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Abstract 
Rebecca Ehnfors (2020) Hur påverkar engelska svordomar det svenska språket? I Svenska 

Va, Självständigt arbete, avancerad nivå, höstterminen 2019. 

 

I denna systematiska litteraturstudie undersöks engelska svordomars påverkan på det svenska 

språket. Syftet med undersökningen är att jämföra svordomar på svenska med svordomar på 

engelska. Detta görs genom att undersöka vilka ord som lånats in i svenskan från engelskan. 

Resultaten av studien visar att det primärt är ord inom kategorin könsord som lånats in genom 

ordlån i det svenska språket. 

 

Nyckelord: Svordomar, Lånord, Ordlån 
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1. Inledning 
I språkvärlden förekommer ibland diskussioner om vad som är fint respektive fult språk. Det 

finns både negativa och positiva uppfattningar om svordomar, men svordomar och tabuord är 

laddade uttryck som sannolikt oftare anses hamna i den senare kategorin än den förra. 

Oavsett attityder är det ett faktum att även fula ord och uttryck är en del av språket.  

Som svensklärare finns det ett intresse av att ha kunskap om svordomar. Kunskap om 

svordomar är också relevant inom pedagogisk verksamhet överlag eftersom olika typer av 

kraftuttryck och laddade ord är en del av många ungdomars språk. Kunskap om orden – hur 

de används, varför de används, och av vem de används – kan därför hjälpa pedagoger att 

bemöta elever och föra en dialog kring lämpligt och olämpligt språk.  

Svordomar är ett brett tema, vars olika aspekter kan studeras med olika utgångspunkter. En 

aspekt av svordomar som jag lagt märke till är att det i det svenska språket verkar vara allt 

mer förekommande med kraftuttryck och svordomar inlånade från engelskan. Detta fenomen 

är värt att undersöka vidare eftersom resultaten har inverkan på utbildning och skola – inte 

minst för svensklärare, som utöver ett intresse för frågor om fint och fult språk också rimligen 

bör ha ett intresse av bättre kunskaper om engelskans inverkan på det svenska språket. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att jämföra svordomar på engelska med svordomar på svenska. 

Detta ska göras genom att söka besvara följande frågor: 

På vilket sätt har engelska svordomar lånats in i svenskan? Vilka inhemska motsvarigheter 

för engelska svordomar och kraftuttryck finns det i svenskan? 

 

2. Disposition 
I uppsatsens första del redogörs det för metod och avgränsningar. Här förklaras hur 

materialinsamlingen gått till. Därefter följer en metoddiskussion. 

I bakgrunden görs en presentation av vad tidigare forskning säger om svordomar och lånord. 

Här förs även en diskussion om teoretiska utgångspunkter och språksyn. Tidigare forskning 

om vad svordomar är, hur det går till när svordomar uppstår, samt vilken tematik det normalt 

är på orden som blir svordomar redogörs för. Det görs även en övergripande historisk 
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redogörelse för hur svordomar utvecklats i Storbritannien respektive i Sverige. Därefter görs 

en redogörelse för vad lånord är och för vilka olika typer av lånord som finns. 

I undersökningen presenteras därefter först de studier som kommer att användas i analysen. I 

analysen görs sedan en ansats till att med hjälp av de vetenskapliga artiklar och rapporter som 

presenteras besvara de två forskningsfrågorna. Därefter följer en sammanfattning av de 

resultat som framkommer av analysen. 

I diskussionen kommer de slutsatser som dras i analysen att diskuteras ur ett vidare 

perspektiv, där även forskning från uppsatsens bakgrundsdel tas i beaktande. 

I den avslutande diskussionen förs slutligen en didaktisk diskussion om resultatens relevans 

för skola och utbildning, samt en diskussion om vad denna studie inte visar. 

 

3. Metod och avgränsningar 
För att besvara forskningsfrågorna har jag valt att titta på ordlån, olika typer av begreppslån 

samt pseudolån och därifrån göra en jämförelse mellan engelska och svenska. Jag har 

begränsat mig till att undersöka brittisk engelska, samtidigt som jag, på grund av att det finns 

begränsad svensk forskning, vidgat sökfältet till att delvis också innefatta forskning från 

andra nordiska länder. 

Analysen är en systematisk litteraturstudie. Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och 

Yvonne Wengström (2013) förklarar att en systematisk litteraturstudie bygger på en 

systematisk genomgång av empiriska data. Den data som analyseras bör bestå av 

vetenskapliga artiklar och rapporter. I en systematisk litteraturstudie måste processen vara 

systematisk. När ett syfte och en problemformulering skapats formuleras forskningsfrågor. 

Dessa bör vara korta och specifika och ”tydligt uttala(r) en relation mellan en eller flera 

variabler” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 45). Därefter presenteras 

design och metod. Litteratursökningen sker främst via manuell sökning och via 

databassökning. En manuell sökning innebär att innehållsförteckningar och referenslistor 

studeras för att hitta relevant forskning. En databassökning innebär att sökord används för att 

hitta relevant forskning i relevanta databaser. I litteraturstudiens metodavsnitt bör en tydlig 

redogörelse för metoder för urval, datainsamling och analys beskrivas. Om databassökningar 

gjorts måste det under litteraturstudiens metod finnas information om ”sökord, databaser, 

[…], vilket utfall sökningen gav (antal referenser eller antal träffar), urval och värdering av 
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artiklar” (s. 82). I resultatet ”bearbetas, analyseras och sammanställs” sedan 

forskningsfrågorna utifrån analysen, varpå en diskussion följer kring ”likheter med och 

skillnader mot tidigare forskningsresultat inom området” (s. 50). Därefter presenteras 

slutsatser ”om resultatens betydelse för utbildningspraxis” dras (s. 51).  

Materialinsamlingen i denna litteraturstudie har gått till på följande sätt: Initialt gjordes en 

ansats till att få en helhetsbild av forskningsfältet. Jag är bekant med Ofcoms (2016) studie 

sedan tidigare, så jag började med att gå tillbaka till den. Därefter sökte jag på ordet swearing 

i det digitala registret på The British Librarys hemsida. Sökningen gav totalt 1289 resultat. På 

13:e plats fann jag Magnus Ljungs (2011) Swearing: a cross-cultural linguistic study. En 

sökning på Magnus Ljung i ORUs biblioteks söktjänst Primo avslöjade att en tidigare 

upplaga av boken finns på svenska, men eftersom den engelska upplagan är reviderad valde 

jag att använda den snarare än den svenska upplagan i uppsatsens bakgrundsdel. På 9:e plats 

fick jag en träff med titeln Swearing in the Nordic countries: Copenhagen 6 December 2012 / 

edited by Marianne Rathje. En googlesökning på Swearing in the Nordic countries ledde mig 

till en artikel på hemsidan för Institutionen för språk och folkminnen (2014), där boken 

beskrivs som en bok där ”en grupp språkforskare från de nordiska länderna [presenterar] den 

senaste forskningen om svordomar”. I inledningen till Swearing in the Nordic countries 

beskriver Marianne Rathje (2012) att boken är en återgivelse av ett symposium som en 

nordisk forskningsgrupp framförde 2012, där de presenterade aktuell nordisk forskning kring 

svordomar (s. 7). Rathjes (2012) egen studie, som presenteras i boken, behandlar min 

frågeställning i och med att den kan ställas mot Ofcoms (2016) studie, och förekommer 

därför i analysen. 

Därefter gjorde jag ett antal systematiska databassökningar i söktjänsten ERIC (ProQuest). 

Jag gjorde till en början relativt snäva sökningar på swearing+loan, loan-words+sweden och 

swear+sweden. Den sistnämnda sökningen gav totalt 7 träffar varav 4 var peer reviewed. 3 av 

träffarna var samma artikel vilket lämnade 2 resultat. Efter att ha läst rubrikerna återstod 1 

resultat som var av intresse för denna litteraturstudie: Kristy Beers Fägerstens (2017) artikel 

English-language swearing as humor in swedish comic strips. Fägerstens (2017) namn 

förekommer även i Swearing in the Nordic countries. 

Därefter breddade jag min sökning genom att använda mer allmänna sökord som swearing 

och swearwords. Swearwords gav 2 resultat, båda peer reviewed, och efter att jag läst 

rubrikerna återstod en artikel: The emotional force of swearwords and taboo words in the 
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speech of multilinguals av Jean-Marc Dewaele (2004). Artikeln är äldre än övriga artiklar, 

men verkar vara den enda i sitt slag och förekommer frekvent i referenser även till färsk 

forskning. Dewaeles (2004) undersökning bör således anses ha relevans även för denna 

litteraturstudie. 

Jag gjorde vidare sökningar på profanity, bad words, obscenities. Dessa sökord gav i regel 

många resultat, men efter vidare gallring fann jag inget av intresse förrän jag sökte på taboo 

words. Sökningen gav 44 resultat varav 26 var peer reviewed och 25 inom kategorin 

scholarly journals. Efter att ha läst alla rubriker och 3 abstract fann jag en litteraturstudie vid 

namn Swearing: The good, the bad & the ugly. Jag gjorde därefter en manuell sökning där jag 

gick igenom källhänvisningen och fann därigenom artikeln Second language as an exemptor 

from sociocultural norms. Emotion-related language choice revisited av Marta 

Gawinkowska, Michal Paradowski och Michal Bilewicz (2013). 

Vid det här laget insåg jag att jag ville ha en till svensk artikel för att få en tydligare koppling 

till en svensk språkkontext. Databassökningarna gav inga resultat så jag gjorde istället en 

manuell sökning där jag återvände till de rapporter och artiklar jag redan använt mig av. I 

Rathjes (2012) källhänvisning fann jag Ulla Stroh-Wollins (2010) forskningsrapport Fula ord 

– eller? En enkät om attityder till svordomar och andra fula ord. Stroh-Wollins (2010) studie 

är avsevärt mindre än de undersökningar som Rathje (2012) och Ofcom (2016) genomfört 

men bidrar ändå, utöver med ett svenskt perspektiv, med insikter om hur attityder har 

förändrats över tid.  

 

3.1 Metoddiskussion 
Resultaten från denna systematiska litteraturstudie förtäljer främst vilka engelska svordomar 

som genom ordlån blivit en del av det svenska språket, samt möjliga anledningar till att 

personer i länder med engelska som andraspråk anammar engelska svordomar. Den 

systematiska litteraturstudien möjliggör således att frågan om vilket sätt engelska svordomar 

har lånats in i svenskan på bara delvis besvaras. För att skilja översättningslån och 

betydelselån från ord som är inhemska nybildningar eller har genomgått en oberoende 

betydelseförändring krävs en etymologisk undersökning.  

För att få bättre förståelse för blandlån och nybildningar som innehåller ordet fuck eller andra 

engelska morfem skulle en empirisk undersökning kunna göras och korpussökningar vara av 

intresse. Då en systematisk litteraturstudie bygger på vetenskapliga rapporter eller artiklar om 
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empirisk undersökning är det inte nödvändigtvis den bästa metoden för att få en helhetsbild 

av hur engelska svordomar lånas in i det svenska språket. Ytterligare en begränsning med att 

undersöka detta tema genom en systematisk litteraturstudie är att ett kriterium är att den data 

som samlas in ska vara aktuell. Den aktuella datan som utgör grunden för analysen tillåter en 

grundlig inblick i det mest aktuella, nämligen forskning om varför engelska svordomar 

genom ordlån lånas in i det svenska språket. Svordomar som lånas in genom betydelselån, 

exempelvis, verkar det inte finnas tillräckligt mycket aktuell forskning kring för att ämnet ska 

kunna analyseras till fullo i denna typ av studie.  

 

4. Bakgrund 

4.1 Teoretiskt perspektiv 

4.1.1 Definitionen av svordomar 
Det finns olika definitioner av vad begreppet svordomar egentligen innefattar. En av Sveriges 

kanske mest framstående lingvister som forskar inom ämnet svordomar är Magnus Ljung. 

Ljungs (2011, s. 4) definition av svordomar är att de är (1): yttranden som innehåller tabuord 

med (2): figurativ snarare än litterär innebörd, och dessutom (3): emotivt språk, dvs språk 

som reflekterar brukarens attityder och känslor. 

Det förstnämnda kriteriet, att svordomar är tabuord, innebär att de tillskrivs egenskaper av att 

vara fula och/eller fel och förbjudna. Dessa egenskaper är inte inneboende i orden utan är ett 

resultat av en social och kulturell process. Det är människor som bestämmer vad ord betyder 

och vilket värde orden bär med sig. Dessa värden är inte nödvändigtvis desamma överallt, 

utan kan se olika ut på olika platser. De förändras dessutom med tiden. Därför är det svårt att 

avgöra tabuts styrka – hur fult eller grovt ett ord är – utan att titta på den sociala kontexten 

som ordet uppstått i och verkar inom (Ljung, 2011).  

Det andra kriteriet säger att svordomar är figurativa till sin natur. Ord är inte längre 

svordomar, menar Ljung (2011), om de används bokstavligt (se exempelvis we fucked eller 

let’s fuck! i kontrast till interjektionen fuck!) (s. 12). Om orden – som i sig fortfarande kan 

anses vara grova – används på ett sätt där de enkelt kan ersättas med synonymer är de inte 

svordomar. Svordomar är uttryck med en figurativ mening och kan ersättas med andra 

svordomar som fyller samma funktion men som semantiskt inte har någon koppling. 

Exempelvis kan fuck, shit och damn användas i samma sammanhang och beteckna samma 
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sak trots att deras ursprungliga innebörder inte har någon relation till varandra; s.k. 

symptomatic meaning. (Ljung, 2011, s. 13-14). 

Enligt det tredje kriteriet är svordomar dessutom emotivt språk. De kan vara interjektioner; 

känslouttryck som uttrycker exempelvis förvåning, ilska, smärta eller glädje. De kan vara s.k. 

emphasizers; uttryck som jävla och fucking som har en förstärkande funktion. De kan också 

vara s.k. expletive slot fillers; ord som används för att fylla tomrum eller som adjektiv (Ljung, 

2011, s. 22). 

Den syn på svordomar som Ljung (2011) presenterar – att vår uppfattning om svordomars 

värde är social och kulturell – faller inom en socialkonstruktivistisk språksyn. Den 

socialkonstruktivistiska språksynen beskrivs av Shaughan Keaton och Graham Bodie (2011) 

som uppfattningen att ” objects exist only after they enter communicative space” (s. 192). 

Meningsskapandet sker genom kommunikation – ”both intra- and interpersonally” (Keaton & 

Bodie, 2011, s. 192). Det är genom kommunikation som ett gemensamt meningsskapande 

sker, varigenom koncept och tolkningar av individen kan förstås som riktiga – 

”communication changes how objects are perceived and the range of potential meanings they 

can embody” (Keaton & Bodie, 2011, s. 192). Att denna språksyn dominerar inom 

svordomsforskning förstärks av Benjamin K. Bergen (2016) när han förklarar hur svordomar 

bildas. 

Svordomar kan uppstå på olika sätt. Det är dock vanligt, menar Bergen (2016), att svordomar 

utvecklas efter ett och samma mönster. Svordomar består i de allra flesta fallen av att 

existerande ord av någon anledning förändras. Bergen (2016) förklarar att processen börjar 

med att ett ords betydelse utvidgas. Ordet får av en eller annan anledning ytterligare en 

konnotation. Ofta finns det redan från början någon slags koppling mellan den gamla och den 

nya betydelsen av ordet. Den nya betydelsen kan exempelvis vara en metafor (Bergen, 2016, 

s. 145-147). Därefter sker en så kallad dissemination: ordet med dess nya betydelse måste bli 

vedertaget; det måste snappas upp av tillräckligt många för att det ska bli en naturlig del av 

språket. Denna process har dels att göra med hur lätt ordet är att uttala, förstå och komma 

ihåg, dels med att ordets nya betydelse också måste fylla en social funktion som inte fylls av 

andra ord. Dessutom har det stor betydelse vilken grupp människor det är som börjar använda 

ordet och därigenom vilken status ordet får. Även här ser vi således tecken på en 

socialkonstruktivistisk språksyn. Bergen (2016) förtydligar att ”becoming profane is a social 

change, not a semantic one” (s. 154). Det är således i mottagandet och reaktionerna på ordet 
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som dess betydelse både skapas och etableras. Därefter sker det sista steget i processen. 

Bergen (2016), förklarar att det, efter att ordets nya betydelse blivit vedertagen, sker en 

balance shift: ordets nya mening är så stark så att den tränger undan – och i vissa fall helt 

ersätter – ordets ursprungliga betydelse.  

En svordoms tabu kan således inte anses sitta varken i ordets form eller innebörd, utan måste 

snarare ses utifrån en kulturell och social kontext (Bergen, 2016; Ljung, 2011). Varken 

Bergen (2016) eller Ljung (2011) drar några uttalade kopplingar till socialkonstruktivismen, 

även om det är tydligt att de har flertalet teoretiska utgångspunkter som ligger i linje med en 

socialkonstruktivistisk språksyn. Det finns dock ingen anledning att påstå att forskarnas idéer 

har socialkonstruktivistisk teori som grund. Om svordomsforskningen skulle bygga helt och 

hållet på socialkonstruktivistiska idéer uppstår genast problem. Patricia Roberts-Miller (2002) 

menar att ett av socialkonstruktivismens största problem är att den gör anspråk på att förstå 

hur människor tänker, men kan inte förklara hur eller varför människor ändrar sitt sätt att 

tänka – ”if knowledge is constructed by one’s culture, then it is unclear how or why a culture 

would ever change” (s. 101). Roberts-Miller (2002) förklarar att socialkonstruktivismen kan 

delas in i en starkare och en svagare variant. Medan förespråkare för den starka formen påstår 

att vi själva inte har förmågan att påverka vilka värden som överförs genom 

kommunikationen mellan människor, skulle förespråkare för den svagare formen säga att 

även om det är väldigt svårt att se och därigenom ha möjlighet att påverka de värden som 

överförs, så är vi inte helt maktlösa. De vidhåller att “determining the truth and accuracy of 

any position is extremely difficult and never assured” (Roberts-Miller, 2002, s. 106). Denna 

senare form av socialkonstruktivism kopplas ofta, menar Roberts-Miller (2002), till 

diskursteori. Att förstå meningsskapande på detta sätt innebär att ”certain journals, 

disciplines, groups of friends, cultures, and media have different notions about what 

constitutes normal discourse” (Roberts-Miller, 2002, s. 108). Baserat på Bergens (2016) och 

Ljungs (2011) förståelse för hur värdet i tabuord är socialt mer än något annat, men också 

varierar beroende på andra faktorer som exempelvis vem det är som använder orden, finns 

det vissa likheter mellan den språksyn de representerar och den svagare formen av 

socialkonstruktivism. Oavsett definition är en teoretisk förankring i den 

socialkonstruktivistiska språksynen påtaglig i flera avsnitt av detta arbete.  
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4.1.2 Vilka slags ord blir svordomar? 
Typen av ord som utgör svordomar, menar Ljung (2011), faller främst inom två kategorier: 

religion och det övernaturliga och kropp, kön och sex.  

 

4.1.2.1 Religion och det övernaturliga 

Svordomar kopplade till religiösa ting är vanligt förekommande i västerländska kristna länder 

(Ljung, 2011). Dessa svordomar kan delas upp i två underkategorier: celestial swearing, 

d.v.s. ord och uttryck som har att göra med gud och himlen, s.k. ”forces of good”, och 

diabolic swearing, d.v.s. ord och uttryck som har att göra med djävulen och helvetet, s.k. 

”forces of evil” (Ljung, 2011, s. 51).  

Ulla Stroh-Wollin (2012a), som studerat Svenska draman fr.o.m 1700- t.o.m 1900-talet, 

menar att det finns en tradition i Sverige att se ord med religiös innebörd som svordomar. 

Detta främst för att det tidigare inte funnits många andra utbredda, välanvända tabuord i det 

svenska språket. Denna begränsade tematik på svordomar är relativt unik för Sverige (s. 176-

177).  

Historiskt har det funnits starka tabun kring båda typerna av religiösa svordomar. Tabut kring 

celestial swearing har främst legat i att dessa typer av uttryck sågs som hädelse och som 

missbrukande av guds namn. Tabut kring diabolic swearing å andra sidan låg i att man 

kopplade dessa typer av uttryck till djävulen och s.k. word magic, och trodde att man genom 

användandet av orden kunde framkalla djävulen själv (Ljung, 2011, s. 6).  

I tidigt svärande var det vanligare med celestial än diabolic swearing, menar Ljung (2011, s. 

56). Detta kan bero på att medan svordomar som handlade om gud kunde skapa problem med 

den kristna auktoriteten eftersom de ansågs vara hädelse, och även juridiskt eftersom hädelse 

var olagligt, så bar svordomar om djävulen med sig en stark rädsla för att åkalla djävulen 

eller andra onda ting. Denna rädsla var utbredd och omfattande i samhället och ledde till 

exempel till att människor anklagades för ockulta gärningar så som häxkonster och trolldom. 

Rädslan för djävulen och det ockulta var än mer utbredd i Sverige. Både Ljung (2011) och 

Stroh-Wallin (2012a) menar att detta sannolikt berodde på att Sverige genomgick en 

reformation redan på 1500-talet och därför blev protestantiskt. 

De religiösa svordomarna i Sverige kontra England börjar här utvecklas åt olika håll. I 

Sverige bidrar djävulsskräcken till att s.k. diabolical swearing blir mest tabubelagt. I England, 

där hädelse under medeltiden bestraffas värre än i andra länder och där djävulsskräcken inte 
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är lika utbredd, blir istället s.k. celestial swearing mest tabubelagt (Ljung, 2011). Det gjordes 

– och görs fortfarande – tappra försök att förbjuda dessa tabubelagda ord och termer i syfte 

att minska dess förekomst (Bergen, 2016). Bergen (2016) förklarar att de starka tabun samt 

uttryckens sociala status som förbjudna ord ledde till en ökning snarare än en minskning i 

användandet. Det är i sakens natur att ha motsatt effekt, säger Bergen (2016), eftersom orden 

är just tabuord; ju större tabu det finns kring dem desto mer effektiva blir de som svordomar. 

Att förbjuda dem gör dem således starkare (Bergen, 2016, s. 220; Ljung, 2011).  

Detta kan vi se tydliga bevis på i engelsk historia. Ljung (2011) beskriver hur man under 16- 

och 1700-talets England fick uppleva en stark ström av svordomar – de ena mer kreativa och 

grova än de andra – främst med religiös innebörd, riktade mot kyrkan och dess upplevda 

förtryck av folket. Svordomarna var en del av en motreaktion på kyrkans och statens 

auktoritet i samhället. Med hjälp av svordomar utmanades “the old church’s authority, in 

itself a source of expressive force” (Stroh-Wollin , 2012a, s. 194). 

I svenskan har s.k. diabolic swearing – svordomar som handlar om helvete och djävulen – 

fortfarande en betydande plats i språket (Ljung, 2011). Dessa svordomar verkar dock inte 

betyda samma sak i dagens sekulariserade Sverige som det gjorde förut, anmärker Stroh-

Wollin (2012a). Orden, som fortfarande lever kvar som svordomar, verkar i övrigt nästan ha 

förlorat sin mening helt (Stroh-Wollin, 2012a, s. 194).  

4.1.2.2 Kropp, kön och sex   

Under 1800-talet växte en hövlighetskultur fram bland Englands högre samhällsklasser. Vid 

det här laget hade kristendomen delvis tappat fäste som den starkaste auktoriteten, och nya 

svordomar kom att utmana de ideal som nu formade samhället. Vulgära beteckningar för 

sexuella akter och för både kvinnliga och manliga könsorgan blev en stark kontrast till det 

språk som ansågs vara propert och som premierades. (Ljung, 2011). 

Dessa typer av svordomar är ord som anses vara vulgära och pinsamma. Det kan vara ord för 

könsorgan, avföring eller sexuella akter; främst akter som ansågs vara avvikande och på 

något sätt fel (Ljung, 2011). Vad det är som avgör vilka ord som kan anses vara vulgära 

beskrivs av Ljung (2011) som ett ”social construct determined by the views of polite society 

concerning what can and cannot be said” (s. 7). 

Dessa typer av svordomar lever till stor del kvar i det engelska språket i Storbritannien. 

Dessutom har många av engelskans nyare svordomar, menar Ljung (2011), fått fäste inte bara 

på grund av dess sociala funktion utan också på grund av dess form. Tematiskt faller de 
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fortfarande främst inom gruppen kropp, kön och sex. Men flera av de mest välanvända 

svordomarna i dagens engelska har också gemensamt att de består av ord med fyra bokstäver. 

Se exempelvis shit, fuck, cunt, twat, arse, cock, dick o.s.v. (Ljung, 2011, 67ff). I engelskan 

har dessa typer av ord som härrör kropp, sex och kön idag till stor del trängt undan de 

svordomar som härrör religiösa ting.  

 

4.1.3 Vad gör svordomar? Om svordomar som språkhandlingar 
Fördömande svordomar är enligt Magnus Ljung (2011) vanligt i germanska språk men inte 

romanska språk. Ljung (2011) jämför svenskans förbanna med engelskans damn och god 

damn, vars prevalens finns dokumenterad i engelskan sedan 1600-talet och sannolikt använts 

ännu längre i talat språk (s. 55).  

Svordomar, speciellt traditionella svenska svordomar med religiösa teman, är enligt Ulla 

Stroh-Wollin (2012b) i många fall ”konventionaliserade användningar av olika 

språkhandlingsformler” (s. 590). Stroh-Wollin (2012b) ger följande exempel på sådana typer 

av språkhandlingar: edsfraser: vid gud, min själ, böneformler: gud bevare mig, lovprisningar: 

gud ske lov, förbannelser: fan ta dig, förbannelse över…, vokativa fraser: gode gud, herre 

jösses, diaboliska eder: ta mig fan, djävlar i mig, förbanne mig eller diaboliska lovprisningar: 

tacka fan för, illasinnade uppmaningar: dra åt helvete samt s.k. vädjan till ett kristet sinnelag: 

för guds skull (s. 590).  

 

4.2 Lånord 
I Lånord i svenskan: om språkförändringar i tid och rum presenterar Lars-Erik Edlund och 

Birgitta Hene (2013) hur ord och uttryck från andra språk lånats in i det svenska språket. 

Emedan lån från franska och tyska tidigare varit de primära ursprungsspråken för inlån har 

det under 19- och 2000-talen blivit det engelska språket som dominerat. Språkväxling mellan 

svenska och engelska – d.v.s. enstaka ord, längre fraser eller hela meningar som tagits från 

det engelska språket – förekommer frekvent i dagens svenska, framför allt i talspråk (Edlund 

& Hene, 2013, s. 25). 

Att låna in ord från ett annat språk innebär att man ”i en given situation […] reproducera[r] 

ett lexikalt mönster som hämtats från en annat språk än det som kommunikationen förs på” 

(Edlund & Hene, 2013, s. 32). Den främsta anledningen till att ord lånas in från andra språk 

beskrivs av Edlund och Hene (2013) som en ansats av språkbrukaren att fylla luckor i 
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språket. Ibland saknas det ord för att beskriva något i ett språk, men det finns ord för att 

beskriva det i ett annat språk. Det kan också vara så att det finns ord, men dess konnotationer 

fyller inte den funktion som språkbrukaren vill. Det finns nämligen en betydelsenyans – 

speciellt i värderande ord – som påverkar i vilka sammanhang olika ord används (Edlund & 

Hene, 2013). 

Det är vanligt förekommande, menar Edlund och Hene (2013), att svordomar lånas in i andra 

språk. Detta beror för det första på att svordomar är relativt simpla att överföra mellan språk, 

eftersom det finns mycket underliggande betydelse i de ord och uttryck som utgör svordomar. 

Till skillnad från många andra lånord behöver svordomar dessutom sällan anpassas efter 

grammatisk struktur. Svordomar kan dessutom fungera som identitetsmarkörer och som en 

protest mot auktoriteter i samhället: en protest ”mot den officiella språknormen” (Edlund & 

Hene, 2013, s. 79). 

De vanligaste varianterna av lånord är ordlån och begreppslån (Edlund & Hene, 2013). 

Edlund och Hene (2013) definierar ordlån som ”resultat av import av ordmodellens morfem”, 

där ”ett nytt ord introduceras”; exempelvis orden cool och ufo (Edlund & Hene, 2013, s. 33). 

Ordlån kan ha samma stavning som i ursprungsspråket eller ha en anpassad stavning (Edlund 

& Hene, 2013).  

Begreppslån definieras av Edlund och Hene (2013) som ”resultat av substitution av 

ordmodellens morfem”, där ”lånet manifesteras genom nybildningar eller genom att redan 

existerande ord ges ny betydelse”; exempelvis ordet ”förnybar (efter eng. renewable) och 

huvudvärk ’problem’ (efter eng. headache ’problem’)” (s. 34). Begreppslån kan delas upp i 

två underkategorier: översättningslån och betydelselån. Översättningslån är ”nybildningar 

som är morfem-för-morfem-översättningar av en ordmodell i ett annat språk” som 

exempelvis ”hatkärlek (efter ty. Hassliebe)” och ”du är välkommen ’ingen orsak’ (efter eng. 

you are welcome)” medan betydelselån är ”redan existerande ord som fått en utvidgad 

betydelse” som exempelvis ”användningen av du i betydelsen ’man’ (pronomen), troligen 

efter den engelska användningen av you” (Edlund & Hene, 2013, s. 34-35).  

Det finns även blandlån. Dessa lån är ”resultat av både import och substitution av 

ordmodellens morfem, t.ex. drive-in-bio (efter eng. drive-in-cinema)” (Edlund & Hene, 2013, 

s. 35). Också i de fall där man lagt till morfem på inlånade ord räknas det som blandlån, men 

denna process måste ha skett i samband med att ordet introducerades i språket (Edlund & 

Hene, 2013). 
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Ytterligare en kategori inom ordlån är s.k. pseudolån. Detta, menar Edlund och Hene (2013), 

är ”en speciell och problematisk kategori” med ord som är nybildningar som till synes är 

inlånade men som i själva verket inte har ”någon direkt ordmodell i ett annat språk” (s. 35-

36). Ordet finns således inte – i alla fall inte i samma form eller med samma betydelse – i det 

språk som det påstås vara inlånat från. Ett exempel på pseudolån är uttrycket after work. 

Det är inte alltid en självklarhet att identifiera huruvida ett visst ord eller uttryck är ett lån och 

i så fall vilket typ av lån det är (Edlund & Hene, 2013). Så kan exempelvis vara fallet när 

inhemska nybildningar skapas ”med hjälp av redan inlånade morfem”, samt med ord där det 

inte går att säga ”om det är en fråga om ett begreppslån eller en inhemsk 

betydelseförändring” (s. 37-38). Betydelseförändringar och beskrivningar av nya fenomen 

kan ske simultant på olika ställen och i olika språk utan att det ena influerat det andra. För att 

få klarhet i vilken typ av lån det rör sig om – om det över huvud taget rör sig om lån – måste 

den sökande försöka ”fånga själva introduktionsögonblicket” vilket kan vara näst intill 

omöjligt (s. 38).  

 

5. Undersökning 

5.1 Presentation av studier 
Jag kommer att inleda varje presentation med att förklara undersökningens relevans för den 

här litteraturstudien. Jag kommer därefter göra en redogörelse för vad studien har undersökt, 

vilken metod forskarna har använt, vilka resultat studien kommer fram till, samt vilka 

slutsatser forskarna drar från undersökningens resultat. 

 

(1) Attitudes to potentially offensive language and gestures on TV and radio 

Denna undersökning har gjorts på direktiv från Storbritanniens officiella auktoritet för 

reglering av kommunikationstjänster, Office of Communications (kort Ofcom). Det är också 

Ofcom (2016) som presenterar forskningsrapporten. Ofcom är resultatet av lagstiftningen The 

communications act från 2002. I lagen finns utförliga beskrivningar om vilka medlemmar 

styrelsen ska utgöras av samt vad Ofcom får och inte får göra (The National Archives, 2020). 

Ofcoms huvudsakliga syfte är att beakta medborgare/konsumenters intressen, varav ett sådant 

är att skydda publiken från stötande eller på annat sätt skadligt material på radio och tv 

(Liberty, 2010). Eftersom Ofcoms (2016) rapport gjorts på uppdrag av regeringen och i syfte 
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att synliggöra och beakta medborges intressen snarare än specifika företags privata intressen 

kan rapporten anses vara trovärdig. Dess trovärdighet höjs ytterligare genom det 

vetenskapliga tillvägagångssätt man genomgående använt sig av för att få fram relevant 

empirisk data. Detta trots att rapporten inte till sitt utseende presenteras som en vanlig 

vetenskaplig rapport, men trots allt redogör för syfte, bakgrund och tidigare forskning, metod, 

material och resultat. Kring valet av metod och material resonerar Ofcom (2016) relativt 

ingående. De beskriver exempelvis hur de medvetet inkluderat deltagare från 

minoritetsgrupper i syfte att på så sätt försöka få ett resultat som speglar en bredare 

befolkning. Att rapporten presenteras på ett mer lättläsligt sätt, med exempelvis en relativt 

lång sammanfattning i början, kan förklaras med att den är skriven för att allmänheten ska 

kunna ta del av den. Det rapporten saknar är en teoretisk förankring. Det förs ingen 

diskussion om teoretiska ingångs- eller utgångspunkter. Det skulle också kunna finnas en 

tydligare redogörelse för hur och varför man i undersökningen valt att sortera in olika typer 

av svordomar i olika kategorier, och en diskussion kring om detta hade kunnat ske på annat 

sätt och om resultaten då hade sett likadant ut. 

Syftet med undersökningen är, enligt Ofcom (2016), ”to understand current public attitudes 

towards offensive language on TV and radio”, “to establish a contemporary barometer of 

offensive language in terms of acceptability”, samt “to give Ofcom an understanding of the 

contextual factors which influence the acceptability of offensive words on TV and radio – 

both generally and in particular.” (s. 2). Undersökningen bygger på liknande studier från 

2005 och 2010. Man har använt sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. Studien har 

totalt 248 deltagare och Ofcom (2016) menar att man gjort ett aktivt val att inkludera olika 

minoritetsgrupper. Man har använt sig av fokusgrupper och kvalitativa intervjuer samt en 

separat kvantitativ enkät där deltagarna fått gradera 150 ord som potentiellt kan uppfattas 

vara stötande (Ofcom, 2016, s. 2). 

För att tydliggöra begreppet svordom gör Ofcom (2016) skillnad mellan ord som är ”vulgar 

or distasteful” respektive ”intended as an insult” (s. 5). Ord som är menade att förolämpa 

andra, ofta så kallade ”derogatory terms”, anses av en majoritet vara grövre än svordomar 

som inte sägs i syfte att förolämpa enskilda personer. Sättet språket uttrycks på avgör också 

hur uttalandet förstås. Är språket aggressivt och riktat mot någon eller några uppfattas det 

som mer oacceptabelt (Ofcom, 2016, s.37). Bland det förolämpande språket ansågs det enligt 

undersökningen ”particularly problematic when it related to ethnic, religious or sexual 

minority groups.” (Ofcom, 2016, s. 40). Detta gäller dock inte alla ord av denna typ, då vissa 
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anses vara mer acceptabla eftersom dess betydelse förändrats med tiden, eller för att de 

påverkas av andra kulturella normer (Ofcom, 2016). Undersökningen visar även på en 

allmänt negativ attityd mot substitut till svordomar. De tillfrågade förklarar att det är 

sannolikt att barn och unga snappar upp orden och förstår vad de står för (Ofcom, 2016, s. 

27). 

Att människor blir upprörda av att höra fult språk på radio och tv är, enligt en av de 

tillfrågade i studien, för att tv och radio har stor betydelse och påverkan på samhället och 

därför bör reflektera samhällets värderingar (Ofcom, 2016, s. 17). Ytterligare en anledning är 

att det fula språket skapar starka känslomässiga reaktioner. Ofcom (2016) beskriver att detta 

primärt sker på tre olika nivåer: en känsla av ”social discomfort”, en känsla av att vara 

förolämpad å någon annans vägar, eller en känsla av att själv bli förolämpad (s. 19). Den 

största känslomässiga reaktionen sker när människor känner att de blivit förolämpade 

personligen (Ofcom, 2016). 

Undersökningen visar också att kontexten har stor betydelse (Ofcom, 2016, s. 4). Här spelar 

faktorer som tid på dygnet in och huruvida det fula språket sägs innan eller efter 

Storbritanniens s.k. watershed, som innebär att program på radio och tv måste vara mer 

barnvänliga fram till kl. 9 på kvällen (Ofcom, 2016, s. 23). Även tittarnas/lyssnarnas 

förväntningar på programmen och dess innehåll spelar in. Det har dessutom viss betydelse 

om deltagarna upplever att det finns ”mitigating actions”, d.v.s. om det exempelvis finns en 

varning innan programmet, om en ursäkt framförs i efterhand, eller om vissa ord – speciellt 

innan watershed – censureras genom pipande ljud (Ofcom, 2016, s. 4). 

 

(2) Attitudes to Danish swearwords and abusive terms in two generations 

I denna danska studie undersöker Marianne Rathje (2012) ungas (ca. 13-14 år) respektive 

äldres (65+ år) attityder till svordomar. Den vetenskapliga studien bör anses vara relevant för 

svenska förhållanden. Dels eftersom det danska och svenska språket ligger nära varandra, 

dels eftersom Danmark och Sverige ligger nära varandra kulturellt. Det bör samtidigt tas i 

beaktande att mindre variationer sannolikt finns vid eventuella slutsatser som dras. Metoden 

består av enkätundersökningar, och totalt har 844 personer från hela Danmark deltagit i 

studien (Rathje, 2012). Ett problem med studien är att antalet svordomar som behandlas är 

relativt litet. De svordomar som diskuteras i studien bör kanske därför förstås som generella 

exempel snarare än paradexempel. Undersökningens reliabilitet kan således ifrågasättas, 
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eftersom en liknande undersökning där andra svordomar används skulle kunna ge andra 

resultat. Materialet stärks dock av det faktum att forskaren dels använder ett eget urval av 

svordomar, dels låter deltagarna bidra med egna förslag.  

I studien kommer Rathje (2012) fram till att svordomar med religiös innebörd samt 

svordomar som har med sjukdom att göra anses vara äldre svordomar i språket medan 

svordomar vars innebörd har med kropp och kön att göra anses vara nyare, yngre svordomar i 

språket. Enligt studien uppfattar äldre människor de äldre svordomarna kopplade till religion 

och djävulen samt sjukdomar som värst, medan yngre uppfattar nyare svordomar som 

exempelvis fuck som värst (Rathje, 2012, s. 44). Rathje (2012) gör en tydlig distinktion 

mellan svordomar och annat starkt/aggressivt språk. Hon menar att svordomar “are 

characteristic inthat by using them one can express feelings and attitudes, and they are linked 

to various taboos” och “they are not to be understood literally” (s. 47). Detta i kontrast till s.k. 

förolämpande språk, som bygger på liknande premisser men som skiljer sig från svordomar i 

det att de är direkt riktade mot en eller flera personer (Rathje, 2012, s. 48). Studien visar att 

när det kommer till förolämpande språk ser yngre allvarligare på språk som angriper 

könsorgan och sex, medan äldre ser mer allvarligt på språk riktat mot fysisk och psykisk 

sjukdom såväl som prostitution och brottslighet. Rathje (2012) föreslår att detta kan bero på 

att tiderna förändras, men att det också kan bero på att de olika generationerna är i olika 

stadier i livet och således har olika värderingar (s. 53-54). 

 

 (3) Fula ord – eller? En enkät om attityder till svordomar och andra fula ord 

I denna rapport redogör Ulla Stroh-Wollin (2010) för svenskars attityder till fula ord. En 

snarlik studie gjordes 1970 och syftet med denna studie är att jämföra resultaten från de två 

studierna och därigenom undersöka förändrade attityder över tid. Deltagarna består av totalt 

68 personer. Medianåldern för kvinnliga deltagare är 43 år och för manliga deltagare 35 år 

(Stroh-Wollin, 2010, s. 8). Stroh-Wollin (2010) resonerar själv kring vissa problem med 

studien. Ett av dessa är att deltagarna är få och deras medelålder relativt hög. Fler äldre än 

yngre deltagare har svarat på de enkäter som använts för materialinsamling. Urvalet är 

baserat på deltagare som har ett intresse av lingvistik, och som frivilligt tagit initiativ till att 

besvara enkäten. Detta påverkar både rapportens validitet och reliabilitet, eftersom deltagarna 

inte kan anses representera befolkningen. Ytterligare ett problem är att studien som gjordes 

1970 och som denna studie bygger på och jämförs med har sina egna brister. Stroh-Wollin 
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(2010) nämner att forskarna i den tidigare studien av etiska skäl inte velat behandla för grova 

svordomar av rädsla att väcka anstöt bland deltagare och andra forskare. För denna studie får 

detta konsekvensen att de svordomar som används som exempel inte är representativa och att 

det därför blir problematiskt att jämföra de två studierna. 

När deltagarna ombads skriva ner de fulaste svordomarna de visste visar resultaten en tydlig 

åldersfördelning: personer i pensionärsålder listade ”ord som kan beskrivas som traditionella 

svenska svordomar, t.ex. fan, helvete och satan” medan personer under 55 år listade ord som 

inte är traditionella svenska svordomar som grövre, t.ex. fitta, hora och bögjävel (Stroh-

Wollin, 2010, s. 9). De s.k. traditionella svenska svordomarna ”kretsar i stort sett uteslutande 

kring fan och helvetet.” och är uttryck som djävlar, herre djävlar, djävla, fan, fan också, fy 

fan, helvete, så in i helvete, i helvete heller, helvetes, satan och helvetes jävla skit (s. 9-10). 

När det kommer till vad som tidigare kallades runda ord och idag vanligast betecknas som 

könsord listade deltagarna ord som fitta, kuk, knulla och fuck (s. 10). 

Undersökningen visar att attityden till svordomar överlag förändrats betydligt sedan 70-talet. 

I alla åldersgrupper är attityden till svordomar idag mindre negativ. Allra minst negativ är 

den bland unga män, tätt följt av unga kvinnor (Stroh-Wollin, 2010, s. 14). Vad deltagarna 

baserar sina attityder på har också förändrats – från att ha religiösa, estetiska eller språkliga 

argument baserar dagens deltagare främst sina åsikter på sociala argument (s. 17, 24). Av 

dessa resultat drar Stroh-Wallin (2010) slutsatsen att svordomar idag inte har samma 

betydelse för unga som för äldre. För yngre är begreppet svordomar bredare (s. 21-22). 

 

(4) English-language swearing as humor in swedish comic strips 

I den här studien av Kristy Beers Fägersten (2017), vars arbete det även refereras till i Rahtjes 

(2012) Swearing in the Nordic countries, undersöks det hur engelska svordomar kan 

användas för att uppnå komisk effekt i serier, s.k. comic strips. Studien är relevant eftersom 

den behandlar frågan om hur engelska svordomar används i en svensk kontext. Studien 

bygger på en undersökning av autentiskt material, och i studien finns 6 olika exempel på 

engelska svordomar i comic strips som publicerats i Sverige (Fägersten, 2017). Studien är 

tydligt teoretiskt förankrad. Detta är en av studiens förtjänster eftersom det ger tyngd åt 

resultaten från den egna materialinsamlingen. Samtidigt väcker det vissa frågor. Det förs 

exempelvis ingen tydlig diskussion om comic strips som genre och hur det faktum att det 
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kanske kan anses vara en importerad genre med importerade genrekonventioner skulle kunna 

påverka resultatet. 

Den terminologi Fägersten (2017) använder innehåller bland annat begreppet swearing-

switches, vilket innebär en kodväxling från svenska till engelska där engelska svordomar 

används. Fägersten (2017) kommer fram till att denna variant av språkväxling förekommer 

frekvent inom denna typ av humor. Ofta används språkväxlingen, menar Fägersten (2017), 

för att förstärka anglofila stereotyper och därigenom utmana de tabun som orden för med sig. 

Undersökningen visar, säger Fägersten (2017), att tabuordens styrka påverkas när orden 

överförs från engelska till svenska. Detta eftersom “The featured examples strongly suggest 

that in code-switching from Swedish to English, speakers are not aligning with the native-

speaker discourse system of English, but with the non-native discourse system of Swedish 

English” (Fägersten, 2017, s. 185). När engelska ord lånas in i det svenska språket genomgår 

de en process av ”semantic bleaching, whereby their strength in the recipient language is 

reduced” (Fägersten, 2017, s. 185). Till viss del ligger således humorn i att svenskar inte har 

full förståelse för vad kraftuttrycken betyder och när det är lämpligt att använda dem. Detta är 

dock inte den enda förklaringen, menar Fägersten (2017). Hon sager att “Swedish speakers of 

English are not necessarily unaware of native-speaker norms concerning swearword usage, 

but rather are actively unconcerned with these” (Fägersten, 2017, s. 185). Det finns i Sverige 

en “general if not acute awareness of native-speaker inhibitions or restrictions” när det 

kommer till engelska tabuord (Fägersten, 2017, s. 185). Därför kan man dra slutsatsen att 

svenskar uppvisar en vilja att använda svordomar i situationer de vet att svordomarna inte 

hade varit accepterade i ett engelskt sammanhang. Inom komedi blir detta extra tydligt 

eftersom komedi till viss del handlar just om olämplighet (Fägersten, 2017). 

 

(5) The emotional force of swearwords and taboo words in the speech of multilinguals  

I den här undersökningen har Jean-Marc Dewaele (2004) tittat på hur flerspråkiga personer 

upplever styrkan i svordomar och tabuord på andra språk än modersmålet. Studien är 16 år 

gammal men är en av få utförliga undersökningar gjorda i sitt slag och har således fortfarande 

relevans. Totalt har 1039 personer deltagit i studien, som genomförts via enkäter online. 

Studien är främst kvantitativ men innehåller kvalitativa element i form av öppna frågor. 

Totalt fick deltagarna besvara 34 frågor relaterade till flerspråkighet och känslor (Dewaele, 

2004). 
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Studien utgår från ett antal hypoteser, och studiens resultat presenteras genom till vilken grad 

de stödjer hypoteserna. Dewaele (2004) finner att “the findings of the study fully support 

hypothesis 1”, d.v.s. “perceived emotional force of S-T words is higher in the first language 

of speakers and is gradually lower in languages learned subsequently” (s. 219). Ytterligare en 

hypotes som stöds helt av studiens resultat är hypotes 4, d.v.s. ”participants who learned their 

language(s) in an instructed setting gave lower ratings on emotional force of S-T words in 

that language than those who learned the language in a naturalistic or mixed context” 

(Dewaele, 2004, s. 219). Resultatet stöder till viss del hypotes 5, d.v.s. att “participants who 

started learning a language at a younger age (for the L2 only), or are more proficient in the 

language, or use the language more frequently have higher scores in perception of emotional 

force of S-T words).” (Dewaele, 2004, s. 219) 

Dewaele (2004) menar att resultatet har två huvudsakliga implikationer på pedagogisk 

verksamhet. För det första bör språkundervisningen innehålla en stor variation av autentiskt 

material. Elever får därigenom en bättre uppfattning och ett bredare spektrum av olika 

register, vilket bidrar till större förståelse för på vilket sätt det är lämpligt respektive 

olämpligt att använda svordomar och tabuord. För det andra bör språkundervisningen, i de 

fall det handlar om andraspråk eller främmande språk, komplementeras av genuina möten 

med människor i målspråkskulturen (Dewaele, 2004, s. 220). 

Eftersom studien bygger på hypoteser och hur väl dessa uppfylls förs det bara till viss del en 

mer ingående diskussion om de processer som skulle kunna ligga bakom resultaten. 

Resultaten av studien kräver således kompletterande forskning för att förstå resultaten. 

 

(6) Second language as an exemptor from sociocultural norms. Emotion-related language 

choice revisited 

Marta Gawinkowska, Michal Paradowski och Michal Bilewicz (2013) har undersökt hur 

personer med polska som förstaspråk, men med kunskaper i engelska – deras andraspråk – 

som motsvarar en avancerad nivå, upplever engelska svordomar i kontrast till polska 

svordomar. Studien är relevant eftersom den till viss del kan appliceras på svenska 

förhållanden, där de flesta har engelska som andraspråk och där de engelska 

språkkunskaperna kan anses vara relativt höga. Skillnader i språkets status i Polen respektive 

Sverige och dess eventuella effekter bör dock beaktas. 
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Deltagarna bestod av 61 studenter – 11 män och 50 kvinnor i åldrarna 21-24. Deltagarna går 

på samma universitet men studerar olika ämnen. De fick i uppgift att översätta texter mellan 

engelska och polska, och därefter gradera hur stötande de ansåg att svordomarna var. I 

studien har man tagit vissa etiska faktorer i betänkande. Deltagarna har gett ett muntligt 

medgivande och garanterats full anonymitet. För att få ett så genuint resultat som möjligt fick 

deltagarna inte veta förrän i efterhand vad det var som testades (Gawinkowska, Paradowski & 

Bilewicz, 2013). Detta urval kan inte anses representera befolkningen eftersom alla deltagare 

är i ungefär samma ålder och studerar på samma universitet. Studenterna har sannolikt bättre 

andraspråkskunskaper än genomsnittet. Studien gör dock anspråk på undersöka just personer 

vars kunskaper är på en avancerad nivå, så detta kan inte anses påverka studiens validitet. Det 

bör dock tas i beaktande att studiens resultat inte nödvändigtvis är applicerbara i andra 

sammanhang.  

Studiens resultat visar att de engelska svordomarna i större utsträckning blir grövre medan de 

polska svordomar i större utsträckning förmildras. Gawinkowska, Paradowski och Bilewicz 

(2013) har utgått ifrån hypotesen att det är lättare för tvåspråkiga personer att svära på 

andraspråket än förstaspråket. Detta antingen för att det skapar en emotionell distans till 

innehållet i svordomen, eller för att det ger brukaren en frihet från sociala begränsningar. 

Studien bevisar, menar Gawinkowska, Paradowski och Bilewicz (2013) att svordomar på 

andraspråket till viss del befriar oss från normer förknippade med liknande svordomar i 

förstaspråket. Forskarna har också försökt urskilja om det är sociala eller emotionella faktorer 

som avgör hur vi använder svordomar. De menar att undersökningen visar att det främst är 

sociala faktorer snarare än emotionella faktorer som avgör.  

 

5.2 Analys 

5.2.1 På vilket sätt har engelska svordomar lånats in i svenskan? 
De engelska orden som räknas in under “general and other non-discriminatory language” 

tillhör underkategorierna general swear words, body parts, sexual references och hand 

gestures (Ofcom, 2016, s. 6). Baserat på undersökningens gradering av orden sätts de in i 

följande kategorier: 

Milder words Medium words Strong words Strongest words 
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Tabell 1. Kategorisering av svordomar i engelskan (Ofcom, 2016, s. 44, 46). 

I tabellen ovan har ett visst urval gjorts: de ord som Ofcom (2016) identifierat att de flesta 

inte känner till har tagits bort då de inte har relevans. Även ord som anger s.k. hand gestures 

har tagits bort eftersom litteraturstudiens fokus är ord). 

Följande ord från Fägerstens (2017) studie är engelska ord som främst förekommer i hela 

engelska meningar men som verkar i en svensk kontext och har producerats för en svensk 

publik. 

Ord Funktion 
Fucking  

Fucking  

Fucking 

Mothafuckaz  

 

Motherfucker 

Motherfucker 

Fuck  

Shit  

Fucked 

(förstärkare i uttrycket ‘I’m fucking dying’) 

(’It’s a fucking jungle’) 

(‘the fucking street’) 

(Omskrivning av motherfuckers, åsyftar en grupp 

människor) 

(’what up motherfucker?’) 

(’speak English motherfucker’) 

(‘where the fuck are you at?’)  

(‘sandwiches and shit’) 

(‘it’s fucked up!’) 

Tabell 2. Engelska svordomar i Fägerstens (2017) studie. 

Nedan listas de ord som förekommer i Stroh-Wallins (2010) studie. Ord markerade med en 

asterisk är ord som förekommer i studien men endast har ett belägg vardera. Ett antal ord har 

valts bort eftersom de avser diskriminerande och förolämpande språk om specifika sexuella 

Bonk 

Arse 

Bugger 

Cow 

Crap 

Damn 

Ginger 

Git 

God 

Goddamn 

Jesus Christ 

Minger 

Sod-off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shag 

Slapper 

Tart 

Arsehole 

Balls 

Bint 

Bitch 

Bollocks 

Bullshit 

Feck 

Munter 

Pissed/Pissed off 

Shit 

Son of a bitch 

Tits 

Cocksucker 

Jizz 

Ho 

Nonce 

Prickteaser 

Skank 

Slag 

Slut 

Wanker 

Whore 

Bastard 

Beaver 

Bellend 

Clunge 

Cock 

Dick 

Dickhead 

Fanny 

Flaps 

Gash 

Knob 

Minge 

Prick 

Punani 

Pussy 

Snatch 

Twat 

Cunt 

Fuck 

Motherfucker 
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läggningar och således inte faller in under de kriterier som litteraturstudien utgår ifrån. I den 

sista kategorin som behandlar de ord som användes i den äldre studien har ett fåtal ord 

plockats bort eftersom de är milda uttryck i sammanhanget och enligt Stroh-Wollin (2010) 

svåra att försvara som annat än harmlösa. 

Könsord Analregionen 

eller avföring 

Svordomar i 

trängre 

bemärkelse 

Skällsord Övrigt Ord från 

tidigare 

undersökning 
Knulla  

Kuk 

Fitta 

Pitt 

Balle 

Mutta 

Pippa 

Cunt* ordl. 

Kukhummer* 

Kukjävel* 

Kukidiot* 

Fittunge* 

Arsle ordl. 

Skit 

Piss ordl. 

Fan 

Fan också  

Fan anamma  

Fy fan 

Ta mig fan 

Helvete 

Så in i helvete 

I helvete heller 

Helvetes  

Helvetes jävla skit 

Helvetes jävlar 

Jösses 

Jäklar 

Satan ordl. 

(D)jävlar 

Djävla 

Djävlar anamma 

Herre djävlar 

Fähund 

Skitstövel 

Hora ordl. 

Horbock 

Fittluder 

Horbock 

Horunge begrpl. 

Kuksugare begrpl. 

Surfitta 

Jävla hora 

Slampa 

Slyna  

Subba* 

Dumjävel*  

Jävla idiot* 

 

As 

 

Himmel 

Herre gud  

Det var som sjutton 

Fy katten 

Tusan 

Helvete 

Förbaskat också  

Tabell 3. Kategorier av vanligt förekommande svenska svordomar (Stroh-Wollin, 2010) 

I tabellerna går det att finna flertalet ord som avser samma saker. För de svenska orden fitta 

och mutta används det engelska ordet cunt, men även de lite mildare orden fanny, pussy, 

snatch och twat (Ofcom, 2016, s. 44). Likaså för orden kuk, pitt och balle finns det flera 

motsvarigheter – cock, dick, prick och knob till exempel (s. 44). Fem ordlån och två 

begreppslån kan identifieras. 

Även Rathjes (2012) studie ger oss en fingervisning om hur engelska tabuord lånas in i de 

nordiska språken. I följande tabell presenteras de svordomar som framkommer i studien. De 

redovisas tillsammans med Rathjes (2012) engelska översättningar i de fall sådana finns. 

Föreslagna ord av forskaren Föreslagna ord av deltagare 

Fuck ordl. 

Kraftedeme (cancer eat me) 

For fanden (oh hell) 

Shit ordl. 

Sgu (bloody) 

Gud (God) ordl. 

For Pokeler (damn it) 

Vorherre bevares (Good Lord) 

For Søren (For Pete’s sake) begrpl. 

Du godeste (oh my God) 

Pis (shit) 

For helvede (oh hell) 

Fucking ordl. 

Tisbæ (pisscrap) 

Bøssepis (queer- piss) 

Tis (piss) 

Lort (shit) 

I alt lort (up shit creek) 

Prut (fart) 

Crap ordl. 

Pik (dick) 
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Røv (arse) 

Scheiße ordl. 

Fuck lort (fuck shit) blandl. 

Fucker-luckertis blandl. 

For fuck’s sake ordl. 

Pis mand (piss man) 

For fuck (fuck it) blandl. 

What the fuck ordl. 

Wtf (acronym for what the fuck) ordl. 

Rend mig i røven (fuck you up the arse) 

Skide (shit) 

Det vil jeg skide på (fuck that) 

Gylle 

Bitch ordl. 

Tabell 4. De starkaste svordomarna i Danmark (Rathje, 2012). 

11 ordlån, ett begreppslån och tre blandlån kan identifieras. 

När det kommer till ordlån där engelska svordomar förs in direkt i språket är flera av 

forskarna tydligt överens om att processerna som ligger bakom lånen styrs av sociala och 

emotionella kriterier (Dewaele, 2004; Fägersten, 2017; Gawinkowska, Paradowski & 

Bilewicz, 2013; Stroh-Wollin, 2010).  

Två huvudsakliga anledningar till att engelska svordomar används i länder där populationen 

har engelska som andraspråk, som i Sverige, identifieras av forskarna som, för det första, att 

det är enklare att använda engelska svordomar än svordomar på hemspråket (Dewaele, 2004; 

Gawinkowska, Paradowski & Bilewicz, 2013). För det andra kan användandet av engelska 

svordomar vara ett sätt att utmana engelska och angloamerikanska auktoriteter i det 

västerländska samhället (Fägersten, 2017). 

I det första fallet är Dewaele (2004) och Gawinkowska, Paradowski och Bilewicz (2013) till 

stor del överens. Dewaeles (2004) undersökning visar att personer som har engelska som 

andraspråk upplever att svordomar och tabuord på engelska inte bär på samma emotionella 

tyngd som liknande uttryck på hemspråket gör: ”L1 S-T words are usually felt to have greater 

emotional force, which can either favour or hinder their use” (s. 219). I studien utförd av 

Gawinkowska, Paradowski och Bilewicz (2013) återfinns liknande resultat, och författarna 

menar att detta beror på att “the foreign language exempts us from our own or socially 

imposed norms and limitations and makes us more prone to swearing and offending others” 

(s. 5). Medan Dewaele (2004) pekar på en korrelation mellan både emotionella och sociala 

faktorer såväl som kulturell bakgrund och valet av språk för yttrandet av svordomar, visar 

Gawinkowska, Paradowski och Bilewicz (2013) att det främst är sociala faktorer som är 

avgörande för hur vi svär: ”it turns out that it is social norms and limitations that really 
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motivates bilinguals to swear in L2” – vilket, menar författarna, borde innebära att det inte 

spelar någon roll för tvåspråkiga personer vilket språk ord som är på samma nivå av social 

acceptans yttras på (s. 5).  

I de fall där bristande kunskaper istället blir ett hinder för människor och begränsar dem från 

att svära på andraspråket beror det på att ”their perception of the emotional force might not be 

accurate”, och de undviker potentiella ”linguistic ‘nuclear’ devices” om de är osäkra på vad 

användandet av orden har för eventuella sociala konsekvenser (Dewaele, 2004, s. 219-220). 

Dewaeles (2004) studie visar också att det finns en korrelation mellan vilket språk svordomen 

yttras på och hur starka känslor brukaren uttrycker. Ju starkare känslor desto större 

sannolikhet är det att svordomen yttras på förstaspråket (s. 220). 

Fägerstens (2017) resultat stödjer slutsatsen att de engelska svordomarna inte bär på samma 

emotionella tyngd som svenska motsvarigheter gör. Fägersten (2017) demonstrerar hur 

engelska svordomar till följd av detta kan användas i situationer där svenska motsvarigheter 

hade ansetts vara oacceptabla, vilket stödjer Dewaeles (2004) och Gawinkowska, Paradowski 

och Bilewiczs (2013) linjer att det är just sociala faktorer mer än något annat som avgör när 

engelska svordomar och tabuord ersätter motsvarande ord på förstaspråket – så även i 

Sverige. Fägersten (2017) talar om en s.k. “semantic bleaching” vilket innebär att ordens 

styrka försvagas när de översätts mellan språk (och kulturer) (s. 185). 

Fägersten (2017) drar ytterligare en slutsats som de andra forskarna inte diskuterar, nämligen 

att användandet av de engelska svordomarna och tabuorden även kan ha funktionen att vara 

en sorts protest mot de engelska kulturer som orden kommer ifrån. Fägersten (2017) säger att 

svenskar är medvetna om att de engelska uttrycken bär på starka tabun och ibland till och 

med censureras i media – medvetna om ”native-speaker inhibitions or restrictions” (s. 185). I 

Storbritannien finns exempelvis en watershed och man använder sig av s.k. ”bleeping” när 

svordomar uttalas innan watershed äger rum, i syfte att förmildra omständigheterna och 

skydda den lyssnande (Ofcom, 2016, s. 34). Att svordomarna upplevs kunna användas friare i 

vissa svenska miljöer kan således vara en anledning till att människor använder dem på 

utmanande sätt (Fägersten, 2017). 

Ytterligare en koppling verkar finnas mellan ålder och val av språk att uttrycka svordomar på. 

I Dewaeles (2004) studie pekar resultaten på en korrelation mellan hur höga 

språkkunskaperna är och på vilket sätt personer lärt sig andraspråket. Studien visar att 

deltagare som lärde sig andraspråket i ett klassrum ansåg att svordomar på andraspråket inte 
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hade lika stark ”emotional force” som de deltagare som lärt sig andraspråket i en genuin 

målspråkskontext (Dewaele, 2004, s. 219). Resultatet från Dewaeles (2004) studie stödjer 

också till vis del hypotesen att personer som lärt sig andraspråket i ung ålder, som använder 

andraspråket ofta, eller som har avancerade kunskaper i andraspråket upplever att svordomar 

på andraspråket har starkare ”emotional force” än genomsnittet (s. 219). Här finns det 

eventuellt en korrelation till resultaten av Rathjes (2012) studie, som visar att unga (13-14 år) 

anser ordet fuck vara starkare än vad äldre (65+) gör (s. 41). Bland äldre anses istället termen 

for fanden – oh hell – vara starkast (Rathje, 2012, s. 44). Liknande resultat presenteras i 

Stroh-Wollins (2010) studie, där yngre anser att könsord som fitta, kuk och knulla är starkast 

medan äldre anser att mer traditionella svordomar som fan, helvete och satan är starkast (s. 

9). När det kommer till vilka svordomar deltagarna i Rathjes (2012) studie oftast använder 

hamnar inga engelska ord bland de äldres topp fem, medan både fuck och shit hamnar på de 

ungas topp fem (s. 48). Mellan de två grupperna skiljer det sig således både på vilket språk 

man svär och på vilka tabuämnen svordomarna handlar om. Studien visar att 79% av de 

äldres i kontrast till 38% av de yngres svordomar handlar om religion, och 8% av de äldres i 

kontrast till 55% av de yngres svordomar handlar om ”the body’s lower functions” (Rathje, 

2012, s. 49). Unga använder dessutom, i motsats till äldre, ofta ”a modifying element”, inte 

sällan ordet fucking, innan svordomar och tabuord som används i syfte att vara nedsättande. 

Detta tyder på, menar Rathje (2012), att svordomarna och tabuorden i sig inte anses vara 

tillräckligt starka. Rathje (2012) undrar om detta kan vara ett resultat av att svordomar börjar 

tappa i styrka och istället måste ersättas av andra kraftuttryck (s. 58). Stroh-Wollins (2010) 

undersökning visar på liknande tendenser. Studiens resultat visar att deltagare i alla 

åldersgrupper idag har mer positiva och mindre negativa attityder till svordomar, men att 

denna förändring är extra tydlig bland unga (s. 14). Att unga till större grad använder 

engelska svordomar menar Rathje (2012) kan förklaras med att unga använder fler engelska 

lånord än tidigare generationer gjort. Samtidigt säger hon att unga till större grad använder 

engelska svordomar som specifikt är nedvärderande mot kvinnor, vilket eventuellt kan 

förklaras med att unga idag är mer känsliga för nedvärderande ord om kvinnor än vad äldre är 

och att orden därför är mer tabubelagda för yngre än för äldre (Rathje, 2012, s. 59). En mer 

uttalad koppling till sociala faktorer görs av Stroh-Wallin (2010), som tittat på vad deltagarna 

baserar sina attityder på. Av alternativen religiösa, estetiska, språkliga och sociala argument 

till attityder av svordomar angav en majoritet att det främst är sociala faktorer som påverkar 

deras attityder om svordomsbruk – positiva som negativa (Stroh-Wollin, 2010, s. 17). 
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5.2.2 Vilka inhemska motsvarigheter för engelska svordomar och kraftuttryck finns det 

i svenskan? 
Orden fuck och shit har blivit lexikaliserade i Sverige såväl som i övriga norden (Fägersten, 

2017). Även ord som bitch och cunt förekommer i sina engelska former i de nordiska språken 

(Rathje, 2012; Stroh-Wollin, 2010). Detta trots att ordens inhemska motsvarigheter – knulla 

för fuck, skit för shit, fitta för cunt – är vedertagna tabuord som anses vara starka kraftuttryck 

i sin egen rätt (Rathje, 2012; Stroh-Wollin, 2010).  

Nedan följer en tabell där svordomarna från Ofcoms (2016) studie jämförs med svordomarna 

i Stroh-Wollins (2010) studie. 
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Tabell 5. Jämförelse mellan svenska och engelska svordomar. 

I Storbritannien (Ofcom, 2016) I Sverige (Stroh-Wollin, 2010) 

Bonk 

Arse 

Bugger 

Cow 

Crap 

Damn 

Ginger 

Git 

God 

Goddamn 

Jesus Christ 

Minger 

Sod-off 

Shag 

Slapper 

Tart 

Arsehole 

Balls 

Bint 

Bitch 

Bollocks 

Bullshit 

Feck 

Munter 

Pissed/Pissed off 

Shit 

Son of a bitch 

Tits 

Cocksucker 

Jizz 

Ho 

Nonce 

Prickteaser 

Skank 

Slag 

Slut 

Wanker 

Whore 

Bastard 

Beaver 

Bellend 

Clunge 

Cock 

Dick 

Dickhead 

Fanny 

Flaps 

Gash 

Knob 

Minge 

Prick 

Punani 

Pussy 

Snatch 

Twat 

Cunt 

Fuck 

Motherfucker 

Knulla, pippa 

Arlse 

 

 

Skit 

Förbaskat 

 

 

 

 

Herre Gud 

 

 

Knulla, pippa 

Slyna, subba, slampa, hora 

 

 

 

 

Slyna, subba, slampa, hora 

 

 

 

 

 

Skit 

Horunge 

 

Kuksugare 

 

 

 

 

Slyna, subba, slampa, hora 

Slyna, subba, slampa, hora 

Slyna, subba, slampa, hora 

 

Hora 

Horunge 

 

 

 

Kuk, pitt, balle 

Kuk, pitt, balle 

 

Fitta, mutta, cunt 

 

 

Kuk, pitt, balle 

 

Kuk, pitt, balle 

 

Fitta, mutta, cunt 

 

Fitta, mutta, cunt 

Cunt 

Knulla 
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De svenska svordomar som har ekvivalenter i engelskan är främst de som ligger inom 

kategorin Stroh-Wollin (2010) kallar könsord eller runda ord. Alla ord som förekommer i 

studien under denna kategori, bortsett från de som endast har en omnämning, finns även med 

på Ofcoms (2016) lista. I kategorin för analregionen eller avföring finns det två av tre 

ekvivalenter i engelska. I kategorin skällsord finns fem av de 11 ord som förekommer i Stroh-

Wallins (2010) studie även i Ofcoms (2016) undersökning. Av de sex återstående är dock alla 

sammansatta ord, vissa med hor och fitt(a) som grundmorfem. Under kategorin som avser 

ord från den tidigare undersökningen som Stroh-Wollin (2010) tagit med för att kunna 

jämföra hur attityder ändras över tid kan endast ett ord identifieras som en ekvivalent. 

I Sverige såväl som i Danmark finns det en uppfattning om att kraftuttryck med religiösa 

teman är s.k. traditionella svordomar (Rathje, 2012; Stroh-Wollin, 2010). Dessa listas i Stroh-

Wollins (2010) studie under kategorin för svordomar i trängre bemärkelse, och här återfinns 

inga ekvivalenter i Ofcoms (2016) undersökning. Ett fåtal svordomar med religiösa teman 

förekommer i Ofcoms (2016) kategori för de mildaste svordomarna – god, goddamn och 

jesus christ, varav enbart det sistnämnda förekommer i den svenska studien medan de andra 

två förekommer i den danska studien. Resterande religiösa svordomar i Stroh-Wollins (2010) 

undersökning är av diabolisk natur, då alla ord är olika varianter av djävlar, fan, helvete, och 

satan. Inte ens bland de mildaste svordomarna som listas i Ofcoms (2016) resultat 

förekommer dessa varianter. 

 

5.3 Slutsatser 

5.3.1 Lånord - dessa exempel tas upp i forskningsartiklarna 
För att besvara frågorna på vilket sätt engelska svordomar har lånats in i svenskan och vilka 

inhemska motsvarigheter för engelska svordomar och kraftuttryck det finns i svenskan följer 

nedan en jämförelse mellan engelska och svenska svordomar 
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Tabell 6. Olika typer av lån. 

I Storbritannien I Sverige I Danmark Typ av lån 

Bonk 

Arse 

Bugger 

Cow 

Crap 

Damn 

Ginger 

Git 

God 

Goddamn 

Jesus Christ 

Minger 

Sod-off 

Shag 

Slapper 

Tart 

Arsehole 

Balls 

Bint 

Bitch 

Bollocks 

Bullshit 

Feck 

Munter 

Pissed/Pissed off 

Shit 

Son of a bitch 

Tits 

Cocksucker 

Jizz 

Ho 

Nonce 

Prickteaser 

Skank 

Slag 

Slut 

Wanker 

Whore 

Bastard 

Beaver 

Bellend 

Clunge 

Cock 

Dick 

Dickhead 

Fanny 

Flaps 

Gash 

Knob 

Minge 

Prick 

Punani 

Pussy 

Snatch 

Twat 

Cunt 

Fuck 

Motherfucker 

 

Arsle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herre Gud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horunge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunt 

Fuck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitch 

 

 

 

 

 

Shit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuck 

 

Ordlån 

 

 

 

 

 

 

Ordlån 

 

Betydelselån 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordlån 

 

 

 

 

 

Ordlån 

Översättningslån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordlån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordlån 

Ordlån 
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Ett antal ordlån kan identifieras i både den danska och den svenska studien. Av dessa 

förekommer orden shit och fuck i båda språken, även om ordet shit inte benämns i Stroh-

Wollins (2010) studie. Orden shit och fuck har blivit lexikaliserade i både Danmark och 

Sverige och ordet fuck anses av unga vara en av de starkaste svordomarna (Rathje, 2012; 

Fägersten, 2017; Stroh-Wollin, 2010).  

Ytterligare en typ av lån som kan identifieras är begreppslån, som förekommer i ett möjligt 

översättningslån och ett möjligt betydelselån. Ordet Herre gud har en betydelse som liknar 

det engelska uttrycket Jesus Christ och identifieras som ett betydelselån. Ordet horunge finns 

i engelska som uttrycket son of a bitch och identifieras som ett översättningslån. Anledningen 

till att detta uttryck används på svenska snarare än engelska kan förklaras genom att brukaren 

inte vill att ordet ska tappa i styrka (Dewaele, 2004). Dewaeles (2004) studie visar att ju 

starkare känslor språkbrukaren vill uttrycka desto större är sannolikheten att de uttrycks på 

förstaspråket.  

I den danska studien kan ett antal blandlån identifieras, framförallt där ordet fuck används i 

kombination med inhemska ord. Inga pseudolån kan identifieras i någon av studierna. 

För flera av de uttryck som återfinns i den svenska studien, framförallt ord i kategorin för 

svordomar i trängre bemärkelse, finns det inga självklara engelska ekvivalenter. De engelska 

svordomar som har inhemska motsvarigheter återfinns närmast uteslutande i kategorierna 

könsord och skällsord (se Tabell 3). De engelska ord som inte har svenska motsvarigheter är 

främst ord som har att göra med kropp, kön och sex.  

Den främsta anledningen till att engelska svordomar lånas in är att de är enklare för 

tvåspråkiga personer att använda än svordomar på förstaspråket är (Dewaele, 2004; 

Gawinkowska, Paradowski & Bilewicz, 2013). Det finns resultat som tyder på att detta har att 

göra med kulturell bakgrund såväl som med emotionella faktorer hos individuella 

språkbrukare (Dewaele, 2004; Gawinkowska, Paradowski & Bilewicz, 2013). Det finns också 

resultat som tyder på att detta främst är på grund av sociala faktorer (Gawinkowska, 

Paradowski & Bilewicz, 2013). De engelska svordomarna bär i vilket fall inte på samma 

kulturella, emotionella eller sociala tyngd som motsvarande ord på hemspråket gör, vilket 

innebär att användandet av de engelska tabuorden blir ett mer riskfritt uttryckssätt i 

hemspråksmiljön (Dewaele, 2004; Gawinkowska, Paradowski & Bilewicz, 2013; Fägersten, 

2017). 
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6. Diskussion 

6.1 På vilket sätt har engelska svordomar lånats in i svenskan?  
I studien kan ett antal olika typer av engelska lån identifieras. Begreppslån kan delvis 

identifieras, men är ett typ av lån som i detta fall verkar vara problematiskt. Edlund och Hene 

(2013) förklarar att det kan vara svårt att veta om ord och uttryck är hämtade från andra språk 

eller om de är inhemska nybildningar som skapats med hjälp av morfem som redan lånats in i 

språket. Likaså kan det vara svårt att avgöra om det rör sig om begreppslån eller om det 

snarare är så att ett uttryck genomgått en betydelseförändring i båda språken parallellt med 

och oberoende av varandra. Det enda sättet att veta säkert är att ”fånga själva 

introduktionsögonblicket” (Edlund & Hene, 2013, s. 38). Så är exempelvis fallet med 

uttrycket horunge som skulle kunna vara ett översättningslån av engelskans son of a bitch. I 

uttrycket horunge, som är en sammansättning av hor(a) och unge, har morfemet hor från 

början lånats in från engelskans whore. Kanske är det här ett fall där en inhemsk nybildning 

har skapats utifrån ett inlånat morfem. En liknande process kan ha skett i engelskan parallellt 

utan att det ena språket har påverkat det andra. Detta skulle i så fall innebära att uttrycket 

horunge inte är ett lån. Kanske är en anledning till att det är svårt att identifiera lån att 

svordomar används relativt fritt i olika kombinationer. I Stroh-Wollins (2010) studie 

förekommer morfem som hor, kuk och fitt frekvent tillsammans med andra ord: horunge, 

horbock, kuksugare, kukjävel, fittluder, surfitta. Vissa av dessa ord har endast ett belägg 

vardera i studien medan andra sammansättningar verkar vara vanligare.  

Det kan finnas flera anledningar till att inga pseudolån kan identifieras. Den främsta 

anledningen är förmodligen att studierna inte tillhandahåller tillräckligt mycket etymologisk 

information om orden, i de fall olika typer av lån identifierats, för att dess engelska betydelse 

ska kunna jämföras med dess svenska (eller danska) betydelse. 

Ordlån är desto lättare att identifiera eftersom ordmodellens morfem överförs från engelska 

till svenska. Ordlån verkar vara det vanligaste sättet engelska svordomar lånas in i svenskan 

på. Medan vissa av ordlånen som identifieras i analysen har inhemska nybildningar behåller 

många av dem – fuck, shit, bitch exempelvis – sin engelska form. Forskningen antyder att 

detta är för att orden i sin ursprungliga form har en annan styrka eller emotional force än dess 

svenska motsvarigheter. Fägerstens (2017) studie visar exempelvis att engelska svordomar 

ofta används som substitut i sammanhang där svenska svordomar anses vara för grova. 

Användandet av engelska ordlån kan således vara en teknik för att förminska och förmildra 

uttryckets styrka.  
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Orden verkar i alla fall inte lånats in för att de saknar svenska motsvarigheter. Ordlånet fuck 

är ett sådant exempel. Semantiskt finns det svenska motsvarigheter, som knulla och pippa 

men i de exempel som vi ser från hur ordet används i de olika studierna verkar det engelska 

fuck sällan användas bokstavligt. Fuck! kan vara en interjektion som signalerar känslouttryck 

som exempelvis förvåning. Ordet fucking används ofta som en emphasizer för att förstärka 

uttryck. Dessutom verkar ordet i engelskan till viss del fylla samma funktioner i språket som 

de traditionella religiösa svordomarna gör i svenskan. Om vi tittar på de traditionella 

språkhandlingsformler som beskrivs av Stroh-Wollin (2012b) ser vi att både svenskans 

illasinnade uppmaning dra åt helvete och förbannelse fan ta dig kan ersättas med uttrycket 

fuck you. Diaboliska eder som ta mig fan eller böneformeln gud bevare mig kan i engelskan 

ersättas med fuck me. Diaboliska lovprisningar som tacka fan för kan ersättas med thank fuck. 

Ytterligare en språkhandlingsformel är vad Stroh-Wollin (2012b) kallar ”vädjan till ett kristet 

sinnelag” som exemplifieras med uttrycket för guds skull (s. 590). Detta uttryck återfinns i 

den danska studien som for Søren vilket översätts med for Pete’s sake, men kan också liknas 

med uttrycket for fuck’s sake som föreslås av studiens unga deltagare. Också när det kommer 

till de diaboliska svordomarna som beskrivs i Stroh-Wollins (2010) studie som de vanligaste 

svenska svordomarna i sitt slag kan vi hitta ekvivalenter till fuck. Djävla, djävlar och fan kan 

enkelt ersättas med fucking och fuck. Herre djävlar kan ersättas med holy fuck, i helvete 

heller med fuck no, och fan också och helvetes jävla skit med blandvarianten fucking hell. I 

den danska studien förekommer uttrycken what the fuck och akronymen wtf som båda är 

engelska ordlån. Det finns även exempel i den danska studien på hur fuck och fucker används 

tillsammans med danska ord och därigenom utgör blandlån (Rathje, 2012). Inga blandlån kan 

identifieras i den svenska studien. Ljung (2011) beskriver att fucking kan användas för att 

förstärka uttryck, i vilket fall ordet får samma funktion som (d)jävla. Den danska studien 

visar att ordet fucking ofta används av unga som ett ”modifying element” (Rathje, 2012, s. 

49).  

I studierna blir det tydligt att det till stor del är just unga som använder de engelska 

svordomarna. Det kan finnas olika anledningar till detta. En anledning kan vara att ungdomar 

använder engelska svordomar som identitetsmarkörer. Edlund och Hene (2013) menar att 

svordomar, i det här fallet svordomar inlånade från engelska, kan vara identitetsmarkörer och 

användas medvetet som en invändning mot rådande språknormer. Kanske är de engelska 

svordomarna ett uttryck för att unga känner tillhörighet med de engelskspråkiga kulturer där 

orden frekvent används. Kanske känner de ingen tillhörighet med de äldre generationerna 
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som använder traditionella svenska svordomar. Det skulle också kunna vara den svenska 

språknormen som utmanas (Fägersten, 2017). Den språknorm som finns i svenska klassrum – 

speciellt i svenskämnet – skiljer sig sannolikt från språkbruk och språknormer där de 

engelska svordomarna är vanligt förekommande, och som många unga säkerligen identifierar 

sig och känner tillhörighet med.  

Att engelska svordomar lånas in i svenskan av unga kan också ha med värderingar att göra. 

Stroh-Wollin (2012a) och Ljung (2011) beskriver hur religiösa svordomar tidigare använts 

för att utmana en kristen auktoritet i samhället. I dagens sekulariserade samhälle är det inte 

längre kristendomens regler som utgör en måttstock för vad som är tillåtet och inte tillåtet att 

uttrycka. Det är istället främst sociala regler – uttalade eller outtalade – som avgör vad som är 

tillåtet att uttrycka (Dewaele, 2004; Fägersten, 2017; Gawinkowska, Paradowski & Bilewicz, 

2013; Stroh-Wollin, 2010). Denna förskjutning blir tydlig i analyser av vilka inhemska 

motsvarigheter det finns till engelska svordomar.  

 

6.2 Vilka inhemska motsvarigheter för engelska svordomar och kraftuttryck finns det i 

svenskan? 
Analysen visar tydligt att de svenska svordomar som inte har någon motsvarighet i engelskan 

är religiösa svordomar inom kategorin som av Stroh-Wollin (2010) kallas svordomar i trängre 

bemärkelse. Religiösa svordomar med celestiska teman var enligt Ljung (2011) vanligt 

förekommande i 16- och 1700talets England, men forskningen i den här studien förtäljer inte 

om de typer av diaboliska svordomar som varit vanliga i svenskan tidigare funnits i engelskan 

men försvunnit, eller aldrig varit en betydande del av brittisk engelska. Bristen på belägg för 

det senare i Ljungs (2011) och Stroh-Wollin (2012a) efterforskningar tyder på att orden 

aldrig varit en betydande del i engelska, i alla fall inte brittisk engelska.  

Svordomar i trängre bemärkelse används främst av äldre, medan yngre till högre grad 

använder svordomar som har med kön och sex att göra. Rathje (2012) noterar skillnaden 

mellan ungas och äldres attityder till olika typer av ord, och föreslår att detta antingen kan 

bero på att unga och äldre är i olika stadier i livet, eller på att det skett en förändring i 

samhället. Ljung (2011) och Stroh-Wollin (2012a) menar båda att de starka tabun som 

tidigare fanns kring religiösa svordomar inte längre har samma tyngd. Hädelse och 

djävulsskräck är inte längre faktorer som tas på allvar och därför tappar de diaboliska och 
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celestiska uttrycken allt mer i styrka. I de fall där orden lever kvar har de till stor del förlorat 

sin mening (Stroh-Wollin, 2012a). 

De inhemska motsvarigheter som främst går att finna för engelska svordomar ligger i 

kategorin könsord. Otaliga varianter av ord för det kvinnliga och det manliga könsorganet 

förekommer exempelvis i båda språken. I Sverige och Danmark är det dock främst unga som 

anser att dessa ord över huvud taget är svordomar (Rathje, 2012; Stroh-Wollin, 2010). Detta 

tyder på att det har skett en förskjutning i attityder till vilken typ av ord som kan vara 

svordomar. Ljung (2011) menar att ett kriterium för att ett uttryck ska räknas som en svordom 

är att det används figurativt snarare än bokstavligt. Utifrån de exempel som tas upp av unga i 

Rathjes (2012) och Stroh-Wollins (2010) studier verkar detta inte ha någon större betydelse, 

utan de ord som räknas upp är de som unga upplever är starkast. Utöver könsorden kan vi i 

analysen se att det är inom kategorin skällsord som näst flest svenska ekvivalenter återfinns i 

engelskan. Ofcoms (2016) studie visar att människor uppfattar svordomar som grova när de 

känner sig kränkta å någon annans vägar, och mycket grova när de känner sig personligt 

kränkta.  

Att samma kategorier av ord – könsord och skällsord – är vanligt förekommande i engelskan 

och bland unga i norden talar kanske för att svordomskulturerna i språken närmar sig 

varandra. Ljung (2011) menar att det var Englands hövlighetskultur som gjorde att de vulgära 

sexuella uttrycken och könsorden blev tabubelagda och därigenom så utbredda och 

vedertagna i det engelska språket. Kanske beror utvecklingen av svordomar i norden på att 

man upplever liknande tendenser, där det i avsaknad av religiösa regler istället är sociala 

regler och moraliska riktlinjer som styr vilka ord som är tabubelagda och hur starka tabun 

kring olika typer av ord är. Ett tydligt exempel är de ord som är nedvärderande mot kvinnor, 

som i samhällen där jämställdhet värderas högt får starka tabun. I den engelska studien är 

exempelvis ordet cunt, som avser det kvinnliga könsorganet men som ofta används 

nedvärderande mot kvinnor, ett av orden som anses vara starkast (Ofcom, 2016).  

De ord som förekommer i den engelska studien men inte i den svenska eller danska är främst 

ord som även de skulle kunna sättas in i kategorierna könsord och skällsord. Det är ord för de 

kvinnliga och manliga könsorganen och i många fall ord som avser delar av könsorganen 

eller associationer till könsorganen som exempelvis jizz, wanker, beaver, bellend, balls och 

flaps. Bortsett från de könsord som används som skällsord förekommer vanliga skällsord som   

ginger och git, samt skällsord riktade mer specifikt mot kvinnor som munter, minger och tart. 
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Kanske kommer även dessa typer av könsord och skällsord så småningom leta sig in i det 

svenska språket. 

 

7. Avslutande diskussion 

Resultatet från denna systematiska litteraturstudie visar att engelska svordomar ofta lånas in i 

svenskan som en teknik för att förmildra uttryckens styrka. Fägerstens (2017) studie visar 

exempelvis att engelska svordomar ofta används som substitut i sammanhang där svenska 

svordomar anses vara för grova. De engelska svordomarna kan också fungera som 

identitetsmarkörer, där elever gör ett medvetet val att använda engelska svordomar snarare än 

svenska. Elevers användande av engelska svordomar bör således inte tolkas som ett tecken på 

bristande ordförråd.  

Lärare bör också förstå att de engelska svordomarna har fler funktioner än att menas 

bokstavligt. Ofta menas de engelska svordomarna inte bokstavligt utan fyller liknande 

funktioner i språket som de ord och uttryck som anses vara traditionella svenska svordomar 

gör. Ordet fuck är exempelvis inte bara en ekvivalent till dess semantiska motpart men också 

till många andra uttryck.  

Istället bör pedagogen vara uppmärksam på hur orden används. Ofcoms (2016) undersökning 

visar att människor uppfattar svordomar som grova när de känner sig kränkta å någon annans 

vägar, och mycket grova när de känner sig personligt kränkta. Både Stroh-Wallins (2010) 

Och Rathjes (2012) studier visar att äldre generationer inte alltid uppfattar de nyare 

svordomarna som lika starka som yngre uppfattar dem. Lärare bör således vara insatta i 

elevernas upplevelser av styrkan i ordens tabu. Det kan även handla om ord på andra språk än 

engelska som lärare inte förstår kontexten kring. Det är således viktigt att lyssna på eleverna 

och förstå vad deras uppfattning av uttrycken är. 

 

7.1 Studiens svagheter 
Eftersom resultatet i denna studie helt och hållet bygger på den analys som gjorts av tidigare 

forskning kan studien inte anses ge en komplett bild av hur engelska svordomar lånats in i det 

svenska språket och vilka inhemska motsvarigheter av engelska svordomar det finns i 

svenskan. I synnerhet är resultatet kring den andra frågeställningen ofullständigt. En 

anledning till detta är att endast de svordomar som omnämns i de tidigare studierna 

behandlas. Många av de svordomar som omnämns har svenska motsvarigheter som inte kan 
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skrivas ut eftersom det inom ramarna för denna studie inte finns något vetenskapligt belägg 

för det, men som många läsare sannolikt känner igen och kanske till och med använder 

själva. För att resultaten i studien ska kunna styrkas och utvecklas vidare krävs en bredare 

undersökning där alla de svordomar som omnämns såväl som dess motsvarigheter tas i 

beaktande. 

Ytterligare en svaghet, som visserligen ligger i linje med ovannämnda problem, är att 

materialet som används i denna studie är för litet för att kunna användas till att dra allt för 

konkreta slutsatser. Detta förklaras mer ingående i metoddiskussionen i avsnitt 2.1, men 

kontentan är att den systematiska litteraturstudien inte är den optimala metoden för att 

besvara de valda frågeställningarna. 

Bristen på konkreta resultat kan dock inte enbart anses ligga i utförandet av studien. Om en 

svensk motsvarighet till Ofcoms (2016) undersökning funnits där ett betydligt större antal 

svordomar funnits med som utgångspunkt för materialinsamlingen hade en jämförelse mellan 

specifika ord varit mer lättillgänglig. Om större och fler svenska studier kring unga respektive 

äldres olika uppfattningar av svordomar funnits hade fler slutsatser kunnat dras om lånordens 

inverkan.   

En faktor som i denna studie inte tas i beaktande är det faktum att svordomar kan vara 

uppbyggda på olika sätt i svenska och engelska. Att sammansatta ord kanske är en vanligare 

ordformation i Sverige än i Storbritannien skulle absolut kunna ha inverkan på studiens 

resultat. En diskussion kring detta får inte plats inom ramarna för denna studie, men hade 

sannolikt kunnat bidra med nya insikter.  
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