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Denna uppsats berör ungdomars användning av och attityder till svordomar. Genom en litterär vetenskap-

lig bakgrund och en empirisk undersökning bland elever under senare skolår och skolpersonal, presenteras 

här kunskap om begreppet svordomar ur flera olika perspektiv. Egna erfarenheter, samtal med lärare och 

elever, visar att det finns ett genuint intresse för detta forskningsområde, speciellt då många ungdomar 

använder sig av svordomar i sitt dagliga språk. 

Varför jag valde att forska kring detta område beror på att jag personligen alltid haft ett visst intresse för 

svordomar och dess bruk. Var kommer de ifrån och vad är historien bakom svordomar? Framför allt finns 

det hos mig en nyfikenhet kring ungdomars syn på, användning och attityder gentemot svordomar i da-

gens skola. Dessutom är jag även intresserad av olika aspekter berörande svordomsundervisning i skolan. 

Som blivande språklärare anser jag att det är viktigt att vara insatt i ämnet, då svordomar är en del av vårt 

språk. 

 

I inledningen presenteras syftet med undersökningen och frågeställningen. Bakgrunden, som följer däref-

ter, ger en beskrivning och kunskap om svordomar ur flera olika perspektiv. Detta efterföljs av en utförlig 

presentation om arbetets genomförande och metoder. Här beskrivs bland annat datainsamlingen, respon-

denter, kvalitativa/kvantitativa metoder och informationssökning. Både inledningen och bakgrunden har 

underrubriker som underlättar läsaren i orienteringen. Efter detta kommer resultatet av undersökningen 

som presenteras främst i diagramform med underrubriker namngivna efter frågorna i enkäter-

na/intervjufrågorna. Detta efterföljs av en sammanfattande resultat- och metoddiskussion, samt ges för-

slag till fortsatt forskning. Avslutningsvis finns en litteraturförteckning och bilagor med enkät och inter-

vjufrågorna. 

 

Ljung (2006, s. 7) säger att: ”den som verkligen vill behärska ett annat språk klarar sig inte utan en viss 

kunskap om kraftuttrycken”. Syftet med den empiriska delen, som sker genom intervjuer och enkäter be-

rörande skolpersonal och elever under senare skolår, är att finna svar på frågor berörande hur ungdomars 

användning av och attityder gentemot svordomar ser ut idag. Meningen är att även skolpersonalens in-

ställning till dessa frågor tas i hänsyn och samt i viss mån även föräldrarnas påverkan, fast det är eleverna 
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som är huvudobjekt i denna undersökning. Syftet är även att skolpersonalen (och hela den berörda skolan 

i undersökningen) skall få ta del av denna undersökning och få kunskap om hur bruket av svordomar ser 

ut hos dem. 

Huvudfrågorna som jag vill få besvarade i min undersökning är 

 Vilka attityder har ungdomar idag till olika svordomar? Det vill säga varför svär ungdomar och vilka 

ord uppfattar de som särskilt grova? 

 Hur ser attityderna gentemot undervisning kring ämnet svordomar i skolan ut? 

 Vilka svordomar använder ungdomar? 

 Förekommer skillnader mellan pojkar och flickor inom dessa frågor? 

 

 

Det finns dokumenterat på papyrusrullar skrivna för över 3000 år sedan, vad man då kunde kalla för den 

tidens svordomsuttryck. Ett exempel på detta är papyrustexten från strejken i Tebe (ca 1100 f.Kr.), som 

lyder ”Vid den Härskare vars makt är större än döden” (Ljung, 2006, s. 12). Detta uttryck kanske inte an-

ses som en svordom idag, men på den tiden fick uttryck som detta bara användas vid högtidliga tillfällen 

av utvalda personer och den motsvarar faktiskt senare tidens kristnas vanhelgande av Gud, att missbruka 

Guds namn. Det mest berömda citatet från bibeln om att svära, är det andra budordet som lyder ”Du skall 

inte missbruka Herrens, din Guds namn” (Ljung, 2006, ss. 11-21). Hellquist (1918, ss. 49-66) skriver att 

man under medeltiden ofta svor vid Kristus, Guds namn eller någon av helgonen. 

Hellquist (1918, ss. 49-66) säger att de flesta svordomar handlar oftast om djävulen eller hans boning, och 

uppstod under reformationstiden. Dessa svordomar lever kvar än i dag och härstammar från ord som: 

djävulen (djäfvul, diaevwel), fan (fanden, fänden), helvete (hälvite). Dock ansågs ordet djävul som farligt att bruka, 

därför ersattes den ofta av omskrivningar som: jäkel, sjutton, attan o.s.v., och dessa omskrivningar är uttryck 

som används ännu i dag (Ljung, 2006, ss. 30-33). Dock kan det vara svårt att förstå hur ovan nämnda 

omskrivningar uppstår. När det kommer till orden sjutton och attan, så säger Hellquist (1918, ss. 61-62) att 

dessa ord är räkneord (sjutton och aderton) som härstammar från fullständiga fraser, som exempelvis ränn för 

attan tusend böflar. 

På 1600-1700-talet började ord som motsvarar dagens knulla förekomma, men även ord för avföring och 

könsorgan. Hur länge dessa ord har förekommit i svenskan vet man inte, då de framför allt användes 

inom talspråket (Ljung, 2006, ss. 30-33).  
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Ett exempel på hur svordomar kan uppstå, har man funnit genom att utföra ett experiment med schim-

panser som fått lära sig teckenspråk. Där har det visat sig att de har på eget bevåg hittat på svordomar, 

bildade av negativa uttryck, utan att någon har lärt dem det. Schimpanserna har bl.a. sagt: Dirty monkey! 

(smutsiga/snuskiga apa!) och You green shit! (din gröna skit!). Därmed kan man sluta sig till att svordomar 

är lika gamla som själva språket (Ljung, 1986, s. 13). 

Ord urvattnas med tiden och ett exempel på detta är ordet knulla, som år 1967 skapade en mindre folk-

storm när det nämndes i tv, men som idag inte väcker mycket uppmärksamhet (Zenkert, 2007). Även de 

religiösa svordomsordens betydelse har urvattnats, då det nästan inte är någon som längre reagerar om en 

filmrecensent säger i tv ”det är en jävligt bra film”. Dessa religiösa svordomar används oftast i dag som 

förstärkningsord (Doggelito & Kotsinas, 2004, s. 16). Om framtiden fastslår Kotsinas (1994, s. 178) att det 

är omöjligt att sia om hur språket då kommer att se ut, det vore som att försöka förutspå vad som kom-

mer att ske i framtiden. 

 

Ordet tabu härstammar från polynesiska tongaspråket, där det betyder förbjudna ord och företeelser 

(Ljung, 2006, s. 38). De tabubelagda orden finner man framförallt inom följande områden: sex och köns-

organ, religion, avföring, döden, handikapp, prostitution, kriminalitet och narkotika. Även om orden anses 

vara tabubelagda, betyder det inte att de per automatik handlar om svordomar (Andersson, 1985, ss. 78-

83). Även Ljung (1984, s. 29) säger att de tabubelagda orden oftast består av sexuella/religiösa företeelser 

eller ord för avföring. Han säger att när det rör sig om sexuella företeelser, är inte ord som t.ex. älska eller 

penis svordomar, utan de vulgära varianterna av dessa ord som t.ex. knulla och kuk. Kotsinas (2003, s. 153) 

håller med Ljung och säger att just sexorden är dagens fula ord i vårt språk. Andersen, Hasund och Sten-

ström (2002, s. 72) säger även de att tabubelagda ord oftast hänvisar till sex eller könsord. Svordomar och 

tabubelagda ord är inte samma sak (fast de är besläktade), fast det är just tabubeläggandet som ger svor-

domar dess kraft (Einarsson, 2004, s. 123). 

Religiösa ord används fortfarande mycket flitigt i vårt språk när vi svär. Dock anses inte längre dessa ord 

vara särskilt tabubelagda, då människorna idag inte är rädda för en himmelsk vedergällning eller något dy-

likt. Dessutom används orden jävel, jävlar, jävlig och fan istället för det gamla ordet djävul och användnings-

området är heller inte detsamma i dag (Ljung, 1984, ss. 29-30). De flesta religiösa svordomar har alltså 

med tidens gång förlorat sin tabubelagda laddning. Dagens fula ord kommer i framtiden inte längre vara 

tabubelagda, då nya fula ord kommer att dyka upp (Ljung, 2006, s. 38). Det är dock det förbjudna och 

tabubelagda som ger svordomarna mer kraft (Lindström, 2002, ss. 163-164). 
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Vad är då fula ord och vad är svordomar? Ju mer man läser om detta, desto mer upptäcker man hur oense 

de skribenter som skriver om ämnet är. Det verkar inte finnas någon klar definition kring vad som är 

svordomar och vad som bara är fula ord. Dock skall jag försöka att definiera begreppet så bra det går ge-

nom att presentera vad olika forskare har att säga om detta. 

För att förstå komplexiteten kring vad som egentligen är en svordom, finns ett citat som med få ord för-

klarar detta: ”Egentligen är varken språket eller dess ord fula, utan det är vi människor med våra bedöm-

ningar och betraktelser som avgör vad som blir fult språk, som svordomar” (Andersson, 1985, s. 29). 

Lindström (2002, s. 176) säger att det som gör orden fula har inte med ordens utformning eller ljud att 

göra, utan att det är innehållet och betydelsen som avgör detta.  

Ljung (1984, s. 13) skriver att det är svårt att precisera vad som egentligen är svordomar. Han nämner att 

de mest typiska svordomarna i svenskan anses vara utropen fan!, jävlar! och skit!. Jay (2000, s. 9) definierar 

svordomar som känslomässiga kraftfulla uttryck, som offensiva ord (t.ex. fuck, shit) och/eller uttryck som 

är menade att utgöra skada på någon genom att denne uppfattar det som en förolämpning (t.ex. dra åt 

helvete). Fula ord kan användas både som svordomar eller för att beteckna något. Exempelvis kan utropet 

skit! vara ett uttryck för ens sinnesstämning och behöver nödvändigtvis inte vara en svordom (Ljung, 

2006, s. 36). Einarsson (2004, s. 124) säger att vi har fem grundsvordomar i svenskan helvete, fan, satan, djä-

vulen/djävlarna och förbanna, dock nämner han inte ord som exempelvis hora och fitta eller engelska låneord 

som fuck och shit.   

Ett språk har vissa gällande svordomsformler. Exempelvis är inte orden: gå, dig och göm några svordomar, 

men uttrycket gå och göm dig! ser man däremot som en svordom, då det rör sig om en ovänlig uppmaning 

(Ljung, 1984, ss. 25-27). Detta påstående ökar komplexiteten kring vad en svordom egentligen är, speciellt 

då de flesta ord kan ombildas till svordomar. Jag håller med om att uttrycket gå och göm dig! är en ovänlig 

uppmaning, däremot kan jag inte se att det rör sig om en svordom. Detta styrks av Anderssons definition 

ovan.  

 

Under 1500-talet började framförallt katolikerna bruka ett annat ord för prostituerad, för att visa sin ilska 

eller sitt missnöje. Det var nu ordet hora uppkom, vilket fortfarande är en mycket populär svordom (Ljung, 

2006, ss. 28-29). Ordet hor användes för äktenskapsbrott i bondesamhället förr i tiden, medan i början av 

1900-talet användes ordet hora endast för att benämna prostituerade. Att hora är en frekvent förekomman-

de svordom bland ungdomarna idag, beror delvis på influenser från andra kulturer som förts till Sverige 

(Lindström, 2002, s. 173). 
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Även om ordet hora för många äldre människor är förknippat med ’lösaktig kvinna’ eller ’prostituerad’, så 

är det inte alla som lägger samma betydelse i detta ord. Användaren idag kan lika väl mena med ordet hora 

att den omtalade bara är en osympatisk person och att ordet används för att t.ex. dumbom eller kossa inte 

räcker till. Intressant är att hora används både av pojkar och flickor, och kan dessutom vara riktat åt både 

pojkar och flickor (Kotsinas, 2003, ss. 150, 152). Kotsinas skriver om bruket av grova svordomar, exem-

pelvis ordet hora att:  

Många ungdomar säger också att de enbart använder orden i sammanhang där de inte 

missförstås, dvs. där mottagaren vet att ordet är en grov överdrift. Man tar till det fulaste 

ord man kan för att riktigt få utlopp för sina starka känslor (Kotsinas, 2003, s. 152).  

Eliasson (1999) kom fram till i sin undersökning om fula personbenämningar, som utfördes i en nionde-

klass, att det endast var ordet hora som inte hade fått en enda markering i graderingen som ett positivt ord. 

I undersökningen framgick att samtliga andra fula personbenämningar hade graderats av minst en eller ett 

par procent av eleverna som ett positivt ord.  Slutsatsen av detta är att ordet hora var den grövsta person-

benämningen. Även Blombergs (2003) undersökning styrker detta eftersom det framkom att av 45 olika 

kränkande könsord, så var det ordet hora som fick flest röster av eleverna i samtliga årskurser (år 7 till 9) 

som det mest kränkande ordet. 

 

Det finns idag flera områden där svordomar används. Här nedan följer en indelning av svordomar uppde-

lade i 12 olika typkategorier: Utrop av irritation (Fan!) (vanligaste kategorin), Eder (Ta mig fan!), Ovänliga 

uppmaningar (Dra åt helvete!), Stående förolämpningar (Du knullar din mamma!), Förbannelser (Fan ta dig!), 

Ogillande (Jag vill inte ha den där jävla bilen!), Bejakande (Det kan du ge dig fan på!), Förnekande (I helvete heller!), 

Extra betoning (Så kom det plötsligt fram en jävla gubbe!), Förstärkningsord (Det var en jäv-

la/helvetes/förbannat/satans bra film vi såg igår!), Förstärkning av frågeord (Vem fan har sagt det?), Skällsord (Din 

jävel!) (Ljung 2006, ss. 40-61).  Tar man en närmare titt på Ljungs olika svordomstyper, så upptäcker man 

att många av dem går in i varandra. Med detta menar jag att exempelvis en extra betoning kan lika väl fun-

gera som ett förstärkningsord eller att stående förolämpningar lika väl kan fungera som skällsord. Dessut-

om kan någon exempelvis säga fan vilken bil du har, där ordet fan både kan antyda ett ogillande eller fungera 

som ett positivt förstärkningsord. Ljungs kategorisering gör det emellanåt svårt att veta var en viss svor-

dom egentligen hör hemma, speciellt om man använder sig av svordomar omedvetet, som en naturlig del 

av språket. Detta stärks av Andersen et al. (2002, ss. 64-69), som har indelat svordomar i endast tre kate-

gorier, där de för ihop vissa typkategorier som t.ex. utrop av irritation, förnekande och bejakande under en 

och samma kategori. Huvudsaken är dock att människor känner till att svordomar kan användas för att 

uttrycka olika sinnestillstånd eller för att förstärka något man säger. 
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Svordomstyperna fungerar i ett samspel med svordomsmotiven där typen av svordomar avgör vad använ-

daren vill förmedla för känsla eller budskap och svordomarnas motiv bestämmer vilken kategori av svor-

domar som används för att förmedla dessa uttryck (Ljung 2006, ss. 40-83). Motiven kan vara religiösa (fan, 

djävlar), skatologiska (skit, piss, arsle) eller vara bundna till könsorgan (fitta, kuk, pung), samlag (knulla), so-

domi (som egentligen betyder analsex och innefattar uttryck som lika väl passar in under skatologiska-

/samlagsmotiv (Ta dig i arslet!) och till sist mammamotivet (morsknullare) dit även pappamotiven hör. Även 

andra svordomsmotiv finns som prostitution (Jävla hora!), sjukdomar (Jävla dampunge!), döden (Sug min kuk 

och dö!), onani (Gå hem och runka med dig!) och vissa djur (Ditt jävla svin!) (Ljung 2006, ss. 62-83). 

 

Många olika kulturer möts i dagens Sverige, vilket leder till att vi både genom massmedier och via direkt 

kontakt får många språkliga influenser från andra länder, vilket innefattar bl.a. svordomar (Kotsinas, 2003, 

s. 157). Vi har med andra ord lånat många svordomslånord från andra kulturer som vi ofta använder oss 

av i vårt eget språk utan att översätta dem. 

De två vanligaste svordomslånorden kommer från engelskan och det är orden fuck och shit. Framförallt 

ordet fuck används mycket bland ungdomar idag, som i fuck you (knulla dig, fan ta dig, i helvete heller, dra 

åt helvete), fuck off (dra åt helvete, stick), vilken fucking jävla idiot (vilken satans jävla idiot). Dessa engelska 

uttryck/ord går inte att översätta ordagrant till svenska, då vi exempelvis inte använder oss av att knulla dig 

(fuck you). Intressant är att vi reagerar starkare på det svenska ordet knulla än på det engelska ordet fuck, 

förmodligen för att fuck används betydligt mer i Sverige än ordet knulla (Doggelito & Kotsinas, 2004). Det 

unika med svenskan är bl.a. att det inte finns några samlagsord som svärord. Även om danskan och nors-

kan har motsvarigheter till engelskans fucked up så finns inte detta inom svenskan. (Lindström, 2002, s. 

168). På andraplats kommer engelskans shit, som motsvarar svenskans skit (Ljung 2006, s. 37). I svenskan 

använder vi ofta det engelska ordet shit vid utrop av glädje eller förvåning, noteras bör att ordet uppfattas 

som betydligt grövre i engelskan än i svenskan (Lannvik 2006, s. 32). Även Einarsson (2004, s. 126) säger 

att shit används ofta av ungdomar och påpekar samtidigt att ordet fuck inte används så ofta.  

 

De flesta människor som använder svordomar kan räkna upp ett flertal tillfällen då de aldrig skulle svära. 

Intressant, rent historiskt, är att läsa att Ljung (1984, s. 13) skrev att detta förhöll sig så redan för över 20 

år sedan. På den tiden skulle man inte svära inför barn och gamla. Utöver det nämner Ljung vissa platser 

där svordomar skulle undvikas, såsom på arbetsplatsen eller i tunnelbanan! Även jag har hört många män-

niskor säga under årens lopp att man inte skall svära så att barn hör, eller att man skall vårda sitt språk när 

man talar med gamla människor. Däremot har jag tusentals gånger hört människor svära på tunnelbanor, 

bussar och spårvagnar. Svordomar förekommer även på arbetsplatser, dock beror det mycket på vad det 
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är för arbetsplats det rör sig om. Själv har jag haft ett trettiotal anställningar på varierande arbetsplatser 

och kan intyga att svordomar förekom frekvent inom industrin, storkök, transport o.s.v. Däremot har jag 

sällan hört en lärare svära i klassrummet, eller en barnskötare inför barngruppen. Så beroende på vilken 

arbetsmiljö det rör sig om, påverkar den förekomsten av svordomar. Andersson (1985, s. 31) nämner även 

att det förmodligen är sällan en elev hör en lärare svära och att det dessutom kanske inte är tillåtet att an-

vända sig av svordomar i klassrummet, något som även kan gälla i hemmet. Einarsson (2004, s. 127) skri-

ver att de flesta barn får höra i skolan (om inte redan tidigare) att ”det är fult att svära”, och berättar att 

det ibland inom skolan (och hemmet) förekommer ekonomiska sanktioner mot svärande barn, då de ex-

empelvis får böta en summa till klasskassan.  

Det finns de som säger att barn borde förhindras från att svära. För att detta skall vara möjligt, måste vi 

först lära barnen vilka ord som är svordomar och sedan förbjuda dem från att använda dem (Jay, 2000, ss. 

253 & 256). Under min tid som barnskötare fick jag ofta höra från föräldrar att de har försökt att förbjuda 

sina barn att använda svordomar, men att förbudet inte har haft någon annan effekt än att barnen har lärt 

sig vilka ord som är svordomar och tabubelagda. Jay (2000, s. 255) säger att man exempelvis skulle kunna 

eliminera svordomar som uttryckte känslor, så skulle människor uppfinna nya ord för att uttrycka detta, 

och vem säger inte att dessa ord skulle uppfattas som svordomar? 

Det finns regler för när man inte får svära och ett klassiskt exempel på detta är talesättet ”svära i kyrkan”. 

Intressant är att det uppnås en betydligt högre effekt om man svär vid ett tillfälle då det absolut inte anses 

lämpligt. Det finns de som aldrig svär, eller i alla fall påstår att de aldrig gör det. Dock är det ganska vanligt 

bland dessa inte svärande att använda sig av eufemismer, som t.ex. Järnvägar! och Hälsingland! istället för; 

Jävlar! och Helvete! (Ljung 1984, ss. 14-16). 

 

Svordomar förknippas ofta med obildning eller att personen anses ha ett torftigt språk, dessutom ses 

språket som inkorrekt (Ljung 1984, ss. 19-20). Det finns dock ingenting som tyder på att bruket av svor-

domar har att göra med att personen i fråga är lat eller saknar ett ordförråd. När en människa inte känner 

till ett visst ord, så ersätter denne inte detta ord med en svordom. Människor svär eftersom neurologiska, 

psykologiska och sociokulturella krafter framtvingar dem att svära, och inte för att de inte kommer på nå-

got annat att säga (Jay 2000, ss. 253, 259). 

Svordomar förser oss med information om brukarens känslor och emotionella tillstånd på ett sätt som 

andra ord inte kan göra, exempelvis genom att på ett effektivt och direkt sätt uttrycka ogillande, hat eller 

åtrå. Ett språk utan känslor är inte mer normalt än en person utan känslor, och därför är just svordomar 

viktigt för språket. Myten om att svordomar inte skulle vara ett språk är en lögn, eftersom svordomar ex-

empelvis har både en semantisk och en syntaktisk mening (Jay 2000, ss. 253-255). 
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De flesta av oss, förmodligen alla, känner till olika svordomar, men att det dock inte är alla som brukar 

dessa ord och uttryck. Vi människor lär oss inte bara ett språk, utan flera variationer inom det egna språ-

ket. Ungdomar kanske talar på ett visst sätt hemma, bland föräldrar och med andra vuxna. Sedan har 

många ett annat språk i skolan, det vill säga klassrumsspråket och språket vi använder när vi talar med våra 

kamrater. Just språkinlärningen tillhör en viktig del av socialisationen (Andersson 1985, ss. 30-35). Vi blir 

oftast könsrollspräglade redan innan vi fötts, där pojkar respektive flickor förväntas att bete sig och tala på 

ett visst sätt. Personer i barnets omgivning (ofta omedvetet) för över olika könsrollsschabloner vidare till 

dem, en pojke vill efterlikna andra pojkar/män och en flicka vill vara som andra flickor/kvinnor. Kvinnan 

skall (traditionellt sätt) ansvara för fostran med kraven på sig att hon skall vara moraliskt ren, vilket inne-

bär bl.a. att det är besvärande om en kvinna använder sig av svordomar, då barn skall beskyddas från detta 

ordbruk. Svordomar används främst av män, där den äventyrliga och grova mansrollen tillåter detta, me-

dan den moraliskt rena kvinnorollen förbjuder dem från att använda svordomar. Givetvis för vi vidare 

dessa attityder till våra barn, generation efter generation (Einarsson & Hultman, 1984, ss. 14-25).     

Svordomar är till för att såra någon eller för att uttrycka sina känslor. Ungdomar i dag är inte rädda för att 

visa att de använder svordomar. Anledningen till att man svär inom sin kamratkrets är att man visar sin 

grupptillhörighet på det viset (Zenkert 2007). Speciellt bland pojkar förknippas svordomar i vissa kretsar 

med positiva egenskaper. Svordomarna kan vara ett sätt att visa sin självständighet och kraftfullhet. Med 

hjälp av språket kan man visa vilka grupper i samhället man identifierar sig med. Om det i gruppen före-

kommer ett visst användande av svordomar, tar sig ofta personen som vill identifiera sig med gruppen till 

sig av deras språkbruk (Ljung 1984, s. 19). Jonsson (2007, s. 265) nämner att förbjudna ord används av 

pojkar för att visa sin maskulinitet och för att bevara relationen med sina vänner. Kotsinas (2003, s. 171) 

säger att det inte finns några större skillnader mellan pojkars och flickors användning av svordomar. Detta 

kan kännas motsägelsefullt då Kotsinas (1994, s. 121) i en undersökning kom fram till att pojkar svor mer 

än flickor. Hon fastställde även i samma undersökning att ungdomar i grundskolan svor mer än gymnasie-

elever. Även Andersen et al. (1999, s. 81) kom fram till att pojkar använder svordomar 5,4 gånger per 1000 

ord och flickor 3,4 gånger per 1000 ord, vilket bevisar att det förekommer skillnader könen emellan.  

Det kan vara tufft att svära inför sina kamrater, dessutom är det kanske ingen som påpekar att det är fult 

eller förbjudet att göra så. Detta innebär att miljön där svordomar används, har stark påverkan på svor-

domars användning (Andersson 1985). Jonsson (2007, s. 114) skriver att användandet av grova ord blir 

oskyldigare om de riktas mot en vän, för då menar man inget illa, vilket även Jay (2000, s. 10) bekräftar när 

han skriver att svordomar kan ha en positiv eller en negativ inverkan. 

Det går att avväpna vilken svordom som helst, genom att göra ordet till sitt eget. Exempelvis ord som 

svartskalle och blatte, används numera även av svenska invandrare själva, orden förlorar på så sätt sin posi-

tion som nedsättande (Lindström, 2002, s. 174). 
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Davidsson & Svensson (2004) kom i sin undersökning fram till att svordomar är en del av barnens var-

dagsliv och att de använder sig av svordomar för att försvara sig, skälla på någon, skämta, såra någon, ut-

trycka ilska och för att markera sin grupptillhörighet. De nämner även att familjen påverkar barnens bruk 

av svordomar. Assarsson & Göransson (2005) kom i sin undersökning fram till att ungdomar använder sig 

av svordomar eftersom det ger mer tyngd åt det som sägs. De påstår även att ungdomarna inte ansåg det 

godtagbart att bruka könsord, men att de gjorde de ändå. Lindström (2002, s. 165) bekräftar detta och sä-

ger att orsaken till att vi använder svordomar beror på att de uppfyller vissa sociala funktioner. 

Jay (2000, ss. 253, 257) vill slå hål på en myt om att svordomar är ett problem framför allt hos ungdomar, 

och säger att åldern inte har med svordomsbruket att göra, utan att det är kontexten som gör att många 

har denna uppfattning. Med detta menar han att ungdomar svär mycket mer öppet än vuxna, oavsett vil-

ken kontext (exempelvis miljö eller situation) de befinner sig i. 

 

I en artikel av Hadenius nämndes att när rektorer i 20 länder hade tillfrågats om svordomar förekom inom 

skolmiljön, så var det flest rektorer från Sverige som ansåg att svordomar förekom ofta enligt en under-

sökning gjord av OECD. Dessutom svarade de svenska skolledarna att 85 % av eleverna svor varje 

vecka/dag, medan genomsnittssiffran för de 20 länderna låg på 29 %. Överraskande var att i samma un-

dersökning tillfrågades eleverna om de blivit retade eller fått ta emot glåpord, och här var siffrorna om-

vända. Det visade sig att 11 % av eleverna i Sverige hade blivit utsatta för detta, medan genomsnittssiffran 

för alla länder låg på 25 %. På grund av detta resultat, ställer sig skribenten frågan om svordomar egentli-

gen är så kränkande? (Hadenius, 2007, s. 3). Dahl (2007) refererar till skolminister Jan Björklunds uppre-

pade påståenden om ”att svenska skolor har det ’grövsta’ och mest kränkande språkbruket’ i världen alter-

nativt den industrialiserade världen”, och nämner att Björklund hänvisar till en undersökning genomförd 

av OECD. 

Erlandsson, Frost & Karlsson (2003, ss. 83-85) efterlyser en rejäl debatt angående ungdomars råa språk-

bruk gentemot varandra i skolorna i dag. De menar att toleransnivån för ungdomarnas kränkande språk-

bruk är alldeles för hög på skolorna. De säger även att all personal inom skolan skall ha klara gemensam-

ma regler gällande ungdomars språkbruk. Nolltolerans borde införas i användandet av kränkande språk 

anser de och föreslår att lärare, elever och föräldrar engagerar sig gemensamt och diskuterar regler och 

påföljder. De menar även att skolan bör arbeta med värderingsövningar regelbundet, eftersom de anser att 

temadagar och dylikt bara hjälper för stunden (Erlandsson et al. 2003, ss. 83-85). 

Ljung (1984, s. 13) skriver att svordomar ofta fungerar bra när man vill såra någon, få någon ledsen o.s.v. 

och enligt honom spelar svordomar den viktigaste rollen som den aggressiva metoden. Davidsson och 
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Svensson (2004) skriver att svordomar kan vara ett problem i skolmiljön, speciellt när de används i syfte 

att kränka eller mobba någon. 

I Sverige har vi yttrandefrihet, det vill säga att en elev kan exempelvis inte åtalas om han/hon kallar sin 

kamrat för hora. Dock är det straffbart att använda sig av ord som av mottagaren uppfattas som ett hot 

eller en kränkning. Det har höjts röster som vill att vissa ord helt och hållet borde förbjudas skriver Arns-

tad (2007, s. 12). Om man betänker att Bäckman (2005) i sin undersökning kom fram till att hora är det ord 

som oftast används i nedsättande syfte mot flickor, kan det vara ett av orden Arnstad har i åtanke. 

 

I skolverkets undersökning (2006) svarade 86 % av eleverna och lärarna i år 7-9 att det förekom grova ord 

och svordomar i skolan. Anmärkningsvärt är att resultaten mellan elever och lärare i andra årskurser inte 

stämmer överens med varandra, men att de gör det i år 7-9. Vad detta beror på, framkommer inte i skol-

verkets undersökning. Deras undersökning visar ett det är stora skillnader mellan olika årskurser gällande 

användandet av grova ord och svordomar. Undersökningen visar bl.a. att eleverna i år 7-9 brukar flest 

svordomar och grova ord.  

Enligt skolverket (2006) utsätts fler elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan för kränkande behandling än 

för mobbing. Det finns med andra ord en grupp elever som blir kränkta av andra elever varje vecka, men 

de upplever inte kränkningarna som mobbing. Att kränkningar förekommer via andra medier, t.ex. SMS, 

e-post och chatt är lika vanligt som att bli utsatt för fysiskt våld.  

I skolverkets undersökningar (2006) visar det sig att var fjärde grundskolelärare har blivit utsatt för våld, 

trakasserier eller hot under det senaste året på skolan och tydligen är siffran oförändrad sedan 1997. Det är 

för det mesta elever som står för trakasserierna och mest utsatta är lärarna som undervisar i årskurs 7-9. 

 

I Lpo 94 står det, under skolans värdegrund och uppdrag, att ”Ingen skall i skolan utsättas för diskrimine-

ring på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funk-

tionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande be-

handling skall aktivt motverkas.” Användandet av svordomar kan förekomma inom samtliga områden i 

detta citat. Det innebär att det är förbjudet att använda sig av svordomar om man avser att diskriminera 

eller kränka en person. Det är även skolans uppdrag att motverka att detta förekommer. Under normer 

och värden i Lpo 94 står det att ”Skolan skall sträva efter att varje elev… respekterar andra människors 

egenvärde… tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling…”, men även 

att läraren skall ”uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling…”. 
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Datainsamlingen skedde med hjälp av en intervjumodell, för skolpersonal, och genom en enkätundersök-

ning där eleverna fick besvara ett antal frågor (se bilaga 1 och 2). Innan enkäterna delades ut, skedde en 

kort genomgång av frågorna för att förtydliga deras innehåll (se bilaga 1). I genomgången informerade jag 

eleverna om vad detta var för undersökning och om vikten av att svara sanningsenligt. Dessutom utfördes 

enkätundersökningen under lektionstid, för att få en hög svarsfrekvens. Någon pilotundersökning genom-

fördes inte, eftersom jag bedömde både intervjufrågorna och enkätfrågorna vara klara och entydiga. I en-

käterna hade eleverna fyllt i sitt kön, medan vilken årskurs eleverna läser, nedtecknades efter insamlandet 

av enkäterna. Intervjufrågorna var utformade för att ge svar på de frågor som krävdes för detta arbete och 

för att fungera som ett komplement till enkätfrågorna. 

Flera av enkätfrågorna och intervjufråga 1 innehåller svarsalternativ som skall graderas med reella tal. 

Dock rör det sig inte om siffror, utan gradering sker med verktygen: ofta, ibland, sällan eller grov, medel, 

svag. Denna typ av gradering förekommer inom många forskningsområden och leder till frågor som: Hur 

ofta är ofta? Hur svagt är svag? o.s.v. Svaret på dessa frågor är ganska enkelt, då det är helt upp till indivi-

den själv att avgöra vilken mängd eller styrka de olika påståendena har. Däremot går det inte att framställa 

en färdig skala för ord som grovt eller svagt, för då måste man ha en god referensram som fungerar för 

ändamålet. Därför kan man inte tolka alla svar i detta arbete som 100 % korrekta, eftersom vi som indivi-

der har olika sätt att värdesätta innebörden i reella tal. 

 

Enkätundersökningen sammanställdes genom framställningen av sju olika resultatdokument. Uppdelning-

en utfördes så att pojkar och flickor i respektive årskurs fick sitt eget resultatdokument, dessutom fram-

ställdes ett resultatdokument med samtliga elevers svar. Resultatdokumenten har samma innehåll som en-

käterna, skillnaden är att samtliga svar inom den berörda gruppen är sammanställda på en egen blankett. 

Ovanstående resultatdokument sammanfattas under enkätresultat (4.2), dessutom tillkommer tabeller. 

Intervjufrågorna som mestadels bestod av öppna frågor, jämfördes med varandra och sammanställdes på 

ett övergripande resultatdokument. Svaren jämfördes sedan med enkätresultaten (kap. 4.2) och en slutgil-

tig sammanfattning finns att läsa under intervjuresultat (kap 4.3). Antalet svar på en viss fråga ansågs inte 

nödvändigt att ange i procentsatser, då endast 5 respondenter deltog i intervjuerna. 
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Denna undersökning var av både kvantitativ och kvalitativ art. Eftersom enkätundersökningen var den 

viktigaste datainsamlingsmetoden, då den var i direktkontakt med ungdomarna, valdes den kvantitativa 

metoden i huvudsak för att kunna göra en större undersökning mer tidseffektivt. Dessutom gav en kvanti-

tativ metod möjligheten att mäta resultaten och omforma dessa till siffror och mängder, och gav en möj-

lighet till att analysera resultaten statistiskt. Dock var det ibland svårt att klargöra om en fråga är av kvalita-

tiv eller kvantitativ art, då metoderna ibland flyter in i varandra, vilket exempelvis gällde intervjufråga 6 (se 

bilaga 2) och enkätfråga 9 (se bilaga 1). Detta var i sig inte en nackdel, eftersom en kombination av båda 

metoder resulterade i att de kompletterade varandra och gav en mer översiktlig bild av läget/resultatet.  

I intervjumodellen hade respondenterna möjlighet att besvara frågorna på ett fritt formulerande sätt. Det 

gällde frågorna: 2, 3c, 5, (6), 7, 8, 9, 10, 11 och 12 (se bilaga 2). Övriga kvalitativa drag var att i en intervju 

kunde både intervjuaren och respondenten fördjupa sig i vissa frågor och/eller ställa följdfrågor som bi-

drog till mer förståelse i varför respondenten svarade på ett visst sätt. En av lärarna valde att besvara frå-

gorna skriftligt, vilket inte påverkade kvalitén eftersom svaren var utförligt utformade. Kvalitativa variabler 

som förekom berörde kön, yrke och vilka ämnen lärarna undervisar i. Frågorna: 1, 3 a/b, 4 och 6 (se bila-

ga 2), hade däremot mer kvantitativa drag. Den kvantitativa variabeln hur länge de hade arbetat som lärare 

förekom under fråga 7 (se bilaga 2). 

I enkätundersökningen var frågorna 1-9 (se bilaga 1) av kvantitativ art, då eleverna hade färdiga svarsalter-

nativ att välja bland eller för att frågorna krävde ett fast svar. Enkätfrågorna gav inte någon möjlighet till 

följdfrågor, diskussioner eller fördjupningar. Den kvantitativa variabeln som förekom i enkäterna, var frå-

gan om elevernas ålder, dessutom tog undersökningen hänsyn till den kvalitativa variabeln elevens kön. 

Däremot hade fråga 9 (se bilaga 1) bland enkätfrågorna även kvalitativa egenskaper, eftersom denna fråga 

krävde ett fritt formulerande svar. 

 

Sökning av material i form av böcker, artiklar, uppsatser och övriga informationskällor inom ämnet har 

gjorts på Internet. De sökord som har använts är: svordom, svordomar, ungdomsspråk, ungdomars språk, 

klassrumsspråk, fult språk, fula ord, kränkning, swearwords, dirty words. Den huvudsakliga sökningen har 

skett genom andrahandssökning, alltså genom litteraturförteckningar i böcker, artiklar och uppsatser. 
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Respondenterna i arbetets undersökningsdel kom från en högstadieskola i Ulricehamns kommun. Re-

spondenterna indelades i två grupper, lärare och elever. Lärarna intervjuades och eleverna deltog i en en-

kätundersökning. Fördelningen av respondenterna såg ut på följande vis: 

Tabell A – Respondenter elever 

Årskurs Pojkar Flickor Totalt 

7 8 9 17 

8 14 8 22 

9 14 8 22 

 

Tabell B – Respondenter skolpersonal 

Nummer Befattning       

År i 

tjänst Kön 

1 Lärare – Svenska/Engelska     14 Kvinna 

2 Lärare – Svenska/SO     3 Man 

3 Lärare – Svenska/Specialundervisning (Sv/Eng) 28 Kvinna 

4 Lärare – Svenska/Tyska     X Man 

5 Bibliotekarie       6 Kvinna 

 

 

Sammanställningen går i ordning efter frågorna i enkäten (se billaga 1) och innebär att det finns samman-

lagt sex grupper; tre pojkgrupper och tre flickgrupper, en i vardera årskursen, samt en sammanställning av 

samtligas svar. 

 

Första frågan handlade om vilka av de nio orden eleverna ansåg vara svordomar och hur grova de tyckte 

att de är. De fyra svarsalternativen bestod av; grov, medel, svagt eller ingen svordom. Se tabell 1, nästa 

sida, för en sammanfattande överblick.  

Om vi börjar med att se på de ord som anses vara grova, så kan man konstatera att eleverna ansåg att or-

det hora var i särklass den grövsta svordomen av dem alla, då den fick 89 % av rösterna. Värt att notera är 
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att steget till tvåan och trean, ordet bitch med 46 % och CP med 41 %, var oerhört stort. Just ordet hora var 

det även minst antal elever, bara 2 %, som ansåg att det inte var en svordom.  

Bland de ord som eleverna inte ansåg vara svordomar var det ordet shit med sina 52 % som fick flest rös-

ter, tätt efterföljt av fasen med 51 %. Minst antal elever ansåg att orden hora, tätt efterföljt av fuck, bitch och 

fan inte var svordomar. Ordet idiot fick de mest jämna resultatet fördelat på de fyra svarsalternativen. Or-

det CP ansågs av många elever vara en grov/medel svordom. 

Tabell 1 – Vilka ord är svordomar och hur grova är de 

ORD GROV MEDEL SVAGT 
 INGEN 
SVORDOM INTE SVARAT 

Fan! 13% 46% 36% 5%  0%   

Shit! 2% 13% 31% 52% 2%   

Jäklar! 3% 18% 44% 35% 0%   

Fuck! 28% 51% 18% 3% 0%   

Fasen! 5% 7% 37% 51% 0%   

Hora! 89% 7% 2% 2% 0%   

Bitch! 46% 42% 5% 5% 2%   

CP! 41% 39% 10% 10% 0%   

Idiot! 13% 33% 26% 26% 2%   

 

Den gamla klassikern fan ansåg endast 13 % av eleverna vara grov. Dock rangordnade fler ordet som me-

delgrovt (46 %) än svagt (36 %), dessutom var skillnaden mellan pojkar och flickor inte heller särskilt stor. 

Att ordet hora ansågs som grov svordom av 89 % av pojkarna och 89 % av flickorna visar att det inte 

fanns några skillnader mellan könen gällandes den grövsta svordomen. Rent generellt så klassificerade fler 

flickor i procent ett större antal ord som svordomar och ansåg dessutom att dessa svordomar var grövre, 

än vad pojkarna gjorde. 

 

Under fråga två, bad jag eleverna att nämna den grövsta svordomen, bestående av ett ord, som de känner 

till. Lärarna har inte besvarat denna fråga, då de omöjligtvis kan veta vad eleverna tycker. En förkrossande 

majoritet av eleverna, oberoende av kön eller ålder, valde ordet hora, som även fick en hög andel av rös-

terna i föregående fråga som en grov svordom. Ordet hora fick sammanlagt 61 % av rösterna, varav 68 % 
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av flickorna valt ordet och 56 % av pojkarna, fast eleverna fritt fick välja bland alla svordomar som de 

kände till. Räknar man dessutom med de ord där hora ingick, t.ex. horunge eller horjävel blir siffran för poj-

karna 64 %, då det endast var pojkar som hade med ord där ordet hor/hora fanns med. För att till fullo 

förstå hur stor siffran 61 % är, kan det jämföras med ordet fuck som fick näst flest röster med sina 7 %! 

Skillnaderna eleverna emellan beroende på vilken årskurs de läser i, var mycket små. Exempelvis ordet hora 

valdes av 59 % i år 7, 64 % i år 8 och 59 % i år 9. Den näst grövsta svordomen bland flickor var bitch och 

helvete som fick 8 % var. Bland pojkarna var ordet fuck det näst grövsta med 8 %. Om ni jämför dessa tal 

med motsvarande siffra för ordet hora, så ser ni att skillnaden är enorm. Exempel på övriga ord som dök 

upp i svaren var: helvete, bitch, horunge, jävla, jävlar, CP, bögjävel, horjävel, missfoster, dock fick alla dessa ord få 

röster (5 % eller mindre per ord). 

 

Fråga tre handlade det om hur ofta eleverna fick en tillsägelse i klassrummet om de använde sig av svor-

domar. Eleverna fick välja mellan svaren: ofta, ibland, aldrig och svär ej i klassrummet. 

Nästan 53 % av eleverna har svarat att de ibland får en tillsägelse om de brukar svordomar i klassrummet. 

Av de elever som besvarade frågan och som använder svordomar i klassrummet svarade 26 % att de fick 

en tillsägelse ofta, 68 % att de fick det ibland och 13 % att de aldrig fick det. 19 % av eleverna sade att de 

aldrig använde svordomar i klassrummet och majoriteten av dem var flickor. För övrigt var det endast en 

flicka som svarade att hon ofta fick en tillsägelse, resten var pojkar. Dessutom var det fler flickor som sva-

rade att de inte svär i klassrummet. 

Tabell 2 – Hur ofta utdelar läraren en tillsägelse om eleven svär i klassrummet 

 År 7 År 8 År 9 Totalt 

 Antal Svar Antal Svar Antal Svar I 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor % 

Ofta 3 1 4 0 2 0 16% 

Ibland 2 6 8 1 10 5 53% 

Aldrig 3 0 0 2 0 1 10% 

Svär ej 0 0 2 5 2 2 18% 

Ej svar 0 2 0 0 0 0 3% 

 

Frågorna fyra och fem berör elevernas föräldrar och handlar om i fall föräldrarna tillåter att deras barn 

svär och om föräldrarna själva svär. Eleverna har kunnat besvara båda frågorna med fler än ett svar, då det 

har varit möjligt att kryssa i både alternativet Ja – Pappa och Ja – Mamma. 
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Både mamma och pappa tillåter i lika stor utsträckning att deras barn använder svordomar. Skillnaden 

mellan flickors och pojkars svar är inte särskilt stor. Hela 61 % av eleverna har svarat att ingen av föräld-

rarna tillåter att de brukar svordomar, medan endast i 26 % av fallen svär ingen av föräldrarna. Att 66 % 

av papporna svär och endast 39 % av mammorna, visar en tydlig skillnad könen emellan. Generellt kan 

sägas att en klar majoritet av föräldrarna inte tillåter att deras barn svär, fastän de själva svär. Dessutom 

tillåter fler föräldrar i procent att pojkar använder svordomar än flickor. 

Tabell 3 – Tillåter era föräldrar att ni använder svordomar 

 År 7 År 8 År 9 Totalt 

 Antal Svar Antal svar Antal Svar I 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor % 

JA – Pappa 2 1 3 3 6 3 30% 

JA – Mamma 2 2 2 3 7 2 30% 

NEJ 5 6 10 4 7 5 61% 

Ej svarat 1 1 0 0 0 0 3% 

 

Tabell 4 – Använder era föräldrar svordomar 

  År 7 År 8 År 9 Totalt 

  Antal Svar Antal Svar Antal Svar I 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor % 

JA Pappa        6 6 9 4 10 5 66% 

JA Mamma   5 5 3 5 3 3 39% 

INGEN av dem svär 1 0 5 3 4 3 26% 

Ej svarat   0 2 0 0 0 0 3% 

 

Frågorna sex och sju handlade om att det förekom eller om det borde förekomma någon form av under-

visning i skolan som tar upp användningen och attityderna gentemot svordomar. Svarsalternativen var ja 

eller nej, dessutom fick eleverna som besvarar frågan med ett ja, även fylla i inom vilket ämne. Se tabell 5, 

nästa sida, för en sammanfattande överblick. 

Endast 5 % av eleverna säger att undervisning inom svordomar förekommer i skolan och 88 % hävdar att 

det inte gör det. Det var små skillnader mellan årskurserna och flickors/pojkars svar. 

Det är relativt jämt mellan svaren rörande om undervisning inom skolan bör förekomma, då 43 % svarar 

ja och 54 % nej. Tabellen visar att ju äldre eleverna är, i desto högre grad vill de att undervisning inom 
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svordomar bör förekomma i skolan. Detsamma kan sägas om könsskillnaderna, då det är helt klart fler 

pojkar (53 %) jämfört med flickor (28 %) som vill att sådan undervisning bör bedrivas. 

De elever som svarat att undervisning inom svordomar bedrevs i skolan, sade att detta inträffade under 

svenskämnet. De tre populäraste alternativen bland de elever som svarat att undervisning inom svordomar 

borde förekomma i skolan var: svenska 63 %, engelska 13 %, SO 7 %. Svenskämnet fick överlägset flest 

röster bland eleverna. Om man dessutom räknar ihop svenskan med engelskan och bildar kategorin språk-

ämnen, så får de tillsammans hela 76 % av rösterna. 

Tabell 5 – Förekommer/Bör det förekomma svordomsundervisning i skolan 

  År 7 År 8 År 9 Totalt 

  Antal Svar Antal Svar Antal Svar i 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor % 

Förekommer               
    

JA   0 0 1 0 1 1 5% 
    

NEJ   7 6 13 8 13 7 88% 
    

EJ SVAR / VET EJ 1 3 0 0 0 0 7% 
    

Bör förekomma               
    

JA   2 2 9 1 8 4 43% 
    

NEJ   6 5 5 7 6 4 54% 
    

EJ SVAR / VET EJ 0 2 0 0 0 0 3% 
    

 

 

Den åttonde frågan handlade om elever har och i så fall hur ofta de har känt sig kränkta av andra som an-

vänt sig av svordomar som varit riktade mot dem inom skolan. Se tabell 6, nästa sida, för en sammanfat-

tande överblick. 

Faktum är att 71 % av eleverna någon gång känt sig kränkta av att någon använt sig av svordomar mot 

dem. Dock har majoriteten (43 %) svarat att de sker sällan, men mer än en fjärdedel säger att det sker 

ibland. Det är givetvis inte acceptabelt när vi har lagar inom landet och styrdokument inom skolan som 

säger att det inte får inträffa. Det förekom heller ingen större skillnad mellan flickors och pojkars svar, inte 

heller mellan årskurserna. 
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Tabell 6 – Känt sig kränkta av svordomar 

  År 7 År 8 År 9 Totalt 

  Antal Svar Antal Svar Antal Svar I 

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor % 

JA - Ofta   0 1 0 0 0 0 2% 

JA – Ibland 2 3 3 2 4 2 26% 

JA – Sällan 3 2 9 2 6 4 43% 

NEJ – Aldrig 3 1 2 4 4 1 24% 

EJ SVAR   0 2 0 0 0 1 5% 

 

Fråga nio var en öppen fråga, vilket innebar att det inte fanns några färdiga svarsalternativ att välja mellan. 

Frågan löd varför ungdomarna använde sig av svordomar och var en av kärnfrågorna i denna undersök-

ning. Eleverna fick själva bestämma hur mycket de ville skriva i sina svar. Eftersom svarsalternativen be-

stod av så många olika svar och att många elever givit flera olika svar, valde jag att sammanfatta de mest 

förekommande svaren enligt tabellen nedan: 

Tabell 7 – Varför använder ungdomar svordomar  

   År 7   År 8   År 9   Svar 

   Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Totalt 

1. Arg/Förbannad/Irriterad/Sur 1 5 7 3 5 4 25 

2. Vid utrop (av irritation) 1 X 5 1 4 2 13 

3. Sätt att uttrycka sig 1 3 1 1 2 2 10 

4. Som förstärkning(sord) X X 1 X X 1 2 

5. Del av/Passar in i -språket 1 1 X X 2 1 5 

6. Kul/Roligt   1 X X X X X 1 

7. Sker spontant   1 3 5 3 5 1 18 

8. Blivit en (dålig) vana X X 3 2 X 2 7 

9. Coolt/Tufft/Häftigt   2 X X 2 1 X 5 

10. Trend att svära   X X X 1 X X 1 

11. Kamrater svär   X X X 2 X 2 4 

12. Hört andra svära/Påverkad 2 X X X X 1 3 

13. Vet inte   X 2 5 2 6 1 16 

14. Svär mycket sällan 1 X 1 1 1 1 5 

15. Svär aldrig   1 2 X X 1 X 4 

16. Inget svar   1 2 X X 1 X 4 
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Notera att tabellen inte visar antalet svar i procent, utan antalet elever som givit ett visst svar. Flest elever 

(25) har svarat att de använder svordomar när de är arga, förbannade, irriterade eller sura. Många elever 

(18) säger att användandet sker helt spontant, utan att de vet varför. I elevernas formuleringar gick detta 

svarsalternativ ofta i hand med alternativ 5. Ingen av eleverna har svarat att de använder svordomar för att 

kränka eller tala illa om någon. Många (16) sade att de inte vet varför de använder svordomar. Endast fem 

elever skrev att de svor sällan och bara fyra att de aldrig svor. Alternativ 4 fick bara två röster, men det 

utesluter inte att många elever ändå använder svordomar på det sättet, utan beror på att de inte känner till 

begreppet förstärkningsord. Få elever hade svarat; vid utrop, men däremot hade de skrivit något i stil med 

”när jag slår mig” eller ”när jag spelar fotboll och missar bollen”. Dessa svar kunde enkelt tolkas till alter-

nativet vid utrop. Däremot var det få elever som svarade att de svär eftersom kamrater gör det, för det är 

kul eller för att de har hört andra svära. Trots att jag sammanfattade med så få alternativ som bara möjligt, 

så blev det ändå i slutändan 12 olika skäl till varför ungdomar använder sig av svordomar. 

 

Denna sammanställning följer ordningen i intervjublanketten (se billaga 2). Lärarna är numrerade med 

siffrorna 1-4 och bibliotekarien med siffran 5 (se 3.4. Respondenter för detaljerad information). 

 

Tabell 8 – Vilka ord är svordomar och hur grova är de 

ORD GROV MEDEL SVAGT 

INGEN 

SVORDOM 

Fan! 1 3 (E) 1 0   
    

Shit! 0 1 3 1  (E) 
    

Jäklar! 0 0 5 (E) 0   
    

Fuck! 4 1 (E) 0 0   
    

Fasen! 0 0 4 1  (E) 
    

Hora! 5 (E) 0 0 0   
    

Bitch! 4 (E) 1 0 0   
    

CP! 5 (E) 0 0 0   
    

Idiot! 4 1 (E) 0 0   
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Första frågan var densamma som eleverna hade och handlar om vilka ord skolpersonalen ansåg sig vara 

svordomar och hur grova de var. Syftet med att ställa frågan till skolpersonalen var att se om eleverna har 

samma attityder gentemot svordomar som de vuxna har. I tabellen anges de alternativ som fick flest röster 

av eleverna inom parentes och fet stil (E). 

Skillnaderna mellan elevernas och skolpersonalens svar var inte särskilt stora. Orden fan, jäklar, hora, bitch 

och CP fick flest röster inom samma kolumn. Ordet CP ansågs av skolpersonalen vara lika grovt som or-

det hora. Rent generellt kan man se att skolpersonalen ansåg fler ord vara svordomar och att de ansåg dessa 

vara grövre än eleverna tyckte. 

 

Under fråga två bad jag skolpersonalen berätta om det fanns några ofta förekommande situationer där 

eleverna använde sig av svordomar i klassrummet och/eller biblioteket. Denna fråga har inte besvarats av 

lärare 4 och inte heller av eleverna. Lärare 1 sade att det hände när eleverna bråkade (nästan alltid pojkar) 

och att det då alltid förekom svordomar, men också när eleverna var pressade. Hon sade att användningen 

av engelska svordomsord hade ökat väldigt mycket. Lärare 2 sade att det dök upp svordomar lite då och 

då, men att det inte fanns några speciellt återkommande situationer då de förekom, förutom rent spontant 

när eleverna exempelvis arbetade. Lärare 3 sade att det skedde kanske när någon sade något till dem eller 

när något gick emot dem, annars hörde hon inte svordomar så ofta. Bibliotekarien svarade att det var när 

eleverna var arga på varandra eller arga av någon okänd anledning utan att rikta sig mot någon speciell, 

men ibland även vid vanliga samtal.  

Skolpersonalens svar överensstämde till stor del med elevernas svar på fråga 7, varför de använder svor-

domar. Att det sker spontant eller när de är arga, verkade vara de vanligaste skälen. 

 

Fråga tre bestod av tre frågor: om skolpersonalen sade till eleverna när de använde svordomar i klassrum-

met (biblioteket), hur ofta de sade till och hur tillsägelserna såg ut. Lärare 1 sade alltid till eleverna genom 

att säga att det inte var ok eller accepterat om hon hörde svordomar, att det lät illa och att man inte an-

vänder sig av sådant språk i klassrummet. Lärare 2 gav alltid en tillsägelse till eleverna om svordomarna var 

grova, men inte när det rörde sig om ord som t.ex. jäklar. Han gav en tillsägelse genom att säga ”så säger 

man inte, nu gick du över gränsen och det där är inte ok att säga”. Lärare 3 sade alltid ifrån till eleverna, 

men nämnde även att svordomar inte förekom så ofta. Hon gjorde detta genom att hänvisa till ett kon-

trakt som eleverna skriver under i år 7, där de förpliktar sig till att använda ett vårdat språk och att inte 

bruka svordomar. Hon sade även att normalt räckte det med en kort tillsägelse, som exempelvis ”vi svär 

inte här”. Lärare 4 sade alltid till när han hörde svordomar genom att säga att han inte accepterar att ele-

verna svär under hans lektioner. Bibliotekarien opponerade sig när hon hörde svordomar som riktade sig 



 

21 

 

mot någon särskild person eller om hon råkade stå just bredvid när någon svor. Hon sade till genom att 

hänvisa till kontraktet de skriver på i år 7 eller genom att säga ”vi försöker att hålla ett ordnat språk här i 

skolan”. 

Sammanfattningsvis säger alltså lärarna alltid till om de hör att svordomar förekommer i klassrummet, 

speciellt vid grova svordomar. Endast 16 % av de elever som använder svordomar i klassrummet säger att 

lärarna ofta säger till. Majoriteten (53 %) av eleverna har svarat att lärarna bara säger till ibland och 10 % 

att de aldrig säger till. 

 

Frågorna fyra till sex berörde om det bedrevs eller borde bedrivas någon form av undervisning i skolan 

berörande användning av och attityder gentemot svordomar, samt hur den ser ut, eller borde utformas. 

Lärare 1 sade att det brukade förekomma under vett och etikett på friskvårdslektionerna. Hon nämnde att 

när det förekom mycket svordomar, framförallt könsord, fick hennes elever samla ihop alla svordomar de 

hörde under en vecka som de sedan tog upp i en diskussion i klassrummet. Detta tyckte hon också var ett 

utmärkt förslag till hur undervisningen kring svordomar kan se ut. Hon svarade både ja och nej på frågan 

om undervisning inom detta borde förekomma. Lärare 2 sade att man inte arbetar kring svordomar, men 

med kränkande ord och att det är om detta som undervisning bör ske inom de flesta ämnen. Lärare 3 sade 

att det förekommer ibland under klassråden men nämnde att sådan undervisning egentligen borde ingå i 

svenskan. Lärare 4 sade att det förekommer inom friskvården men att det även diskuteras inom svenskan. 

Undervisningen sker genom diskussioner och medvetandegörande, men utan pekpinnar. Han ansåg att det 

bör finnas undervisning kring detta ämne, då det handlar om hur vi är mot varandra. Bibliotekarien kunde 

inte besvara denna fråga, men hon tyckte att det bör förekomma, eventuellt inom svenskan. 

Alla lärare sade att sådan undervisning förekom, vilket bör jämföras med att endast 5 % av eleverna häv-

dade detsamma! Samtliga i skolpersonalen hävdade att sådan undervisning borde förekomma, vilket ställs 

emot elevernas 43 % till ja och 54 % till nej. Flest lärare ansåg att det borde förekomma inom svenskan 

vilket stämmer överens med elevernas förstahandsval. 

 

Den sjunde frågan handlade om i fall personalen någonsin hade känt sig kränkta av elever som använt 

svordomar som varit riktade emot dem. Den här frågan var relativt enkel att sammanfatta då samtliga sade 

att det har inträffat väldigt sällan, allt ifrån en gång per termin till ett par gånger under sin tid på skolan. 

Även de flesta elever (43 %) svarade att det inträffade sällan att de känt sig kränkta av svordomar riktade 

emot dem. Dock svarade 28 % av eleverna att det sker ibland eller ofta, och 24 % aldrig. 
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Fråga åtta handlade om varför ungdomar använder sig av svordomar. Lärare 1 sade att det var för att häv-

da sig och att det skedde slentrianmässigt, utan att ungdomarna egentligen visste varför. Lärare 2 ansåg att 

de tar efter de vuxna, men även för att vara elaka eller för att förstärka något de säger. Lärare 3 tyckte att 

det hörde till vissa grupper att använda svordomar och att grupptrycket påverkade, att det var sociolekt. 

Lärare 4 menade att det var ett slentrianmässigt beteende. Bibliotekarien sade att det i början handlade det 

om att vara tuff men att det sedan blev lite mer av en jargong. Hon sade även att eleverna använde samma 

språk inom gruppen, men att även Internet, filmer och media påverkade användandet av svordomar. 

De flesta svar stämde in med vad eleverna själva hade svarat på frågan. Däremot kunde lärarna förklara 

det tydligare och sätta mer beskrivande ord på varför eleverna svor. 

 

Frågorna nio och tio berörde skillnader i användandet av svordomar mellan könen och även de olika års-

kurserna. Samtliga ansåg att pojkar svor mer än flickor, lärare 1 och 3 sade att pojkar även använde sig av 

grövre svordomar. Lärare 2 sade att det inte var någon skillnad mellan eleverna beroende på vilken årskurs 

de läser, medan de andra hävdade att äldre elever svär betydligt mer. 

Eftersom det är svårt att mäta hur mycket eleverna svär genom att ställa dem frågor om detta, kan ingen 

sådan jämförelse mellan svaren utföras. Däremot hade fler flickor svarat att de inte använder svordomar i 

klassrummet, än pojkar. Dessutom tyckte fler flickor procentuellt att fler ord klassificerade sig som svor-

domar och att svordomarna i allmänhet var grövre än vad pojkarna tyckte. Fler föräldrar i procent tillät att 

pojkar använde sig av svordomar än vad flickor tilläts. 

 

Den elfte frågan handlade om personalen hade märkt någon förändring i användningen av svordomar un-

der perioden som de arbetat som lärare/skolbibliotekarie. Lärare 1 sade att det hade blivit betydligt värre 

under hennes 14 år som lärare och att man sällan hörde elever samtala med varandra i normal samtalston 

längre. Hon sade även att många andra kolleger och bekanta påstod samma sak. Lärare 2, som bara arbetat 

som lärare i 3 år, sade att han inte hade märkt någon skillnad. Lärare 3 har arbetat som lärare i 28 år och 

sade att det var värre förr. Lärare 4 sade att det har blivit allt grövre och mer urvattnat vad man kallar var-

andra. Bibliotekarien sade att hon under sina 6 år upptäckt att användandet av orden hora och bitch hade 

minskat. 
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Under tolfte frågan skulle personalen försöka att komma på fem svordomar som de uppfattade att elever-

na ofta använde sig av. Ordet fan, fuck, shit och jävlar nämndes av tre, skit nämndes av två, bög och hora 

nämndes av bara en. Lärare 4 sade att han inte har lagt några ord på minnet och har inte fyllt i några alter-

nativ. Den grövsta svordomen hora nämndes alltså bara av en lärare. Orden fan och shit var enligt de flesta 

lärare de svordomar som används oftast av eleverna. Dock ansågs Fan av de flesta elever som medelgrovt 

medan shit inte uppfattades som en svordom av merparten av eleverna. 

 

Här presenteras först en resultatdiskussion, där enkätresultaten, intervjusvaren, bakgrunden och mina egna 

slutsatser, kommentarer och tolkningar knyts ihop. Observera att för vissa resultat finns ingen tidigare 

forskning att hänvisa till, vilket ibland har medfört att det varit svårt att finna förklaringar till varför resul-

taten blev som de blev. 

Under metoddiskussionen granskas kritiskt de metoder som använts för att genomföra undersökningen. 

Framförallt diskuteras hur enkätfrågornas och intervjufrågornas utformning påverkat resultatet i under-

sökningen. 

Sist följer ett kapitel som berör förslag till fortsatt forskning där intressanta frågor som väckts under ge-

nomförandet av undersökningen, och som kan vara relevanta att fortsätta forska inom, tas upp. 

 

Att finna material i form av fakta och tidigare forskning till undersökningens empiriska del var problema-

tiskt. Det eftersom arbetets teoretiska bakgrund även skulle innehålla allmän information om begreppet 

svordomar, som nödvändigtvis inte behövde beröra den empiriska delen av arbetet. Exempelvis fann jag 

inget material som berörde om undervisning om svordomar förekom (borde förekomma) inom skolan, 

inte heller om skillnaden mellan föräldrars och barns attityder gentemot svordomar. Jag fann fakta om 

svordomarnas historia/ursprung och lyckades skapa en allmän bild över vad begreppet svordomar inne-

fattar.  

Dock är det fortfarande lite oklart vad som egentligen är svordomar. Jag håller till fullo med Andersson 

(1985, ss. 17-18) när han skrev ”Egentligen är varken språket eller dess ord fula, utan det är vi människor 

med våra bedömningar och betraktelser som avgör vad som blir fult språk, som svordomar”. Vilka ord är 

svordomar och hur grova är de? Eliason (1999) och Blomberg (2003) kom fram till att hora var den grövs-

ta personbenämningen/mest kränkande ordet, men att en sådan förkrossande majoritet som 89 % av ele-

verna och 100 % av skolpersonalen i denna undersökning tyckte detta, var ändå överraskande. Att dessut-
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om hela 61 % av eleverna valde ordet hora som den grövsta svordomen, var förvånade, med tanke på att 

de fritt fick välja bland alla svordomar som de kände till. Frågan är hur mycket detta resultat påverkades av 

att ordet hora fanns med bland alternativen i fråga 1? Jag förmodar att ordet ändå hade fått flest röster, 

men frågan är hur många? Anmärkningsvärt är att ordet CP ansågs av skolpersonalen vara lika grovt som 

ordet hora. Till sist kan även nämnas att Bäckman (2005) skrev att det var ordet hora som väckte mest de-

batt bland ungdomarna under hennes undersökning. För övrigt blev jag lite förvånad över att ordet shit 

inte ansågs vara en svordom av flest antal elever (vilket det egentligen är) medan fasen och jäklar fick färre 

röster, trots att det egentligen rör sig om omskrivelser av orden fan och (d)jävlar. Det kan inte bara bero på 

att shit är ett låneord, eftersom orden fuck och bitch ansågs nästan av alla vara svordomar. 

Samtliga lärare sade sig utdela en tillsägelse om svordomar förekom i klassrummet, medan endast 16 % av 

eleverna skrev att lärarna gjorde det ofta, vad kan det bero på? Förmodligen är det omöjligt för lärare att 

höra alla svordomar som förekommer i klassrummet, varav eleverna uppfattar att lärarna inte alltid säger 

till. Kanske ser inte eleverna alla lärarens tillsägelser som riktiga? Dessutom påstår endast 18 % av eleverna 

att de aldrig svär i klassrummet, vilket kan ses som väldigt få, med tanke på att de har skrivit på ett avtal 

där de lovar att inte göra detta, dessutom tillåter ju ingen av lärarna svordomar i klassrummet. 

Att många av föräldrarna svär, 66 % av männen och 39 % av kvinnorna, medan endast 30 % tillåter att 

deras barn svär, är inget annat än rent hyckleri. Dessutom tillåts fler pojkar än flickor att använda svordo-

mar, alltså är könsskillnaderna tydliga. Det förtydligas av att fler pappor svär än mammor. Vi överför med 

andra ord våra attityder gentemot svordomar till våra barn. Även Davidsson & Svensson (2004) nämner 

att familjen påverkar barnens bruk av svordomar.  

100 % av lärarna påstod att det förekom undervisning om svordomar i skolan, medan endast 5 % av ele-

verna hävdade det samma! Hur kan det komma sig att det skiljer så mycket dem emellan? Tidigare nämnde 

jag hur ofta tillsägelser förekom när någon svor, och även där var skillnaden väldigt stor mellan lärarnas 

och elevernas svar. Det verkar som om eleverna och lärarna är av olika uppfattning om vad undervisning 

om svordomar innefattar. Intressant är att elever i år 7 inte är särskilt intresserade av undervisning inom 

svordomar, medan intresset är betydligt högre i år 8 och 9. 

Samtliga tillfrågade bland skolpersonalen ansåg att pojkar svär mer än flickor, vilket även Kotsinas (1994, 

s. 121) kom fram till. Det kan förvisso stämma, men eftersom frågan inte ställdes till eleverna är det svårt 

att veta hur det ligger till. Resultaten visar attitydskillnader där fler flickor anser att ett större antal ord är 

svordomar och att dessa ord är grövre än vad pojkarna anser. Flickorna svär mindre i klassrummet, får 

mer sällan tillsägelser av lärarna, förbjuds i större utsträckning av föräldrarna att använda svordomar o.s.v. 

Så visst finns könsskillnader när det kommer till användning av och attityder till svordomar och denna 

undersökning tyder på att pojkar svär mer än flickor. 
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Att använda svordomar med avsikten att kränka någon är inte tillåtet. Dessutom är det förbjudet enligt 

svensk lag (Brottsbalk, 1962, kap.5, § 3) ”Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyll-

ning eller genom annat skymfligt beteende mot honom… Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i 

högst sex månader”. Skolpersonalen som svarade att det hände dem ytterst sällan att de kände sig kränkta 

av svordomar riktade emot dem, vilket kan tolkas som ett positivt svar, även om det aldrig borde inträffa. 

Skolverket skrev (2006) att mer än 25 % av lärarna utsatts för kränkning av någon form under det senaste 

året på högstadiet, något som verkar bekräfta lärarnas svar. Att endast 24 % av eleverna svarade att det 

’aldrig’ hände dem, är definitivt inte acceptabelt, speciellt då det är fler som svarade att det hände ’ibland’. 

Detta resultat tyder troligtvis på att en del ungdomar använder svordomar med avsikten att kränka. Blom-

bergs (2003) undersökning utfördes i en högstadieskola och kom bl.a. fram till att användningen av för-

olämpande ord var den mest överlägset förekommande metoden vid mobbing och sexuella trakasserier. 

Lpo 94 visar tydligt att skolan skall aktivt skall motverka förekomsten av kränkande behandling och att 

ingen i skolan skall behöva utsättas för detta. Sammanfattningsvis kan sägas att ett av skälen till att ung-

domar använder svordomar, är för att kränka   

En av huvudfrågorna löd: Varför använder ungdomar sig av svordomar? Flest elever svarade att det inträf-

fade när de var ”arga”. Skolpersonalens svar skiftade då de flesta nämnde olika skäl, dock går alla svar att 

finna även hos eleverna. Däremot svarade skolpersonalen att eleverna oftast svor i klassrummet när de var 

arga eller att det bara skedde helt spontant, något som stämmer överens med elevernas vanligaste skäl. Det 

är svårt att kategorisera dessa resultat under de typer Ljung (2006) kategoriserar dem under. När eleverna 

har svarat arg/irriterad/förbannad/sur, kan dessa hamna under Ljungs typkategorier: utrop av irritation, 

ovänliga uppmaningar, stående förolämpningar, förbannelser, ogillande o.s.v. För att det skulle vara möj-

ligt att kategorisera svaren efter Ljungs kriterier, måste frågan vara ställd så att färdiga alternativ med för-

klaringar finns som svarsalternativ. Jag anser att denna typkategorisering hade gjort det svårt för eleverna 

att besvara frågan och att kvalitén på svaren inte hade blivit bättre. 

Har då ungdomars användning av svordomar förändrats under perioden som skolpersonalen varit aktiva 

inom yrket? Läraren som arbetat i tre år, säger att denne inte har märkt någon speciell skillnad. De som 

arbetat mellan 3-14 år säger att det har blivit värre, medan läraren som arbetat längst (28 år) säger att det 

var värre förr. Det borde innebära att användandet i början av 80-talet var värst och att det sedan minska-

de fram till någon gång på 90-talet, för att åter öka igen. Dock är det mycket ovisst att dra paralleller som 

grundar sig på endast fem respondenter. Hadenius (2007, s. 3) skrev att 85 % av eleverna använder svor-

domar varje vecka, vilket kan jämföras med att 83 % av eleverna i denna undersökning säger sig använda 

svordomar i klassrummet. Dahl (2007) skrev att Jan Björklund påstod att svenska skolor har det mest 

kränkande språkbruket i världen. Då undrar man verkligen om det någonsin tidigare kan ha varit värre än 

idag?   
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Vilka svordomar är vanligast bland ungdomar? Assarsson & Göransson (2005) kom fram till att orden fan 

och jävlar var de vanligast förekommande bland ungdomar enligt skolpersonalen i deras undersökning. 

Samma ord, plus fuck och shit, svarade även majoriteten av skolpersonalen i min undersökning. Som ni 

märker är hälften av dessa fyra ord lånord från engelskan. Doggelito & Kotsinas (2004) och Ljung (2006, 

s. 37) bekräftar att fuck och shit är de vanligaste svordomslånorden i svenskan. 

Skulle jag göra om samma undersökning på samma skola inom de närmaste åren, är jag övertygad om att 

utgången skulle vara ungefär den samma, vilket bevisas av att de fakta som presenterades under bakgrun-

den och byggde på liknande undersökningar, stämde ganska väl överens med resultatet i denna undersök-

ning. 

 

Frågorna som diskuteras här finns formulerade i bilagorna 1 och 2. Orden i fråga 1 valdes ut för att få en 

så bred repertoar som möjligt. Det fanns eufemismer: jäklar, fasen, skällsord: CP, idiot, ett grovt och svagt 

låneord: fuck, shit, låneordet: bitch som liknar ordet hora men som betyder slampa, en gammal klassiker: fan, 

och den grova svordomen: hora. Alternativen var begränsade till: grov, medel, svag eller ingen svordom. 

Lärarna fick samma fråga då det var intressant att se hur och om det skilde sig mellan deras attityder och 

ungdomarnas. 

Elevernas andra fråga, där de fick komma med ett eget förslag, kan ha påverkats av orden som framkom 

under fråga 1. Detta kan vara en delförklaring till varför ordet hora fick så många svar. Jag ansåg det vara 

viktigt att ha med ordet hora under fråga 1 eftersom det tidigare skrivits mycket om detta ord, bl.a. Lind-

ström (2002, s. 173) som säger att ordet används mycket bland dagens ungdomar. 

Elevernas och skolpersonalens fråga 3 kan ha påverkats av vad de anser vara en tillsägelse. Många gånger 

hör inte läraren att eleverna använder svordomar, varpå eleverna uppfattar det som att ingen tillsägelse 

delats ut. Dessutom kan det vara så att många av lärarna inte vill medge att de inte alltid orkar/vill/kan 

säga till. 

Elevernas fråga 4 och 5 var mycket enkla att besvara och tolka. Dock tar inte frågorna hänsyn till om bar-

nen bor tillsammans med båda sina föräldrar eller ens har möjlighet att träffa dem båda. En elev som ex-

empelvis aldrig har träffat sin far, kan omöjligtvis besvara frågorna om pappa tillåter att denne svär eller 

om pappa svär själv, utan lämnade denna ruta tom istället. Resultatet ger ändå viktig information kring 

frågorna, även om en mindre procentuell avvikelse kan förekomma på grund av ovanstående skäl. 

Elevernas fråga 6-7 och skolpersonalens 4-6 handlar återigen om vilka värderingar man sätter i orden. Vad 

innebär egentligen undervisning inom svordomar? Har eleverna och lärarna samma uppfattning om vad 

detta innebär eftersom svaren dem emellan skiljde sig åt så mycket? Om lärarna räknar in t.ex. rasistiska 
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uttryck, skällsord, fula ord inom svordomsundervisningen och eleverna endast svordomar, kan svaren gi-

vetvis skifta kraftigt. 

Elevernas fråga 8 och skolpersonalens fråga 7 är mycket svåra att besvara. Det kan vara svårt att minnas 

när man blivit kränkt av en svordom eller av nedvärderande ord, dessutom är det även svårt att definiera 

vad gränsen för kränkning egentligen går. En av eleverna jag talade med efter undersökningen frågade 

”visst räknas det som kränkning om jag tar illa upp av att någon svär åt mig”? Arnstad (2007, s.12) sade att 

det är straffbart att använda sig av ord som uppfattas av mottagaren som kränkande, vilket egentligen be-

kräftar att eleven hade rätt i sin fråga/påstående. 

Elevernas fråga 9 och skolpersonalens fråga 8 berörde varför ungdomar använder svordomar. Detta var, 

som tidigare nämnts en öppen fråga, som inte hade några färdiga svarsalternativ. Jag lyckades sammanfatta 

svaren under 16 olika punkter/svarsalternativ (se tabell 7). Dock var det endast två elever hade skrivit att 

de använde svordomar som förstärkning(sord), vilket ändå inte utesluter att många elever använder svor-

domar på det sättet, utan kan bero på att de inte känner till begreppet förstärkningsord. Tabellen är ändå 

sammanfattad som så att svaren skall ligga så nära det eleverna svar som bara möjligt, jag har alltså inte 

försökt att tolka vad jag tror att eleverna egentligen menar, därför finns så många (16 stycken) svarsalter-

nativ representerade i tabellen.  

 

Det dyker självklart alltid upp områden där det kan bedrivas fortsatt forskning och detta arbete är inget 

undantag. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga frågor detta arbete besvarar, går att fördjupa sig i 

genom att exempelvis ställa följdfrågor, eller frågor som ger svar på varför respondenterna har svarat som 

de gjort. Dessutom kan undersökningen utökas med fler respondenter, från fler skolor och fler orter. Det 

förekommer även fler forskningsområden inom ämnet svordomar, där det inte verkar ha bedrivits någon 

forskning, eller bedrivits i en väldigt liten omfattning. Det tycks ha skrivits en del om vad begreppet svor-

domar innebär, men inte lika mycket om ungdomars användning av dem, eller deras attityder gentemot 

dem. 

Det skulle vara intressant att göra om samma enkätundersökning utan att ha med ordet hora under fråga 1, 

för att se om ordet hade fått samma resultat under fråga 2. Något jag själv blev nyfiken på var att ha med 

svenska svordomar och engelska låneord med samma betydelse under fråga 1, för att se vilka som anses 

vara grövst. 

Jag har blivit övertygad om att svordomsundervisning borde förekomma inom skolan, och att svenskan 

verkar vara rätt ämne för det, men många frågor återstår fortfarande. 
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Bilaga 1                                                                      

Kön: POJKE _____  FLICKA_____ 

 

1. Vilka av följande ord anser du är svordomar och hur grova tycker du att de är? Markera rätt alternativ 

med ett X. 

 GROV MEDEL SVAGT INGEN SVORDOM  

Fan! ______ ______ ______     ______ 

Shit! ______ ______ ______     ______ 

Jäklar! ______ ______ ______     ______ 

Fuck! ______ ______ ______     ______ 

Fasen! ______ ______ ______     ______ 

Hora! ______ ______ ______     ______ 

Bitch! ______ ______ ______     ______ 

CP! ______ ______ ______     ______ 

Idiot! ______ ______ ______     ______ 

 

2. Vilken anser du vara den grövsta svordomen som du känner till? Du får välja ett av orden under fråga 

ett eller komma med ett eget förslag? Skriv ned ditt ord på den streckade linjen och kom ihåg att svordo-

men endast skall bestå av ett ord! 

 

____________________________________ 
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3. Om du använder svordomar i klassrummet, hur ofta brukar då lärare utdela en tillsägelse? Markera rätt 

alternativ med ett X. Om du aldrig använder svordomar i klassrummet, hoppa över frågan.  

OFTA  IBLAND  ALDRIG 

________  ________  ________ 

 

4. Tillåter era föräldrar att ni använder svordomar? Markera med X, under ett eller flera alternativ.  

 JA – Pappa  Ja – Mamma  Nej - Ingen   

 ________  ________  ________ 

 

5. Brukar dina föräldrar använda sig av svordomar? Markera med X endast de alternativ som överens-

stämmer med ditt svar. 

 JA – Pappa  JA – Mamma 

 _________  __________ 

 

6. Förekommer det någon undervisning i skolan som tar upp användning och attityder gentemot svordo-

mar? Markera rätt alternativ med X. 

JA _____ NEJ _____   

Om du svarat JA, inom vilket ämne? _________________________________ 

 

7. Tycket du att undervisning som tar upp användning och attityder gentemot svordomar borde före-

komma i skolan? Markera rätt alternativ med X 

JA _____ NEJ _____ Om JA, inom vilket ämne? __________________________________ 

 

8. Har du någonsin känt dig kränkt (tagit illa upp) när någon i skolan har använt sig av svordomar, som 

varit riktade emot dig? Markera rätt alternativ med X! 

JA - ofta ____ JA - ibland ____ JA - sällan _____          Nej - aldrig ____ 
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9. Till sist kommer den viktigaste frågan i undersökningen! Försök att vara tydlig och motivera ditt svar 

väl! Det är upp till dig hur mycket du vill skriva om denna fråga.  

Varför använder du dig av svordomar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

      Bilaga 2                     

1. Vilka av följande ord anser du är svordomar och hur grova tycker du att de är? Markera rätt alternativ 

med ett X. 

 GROV MEDEL SVAGT INGEN SVORDOM            

Fan! ______ ______ ______     ______                    

Shit! ______ ______ ______     ______                    

Jäklar! ______ ______ ______     ______                    

Fuck! ______ ______ ______     ______                    

Fasen! ______ ______ ______     ______                   

Hora! ______ ______ ______     ______                    

Bitch! ______ ______ ______     ______                    

CP! ______ ______ ______     ______                   

Idiot! ______ ______ ______     ______ 

 

2. Kommer du på några ofta återkommande situationer där ungdomar använder sig av svordomar i klass-

rummet? 

 

3. Om eleverna använder svordomar i klassrummet…  

A) Brukar du då som lärare utdela en tillsägelse?  

B) Hur ofta utdelar du tillsägelser (gör du det exempelvis varje gång eller bara ibland, 
motivera ditt svar)?  

C) Hur brukar dina tillsägelser se ut? 

 

4. Förekommer det någon undervisning i skolan som tar upp användning och attityder gentemot svordo-

mar/fula ord? Sker detta under din undervisning eller inom något annat ämne i skolan? 
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5. Om du svarat JA under fråga 4, beskriv hur denna undervisning ser ut? 

 

6. Tycket du att undervisning som tar upp användning och attityder gentemot svordomar borde före-

komma i skolan? 

 

7. Hur ofta under din tid som lärare har du känt dig kränkt när en elev har använt sig av svordomar rikta-

de mot dig? Kan du ge exempel på hur detta kan låta? T.ex. Här har du ditt jävla prov., Fan, vilka fucking 

tråkiga förslag du kommer med o.s.v.   

 

8. Varför, tror du, att ungdomar använder sig av svordomar? 

 

9. Finns det några skillnader i användandet av svordomar (hur mycket och vilka ord) mellan flickor och 

pojkar?  

 

10. Finns det några skillnader i användandet av svordomar mellan eleverna beroende på vilken årskurs de 

läser? 

 

11. Har du märk någon förändring i användningen av svordomar under perioden som du arbetat som lära-

re? Beskriv hur dessa förändringar ser ut? 

 

12. Nämn fem svordomar som ni uppfattar att ungdomar använder sig mest av? 

 

 

 


