortfarande det som lever i 1800-talet 

Informant 2 (Kille) ”Jag har för bra tålamod tills det inte går acceptera mera 

 

Utifrån svaren från informanterna ovan kan man se att de inte har blivit speciellt upprörda 

över att ha blivit utsatta för skällsord. Ett flertal har påpekat att det är sagt på skoj och att de 

därför inte bryr sig. Informant 39 menar att hon inte bryr sig på grund av att hon är invandrare 

och att man ska acceptera det. Därför har hon inte brytt sig när någon har kallat henne för 

blatte. Informant 5 menar att han inte bryr sig för att han är en person med bra 

självförtroende. Två informanter, 30 och 1, beskriver att allt faktiskt sker på en skämtsam 

nivå. Informant 2 skriver att han inte tar illa vid sig när han blir kallad för skällsord för att han 

har bra tålamod. På liknande sätt beskriver informant 40 att hon inte bryr sig så mycket men 

om hon blir upprörd så går hon fram och pratar med personen som sagt skällsordet. Informant 

46 uttrycker att han tycker synd om de personer som verbalt kränker eftersom han tycker att 

de lever kvar på 1800-talet.  
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I tabellen nedan presenteras svaren från de informanter som blev upprörda när de utsattes för 

verbala kränkningar. 

 

Tabell 12. Informanter som brydde sig 

Informanter Informanternas uttalanden  

Informant 6 (Kille) ”Mycket upprörd när någon har sagt idiot och dum i huve till mig.” 

Informant 7 (Tjej) ”Det är inte bra, man känner sig mobbad och att alla är rasister.” 

Informant 29 (Kille) ”När man påstår att alla har lika mycket värde men fortfarande är de 

flesta hycklare.” 

Informant 36 (Tjej) ”Jag känner mig ledsen och arg och jag gråter. Jag säger inte 

samma sak till henne eller honom full ord eftersom det är inte bra 

för mig.”  

Informant 43 (Kille) ”Alltså jag hatar hat. Jag brukar se folk som är utmobbad och har 

inte gjort någonting. Så är det med mig också (ibland).” 

 

Informanterna ovan har alla blivit mycket upprörda över att ha utsatts för verbala kränkningar. 

Informant 7 menar att det inte är bra att bli utsatt för skällsord eftersom man då kan känna sig 

mobbad. Informant 29 skriver att vissa människor är hycklare för att de påstår att alla har lika 

värde men att de ändå använder skällsord. Informanterna 6, 36 och 43 tycks ha blivit mycket 

berörda av att ha blivit verbalt kränkta. Informant 36 berättar att hon gråter och blir ledsen, 

likaså känner sig informant 43 mobbad. Man kan utifrån tabellerna inte se någon speciell 

könsfördelning på informanternas svar. Killarna och tjejerna tycks ha reagerat på ett liknande 

sätt, oavsett om de brydde sig eller inte av att bli utsatta. Dock kan detta resultat vara 

intressant i sig då tjejer alltid uppfattas som känsliga och killar som tuffa och starka. Men 

informanternas utsagor visar här att de faktiskt har reagerat ungefär lika starkt vid de verbala 

kränkningarna.    

 

4.2.2 ”Av vilken anledning tror du att personer har sagt/säger kränkande ord till dig?” 

I tabell 13 presenteras den öppna frågan som handlar om informanternas uppfattning kring 

varför de har blivit utsatta för verbala kränkningar. Informanternas könstillhörighet har 

skrivits inom parenteser för att påvisa eventuella skillnader i diskussionen.    

 

 

 

 

  



29 
 

Tabell 13. Anledningar till kränkningar 

Informanter Informanternas uttalanden 

Informant 5 (Kille) ”Eftersom jag tror på gud och vill inte bryta mot guds lagar.” 

Informant 7 (Tjej) ”För att jag har sjal på mig och visar inte håret så kallade han 

gubbe.” 

Informant 29 (Kille) ”Jag hade inte samma situation som dig. Om en person som haft det 

dåligt med livet, medan andra hade det väl. Mitt råd är: skaffa 

dig/personen en/ett bra samvete och medkänsla.” 

 

Informant 32 (Kille) ”Svennar är snälla än invandrare. De vissar inte vad de tycker men 

de som från en annat länd har mer diskriminering än svennar tycker 

jag.” 

 

Informant 46 (Tjej) ”Tycker jag att dem som använder såna här ord mest dem kolla på 

personen hur han eller hon är bra på språket! Om du prata och 

kunna så pass bra svensk då är du en äkta svensk.” 

 

 

Informant 5 och informant 7 beskriver att de tror att de har blivit utsatta för verbala 

kränkningar eftersom de har en annan religion. Informant 7 berättar om ett tillfälle där någon 

har kallat henne för ”gubbe” eftersom hon bär sjal. Informant 5 menar att han tror sig ha blivit 

verbalt kränkt då han tror på gud och följer guds lagar. Informant 29 menar att han har blivit 

verbalt kränkt på grund av sin annorlunda bakgrund. Han uttrycker att han har haft det mycket 

svårare än andra och menar att alla borde skaffa sig medkänsla. Informant 46 tror sig ha blivit 

verbalt kränkt på grund av att hon bryter på svenska.   

     Man kan utifrån denna tabell se exempel på etnocentrism. Ett tydligt exempel är ett svar 

från informant 7 om varför hon trodde att hon blivit kränkt. Här har alltså informanten blivit 

kränkt på grund av att en kultur värderas högre än den andra. Personen som verbalt kränkte 

informanten nedvärderade alltså hennes kultur för att höja sin egen.  På samma sätt kan man 

tyda informant 5:s svar: ”Eftersom jag tror på gud och vill inte bryta mot guds lagar.” 

Informanten har då blivit kränkt på grund av att hon inte har samma trosuppfattning som är 

normerande i det svenska samhället. Det här svaret aktualiserar Elmeroths redogörelse för 

stereotyper, vilket är ett viktigt begrepp för att förstå den etniska maktordningen (Elmeroth 

2008:31). När vi träffar en människa behöver vi kategorisera de intryck vi får. Dock är det 

problematiskt då skapandet av kategoriseringar samt stereotyper bidrar till rasism och 

diskriminering. Informanternas svar på enkätfrågan ger en tydlig bild av det utanförskap 

stereotyper kan ge. 
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     Detta leder till att maktförhållandet kan ses på flera nivåer i undersökningen. Resultatet 

visade att det är flest personer som är män, har svensk bakgrund samt en högre ålder än 

mottagaren som kränker. Dessa egenskaper är det överordnade i samhället vilket tillskrivs 

makt och kontroll. Likaså kan man se att den verbala kränkningen sker utifrån att mottagaren 

har annan kultur, hudfärg, religion och kön än normen. Man kan också se detta utifrån 

informant 46 svar om att man bedöms utifrån hur bra man talar svenska. Informanten har 

blivit kränkt på grund av hans svenska och på så sätt fått känna ett utanförskap.  Utifrån citatet 

kan man tyda ett vi:ni-förhållande där personer som skiljer sig från normen behandlas olika.    

4.2.3 ”Varför sa du ett kränkande ord?” 

I tabell nedan presenteras den öppna frågan som handlar om varför informanterna har sagt ett 

skällsord till någon. Informanternas könstillhörighet har skrivits inom parenteser för att visa 

eventuella skillnader i resultatet.    

 

Tabell 14. Anledningar till att informanter sagt skällsord 

Informanter Informanternas uttalanden  

Informant 1 (Kille) ”Jag sa det för det första för skoj skull. För det andra för att jag 

själv är blatte.” 

 

Informant 34 (Kille) ”vi har skoja ibland med vänner och ibland pallar inte skoja för att 

gillar inte så mycket fulla ord.” 

 

Informant 46 (Kille) ”Fast vi skojar bara med varandra aldrig har använt mot någon 

annan person som jag inte känt.” 

Informant 5 (Kille) ”För att personen som var framför mig försökte leka cool.” 

Informant 32 (Kille) ”Jag kmr från krigländ och jag uppfostrade att inte ta emot 

diskrimenerigen t.ex. om någon säger till mig idiot då vill säga 

tillbaka elle använda ful ord. Jag kan inte låta bli.” 

 

Informant 40 (Tjej) ”Jag hade det lite svår den tiden så det hände att jag tog det på nån 

annan person som bara gjorde mig arg då tog jag i extra.” 

 

 

Informanterna 1, 34 och 46 ovan använder sig av skällsord i skämtsamma situationer och 

tycks inte mena något illa med det. Dock kan man utläsa av informant 34 att han ibland inte 

tycker att det är så roligt att använda skällsord. Alltså kan man diskutera att det ibland kan 

vara svårt att veta om skällsorden används inom en skämtsam situation eller om mottagaren 

egentligen blir sårad.   

     Informanterna 5, 32 och 40 har sagt ett skällsord för att de på något sätt har varit upprörda 

eller arga. Informant 5 berättar att han sagt ett skällsord för att han tyckte att någon som stod 
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framför honom, kanske i en kö, försökte vara cool. Informanten tycks alltså ha blivit irriterad 

på denna person och av den anledningen sagt ett skällsord. Informant 32 berättar att han har 

blivit uppfostrad att inte acceptera skällsord och när han utsätts för detta svarar han med att 

säga ett fult ord tillbaka. Informanten verkar alltså inte kunna hålla tillbaka sin irritation och 

ilska. Informant 40 berättar att hon använt sig av ett skällsord då hon mått dåligt under en tid 

och tagit ut sin aggression och frustration på en annan person.    

     Resultatet från undersökningen visade att det var fler killar som använt sig av skällsord 

(tabell 9). Det man kan diskutera kring denna företeelse är att det är mer accepterat för killar 

att använda sig av skällsord än vad det är för tjejer. Om en tjej använder sig av skällsord ses 

hon som okvinnlig och omogen medan en kille ses som tuff och manlig. Eliasson menar att 

anledningen till att det är fler killar som kränker är för att de behöver konstruera sin manlighet 

(Eliasson 2007:3). Detta kan man ana när informant 32, som är kille, beskriver anledningen 

till varför han har sagt ett kränkande ord; ”Jag kmr från krigländ och jag uppfostrade att inte 

ta emot diskrimenerigen t.ex. om någon säger till mig idiot då vill säga tillbaka elle använda 

ful ord. Jag kan inte låta bli.” Utifrån citatet ser man att informanten har blivit uppfostrad att 

inte acceptera kränkande ord. Tjejers situation ser annorlunda ut då samhällets normer säger 

att de ska vara tysta och väluppfostrade.   

     När man ser närmare på de kvalitativa svaren från informanterna kan man också se några 

exempel på att användningen av skällsord har skett utifrån en skämtsam situation. Denna 

lättsamma användning av skällsord kan identifieras med Svahns begrepp gängjargong. Det 

man kan spekulera kring är att informanterna som har uppgett att skällsorden är sagda på skoj 

är nära vänner. På så sätt används dessa tabubelagda ord som ett slags identifierande som 

också visar grupptillhörighet. När skällsord används inom en gängjargong har de inte samma 

stötande klang som det kan uppfattas av utomstående. Man kan också uppfatta humor vid 

användandet av skällsorden (Svahn 1999:25). Utifrån Svahns gängjargong kan man tyda 

varför det är en stor andel av informanterna som har svarat att de inte brydde sig när någon sa 

ett skällsord till dem. Hela 39 % svarade att de inte brydde sig när de fick höra ett skällsord. 

Endast 7 % av informanterna uppgav att de blivit mycket upprörda när de blivit verbalt 

kränkta.        
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4.2.4 ”Tycker du att din skola försöker förhindra användningen av skällsord?” 

I tabell 15 presenteras den öppna frågan som handlar om vad informanterna tycker att skolan 

gör för att förhindra verbala kränkningar.  

 

Tabell 15. Informanternas åsikter om skolans förhindrande av skällsord 

Informanter Informanternas uttalanden 

Informant 6 (Kille) ”Genom att vara strängare och hålla mer koll på eleverna.” 

Informant 8 (Kille) ”Att de förbjuder att säga skällsord eller kalla folk svartskalle och 

sånt.” 

Informant 15 (Kille) ”Stäng av de från skolan.” 

Informant 19 (Kille) ”Om någon säger skällsord måste skola stänga av honom för en 

vecka.” 

Informant 29 (Kille) ”Vi är lika på ett viss men olika på ett annat viss. Skolan ska 

förhindra denna personer som skappar sk. ”gånger”. Mobningen 

och diskriminering påverkas människans psycke negativ det vet 

alla, skolan måste ha hårda lagar och regler som förhindrar såna 

konflikter.” 

Informanter 32 (Kille) ”Här har vi trevliga elever och vi känner bra varandra så vi använde 

inte fulla ord och även läraren bruka säga till oss direkt om det ske 

san fall.” 

Informant 30 (Tjej) ”Vet faktiskt inte, skällsord används överallt så det kan bli svårt att 

undvika det.” 

Informant 42 (Kille) ”samma arbete med några elever.” 

Informant 46 (Kille) ”Det är som det är och jag tror det är demokrati, för att vi har redan 

ett parti i riksdagen som skillja på invandrare eller mm och därför 

finns det.” 

 

I enkäten ställdes frågan om hur informanterna tycker att skolan försöker att förhindra 

användningen av skällsord. 56 % av informanterna tycker att skolan försöker att förhindra 

användningen medan resterande 44 % inte tycker att skolan tar sitt ansvar (tabell 9). Skolan 

har en plikt att aktivt motverka diskriminering, kränkande behandling samt etnisk 

maktordning. Dock kan det vara svårt för skolan att upptäcka alla verbala kränkningar, vilket 

kan ha resulterat i att så pass många informanter upplever att skolan inte gör något för att 

förhindra skällsord. 

Informanterna ovan vill bland annat att skolan ska stänga av de elever som använder 

skällsord. De tycker också att skolan ska använda hårdare regler och strikt förbjuda skällsord. 

Informant 42 ger som förslag att skolan ska samarbeta mer med eleverna för att på så sätt 

kunna motverka verbala kränkningar och skällsord.  
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     Utifrån informant 46:s utsaga kan man tyda en viss uppgivenhet. Han tycker att skällsord 

finns för att människor försöker skilja på invandrare och svenskar. Informant 46 tycks inte tro 

att skolan kan motverka verbala kränkningar på grund av att de alltid kommer att finnas.  

5 Diskussion av resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från undersökningen att kopplas ihop samt diskuteras utifrån 

tidigare forskning inom verbala kränkningar samt egna reflektioner.  

     Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka ord som används vid verbala kränkningar. 

Resultatet visade att skällsordet blatte var det ord som de flesta har blivit kränkta med. 

Skällsord som svartskalle, neger och bög var också vanliga. Något som är intressant med 

resultatet av studien är att diskutera kring vilka situationer dessa skällsord används inom. Man 

kan se antydningar till de fem sociala användningsområdena för skällsord som Svahn redogör 

för. Inom den affektladdade situationen är man i behov av att få ut sin ilska (Svahn 1999:18). 

Ett exempel på detta är en utsaga från informant 5 (tabell 14) där han har blivit arg över en 

person som ”försökte leka cool”. I den känsloladdade situationen har informanten blivit 

upprörd och i stundens hetta brukat ett skällsord. Man kan även utläsa exempel på skällsord 

som brukas inom den sociala situationen maktutövning. I detta område brukas skällsord för att 

visa makt och kontroll (Svahn 1999:21). Ett exempel på denna situation är när informant 7 

(tabell 13) har blivit kränkt med ordet gubbe för att hon bar sjal. Alltså som underordnad i 

samhället, kvinnlig invandrare, har hon blivit kränkt av en överordnad person. Många 

informanter svarade i enkäten att de verbala kränkningarna sker på en skämtsam nivå. Som 

Svahn även menar används ibland verbala kränkningar inom en gängjargong där tabubelagda 

ord blir ett slags motstånd mot vuxna (Svahn 1999:25). I en utsaga från informant 46 (tabell 

14) kan man se exempel på denna gängjargong. Där menar informanten att skällsorden brukas 

bland vänner på skoj och att han aldrig skulle säga skällsord till personer han inte känner. 

Detta är ett tydligt exempel på gängjargong där personer inom kretsen är med på ”spelets 

regler” och uppfattar inte skällsorden som kränkande. På liknande sätt kan man se exempel på 

områden där skällsorden används mellan två personer där de inte tar skada, intimitet. 

Informant 1 (tabell 11) menar att skällsorden är sagda mellan honom och en kompis och om 

skällsorden används på detta sätt skadar inte orden. Dock kan man inte utesluta att skällsorden 

skadar. I undersökningen fanns det ett antal informanter som uppgav att de blivit mycket 

ledsna och uppgivna när de blivit utsatta för skällsord. Det är således svårt att avgöra när ett 

ord sägs i en skämtsam situation. Eliasson menar att den som kränker kan se situationen som 
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skämtsam medan mottagaren inte alls uppfattar det på samma sätt (Eliasson 2007:48). När 

man ser närmare på vem det är som har sagt ett skällsord kan man se att några av 

informanterna har svarat att det är nära vänner och familjemedlemmar som sagt skällsordet 

(tabell 3). Man kan utifrån resultatet diskutera kring Svahns begrepp urladdning. Ett tydligt 

exempel på detta användningsområde är en utsaga från informant 1. Här förklara informanten 

att han inte bryr sig när någon kallar honom för blatte då han själv identifierar sig som det. Då 

kan man ana att ordet blatte har genomgått en urladdning där makten av ordet tagits ifrån 

angriparna. Detta är ett fenomen som exempelvis invandrargrupper gjorde med skällsordet 

svartskalle. Man kan då uppfatta att ordet blatte har erövrats och laddats ur. 

     Ett annat intressant resultat från undersökningen var användningen av orden flata och 

hora, som visade sig att flera killar har blivit utsatta för. Dessa ord är menade för kvinnor men 

används också för att kränka män. Dessa fungerar som kränkande för det manliga könet just 

av den anledning att orden har kvinnlig könstillhörighet och när en man utsätts för orden 

kränks dennes manlighet (Svahn 1999:133). Här fungerar kvinnors underposition som en 

bidragande faktor till att kränkande ord uppstår.  

     I min undersökning kunde jag även finna ett exempel på ett ord, invandrare, som har 

genomgått en pejoriseringsprocess. Två informanter skrev att de blivit kränkta med detta ord. 

Ordet har haft en neutral klang från början men i och med att det använts i kränkande 

sammanhang har det blivit negativt laddat. Detta skapar ytterligare en dimension som visar 

hur svårt det är att definiera vilka ord som är diskriminerande. Liksom Hornscheidt och 

Landqvist menar så måste man ta hänsyn till flera komponenter för att avgöra om ett yttrande 

är diskriminerande. Exempelvis blir ett ord kränkande om det sägs i ett syfte för att kränka 

(Hornscheidt & Landqvist).               

     Resultatet visade att sex informanter har blivit kränkta av personer som arbetar på skolan, 

vilket är mycket beklagligt och man kan diskutera kring varför detta har hänt. Resultatet 

visade också att nästan hälften av informanterna inte tycker att skolan försöker motverka 

verbala kränkningar. En anledning till detta kan vara att lärare och skolpersonal har varit 

blinda för att personer är olika. Lärare måste se varje individs bakgrund och erfarenheter som 

värdefulla. Elmeroth beskriver att elever kan känna ett utanförskap om lärare blundar för 

deras bakgrund (Elmeroth 2008:82), vilket kan vara aktuellt i resultatet av min undersökning. 

En annan anledning till att informanterna kan ha blivit kränkta av lärare och skolpersonal är 

det Hornscheidt och Landqvist förklarar som osäkerhet. Ibland är inte diskriminering och 

kränkning fullt så synligt och en osäkerhet kan finnas i hur man benämner en grupp 

människor (Hornscheidt & Landqvist 2014:9). Detta kan i sin tur leda till diskriminering.    
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     I studien kan man utläsa ett maktförhållande på flera nivåer. Man såg bland annat att fler 

killar än tjejer har kränkt någon annan, vilket stämmer överens med det Eliasson kom fram till 

i sin undersökning. Det man kan diskutera kring detta fenomen är att när killar kränker 

uppfattas de som tuffa och populära men när tjejer brukar skällsord ses de som okvinnliga och 

omogna (Eliasson 2007:3). Det kan även bero på att kvinnor håller sig till den språkliga 

normen mer än vad män gör (Svahn 1999:29). Resultatet kan även diskuteras utifrån den 

maktordning som finns i samhället. Vårt samhälle genomsyras av hierarkier där överordningar 

och underordningar ständigt skapas. Vidare resulterar detta i att möjligheter skapas för vissa 

men ger begränsningar för andra (Elmeroth 2008:11). Kvinnor, invandare och homosexuella 

är som tidigare nämnt exempel på grupper som är underordnade, vilket leder till att de 

tenderar att bli mer utsatta för skällsord. Resultatet från min undersökning visade att de flesta 

av informanterna blivit utsatta för skällsord av personer som är män samt av personer som har 

svensk bakgrund. Det vanligaste i undersökningen var att en manlig informant blivit kränkt av 

en annan man och kvinnor blivit kränkta av män. Alltså var det flest män som kränkt andra i 

min undersökning, vilket ger en bild av att män är överordnade kvinnor i samhället.  

     Ett maktförhållande kan även diskuteras utifrån begreppet etnocentrism. Att ha en 

etnocentrisk inställning till andra kulturer innebär att de bedöms utifrån värdesystem som är 

centrala inom den egna kulturen. Man anser då att den egna kulturen är det normala (Elmeroth 

2008:31). Informanterna som medverkade i undersökningen har ett annat ursprung än den 

svenska normen och de hamnar på så sätt i en underordnad grupp i samhället. Denna 

underordning kan göra så att de blir mer utsatta för kränkningar än vad en överordnad grupp 

blir. Om människor i samhället har en etnocentrisk inställning till andra kulturer bidrar detta 

till nedvärderande attityder gentemot det som inte stämmer överens med det gamla vanliga. 

Detta kan då skapa en grogrund för rasism och diskriminering. Detta kan man se att informant 

7 (tabell 7) varit med om då hon beskriver att hon vid den verbala kränkningen har känt sig 

mobbad och uppfattar att många är rasister.       

     Ett annat intressant fenomen i undersökningen är att så pass många informanter uppgett att 

de har blivit kränkta i klassrummet. Detta är en företeelse som jag inte känner igen från min 

egen skoltid. Då brukades skällsord och verbala kränkningar mest på raster och i 

skolpersonalens frånvaro. Man kan då utifrån mina tidigare erfarenheter diskutera om de 

verbala kränkningarna har gått ifrån att brukas i det privata till att användas mer offentligt. 

Detta kan eventuellt bero på att en minskad respekt gentemot lärare har uppstått och att det 

anses vara mer accepterat att bruka skällsord. Att de verbala kränkningarna sker i större 

utsträckning i skolmiljön kan bero på att det är den enda plats där så pass många ungdomar i 
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samma ålder integreras. Eventuellt innebär detta ett större bruk av skällsord då ungdomar 

känner att de måste upprätthålla makt gentemot andra. Detta kan också analyseras utifrån 

begreppet maktutövning. Skällsorden används då för att visa makt och kontroll. Den 

underordnade gruppen är den som blir mest utsatt för verbala kränkningar. I min 

undersökning visade det sig dock att 9 av 22 tjejer menade att de aldrig blivit kränkta, vilket 

inte stämmer överens med Svahns begrepp maktutövning. De deltagande killarna hade i större 

utsträckning blivit utsatta för fler skällsord än tjejerna. Man kan dock diskutera hur 

tillförlitliga dessa resultat är. Enkäten behandlar ett känsligt ämne vilket kan leda till att 

informanterna inte känner en tillräcklig trygghet för att besvara frågorna helt ärligt. Likaså 

kan man känna en skam över det faktum att man blivit kränkt som man helt enkelt inte vill 

tala om eller fundera över.        

      Slutligen kan man säga att om man arbetar inom skolan bör man vara observant på 

ungdomars språkbruk. Att skällsord kommer att användas är nog svårt att undvika men skolan 

måste arbeta för att minska användningen. Det är speciellt skällsord som används i ett 

kränkande syfte som man måste komma åt. Skällsord som sägs inom kompiskretsar tycks inte 

vara lika allvarligt då informanterna i undersökningen uppgett att de inte blir ledsna i dessa 

situationer.   

6 Avslutande kommentar  
Som jag nämner i min inledning ser jag kunskap om verbala kränkningar som något 

betydelsefullt inför mitt framtida yrke. Att ha kännedom om vilka ord som används, hur de 

brukas samt var de används kan hjälpa mig att försöka förhindra användningen av skällsord. 

Undersökningen har synliggjort att många verbala kränkningar sker i skolan och att vissa 

grupper är särskilt utsatta. Den har även påvisat att ett flertal informanter har blivit mycket 

upprörda och ledsna över att ha blivit utsatta för verbala kränkningar. Skolan eftersträvar att 

vara en trygg och välkomnande miljö för alla elever, oavsett bakgrund och erfarenheter. Dock 

visar min undersökning att många informanter inte tycker att skolan försöker förhindra 

skällsorden. Undersökningen visar också att de flesta verbala kränkningarna sker i 

klassrummet. Det man kan fundera kring detta fenomen är hur det kan ske i närheten av 

vuxna. Kan det bero på att eleverna har blivit så rutinerade på när och hur de kan använda 

skällsord eller är det för att skolpersonalen inte är tillräckligt uppmärksamma? Hur det än 

ligger till så har skolan ett stort ansvar att förhindra kränkande behandlingar och mitt resultat 

visar att det är alldeles för många elever som blir verbalt kränkta i skolan. Medvetenhet om 



37 
 

dessa faktorer kan göra att användningen av skällsord blir mer synlig för mig och att jag på så 

sätt kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering.            
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Enkätunderlag 

 

Hej! Jag heter Sarah Norstedt och jag utbildar mig till svenska som andraspråkslärare på 

Uppsala universitet. Just nu skriver jag en uppsats som handlar om skällsord. Syftet med 

studien är att synliggöra vilka skällsord som används vid etnisk diskriminering mellan elever i 

skolan. Syftet är också att undersöka i vilka sammanhang skällsord används, vilka de används 

av samt vilka mottagarna är.  

 

Metoden för studien är en enkätundersökning som beräknas ta cirka 10 minuter att besvara. 

Svaren på enkäterna kommer att behandlas med sekretess och du är helt anonym.   

 

Att delta i studien är frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan när du vill. Du 

svarar endast på de frågor som du själv känner att du vill svara på.  

 

Tack för att du väljer att delta i undersökningen! Om du har några frågor angående 

undersökningen är du välkommen att kontakta mig på: sarahnorstedt_92@hotmail.com    
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1). Är du en tjej eller kille?  

     Tjej                Kille  

 

2 a) Kommer någon av dina föräldrar från ett annat land än Sverige? 

     Ja              Nej  

    b) Om du svarat ja, vilket land? __________________ 

 

3. Är du född i Sverige?  

     Ja              Nej  

 

 

4. Markera med ett kryss om du har blivit kallad något av dessa ord och hur ofta.  

     

                            Aldrig        Någon enstaka gång           Flera gånger                  Ofta 

     1. Svartskalle             

     2. Svenne  

     3. Neger   

     4. Blatte  

     5. Tattare  

     6. Hora 

     7. Zigenare   

     8. Påskkärring  

     9. Lakristomte  

     10. Hucklekärring 

     11. Flata            

     12. Bög   
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     13. Annat: ______________________________________________ 

 

5. Hur kände du dig när du blev kallad för något av de ovanstående orden? 

Bryr mig inte            Bryr mig lite            Ganska upprörd           Mycket upprörd  

Berätta gärna mer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Tänk på ett tillfälle då någon har kallat dig för ett ord som gjort dig upprörd.  

a). Var inträffade det? 

     I klassrummet               

     I korridoren             

     I uppehållsrummet             

     I matsalen  

     I idrottssalen                 

     På skolgården          

     Annan plats, nämligen: ______________________________ 
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 b). Vem/vilka var det som sa ordet?  

     En nära vän            

     En annan elev som jag inte känner så bra  

     En lärare                 

     En annan vuxen på skolan    

     Annan person, nämligen: ____________________________________ 

    

c). Var personen 

    Äldre            Yngre              

    Flicka/kvinna                 Pojke/man  

    En person med utländsk bakgrund            En person med svensk bakgrund  

 

7). Av vilken anledning tror du att personer har sagt/säger kränkande ord till dig? 

     På grund av din bakgrund  

     På grund av din hudfärg  

     På grund av din religion  

     På grund av ditt kön  

     Annan anledning: _______________________________________________ 

Utveckla gärna svaret: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8). Har du själv sagt något kränkande ord till någon person? 

     Ja               Nej 

9). Om ja, vad sa du? __________________________ 

 

10). Varför sa du ett kränkande ord? 

     Det var på skoj            

     Jag var arg            

     För att vara cool            

     För att visa mig bättre än någon annan             

     Jag vet inte 

     Annan anledning, nämligen: ___________________ 

Berätta gärna mer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Till vem sa du det? 

     En kompis            

     En lärare           

     Annan skolpersonal          

     En ovän            

     Annan person, nämligen: _____________________________ 
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12 a). Tycker du att din skola försöker förhindra användningen av skällsord? 

     Ja               Nej  

     b). Om ja, hur? 

      Genom temadagar           

      Lärare säger till när någon använder ett skällsord  

      Genom diskussioner om mobbning           

       Annat sätt, nämligen:___________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

Berätta gärna mer hur du tycker att skolan ska förhindra skällsord: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


