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Abstrakt 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka svordomar som används mest, vilka 

huvudsakliga funktioner som svordomarna har, samt vilka engelska svordomar som används 

och hur de används. Utgångspunkt är Ljungs (2007:40–61) svordomsfunktioner. Materialet är 

ett avsnitt av dokusåpan Paradise Hotel. Alla svordomar som förekommer i materialet har 

placerats in i olika kategorier för att sedan analyseras, främst utifrån Ljungs (2007:40–61) 

forskning om funktioner. Resultatet visar att de svordomar som används mest är fan och jävla. 

Svordomarna används främst för att förstärka eller betona något. Den engelska svordom som 

används mest är fucking och även de engelska svordomarna används främst för att förstärka 

eller betona.  
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1. Inledning 
 

Det är inte sällan vi får höra vilket ovårdat språk ungdomar har idag. Det är dock inget 

ordinärt för just denna generations ungdomar, utan så har det alltid sagts. Detta har troligtvis 

att göra med att ungdomar är snabba på att plocka upp nya trender i språket (Kotsinas 

2003:158). Att dagens ungdomar skulle prata mer ovårdat med alla könsord och liknande är 

en något förenklad förklaring. Faktum är att man i många kulturer länge har använt den typen 

av uttryck vid svärande (Kotsinas 2003:157).  

 Med ständiga förändringar och många fördomar om ungdomars språkbruk är en 

kartläggning av modernt svordomsbruk på sin plats. Det finns mycket tidigare forskning om 

ungdomsspråk och svordomar, men i ungdomsspråk ingår även snabba förändringar och 

därför krävs också ständiga uppdateringar inom forskningen.  

 Länge var det främst de religiöst anknutna svordomarna som var värst att använda (till 

exempel Gud, fan, satan, djävulen och helvetet). Idag är samhället inte lika styrt av kyrkan 

och dess tabubelagda ord har därför mist en del av sin kraft. En annan sak som också 

förändrats inom svordomar är att de även förekommer i tv (Kotsinas 2003:148 f.). I 

Anderssons (1985:185) undersökning från 1977 svarade 45 % att de tyckte att det svors för 

mycket i radio och tv och 75 % svarade att de tycker att personer som är med i ett tv-program 

ska undvika att svära. Denna undersökning är dock från 1977 och det går att fråga sig om vi 

inte blivit mer liberala i frågan. Förändringen har möjligen gått ännu fortare i samband med 

dokusåpans ankomst till Sverige i slutet av 90-talet (Edin 2005:8).  

 

1.1 Syfte 

 

Huvudsyfte är att ta reda på vilka de moderna, svenska svordomarna i ett avsnitt av Paradise 

Hotel är och vilka funktioner de har. Syftet är även att se vilka engelska svordomar som 

används och vilka funktioner de har. Undersökningen görs ur ett ungdomsspråkligt 

perspektiv.  

 Just ungdomsspråk kan ha snabba vändningar. Ungdomar är ofta inte sena med att anamma 

nya trender och gärna chockera (Kotsinas 2003:158). Med detta i åtanke är nya 

undersökningar av svordomar alltid relevanta och framför allt i ungdomsspråk finns det 

ständigt nyheter att undersöka.  
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1.2 Frågeställningar 

 

1. Vilka svordomar förekommer i ett avsnitt av Paradise Hotel?  

2. Vilka olika huvudsakliga funktioner har moderna svenska svordomar? 

3. Vilka engelska svordomar används bland moderna svenska svordomar och hur används de? 

 

1.3 Definition av en svordom 
 

Det är svårt att hitta någon acceptabel definition av begreppet svordom. Nu tror jag inte att det gör 

så mycket, eftersom de flesta ändå vet vad det är för något (Andersson 1985:93).  

 

För att hitta svordomar i ett material krävs en definition för vad som räknas som en svordom 

och vad som inte gör det. Såhär förklarar Ljung (2007:7) vad en svordom är: 

 

Svordomar är uttryck som innehåller könsord och hädelser och anses både motbjudande och 

stötande av många människor (Ljung 2007:7). 

 

Förklaringen är en bra grund i förståelsen för vad en svordom är, men för att lyckas med en 

svordomsanalys krävs en tydligare begränsning än så. Först och främst krävs det att ett ord är 

laddat eller tabubelagt (Lindström 2002:164). Det kan betyda att ordet är hämtat från ett 

ämnesområde som vi inte gärna pratar om. Ljungs (2007:62) sammanfattning av de sex 

största ämnesområdena för tabubelagda ord kan förtydliga detta. De ämnesområdena är 

religion, avföring, könsorgan, samlag, analsex och mammors sexualitet (Ljung 2007:62 f.).  

Skällsord kan också vara en svordom, men alla skällsord är inte svordomar. Man kan till 

exempel kalla någon för idiot, men det är inte en svordom eftersom det inte är tabubelagt 

(Ljung 2007:55). Ett annat ord som Ljung (2007:55) inte anser längre vara tabu är skit. I 

denna undersökning räknas dock både skit och piss som svordomar. Det kan förklaras med 

Anderssons (1985:47–49) tabell om innehåll och uttryck. Det finns fyra olika typer av ord. 

Den första typen är neutrala uttryck med neutralt innehåll (t.ex. mat och hus). Den andra är 

fula uttryck med neutralt innehåll (t.ex. käk och snubbe). Den tredje är neutrala uttryck med 

fult innehåll (t.ex. avföring och våldtäkt). Den fjärde typen är fula uttryck med fult innehåll 

(t.ex. knulla och röv). Med denna kartläggning som utgångspunkt klassas skit, knulla, rövhål 

och piss som svordomar i denna undersökning. De tillhör den fjärde typen av ord som både är 

fula uttryck och med fult innehåll, vilket i denna analys ingår i definitionen av en svordom.  
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För att kunna avgöra vad som är en svordom kan det vara bra att veta vilka olika funktioner 

en svordom kan ha. Ljung (2007:40–61) har delat upp svordomarnas funktioner i 14 olika 

kategorier. De kan bland annat användas som irritationsutrop, förstärkningsord, skällsord eller 

uppmaningar (för en mer utvecklad förklaring av svordomsfunktionerna se avsnitt 2.1).  
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2. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

 

2.1 Svordomars funktioner 

 

Den teoretiska utgångspunkt som jag har utgått från är Ljungs (2007:40–61) 

svordomsfunktioner. I Svordomsboken har Ljung (2007) kategoriserat olika typer av 

svordomar efter hur de används. Denna kategorisering kallar han för ”svordomsfunktionerna” 

(Ljung 2007:40–61). Ljung (2007:60 f.) har använt sig av 14 olika funktioner som listas här 

nedanför med efterföljande exempel för att förtydliga: 

1. Utrop av irritation och förvåning: Fan (också)!, Skit!, Jävlar! 

2. Eder: Vid Gud!, Ta mig fan! 

3. Bejakanden: Det kan du ge dig fan på 

4. Förnekanden: I helvete (heller)! 

5. Förbannelser: (Må) Fan ta dom/dig! 

6. Ovänlig uppmaning: Dra åt helvete! 

7. Stående förolämpningar: Din mamma! 

8. Skällsord: Din skit!, Den jäveln! 

9. Skällsord som stödord: En rolig fan/jävel 

10. Ogillande bestämning: Ett sådant jävla väder! 

11. Eftertryck: Varenda jävla gång 

12. Förstärkningsord: jävla dum, jävla dumt 

13. Framhävande av frågeord: Vem fan...? Hur i helvete...? 

14. Nya ord: Jävlas, skita i något 

 

Ljung (2007:40 f.) poängterar också att en och samma svordom kan falla under flera olika 

kategorier beroende på hur det används och vad det syftar mot. Det finns två olika typer av 

svordomar, antingen utrop eller vanliga. Utrop kan stå för sig själva, till exempel fan!, Dra åt 

helvete! eller I helvete heller!. De svordomar som hör till den andra kategorin är sådana som 

inte kan stå för sig själva. Ljungs (2007:42 f.) exempel på det är jävla, vilket är en svordom 

som används i kombination med andra ord.  

 Nedan följer en kortare förklaring av varje funktion. De utgör en stor del i denna 

undersöknings analysdel och förklaras därför var och en under en egen rubrik för att göras så 

tydligt som möjligt.  
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2.1.1 Utrop av irritation 

 

I denna kategori placeras utrop som inte är riktade mot något specifikt eller en person. Denna 

typ av utrop uttrycker snarare frustration över en situation som man befinner sig i. Det finns 

mildare versioner av irritationsutrop, till exempel Fy! och Oj!, men dessa hade inte många 

klassat som svordomar. De vanligaste svenska svordomsutropen är Helvete!, Jävlar!, Fan 

(också)! (Ljung 2007:44). 

 Ljung (2007:44) påpekar att många språk blivit påverkade av engelskan och att det blivit 

vanligt att använda engelska svordomsutrop. Det gäller dock främst ungdomsspråket. Svenska 

svordomsutrop är ofta förknippade med djävulen eller är religiöst kopplade på annat sätt. På 

andra språk kan utrop ofta vara ord som har med avföring, könsorgan eller samlag att göra 

(Ljung 2007:43).  

 

2.1.2 Eder 

 

Eder har sin historia i att hävda att man talar sanning genom att använda Gud som sitt vittne. 

Detta utvecklades till att även kunna användas vid irritation eller förvåning (Ljung 2007:46). 

Ett annat sätt att uttrycka sig var att något hemskt skulle hända en själv om man inte talade 

sanning. Vanliga sådana svenska uttryck är till exempel ta mig fan och fan ta mig. Dessa 

används idag som förstärkningsord, till exempel Han gjorde det ta mig fan på två timmar 

(Ljung 2007:46).  

 

2.1.3 Bejakanden och förnekanden 

 

I svenskan är det vanligare att använda förnekande svordomar än bejakande. Ett vanligt sätt 

att använda dessa svordomar på är att antingen visa på att man är säker på något eller motsäga 

någon annan, till exempel Det kan du ge dig fan på eller I helvete heller/Så fan heller (Ljung 

2007:47). 

 

2.1.4 Förbannelser 

 

Förbannelser har funnits bland våra svordomar sedan gamla tider och används än idag, dock 

har begreppet utvecklats en del då vi inte använder samma typ av förbannelser som vi gjorde 

förr. En äldre förbannelse kunde lyda Må fan ta dig. Idag är det mer troligt att vi får höra Fan 
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ta... eller Åt helvete med... (Ljung 2007:49). När man förr i tiden valde att rikta en förbannelse 

mot någon var det med en övertygelse om att högre makter faktiskt kunde hjälpa en. Även om 

vi fortfarande använder förbannelser är det inte längre med samma rädslor eller 

förhoppningar. Idag använder vi dem för att språkligt kunna uttala våra känslor (Ljung 

2007:50).  

 

2.1.5 Ovänliga uppmaningar 

 

Svordomar som uppmanar till en handling, till exempel Dra åt helvete, räknas enligt Ljung 

(2007:51) till kategorin ovänliga uppmaningar. Han förtydligar också att det inte handlar 

bokstavliga uppmaningar, utan endast ett sätt att uttrycka ilska eller annan känsla. 

Uppmaningarna kan se ut på många olika sätt och finns i mer och mindre grova skalor. En 

mer grov variant av uppmaning kan till exempel vara Ta dig i arslet. I många andra kulturer 

är det så kallade mammamotivet ett vanligt inslag. Det handlar om att ge ovänliga 

uppmaningar som är relaterade till någon annans mamma (Ljung 2007:51). 

 

2.1.6 Stående förolämpningar 

 

Stående förolämpningar innebär att man har memorerat ett uttryck och att det används på det 

sättet alltid (till skillnad från andra förolämpningar som oftast anpassas och ändras beroende 

på sammanhang, syfte med mera). En stående förolämpning kan likställas med en färdig 

replik. Denna kategori domineras av förolämpningar som handlar om någons mamma eller 

syster och ofta i kombination med att de skulle vara lösaktiga (Ljung 2007:52 f.). I svenska 

språket är denna funktion fortfarande relativt ny och används främst bland ungdomar i 

invandrartäta områden (Ljung 2007:52).  

 

2.1.7 Skällsord 

 

Skällsord är de känsloladdade orden som vi använder till någon eller något. Det går även att 

använda ett skällsord om någon eller något, istället för direkt till (Ljung 2007:54). Det finns 

en viss skillnad i svärord och skällsord på så sätt att alla skällsord inte är svärord. Du kan till 

exempel kalla någon för tönt, men det är inte ett tabubelagt ord och bör därför inte räknas som 

en svordom. Två skällsord som blivit allt mer vanliga i svenska språket är hora och bög. Värt 

att poängtera är att de precis som många andra svärord och skällsord då förlorar sin 
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bokstavliga betydelse och istället används på ett mer generellt sätt för att uttrycka negativa 

känslor (Ljung 2007:55). 

 

2.1.8 Skällsord som stödord 

 

Ett skällsord kan också användas i positivt syfte. Det går att höra uttryck som han är en smart 

fan eller hon är en stark jävel. Skällsorden används då för att förstärka ett uttalande, även om 

det inte används i negativt syfte (Ljung 2007:56).  

 

2.1.9 Ogillande bestämning 

 

För att understryka att man tycker att något är riktigt dåligt kan man använda ett ogillande 

bestämningsord. Det vanligaste ogillande bestämningsordet i svenska språket är jävla (Ljung 

2007:57). Det går till exempel att använda genom att säga han är en sån jävla latmask. Det 

går även att sätta ihop ogillande bestämning med ett annat ord, till exempel skitbil (Ljung 

2007:57).  

 

2.1.10 Extra betoning 

 

Extra betoning används på liknande sätt som ogillande bestämningsord. Skillnaden är att extra 

betoning inte används för att visa ogillande för något, utan för att understryka eller lägga extra 

fokus på något genom att använda en svordom (Ljung 2007:57).  

 

2.1.11 Förstärkningsord 

 

Förstärkningsorden är de som används för att markera mått eller nivå av något. Till exempel 

Jag är så jävla hungrig (Ljung 2007:57 f.). 

 

2.1.12 Förstärkning av frågeord 

 

För att förstärka en fråga kan svordomar vara ett effektivt verktyg. Det blir mer kraft i en 

fråga om den förstärks med en svordom. Jämför frågorna: Hur kan du göra så? och Hur fan 

kan du göra så? (Ljung 2007:58 f.). 
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2.1.13 Nya ord från svärorden 

 

Svärord utvecklas ofta till att användas på mer än ett sätt. Ljung (2007:59) använder exemplet 

djävul som idag används på många olika sätt, till exempel jävlas, jävelskap med flera. 

Könsorgan har blivit mer vanligt att använda som svordomar i svenska språket och även dessa 

har utvecklats åt flera håll. Till exempel kan man säga att någon kukar ur eller att någon är 

fittig (Ljung 2007:60).  

 

2.2 Varför svär vi? 

 

Lars-Gunnar Andersson (1985:184 ff.) har undersökt varför vi svär. Att han ställer sig denna 

fråga är främst baserat på hans undersökning som gjordes 1977. Andersson (1985:184 f.) 

gjorde en enkätundersökning där medelåldern på deltagarna var 45 år. 60 % svarade att de 

tyckte illa om svordomar och samtidigt svarade 70 % att de ibland svär. Hans följdfråga blev 

givetvis; Om majoriteten tycker illa om svordomar, varför används de? Andersson (1985:110) 

delade in motiv i tre olika kategorier för att besvara frågan; psykologiska (individrelaterade) 

motiv, sociala (grupprelaterade) motiv och språkliga motiv. 

 

2.2.1 Psykologiska motiv 

 

De psykologiska motiven handlar om att fult språk används på grund av känslomässiga 

behov. Ett exempel som Andersson (1985:110) använder sig av är att slå sig på tummen eller 

om man blir riktigt arg på någon eller något. I dessa situationer finns det ingen utstuderad 

anledning att använda en svordom. Det kommer av sig själv i samband med att få utlopp för 

starka känslor som ilska eller smärta. Andersson (1985:110) poängterar också att dessa motiv 

är okontrollerbara på det sättet att vi inte blir påverkade av vilken social situation vi är i. Om 

någon slår sig i tummen kommer svordomen ur munnen snabbare än övervägandet om 

huruvida det är accepterat att svära i just det sammanhanget. Svärande som sker på grund av 

en känslokopplad anledning är oftast accepterad av omgivningen, även av dem som vanligtvis 

är emot svordomar. Många har förståelse för känslan av att behöva uttrycka frustrerade 

känslor på ett verbalt sätt (Andersson 1985:110–112). 
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2.2.2 Sociala motiv 

 

Sociala motiv är en bred kategori som Andersson (1985:113–121) har delat in i sex mindre 

kategorier; för att visa sig tuff, för att chockera, för att ange grupptillhörighet, för att smäda 

eller skälla på en annan, för att visa vänskap och för att lägga bort titlarna. Vissa av 

kategorierna säger sig själva vad de innebär, till exempel visa sig tuff. Det handlar i korthet 

om att använda språket för att visa sig tuff för sin omgivning. Mest troligt används det fula 

språket då i en situation där det inte förväntas, det vill säga på ett chockerande sätt. Att visa 

sig tuff går ofta ihop med att chockera, vilket handlar just om att använda ett fult språk i en 

situation där det inte är väntat för att få en reaktion (Andersson 1985:113 f.). Motivet att ange 

grupptillhörighet handlar om hur man kan använda fult språk för att verbalt markera att man 

tillhör en grupp. I vissa grupptillhörigheter kan normen vara att använda ett fult språk med 

mycket svordomar (Andersson 1985:115). Att använda fula ord för att skälla på någon annan 

är både psykologiskt och socialt. Andersson (1985:115 f.) motiverar den sociala 

kategoriseringen med att det krävs mer än en person i en situation för att skälla på någon. En 

annan underkategori inom det sociala motivet är att visa vänskap. Det innebär att använda 

svordomar eller fult språk för att visa gemenskap mellan två personer. Det kan låta 

motsägelsefullt, men det går att visa respekt och vänskap genom att kalla någon för ett fult 

ord eller svära mot någon. När den andra personen inte blir arg visar det att de känner 

varandra så väl att de vet att den andre inte menar något illa (Andersson 1985:118). Att lägga 

bort titlarna handlar om att göra en formell situation till informell. Även om vi idag inte 

använder titlar går det fortfarande att göra en situation mer informell på andra språkliga sätt, 

genom att till exempel använda svordomar (Andersson 1985:119–121).  

 

2.2.3 Språkliga motiv 

 

Det tredje motivet för att använda svordomar är rent språkligt, det vill säga att det är en del av 

språket. De finns, alltså har vi ibland behov för dem. 

 

Det finns hundratusentals ord i svenska språket och det finns språkliga motiv för att använda 

dessa, d v s de har en betydelse eller en funktion som stämmer överens med de tankar eller känslor 

talaren önskar ge uttryck för (Andersson 1985:121). 

 

Detta är en enkel och sammanfattande förklaring, men det finns även mer ingående teorier om 

dem språkliga motiven. Andersson (1985:122–125) delar in språkliga motiv i tre mindre 
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kategorier; För att de är som allt annat språk, för att vi har varierande stilnormer och för att de 

är speciella och nödvändiga ord. Att tycka att svordomar är som allt annat språk innebär att ha 

en liberal inställning och anse att man likväl kan använda en svordom, som vilket annat ord 

som helst. De finns där, alltså är det fritt fram att användas utan vidare restriktioner 

(Andersson 1985:122). Att ha varierande stilnormer innebär att det finns tre olika 

inställningar gentemot svordomar. Antingen tycker man inte under några omständigheter att 

det är okej att använda svordomar. Grad två (den vanligaste) är att tycka att svordomar är 

accepterat i vissa mer informella situationer, medan det bör undvikas i formella situationer. 

Grad tre är att anse svordomar acceptabelt i alla situationer (Andersson 1985:123 f.). Den 

tredje underkategorin (för att de är speciella och nödvändiga ord) är att inse svordomars kraft 

och utnyttja den. Man är medveten om vilken reaktion man kan få vid svordomsanvändning 

och använder dem därför när en sådan reaktion är önskad (Andersson 1985:124 f.).  

 

2.3 Engelska svordomar och lånord 
 

Precis som svenska svordomar så hämtas många engelska svordomar från den religiösa 

sfären, men de handlar också om bland annat avföring och sexualitet (Ljung 2007:108). Ett 

vanligt sätt att svära på är att använda förolämpningar som är anknutna till någons mamma, 

till exempel son of a bitch eller motherfucker (Ljung 2007:109 f.). Den mest kända engelska 

svordomen är fuck, en svordom som i engelskan används på många olika sätt. Fuck används 

ofta som utrop, men ordet görs även om till förnekanden, förbannelser, ovänliga uppmaningar 

med flera (Ljung 2007:109 ff.). Fucking är engelskans vanligaste svordom för att uttrycka 

ogillande eller hög grad (Ljung 2007:124 ff.). Nya uttryck som skapats av fuck är bland annat 

att man kan bli lurad (att man blir fucked) eller att man bråkar med någon (fuck with) (Ljung 

2007:130).  

 Att allt fler engelska ord tar sig in i svenskan påverkar även svordomarna (Kotsinas 

2003:157). Många engelska svordomsfraser är välkända även för svensktalande och används 

även i svenska språket. Det kan upplevas mindre fult att svära på ett annat språk eftersom ett 

ord kanske inte har samma tabuladdning i svenskan (Kotsinas 2003:159). Ett bra exempel på 

det är den svenska filmen Fucking Åmål som i USA istället fick titeln Show me love 

(www.spraktidningen.se). Att använda fucking i en filmtitel i Sverige kändes troligtvis mest 

häftigt, medan det tydligen var för laddat för att använda i USA.  

 Ett problem som kan uppstå vid användning av nya lånord är hur de ska böjas. Lindström 

(2001:172) belyser problemet med exemplet avokado. Hur bör det böjas till plural? Många 
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engelska lånord används trots att det finns överensstämmande svenska ord (Lindström 

2001:176). På grund av engelskans höga status är det dock många som ändå väljer att använda 

de engelska orden för att framstå som mer internationella eller sofistikerade (Lindström 

2001:173).  

 

2.4 Skällsord 
 

Svahn (1999:110–113) har gjort en stor undersökning med syfte att se könskonstruktion och 

samhällets olika syn på könen genom att undersöka vilka skällsord som används mot kvinnor 

och vilka som används mot män. Största delen av materialet är resultat från en 

enkätundersökning där personer mellan åldrarna 17–30 har uppgett vilka skällsord de kan för 

kvinnor och för män. Undersökningens resultat visade att gamla mönster är svåra att bli av 

med: 

 

Uttryck för bristande manlighet hos män och lösaktighet hos kvinnor är fortfarande provokativt. 

Än idag är det faktiskt dessa drag som genererar flest nedsättande ord. Visserligen har nya 

egenskaper tillkommit som är laddade och användbara för de verbalt fantasifulla för nybildning av 

skällsord, men svenskarna förefaller förvånansvärt konservativa i detta avseende (Svahn 

1999:109). 

 

Mönstret i manliga och kvinnliga skällsord bekräftas av Kotsinas (2007:65) som lät ungdomar 

uppge slangord för flicka och för pojke. I ett redovisat utdrag av alla 210 orden som uppgavs 

för flicka fanns bland annat dessa med: fnask, hora, luder, vandringspokal och sexobjekt. För 

ordet pojke kom 127 slangord, bland annat: bög, homo och pungmes (Kotsinas 2007:65). 

Dessa slangord bekräftar Svahns (1999:109) analys om att kvinnliga skällsord relateras till 

lösaktighet och manliga till omanlighet.  

 

2.5 Nya typer av svordomar 
 

För att en svordom ska kännas kraftfull krävs att den är chockerande eller ett laddat uttryck 

(Lindström 2002:164). Vid regelbunden användning av svordomar är det en given följd att vi 

vänjer oss vid dem, både att höra och att säga. Samhällets förändringar kan också påverka 

vilka svordomar som mister sin kraft. Som tidigare nämnt har inte kyrkan samma status i 

samhället som förr, vilket minskar det tabu som har funnits kring religiösa svordomar. Att då 

behöva ta till nya ord för att uppnå samma urladdande eller kraftfulla känsla är tvunget. I 
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slutet av 1900-talet började därför ett nytt ämnesområde bli intressant för svärande, nämligen 

sexualitet och könsorgan. Ord som fitta, kuk, hora och bög började att användas som 

svordomar. Denna språkliga trend tog först och främst fart i ungdomsspråket, precis som 

många andra språkliga trender (Kotsinas 2003:148–150, 158). 

 Stroh-Wollin (2010) utförde en enkätundersökning 2010 som baserades på en liknande 

undersökning från 1977. Resultatet visade att könsord användes som svordomar i större 

utsträckning år 2010 än 1977 (Stroh-Wollin 2010:21 f.). Det kan verka motsägelsefullt att 

svordomar rörande sexualitet blir en ny trend, med tanke på att det ämnet blir allt mer 

accepterat att prata öppet om. Troligtvis är det inte orden i sig som chockerar, utan det faktum 

att vi inte är vana att höra dessa svordomar i just det svenska språket (Kotsinas 2003:150).  

 Svordomar har en tendens att användas på ett kreativt sätt och kunna utvecklas till att 

användas på olika sätt (Ljung 2007:59). Hora kan till exempel användas som både verb och 

adjektiv. Man kan säga att något är horigt eller om någon är dum kan man säga till den att 

sluta hora (Kotsinas 2003:152 f.). Ljung (2007:60) skriver om liknande 

svordomsutvecklingar av könsord, att man till exempel kan fitta till saker eller kuka ur.  

 

2.6 Ungdomsspråk och fult språk 
 

Ungdomsspråk får ofta utstå kritik och ofta får man höra om vilket ovårdat språk ungdomar 

har. Faktum är att detta inte är något nytt. Långt tillbaka i tiden har de vuxna klagat över att 

ungdomar inte kan prata korrekt. Artiklar skrivna redan på 1930-talet visar hur det redan då 

klagades över ungdomars språk (Kotsinas 2007:9 ff.). Ofta handlar klagomålen om att 

ordförrådet hos dem yngre är dåligt. Kotsinas (2007:57) påpekar att en persons ordförråd är 

omöjligt att mäta, därmed går det inte heller att fastställa huruvida någons ordförråd är sämre 

än någon annans. Det är också fullt rimligt att en tonåring inte kan samma ord som till 

exempel en medelålders akademiker. Utbildning och livserfarenhet ger givetvis nya bidrag till 

ett ordförråd. Med det sagt bör också poängteras att ungdomar troligtvis känner till ord som  

inte de äldre gör (Kotsinas 2007:57).  

 I en undersökning om hur mycket ungdomar svär visade resultatet att 0,5 % av ungdomars 

ord i samtal var svordomar. Den vanligaste svordomen var jävlar (och liknande varianter som 

jävel/jävlig/jäklar) och den näst vanligaste var fan (inkluderat liknande varianter av ordet) 

(Kotsinas 2007:61). Den svordom som användes mest som förstärkningsord var jävla 

(Kotsinas 2007:62).  
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3. Material 
 

Materialet i denna undersökning är ett avsnitt av dokusåpan Paradise Hotel (avsnitt 9 från 

säsong 7. Sändes 16/9-15 på tv-kanalen TV3). Det är (precis som andra avsnitt i serien) 40 

minuter långt och går att se i efterhand på bland annat www.tv3play.se. Deltagarna i avsnittet 

är mellan 19 och 23 år (deltagarnas ålder presenteras i programmet).  

 En fördel till att använda ett avsnitt av Paradise Hotel som material är att vi kan anta att 

deras språkbruk är autentiskt (trots att det är en tv-inspelning). Ljudupptagningen görs med 

mikrofoner som hänger runt deras hals från morgon till kväll. Det minskar eventuella risker 

att de skulle anpassa sitt språk. Andersson (1985:95) beskriver svårigheten med att samla in 

material med svordomar. Att använda en inspelningsmetod som går ut på att sätta personer 

framför en inspelande mikrofon och be dem prata med varandra gör situationen oftast 

obekväm och mer formell. Andersson (1985:95) tror att en sådan onaturlig situation troligtvis 

hade minskat bruket av svordomar. Med ett Paradise Hotel-avsnitt som material behöver inte 

dessa tveksamheter tas i beräkning i resultatet. Det förekommer dock liknande uppstyltade 

inspelningssituationer också (då deltagarna enskilt sitter och svarar på frågor framför en 

kamera). Under insamlingsprocessen visades dock ingen skillnad i svordomsfrekvensen 

mellan dessa situationer, vilket tyder på att deltagarna snabbt har blivit bekväma och 

avslappnade även i en mer uppstyltad intervjusituation. 

 Inspelat material av individers språkbruk har legat som grund för denna undersökning. Det 

kräver givetvis vissa etiska överväganden. I detta fall handlar det om offentligt material som 

har sänts på tv och deltagarna har själva valt att medverka. Vem som helst kan gå in på tv-

kanalens hemsida för att se avsnittet, vilket deltagarna har varit medvetna om vid deras 

deltagande. Det är enligt min åsikt tillräckligt starkt argument för att bedöma valet av material 

som etiskt korrekt. Det bör också tilläggas att i undersökningen läggs det ingen värdering i en 

enskild persons språkbruk. I transkriberingen av avsnittet finns deltagarnas namn utskrivna. 

Efter noga övervägande avgjorde jag att det hade varit meningslöst att anonymisera 

personerna. Med tanke på programmets höga tittarsiffror är det många som redan sett 

programmet och för dem som inte har sett det hade det bara behövts en enkel internetsökning 

för att hitta programmet och ändå får veta vem som sagt vad.  

 I avsnittet förekom sammanlagt 199 stycken svordomar (se tabell 1 under avsnitt 5.1). Det 

är dessa svordomar som har analyserats för att besvara frågeställningarna.  
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3.1 Om Paradise Hotel 
 

Det finns många olika typer av reality-tv och vissa koncept blir långkörare som går att se år 

efter år, medan andra aldrig blir någon succé och därför läggs ner efter någon säsong. Kritiken 

mot dokusåpor har varit rejäl, samtidigt som tittarsiffrorna har varit höga. Edin (2005:8) 

påpekar att samtidigt som kritiken håller i sig gentemot alla sorters reality-koncept så är det 

också dessa program som alla verkar vilja vara med och diskutera, vare sig man tittar på det 

eller inte. En kritikerrosad dokusåpa i Sverige är Paradise Hotel1. Trots stor popularitet och 

höga tittarsiffror är det även ett mycket kritiserat tv-program. Kritiken mot programmet har 

bland annat tagits upp i SVT:s Debatt och en snabb googling visar många skeptiska 

debattartiklar. Med tanke på det ogenerade språket i programmet är det ett bra material för att 

studera svordomar.  

 Paradise Hotel är en dokusåpa som sändes första gången i USA 2003. I Sverige har 

programmet sänts i sju säsonger. De två första sändes på TV4, tredje och fjärde sändes på 

TV6 och femte, sjätte och sjunde säsongen sändes på TV3. Den första svenska säsongen 

sändes 2005 (www.wikipedia.se). Den senaste säsongen hade över en halv miljon tittare 

(www.tv3.se:a).  

 Programmets koncept är att en grupp unga män och kvinnor bor på ett hotell i ett annat 

land (svenska säsonger har spelats in i både Mexiko och Colombia). Inne på hotellet följs de 

av kameror dygnet runt. Varje vecka hålls en så kallad parceremoni där det väljs ut vem som 

ska bli ens partner som man ska dela rum med på hotellet. Den som inte har lyckats hitta en 

partner till ceremonin i slutet av veckan åker ut ur tävlingen (www.tv3.se:b).  

 Efter de senaste svenska säsongerna av Paradise Hotel har det varit svårt att missa vilka 

profiler som flera av dokusåpans deltagare blir. Flera av deltagarna får hundratusentals följare 

på sociala medier, åker på turnéer där de gästar nattklubbar och vissa av dem har även fått 

egna ”spin off-serier” på TV3. Vi har till och med kunnat se Paradise Hotel-profiler i både 

Melodifestivalen och som programledare i andra program. Förutom detta går det att 

regelbundet se deltagarnas namn och bilder i stora svenska tidningar efter programmet.  

 

1Programmets namn både uttalas och stavas på engelska. På programmets hemsida (www.tv3.se) stavas 

programnamnet med både ett stort h och ett stort p. Jag har därför valt att stava programmets namn på samma 

sätt.  
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4. Metod 
 

Som material föreligger ett avsnitt av Paradise Hotel. Detta avsnitt har jag tittat på och med 

utgångspunkt från min definition av vad som räknas som svordom har jag kunnat markera 

svordomarna som förekommer i avsnittet. Vid varje träff har hela eller större delar av 

meningen transkriberats. Detta görs för att kunna redovisa i resultatet för hur svordomen har 

använts.  

 I varje avsnitt finns sekvenser som kallas ”tidigare i Paradise Hotel”, ”ikväll i Paradise 

Hotel”, ”senare i Paradise Hotel”, ”imorgon i Paradise Hotel” och ”nästa vecka i Paradise 

Hotel”. Under dessa sekvenser visas vad som hänt tidigare i programmet eller vad som 

kommer att visas senare. Jag har därför inte räknat in några svordomar som förekommer i 

dessa sekvenser. Jag anser att resultatet hade kunnat bli missvisande eftersom samma 

svordom då kan förekomma flertalet gånger fastän det kanske endast yttrades en gång. I 

programmet spelas det också musik, både i bakgrunden och ibland som främsta ljud. I de fall 

där svordomar har förekommit i låtar som spelats har dessa inte räknats in. Även här är det för 

att undvika missvisande resultat. Det är endast svordomar uttalade av en deltagare i 

programmet som räknas som en träff.  

 En svårighet med denna metod är att under inspelningen av Paradise Hotel har deltagarna 

en så kallad ”mygga” på sig. Det är en liten, trådlös mikrofon som de har på sig runt halsen 

som ett halsband. Detta gör att deras samtal tas upp hela tiden, var de än är. Detta försvårar 

definitivt en transkribering av samtal. Flera personer pratar ibland samtidigt vilket gör det 

svårt att höra exakt vad som sägs och av vem. Något annat som också försvårar är att om de 

rör mikrofonen eller att den störs på annat sätt kan det bli ett brusande ljud eller helt enkelt 

ohörbart. Även om det förekommer bör dock påpekas att det är bara ett fåtal gånger under ett 

avsnitt som ett yttrande blir omöjligt att höra. Jag har i dessa fall gjort mitt bästa för att kunna 

citera korrekt genom att lyssna flera gånger.  

 I transkriberingen av mitt material har jag inte använt några transkriberingstecken. Jag har 

uteslutit detta eftersom det inte är relevant för mitt resultat att se på vilket sätt som något 

yttras. Det som har behövts för att kunna se svordomsfunktionerna är i vilken kontext det 

sägs. Därför har jag i min transkribering plockat ut det som behövs för att förstå i vilket 

sammanhang som svordomen har använts. Vid långa citat har jag använt mig av den del av 

citatet som behövs för att se hur just svordomen har använts.  
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4.1 Kategorisering för analys 
 

Materialet har analyserats utifrån Ljungs (2007:40–61) svordomsfunktioner (för en utförlig 

förklaring av funktionerna se avsnitt 2.1). Viss ändring i funktionernas kategorisering har 

gjorts i mitt analysarbete. Kategorin utrop innehåller utrop som är yttrade av irritation eller 

förvåning (Ljung 2007:43). Min bedömning är att utrop kan framkallas av fler känslor eller 

situationer än bara irritation och förvåning. Rädsla, ilska, glädje med flera kan alla enligt min 

tolkning utbringa ett svordomsutrop. Det bör därför betonas att i min analys har alla 

svordomsutrop placerats i utrops-kategorin.  

 Funktionerna ogillande bestämning, eftertryck och förstärkningsord har i min analys slagits 

ihop till kategorin ”andra svordomar”. Hopslagningen har gjorts eftersom det är tre mycket 

lika funktioner som kan vara svåra att särskilja vid användning. Det bekräftas av Ljung: ”Det 

är oftast svårt eller omöjligt att skilja ut de olika funktionerna” (2007:57). 

Jag har även lagt till en egen kategori; ”Fula ord med deras bokstavliga betydelse”. I denna 

funktionskategori har ord som knulla, fitta och kuk placerats när de har använts för att 

benämna det som är ordets bokstavliga betydelse. I denna kategori har orden alltså inte 

använts som en svordom (vilket hade gjort det omöjligt att placera dem i någon av de andra 

kategorierna). Kategorin har lagts till eftersom även denna typ av ord inkluderas i definitionen 

av en svordom (se avsnitt 1.3).  

Den slutliga kategoriseringen efter ändringar: 

1. Utrop 

2. Eder 

3. Bejakanden 

4. Förnekanden 

5. Förbannelser 

6. Ovänliga uppmaningar 

7. Stående förolämpningar 

8. Skällsord 

9. Skällsord som stödord 

10. Andra svordomar (Ogillande bestämning/Eftertryck/Förstärkningsord) 

11. Framhävande av frågeord 

12. Nya ord från svärorden 

13. Fula ord med deras bokstavliga betydelse 
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5. Resultat 
 

I materialet förekom sammanlagt 199 stycken svordomar. Resultatet redovisas i text och 

tabeller.  

 

5.1 Svordomar 
 

Sammanställning av svordomar 

Tabell 1 

Svordom Antal träffar 

Fan 72 

Jävla (Jävligt/Jäveln) 59 

Fucking (Fuckad/Fucka/Fucked/Fuck) 22 

Skit (Skiten/Skita/Skiter) 17 

Fitta (Fittan/Fittorna/Fittmästare/Fittexpert) 13 

Shit 5 

Helvete 4 

Kuk (Kuken) 3 

Knull (Knulla) 2 

Piss 1 

Rövhål 1 

Totalt 199 

 

I tabell 1 visas en sammanställning av alla svordomar i materialet. Liknande svordomar har i 

denna tabell slagits ihop till en kategori (t.ex. jävla, jävligt och jäveln). Sammanslagningen i 

tabellen gjordes för att underlätta en överblick av vilka svordomar som användes mest. De 

svordomar som hade flest träffar var fan och jävla med 72 samt 59 stycken träffar. Fucking 

var den tredje mest använda svordomen med 22 stycken träffar och med 17 stycken träffar var 

skit det fjärde mest använda. Det stora glappet mellan 59 och 22 visar att de absolut vanligaste 

svordomarna var fan och jävla.  
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5.2 Svordomsfunktioner 
 

Resultatet på min andra frågeställning redovisas i text och tabeller nedanför. Vissa av 

kategorierna redovisas inte i någon tabell på grund av att ingen av svordomarna placerades i 

den kategorin. De kategorier med noll träffar var eder, bejakanden, förnekanden, förbannelser, 

ovänliga uppmaningar, stående förolämpningar och skällsord som stödord.  

 

Utrop 

Tabell 2 

Svordom Antal träffar 

Fan 13 

Shit 3 

Helvete 1 

Fitta 2 

Totalt 19 

 

Sammanlagt fanns 19 st utrop i materialet. 13 st av dessa var fan, 3 st var shit, 1 st var helvete 

och 2 st var fitta. Utropen användes på flera olika sätt. De stod helt själva (”Helvete!”), i slutet 

av en mening (”Dra en handtralla i duschen bara, va fan!”) eller i början av en mening (”Men 

va fan, du har ju sagt allt illa om henne.”). Utropen användes alltså inte bara som ett enskilt 

utrop, utan även som utrop i ett yttrande.  

 

Skällsord 

Tabell 3 

Svordom Antal träffar 

Jäveln 1 

Skiten 1 

Totalt 2 

 

I materialet hittades endast två skällsord. Ett av dem var jäveln och det andra var skiten. Båda 

dessa användes om något, det vill säga inte till eller om en person.  
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Andra svordomar (Ogillande bestämning, förstärkningsord och extra betoning) 

Tabell 4 

Svordom Antal träffar 

Fan 45 

Jävla 47 

Jävligt 10 

Fucking 17 

Skit- 13 

Helvete 3 

Kuk- 1 

Shit 1 

Fuck 1 

Totalt 138 

 

Kategorin ”andra svordomar” inkluderar ogillande bestämning, förstärkningsord och extra 

betoning. Under denna kategori hamnade 138 av 199 svordomar. Det är 69 % (avrundat 

nedåt) av alla svordomarna. Svordomar i ungdomsspråk används därför främst för att betona 

eller förstärka något. De ord som användes mest till denna funktion var fan och jävla.  

 

Framhävande av frågeord 

Tabell 5 

Svordom Antal träffar 

Fan 14 

Totalt 14 

 

I materialet användes fan 14 gånger för att framhäva en fråga. Fan var det enda ordet som 

användes i denna kategori.  
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Nya ord från svärorden 

Tabell 6 

Svärord Antal träffar 

Skit 1 

Skita 1 

Jävligt 1 

Skiter 1 

Fucka 2 

Fuckad 1 

Shit 1 

Fucked 1 

Piss 1 

Totalt 10 

 

”Nya ord från svärorden” är en kategori där nya typer av svordomar placeras in. Att det är en 

ny typ av svordom kan bland annat innebära att den inte passar in i någon av de andra 

kategorierna. Dessa svordomar är inte använda på ett frekvent sätt, vilket går att se i tabellens 

siffror. Alla svordomar förutom fucka användes endast 1 gång (fucka användes 2 gånger). 

 

Fula ord med deras bokstavliga betydelse 

Tabell 7 

Svärord Antal träffar 

Knulla/knull 2 

Fitta/Fittan/Fittorna 7 

Kuk/kuken 2 

Rövhål 1 

Fitt-expert 1 

Fitt-mästare 3 

Totalt 16 

 

I kategorin där fula ord användes med deras bokstavliga betydelse var det främst ord som 

handlade om sexliv och könsorgan. Det ord som fick flest träffar var fitta (inkluderat fittan 

och fittorna).  
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5.3 Engelska svordomar 
 

Av de sammanlagt 199 svordomar som förekom i materialet var 27 stycken av dem engelska 

svordomar. Det betyder att 14 % (avrundat uppåt) av svordomarna var engelska. 

 

Engelska svordomar 

Tabell 8 

Svordom Antal träffar 

Shit 5 

Fuck 1 

Fucking 17 

Fucka 2 

Fucked 1 

Fuckad 1 

Totalt 27 

 

Även om det sammanlagt blev 27 träffar av engelska svordomar i materialet var det bara 2 

olika svordomar som användes (fuck och shit). Fuck användes på flera olika sätt, medan shit 

inte ändrade form. Den engelska svordom som användes flest gånger var fucking och varje 

gång det användes var det som ogillande bestämning, förstärkningsord eller extra betoning. 

Det visar att även de engelska svordomarna främst användes med funktionen att förstärka 

eller betona något. 5 gånger användes shit och trots att ordet inte ändrade form, ändrade det 

funktion. 3 gånger användes det som utrop, 1 gång som förstärkningsord och 1 gång som nytt 

ord av svärorden.  

 De engelska svordomarna användes både på engelska och som försvenskade versioner. Att 

bli eller vara fucked up är ett uttryck som både försvenskades och sades på engelska: 

”Ställer jag mig vid Oliver så kommer alla bli så fucking fucked up.” (engelska) 

”Vad fan ska du fucka upp mig för?” (försvenskad) 

”Men framtiden här är ju för fan helt fuckad.” (försvenskad) 

”Fucka mig inte.” (försvenskad) 

Just uttrycket att fucka eller bli fuckad verkar ha blivit etablerat att försvenska. Däremot var 

det en tydlig majoritet av de engelska svordomarna som inte försvenskades (24 av 27). Trots 

acceptans gentemot att göra om engelska svordomar till svenska var det alltså ändå vanligast 

att yttra dem på ett korrekt engelskt sätt.  
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6. Diskussion och slutsatser 

 

Sammanlagt innehöll materialet 199 svordomar. De vanligaste svordomarna var fan och jävla. 

Den funktion som flest svordomar kategoriserades som var ”andra svordomar”, vilket 

inkluderade ogillande bestämning, förstärkningsord och extra betoning. Med 69 % av alla 

träffar i denna kategori blev det tydligt vilken av funktionerna som används mest vid svärande 

i ungdomsspråket. Detta resultat visar att ungdomar främst använder svordomar för att 

förstärka eller betona något. De svordomar som användes mest för att betona eller förstärka 

något var fan och jävla. De funktioner som inte användes överhuvudtaget var eder, 

bejakanden, förnekanden, förbannelser, ovänliga uppmaningar, stående förolämpningar och 

skällsord som stödord.  

 De engelska svordomar som hittades i materialet var sammanlagt 27 stycken, vilket utgör 

14 % av alla svordomar i materialet. Det visar att svenska svordomar dominerar svärandet i 

ungdomsspråket. Den engelska svordom som användes mest var fucking. Den vanligaste 

funktionen för de engelska svordomarna var densamma som de svenska (att förstärka eller 

betona något). De flesta av dem engelska svordomarna försvenskades inte, utan användes på 

samma sätt som de gör på engelska.  

 Först och främst bör förtydligas att bara för att något ord eller någon funktion inte förekom 

i mitt material betyder det givetvis inte att det inte används alls. Resultatet ger dock en bra 

bild av vad som är vanligast förekommande i ungdomsspråket idag. Det var sju 

funktionskategorier som inte fick någon träff. Dessa var eder, bejakanden, förnekanden, 

förbannelser, ovänliga uppmaningar, stående förolämpningar och skällsord som stödord. 

Dessa sju kategorier har olika funktioner och därför finns det även olika förklaringar till 

varför de inte förekom i materialet. Eders funktion är att intyga trovärdighet i det man säger, 

vilket görs med hjälp av religiösa ting som till exempel Gud (Ljung 2007:46). I takt med att 

religionen och kyrkans makt i samhället minskar, så är det inte konstigt att även religiöst 

anknutna svordomar gör det. ”I dagens svenska har dessa uttryck blivit rena förstärkningsord 

[…]” (Ljung 2007:46). Visst kan man fortfarande höra någon säga det gick ta mig fan 

jättebra, men det är idag mer troligt att höra den kortare versionen det gick fan jättebra. Detta 

resonemang går att stärka genom att titta på flertalet yttranden hämtade från materialet. ”Vi 

fick fan inte till det igår heller” kunde lika gärna ha sagts som ”vi fick ta mig fan inte till det 

igår heller”. Istället har den kortare versionen, där fan används som extra betoning, valts. I 
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materialet fanns flertalet liknande exempel, vilket visar att funktionen eder verkar bli allt 

mindre populär att använda i ungdomsspråket.  

 Att ovänliga uppmaningar inte fick några träffar är vid närmre eftertanke inte så konstigt. 

Det är en funktion som används vid ilska och vid känsloladdade situationer. Visst används de, 

men inte i vardagliga situationer. För att yttra en ovänlig uppmaning krävs ett bråk, en 

konflikt eller arga känslor. Stående förolämpningar är en funktion som domineras av det så 

kallade mammamotivet. Ljung (2007:52) uttryckte att detta var en växande funktion i svenskt 

ungdomsspråk, men min undersökning visar att det nio år senare fortfarande inte har tagit 

fäste, då funktionen fick noll träffar. Funktionen används främst i invandrartäta områden 

bland ungdomar och verkar ännu inte ha spridit sig i någon större utsträckning. Dock är 

stående förolämpningar, precis som ovänliga uppmaningar, en funktion som främst används 

vid känsloladdade situationer.  

 I Kotsinas (2007:61) undersökning om ungdomsspråk och svordomar visade sig jävla vara 

den mest använda svordomen och fan den näst mest använda. Även Ljung (2007:57) har 

skrivit att den vanligaste bestämningssvordomen är jävla. Mina resultat visar att det 

fortfarande är dessa två ord som är de vanligaste svordomarna. Däremot har fan ökat i 

användning och förekom fler gånger i materialet än jävla. Med tanke på att ungdomsspråket 

ofta är välkomnande till nya uttryck och andra språkliga nyheter kan detta resultat se något 

motsägelsefullt ut. Speciellt när det är vanligt att höra om vilket fult språk ungdomar 

använder idag. Min tolkning av detta är att det är enklare för mer känsloladdade svordomar 

och skällsord att variera med nya trender, medan svärandet som sker i förbifarten i 

vardagsprat gärna håller sig till de mer etablerade svordomarna. Det betyder dock inte att det 

inte kan komma att ändras, men det tar troligtvis längre tid. Ett exempel i materialet som visar 

tendens på förändring även i bestämningssvordomarna är ”jag mår kuk-dåligt alltså”. Kuk 

som förstärkningsord fick bara en träff i materialet, vilket visar att det inte är vanligt, men det 

förekommer. Med tanke på könsordens tidigare ökning i svärandet är det en möjlig 

framtidstolkning att de kommer få större spridning i fler funktioner än de används i idag.  

 14 % av svordomarna var på engelska. Huruvida detta är mycket eller lite beror på vad 

man hade förväntat sig och vad man jämför med. Något förvånande är det dock att det endast 

förekom två olika engelska svordomar (shit och fuck). Med tanke på svenskars (och 

framförallt ungdomars) goda engelskkunskaper hade man kunnat förvänta sig mer variation 

bland de engelska orden. Goda engelskkunskaper visar sig dock på andra sätt än ett stort 

ordförråd. En träff av fucking användes genom att läggas in i ordet muskulatur. Resultatet 

blev muskulafuckingtur. Att föra in en svordom i mitten av ett ord förekommer inte riktigt i 
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svenskt svärande. Däremot är det ett vanligt sätt att betona något på engelska (Ljung 

2007:127). Genom att använda denna typ av extra betoning visar man förståelse och 

kunnighet i hur engelska svordomar används i det engelska språket. Majoriteten av de 

engelska svordomarna användes för att förstärka eller betona något (precis som de svenska), 

även det kan vara ett sätt att visa förståelse för det engelska svärandet. Ett mer simpelt sätt 

hade varit att inte böja ett ord och endast använda det som en funktion (till exempel fuck! som 

utrop). I materialet användes dock de engelska svordomarna som olika funktioner och böjdes 

på olika sätt. Det visar att det finns mångsidighet i det engelska svärandet, trots att det endast 

förekom två olika ord.  

 Andersson (1985:110) anser att det är väsentligt att ställa sig frågan varför vi svär. Det 

hade givetvis varit omöjligt för mig att tala för deltagarna i programmet om vad deras motiv 

för att svära är, men eftersom vi vet vilka funktioner som främst används kan vi ändå dra 

vissa slutsatser (för en utförlig förklaring av svordomsmotiven, se avsnitt 2.2). Med tanke på 

att de känslostyrda funktionerna inte hade särskilt många träffar verkar det inte vara det 

psykologiska motivet (Andersson 1985:110 ff.) som främst motiverar svärande. Med tanke på 

att i princip alla i programmet använde flertalet svordomar som inte var känslostyrda handlar 

det troligtvis snarare om att ange grupptillhörighet (Andersson 1985:115) eller språkliga 

motiv (Andersson 1985:121 ff.). Det är något som endast går att spekulera i, men intressant 

vidare forskning hade varit att undersöka även de språkliga motiven. En annan 

forskningsinriktning skulle kunna vara att frångå det språkliga perspektivet för att istället 

undersöka målgruppens eventuella reflektioner kring språkbruket i tv-programmet. 
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7. Sammanfattning 

 

Många anser att ungdomar idag har ett ovårdat språk, men så har det alltid talats om den 

yngre generationen. Ungdomsspråk kan ha snabba förändringar och ny forskning behövs hela 

tiden. Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka svordomar som fanns i ett 

avsnitt av Paradise Hotel och vilka funktioner som svordomarna hade. Syfte var även att se 

vilka svordomar på engelska som fanns med i avsnittet och vilken funktion de engelska 

svordomarna hade. Frågeställningarna var: 

1. Vilka svordomar förekommer i ett avsnitt av Paradise Hotel?  

2. Vilka olika huvudsakliga funktioner har moderna svenska svordomar? 

3. Vilka engelska svordomar används bland moderna svenska svordomar och hur används de? 

Definitionen av en svordom i denna analys var att det skulle vara ett tabubelagt och laddat 

ord. En svordom kunde även vara ett ord som är ett fult uttryck med fult innehåll (Andersson 

1985:47–49).  

 Den teoretiska utgångspunkten för analysen var Ljungs (2007:40–61) kategorisering av 

svordomsfunktioner. Det är 14 olika kategorier för olika funktioner som en svordom kan ha. 

De olika kategorierna är utrop, eder, bejakanden, förnekanden, förbannelser, ovänlig 

uppmaning, stående förolämpningar, skällsord, skällsord som stödord, ogillande bestämning, 

eftertryck, förstärkningsord, framhävande av frågeord och nya ord.  

 Andersson (1985:110) har gjort en indelning av tre olika motiv för varför vi svär. De tre 

motiven är psykologiska motiv, sociala motiv och språkliga motiv. Den mest kända engelska 

svordomen är fuck och den används med flera olika funktioner (Ljung 2007:109 ff.). I takt 

med att svenskan blir allt mer influerat av engelskan, så används också fler engelska 

svordomar (Kotsinas 2003:157). Studier om skällsord har visat att kvinnliga skällsord oftast 

anspelar på lösaktighet, medan manliga ofta handlar om omanlighet (Svahn 1999:109). I takt 

med att de äldre, religiöst anknutna svordomarna bleknar börjar nya användas. I slutet av 

1900-talet började nya svordomar istället att handla om sexliv och könsorgan (Kotsinas 

2003:148–150). De nya svordomarna användes främst av ungdomar, som ofta får utstå kritik 

om att deras språk skulle vara ovårdat. Kotsinas undersökning om ungdomars svärande visade 

att det trots många nya svordomar fortfarande var jävla som användes mest. Sammanlagt 

visade resultatet att 0,5 % av ungdomarnas språk var svordomar (Kotsinas 2007:61).  

 Materialet för undersökningen var ett avsnitt av Paradise Hotel. Sammanlagt fanns 199 

stycken svordomar i avsnittet. Paradise Hotel har sänts i Sverige sedan 2005 
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(www.wikipedia.se). Programmet går ut på att en grupp män och kvinnor flyttar in på ett 

hotell där de ska hitta en varsin partner att dela rum med (www.tv3.se). Avsnittet lyssnades 

igenom och med hjälp av svordomsdefinitionen plockades alla svordom ut. Varje träff 

analyserades och placerades in i någon av funktionskategorierna. Viss ändring gjordes i 

kategorierna inför analysen. Ogillande bestämning, extra betoning och förstärkningsord slogs 

ihop till den gemensamma kategorin ”andra svordomar”. Kategorin ”Fula ord med deras 

bokstavliga betydelse” lades till.  

 Sammanlagt fanns 199 stycken svordomar i avsnittet. Den svordom som användes mest 

var fan. Funktionen som användes mest var ”andra svordomar” (ogillande bestämning, extra 

betoning och förstärkningsord). Det visar att ungdomar främst använder svordomar för att 

förstärka eller betona något. Fucking var den engelska svordom som användes mest. Även de 

engelska svordomarna användes främst för att förstärka eller betona.  

 Varför vissa av funktionerna inte fick några träffar kan bero på att de minskar i användning 

i takt med att de religiösa svordomarna också gör det. Tidigare undersökningar har visat att 

den vanligaste svordomen är jävla och den näst mest använda är fan. Det stämmer överens 

med resultatet i min undersökning, där både fan och jävla var de som fick flest träffar. De mer 

etablerade svordomarna används fortfarande mest, trots nya trender inom svärandet. 

Resultatet visade endast två olika engelska svordomar, shit och fuck. De flesta ungdomar har 

goda kunskaper i engelska och använder det gärna, därför kan det vara ett förvånande resultat 

med bara två olika svordomar. Engelskkunskaper visades dock på andra sätt i materialet. De 

engelska svordomar som förekom användes med flera olika funktioner och även på sätt som 

vanligtvis bara används i engelskt svärande. 
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Bilaga 1 
 

1. ”Var fan var Adrian?” - Diddi 

2. ”Ja men var fan skulle han annars...” - Emma 

3. ”Är han full och kåt så går han väl fan till mig liksom?” - Diddi 

4. ”Vi fick fan inte till det igår heller.” - Hermansson 

5. ”Jag känner väl att jag vill la fan inte om jag åker ut imo..., idag så känner jag att jag vill la 

inte ligga det första jag gör liksom innan jag åker typ.” - Emelie 

6. ”Det var fan ingen liggstämning igår alltså.” - Hermansson 

7. ”Blev det nått knulla?” - Oliver 

8. ”Det var ju inte det. På nått jävla sätt alltså.” - Hermansson 

9. ”Tror du att jag var kapabel till knull eller?” - Sofie 

10. ”Jag kände såhär igår att fan idag måste jag komma alltså för det kan hända att det, det 

händer dumma grejer nu, för jag har inte kommit liksom nånting, jag har inte kommit fan på 

mer än två veckor och så tänkte jag såhär: ah nu kommer, nu kommer vi ju ha den där jävla 

skålen där med papperna och jag visste att tjejerna kanske kommer ligga på varandra lite mer, 

det kommer va dålig jävla stämning. När jag tog en dusch innan festen så tänkte jag såhär: 

fan ah det... det kanske inte blir ligg idag. Jag måste fan safe:a upp med en runk alltså, men så 

runkade jag inte heller liksom. Så det blir, det blir så jävla dumt alltså. Så... haha. Så nu har 

jag fan inte kommit på ytterligare en dag.” - Hermansson 

11. ”Dra en handtralla i duschen bara va fan.” - Adrian 

12. ”Shit va många brev det har blivit alltså.” - Josefine 

13. ”Helvete!” - Emma 

14. ”Fy fan!” - Diddi 

15. ”Nu känns det typ vad fan är sex liksom?” - Hermansson 

16. ”Det skulle betyda så jävla mycket om vi kunde vinna det här. Om vi blir immuna då 

slipper jag gå runt och ha ont i magen och fucking sprutbajs hela jävla tiden på toan.” - 

Jennifer 

17. ”Jag hoppas verkligen att Johnny tar den här jävla immuniteten, båda vi behöver det, så... 

och det är ju skönt att kunna sitta säkert och sen är det ju tråkigt för de andra tjejerna, men 

alltså fan. Han kommer ta hem det. Jag är helt övertygad nästan.” - Sofie 

18. ”Jag tror ju, ni kommer ju få en jävla massa mens-frågor och det är ju typ det värsta jag 

vet.” - Sofie 

19. ”Men jag ska göra allt jag kan på det där jävla provet.” - Johnny 

20. ”Vinner man inte så ligger ens partner jävligt risigt till ju.” - Johnny 

21. ”Dra det inte till den punkten nu, fan.” - Hermansson 

22. ”Jag vill ju såklart vinna... Jävligt mycket.” - Hermansson 

23. ”Jag är ju en sån jävla tävlingsmänniska.” - Hermansson 

24. ”Det vore jävligt pinsamt att komma sist i sex- och samlevnadstest.” - Hermansson 

25. ”Jag känner mig fan ändå ganska säker på sex och sånt alltså.” - Oliver 

26. ”Det var jävligt längesen jag hade sexualkunskapsprov alltså.” - Oliver 

27. ”Jag tänker mig att de här trosorna liknar ju typ inuti en eh en fitta.” - Hermansson 

28. ”Ibland om man kommer svinmycket, hur fan kan det få plats i de där bollarna?” - 

Hermansson 

29. ”Pungkulorna har ju en massa jävla trådar, är dem, är dem kopplade sagg och kiss 

kommer ur samma jävla hål ju.” - Hermansson 

30. ”Ett hål i kuken, det vet du väl att vi har? Har du inte sett en kuk eller?” - Hermansson 

31. ”Det skulle vara så jävla skönt om vi kunde vinna det här och bli immuna för jag vill fan 

inte åka ut.” - Jennifer 
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32. ”Det skulle vara så jävla nice.” - Jennifer 

33. ”Jag visste att den där jäveln skulle vara sådär alltså.” - Hermansson 

34. ”Vad fan är det för något?” - Oliver 

35. ”Jag blev skitosäker.” - Oliver 

36. ”När jag fick lapparna så fattade jag att det var inne i en fitta.” - Oliver 

37. ”Däremot så var jag chockad över att det ser liksom så jävla konstigt ut.” - Johnny 

38. ”Yes! En fitta! Det här grejar jag alltså.” - Hermansson 

39. ”Muskula-fucking-tur.” - Hermansson 

40. ”Alltså det är ju den konstigaste jävla bilden jag har sett i hela mitt liv alltså.” - Johnny 

41. ”Ingenting finns ju här för helvete!” - Johnny 

42. ”Jag fick ju verkligen stress som fan.” - Johnny 

43. ”Jag gjorde fan ingen besiktning på det jag hade, det arbetet jag hade gjort liksom. Jag 

kollade ju fan inte ens igenom om det såg bra ut typ. Så jävla dumt att jag gjorde testet så 

snabbt idag, det. Jag har garanterat förlorat den här skiten.” - Hermansson 

44. ”Fitta!” - Oliver 

45. ”Alltså den här fittan såg inte alls ut som fittorna jag har sett innan alltså. Fittan är fan 

precis som ett isberg, man ser lite men det är fan hur jävla stort som helst alltså.” - Oliver 

46. ”Det var så jävla svårt.” - Johnny 

47. ”Helvete vad dåligt!” - Johnny 

48. ”Fan vad glad jag blir av att höra det alltså.” - Hermansson 

49. ”Jag såg inte ens att det var en fitta.” - Oliver 

50. ”Det längst ner där kunde lika väl vara ett rövhål alltså.” - Johnny 

51. ”Jag måste fan vinna det här jävla provet alltså.” - Oliver 

52. ”Det vore jävligt skönt och plocka hem det.” - Johnny 

53. ”Jag måste fan vinna det här sex- och samlevnadstestet alltså, för fan, jag vill inte 

spendera en natt ihop med Diddi eller Didji eller vad fan vad hon nu kallades alltså. Det 

funkar inte, jag kommer, jag sover hellre utomhus alltså på en jävla sten eller nånting.” - 

Hermansson 

54. ”Då lägger jag till fitt-expert på mitt fucking cv mannen.” - Hermansson 

55. ”Det är ju helt sjukt alltså, fitt-mästare! Alltså när folk kommer få se mitt CV. Jag 

kommer få vilket jävla jobb jag vill, alltså det är totalt jävla överlägset och ha fitt-mästare 

på CV:t och jag ah jag är snart uppe på E-types nivå alltså.” - Hermansson 

56. ”Att Hermansson blev Paradise Hotels fitt-mästare var ju väldigt chockerande.” - Oliver 

57. ”Jag mår kuk-dåligt alltså.” - Sofie 

58. ”Men eftersom jag inte har nån fucking aning om var jag egentligen har Adrian, det enda 

jag vet med Adrian är att han är fucking jävla sexig.” - Diddi 

59. ”Oliver är så jävla neutral. Oliver är ju skitbra att ha här liksom.” - Diddi 

60. ”Han är typ skitbra att stå med, så vad fan alltså.” - Diddi 

61. ”Ställer jag mig vid Oliver så kommer alla bli så fucking fucked up och inte veta ett 

fucking piss och det hade varit så fucking jävla kul. Jag vill inte att denna fucking dagen ska 

ta slut. Vet du hur skönt det är att fucking ha makt?” - Diddi.  

62. ”Alla får höra mina jävla hemlisar.” - Diddi 

63. ”Jag vill skitgärna stå med Oliver, det vill jag för att jag känner att han är en jävligt 

neutral person och jag känner att det är skitbra för mig att stå med en neutral person. Jag får 

säga till dig redan nu att väljer jag Oliver så ber jag så hemskt fucking mycket om ursäkt för 

det är ingenting mot dig.” - Diddi 

64. ”Ja, du är den jag helst vill ha här, fan det klart jag vill.” - Diddi 

65. ”Hitta en annan jävla kille. Vad fan ska du fucka upp mig för?” - Jennifer 

66. ”Ah, shit...” - Jennifer 

67. ”Fan, vad jobbigt det är.” - Jennifer 
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68. ”Men va fan, du har ju sagt allt illa om henne.” - Sofie 

69. ”Vad fan gillar hon mig för? Hur fan kan hon göra det?” - Oliver 

70. ”Ja, men det är väl för fan Johnny också?” - Oliver 

71. ”Och jag bara; var fan har hon fått det ifrån? Det var det sjuk... Alltså jag verkligen bara 

va fan, hur fan kan hon tro att hon är trygg med mig? Det är ju fan helt stört.” - Oliver 

72. ”Nej, fy fan! Usch! Aldrig i livet.” - Oliver 

73. ”Jag måste skita i alla andra och bara tänka på mig själv.” - Diddi 

74. ”Ja, jag vill skitgärna stå med Adrian. Alltså det vill jag ju för att jag diggar han. Jag 

tycker han är fucking så jävla sexig. Jag vill bara stå med han.” - Diddi 

75. ”Känner jag när jag måste välja att ah men fan jag måste liksom tänka på och komma in i 

gruppen, jag måste tänka på att jag vill stå med Adrian, jag måste tänka på framtiden 

blablabla.” - Diddi 

76. ”Men framtiden här är ju för fan helt fuckad.” - Sofie 

77. ”Jag är för avslappnad när jag borde va skitnervös.” - Sofie 

78. ”Det fucking ultimata hade varit om du har kvar henne i spelet.” - Diddi 

79. ”Där har vi det fucking ultimata.” - Diddi 

80. ”Alltså shit...” - Jennifer 

81. ”You can't handle that shit.” - Emma 

82. ”Fan vad... Shit vad jobbigt och slå ut Sofie.” - Jennifer 

83. ”Jag känner sån jävla härlig lättnad.” - Jennifer 

84. ”Sofie kommer ju... Det är ju hon som kommer få ryka och jag fan tycker om henne som 

fan så det kommer fan bli alltså... Det va sorgligt tycker jag.” - Jennifer 

85. ”För jävligt.” - Oliver 

86. ”Alltså jag är så jävla feg, det är det. Jag är så jävla feg, jag vill ju inte ha någon 

uppmärksamhet att jag spelar.” - Oliver 

87. ”Ja, just nu är det jävligt jobbigt att heta Oliver alltså.” - Oliver 

88. ”Jag skiter faktiskt i vem jag står med just nu.” - Diddi 

89. ”Vilket i eftertanke låter ju ganska så fucking onödigt.” - Diddi 

90. ”Lägg av för fan.” - Johnny 

91. ”Fitta! Det är kört.” - Sofie 

92. ”Jag tycker om Oliver som fan, så jag hoppas att han tycker likadant. Fucka mig inte.” - 

Jennifer 

93. ”Det hade känts skitdåligt att lämna. Jag menar, jag har kommit så jävla bra överens med 

alla, så jag vill inte lämna liksom.” - Sofie 

94. ”Fan alltså! Jag vill inte lämna.” - Sofie 

95. ”Det är extremt jävla jobbigt och stå där och titta på Sofie när hon mår skit och jag står 

här helt säker liksom.” - Emelie 

96. ”Det är väl bara att sätta på sig den där jävla masken och gå ut och försöka ha kul 

liksom.” - Emelie 

97. ”Ni är så jävla bra.” - Josefine 

98. ”Det känns jävligt skönt att vara kvar.” - Jennifer 

99. ”Jag är så jävla glad att ha han som partner.” - Jennifer 

100. ”Det känns ändå som att jag fick till det jävligt bra idag med att välja Jennifer alltså.” - 

Oliver 

101. ”Det spelar ingen roll om Sofie är här eller inte, jag gillar ju fan er skitmycket.” - 

Emelie 

102. ”Klart jag kommer sakna Sofie så in åt helvete.” - Emelie 

103. ”Det känns verkligen som du förstår och det är det som är så jävla skönt.” - Oliver 

104. ”Folk tror ju att jag verkligen vill stå med Jennifer så jag tror inte folk är så jävla 

chockade och de är nog inte så arga heller.” - Oliver 
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105. ”Men tråkigt, fan det är alltid tråkigt.” - Hermansson 

106. ”Men det är ju skittråkigt alltså, man vill ju fan inte göra någon ledsen. Det känns så 

jävla segt.” - Oliver 

107. ”Jag älskar dig, fan.” - Hermansson 

108. ”Jag går ju min egen väg som Håkan brukar säga, men eh alltså, och det går ju skitbra 

just nu. Den jävla gången alltså jag har ju den bästa gångstilen ever just nu. Så det känns 

skitbra verkligen.” - Oliver 

109. ”Då tänker man såhär: vad fan ska jag göra med den här strumpan?” - Johnny 

110. ”Va fan! Det är ju lite, det är ju samma strumpa.” - Johnny 

111. ”Jag vet inte om jag vill festa mer ikväll för jag känner fan såhär att fan...” - 

Hermansson 

112. ”Ah, det ska vi fan.” - Johhny 

113. ”Fan, vi har kommit varandra så jävla nära.” - Hermansson 

114. ”Det är precis som att vi, alltså vi är fan, vi sitter ihop alltså.” - Hermansson 

115. ”Jag hade lätt flirtat med Hermansson om han var en tjej, för fan det är ju bara och kolla 

hur han ser ut liksom.” - Johnny 

116. ”Fan! Det är ändå nice alltså.” - Johnny 

117. ”Alltså jag har sån jävla frysballe alltså. Så här förut, det där jävla doppet, det gjorde 

fan inte väl alltså.” - Hermansson 

118. ”Då är du fan alltså...” - Emelie 

119. ”Alltså vilken jävla go rumpa du har. Det är det jag fucking älskar med dig.” - Adrian 

120. ”Fan vad bra. Nu är det jag som bestämmer i detta jävla huset.” - Diddi 

121. ”Alltså fuck vad jag älskar när du bara har dina händer på min kropp.” - Adrian 

122. ”Det var typ det mysigaste som har hänt detta fucking året liksom. Man fick verkligen 

äkta jävla kärlek och det var skitmysigt.” - Diddi 

123. ”Ah, det är jävligt härligt.” - Adrian 

124. ”Fan, jag måste göra rent sängen direkt alltså. Jag kommer fan inte kunna sova här 

annars.” – Adrian 

125. ”Vad fan Adrian!” - Diddi 
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