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Denna undersökning redogör för svordomsanvändningen bland några elever i en grundskola 

utifrån autentiska samtal. Med hjälp av en CA-inspirerad samtalsanalys av det insamlade 

materialet, bestående av ljudinspelningar, besvaras de följande frågeställningarna: (1) Vilken 

funktion har fan för de medverkande deltagarna i ett samtal? (2) Vilken funktion har jävlar för 

de medverkande deltagarna i ett samtal? (3) Vilken funktion har engelska svordomar för de 

medverkande deltagarna i ett samtal? Resultatet visar att fan används främst som extra beto-

ning eller förstärkning för att framför allt signalera en bakomliggande känsla i yttrandet. Även 

jävlar har samma signaleringsförmåga då dess främsta funktion är att vara ett adjektiv som 

ger extra betoning till ett kommande substantiv. Engelska svordomar har främst en informa-

tionsfunktion där de använda svordomarna medför viktig information i ett yttrande.     

 

 

Nyckelord: svordomar, tabu, fan, jävlar, engelska svordomar, samtalsanalys  
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1 Inledning  

Har man någon gång rest utomlands är chansen stor att man har kommit i kontakt med ett 

språk som man inte kan och det är nog vanligt att man lyckas plocka med sig några nya ord 

efter ett sådant språkmöte, men framför allt är det nog ganska vanligt att man lyckas fylla på 

sitt ordförråd med några nya exotiska svordomar. Idag behöver man däremot inte ens åka sär-

skilt långt för att möta nya språk. Med dagens globalisering finner man i Sverige ett stort ut-

bud av språk och därmed även ett stort utbud av svordomar. Om man studerar ett nytt språk 

händer det nog inte ofta att ens lärare lär ut svordomar under lektionstid. Men hur mycket 

problem man än har med att komma ihåg verbböjningar och förstå sig på ändelser verkar det 

alltid lätt att komma ihåg svordomarna – en kategori som troligtvis enligt somliga är det enda 

man inte behöver lära sig. Av någon anledning verkar det enkelt att uppfånga ord som man 

kanske inte borde använda. I somliga fall kan detta bero på att man inte vill omedvetet säga 

något anstötligt till någon eller så vill man vara medveten om något dåligt sägs om en själv. I 

andra fall kan det vara av rent intresse eller på grund av lockelsen som svordomar tycks ha för 

somliga människor. Man behöver däremot egentligen inte ens lära sig ett nytt språk för att 

kunna ha en bra tillgång till svordomar. De svenska svordomarna används säkerligen flitigt 

genom hela Sverige – vem har inte hört en förälder läxa upp sitt barn för användningen av 

svordomar eller blivit tvungen att sudda ut svordomarna från inlämningsuppgifter innan lära-

ren tagit emot dem? 

 Många gånger verkar det som att människor vet instinktivt hur svordomar ska användas 

och det intressanta är att man inte ens behöver vara allt för gammal för att kunna använda 

svordomar på ett begripligt sätt. Även om det finns de som anser att barn och ungdomar inte 

bör använda svordomar är det nog ganska uppenbart att yngre språkanvändare är medvetna 

om svordomars existens. Samtidigt är det av intresse för språkforskningen att vara medveten 

om hur yngre språkanvändare använder språket. Hur ser svordomsanvändningen ut just nu? 

Hur används de svenska svordomarna idag? Är man influerad av ett annat språks svordomar? 

Denna undersökning kommer tyvärr inte kunna besvara alla dessa stora frågor om svordomar, 

men den strävar fortfarande efter att svara på några svordomsfrågor, fast i mindre skala. 

Utifrån inspelade samtal med några elever i en grundskola kommer jag titta närmare på an-

vändningen av två svenska svordomar, fan och jävlar, samt undersöka användningen av 

engelska svordomar i svensktalande elevers samtal. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 

Denna undersökning kommer utifrån autentiska samtal redogöra för svordomsanvändningen 

bland några elever i en grundskola. Syftet är inte att skildra hur man bör eller inte bör tala, 

utan att återge hur svordomsanvändningen fungerar bland några utvalda elever. Utifrån det 

insamlade materialet har det blivit tydligt att de svenska svordomarna fan och jävlar, samt 

engelska svordomar används mest av de medverkande deltagarna under de inspelade 

samtalen. Därmed har en medveten avgränsning gjorts för att granska just dessa svordomars 

funktioner i de medverkande deltagarnas tal. Således ska de följande frågeställningarna 

besvaras med hjälp av samtalsanalys:  

 

– Vilken funktion har fan för de medverkande deltagarna i ett samtal? 

– Vilken funktion har jävlar för de medverkande deltagarna i ett samtal? 

– Vilken funktion har engelska svordomar för de medverkande deltagarna i ett samtal?  

 

1.2 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av sex kapitel. I kapitel 2, »Forskningsbakgrund», behandlas litteratur och 

tidigare forskning kring ämnet. I kapitel 3, »Metod och material», klargörs det hur arbetet har 

genomförts, valet av metod och hur det insamlade materialet har bearbetats. De etiska princi-

perna samt reliabilitet, validitet och trovärdighet diskuteras även. I kapitel 4, »Resultat och 

analys», presenteras valda delar från det transkriberade materialet som sedan analyseras. 

Kapitel 5, »Diskussion», består av en diskussion av resultatet, samt en utvärdering av metod-

valet. I kapitel 6, »Avslutning», presenteras slutligen en sammanfattning och några sista 

kommentarer. Följd av två bilagor: bilaga 1 som är en transkriberingsförklaring och bilaga 2 

som är transkriberingen i sin helhet.    
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2 Forskningsbakgrund  

Tittar man på undersökningar som har gjorts i Sverige kring svordomar finner man att dessa 

undersökningar ofta fokuserar på människors attityder till svordomar, där man har utgått från 

intervjuer och enkäter (se t.ex. Hietanen, 2009; Hjertström & Zelander, 2011; Göthe, 2012). 

Denna undersökning kommer däremot att utifrån samtalsanalys titta närmare på hur svordo-

mar faktiskt används i samtal bland några elever, detta genom att använda autentiska samtal 

och inte antaganden och tyckanden kring språk. Först ska däremot undersökningens ämne 

förtydligas. 

 

2.1 Tabu  

Termen tabu kan förklaras som “a proscription of behaviour that affects everyday life” (Allan 

och Burridge, 2006:1). Alla samhällen har sina tabun. Somliga av dessa tabun kanske man 

känner igen från sitt eget samhälle, medan somliga kan tyckas vara konstiga eller absurda. 

Hur man än ser på ett annat samhälles tabun är tabu fortfarande en gemensam norm som för-

enar människor i ett samhälle – en grupps norm är en annan grupps avvikelse. Ändå finns det 

inget som är absolut tabu i alla situationer, för alla människor, under all tid – idag kan man 

finna tabu i saker och ting som människor under en annan era kunde ha betraktat som fullt 

acceptabelt (Allan och Burridge, 2006:11). Det finns samtidigt två olika former av tabun: 

språkliga tabun och beteendemässiga tabun. Detta betyder att människan har både ord som 

inte bör användas och handlingar som inte bör genomföras (Andersson, 1985:24).  

 I det engelska språket finner man tre huvudgrupper av tabuord och uttryck (Swan, 

2005:564–5): (1) Religiösa motiv, till exempel Christ eller God. Detta motiv anses vara heligt 

av somliga människor och bör därmed enligt dem inte användas utöver dess religiösa kontext. 

Man finner däremot att många av de religiösa motiven har förlorat sin kraft både i engelskan 

och svenskan. (2) Sexuella och kroppsliga motiv, till exempel fuck eller balls. Detta motiv kan 

anses vara chockerande av somliga människor och vissa ord från denna grupp kunde inte ens 

bli tryckta för ungefär trettio–fyrtio år sedan. Än idag används inte somliga av dem i formella 

talsituationer (Swan, 2005:564). Det har alltid funnits någon form av tabu kring människans 

sexuella organ. Ord som specifikt syftar till kvinnans sexuella organ är däremot vanligtvis 

mer tabubelagda både utifrån sociala skäl och eftersom kvinnan är källan till nytt liv (Allan 

och Burridge, 2006:7). (3) Kroppsligt avfall, till exempel piss eller shit. Även detta motiv har 
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en chockerande effekt hos somliga människor, men dessa ord är många gånger utbytta mot 

mer artiga synonymer som till exempel urinate eller defecate.  

 Swan (2005:565–6) tar upp några av de vanligaste tabuorden i det engelska språket, där 

han även använder ett graderingsysten – en till fyra stjärnor – för att visa ordens styrka. 

Tabuord som har en stjärna är bland annat damn, blast och hell därför att de anses vara 

harmlösa i modern engelska och kommer troligtvis inte uppröra många människor – dessa ord 

är dessutom numera sällan uppfattade som svordomar. Tvåstjärniga tabuord är bland annat 

Christ, whore och crap, medan trestjärniga tabuord är bland annat fuck, bitch och shit. Det 

enda tabuordet som Swan har markerat med fyra stjärnor, det vill säga ett extremt chocke-

rande ord, är cunt vilket är ett ord för det kvinnliga könsorganet – som svordom används cunt 

många gånger som ett väldigt otrevligt sätt att benämna en kvinna.  

 Man talar många gånger om ett fult språk när det gäller språkliga tabun, men om man anser 

att det finns ett fult språk borde det betyda att det även finns ett fint språk. Det kan kanske 

tyckas var enkelt att dela upp det egna språket mellan ovårdat språk och vårdat språk, men 

man finner många gånger att det är svårt för människor att dra en gemensam linje mellan 

dessa två (Ljung, 2006:85). Tittar man på tabuord finns det de som menar att: “It is not the 

word that is offensive per se; it is the concept that has been defined by the culture that is 

marked as offensive. Words referring to offensive concepts become offensive words” (Jay, 

2000:153, se även Andersson 1985:15).   

 Studerar man språk kan man finna många olika benämningar för anstötligt språk vilket 

medför att det ofta är svårt att välja den rätta termen att arbeta med. En anledning till detta 

bekymmer är faktumet att det inte finns speciellt mycket forskning kring denna del av språket. 

Forskare har i över hundra år exkluderat anstötligt språk i sina teorier kring språk. Exklude-

ringen har däremot inte skett utifrån omedvetenhet kring ämnet utan snarare på grund av äm-

net – det har helt enkelt ansetts vara för tabubelagt för att forskas kring. Därmed har man talat 

om det välvårdade språket, men även avstått från det verkliga språket (Jay, 2000:10). 

 

2.2 Svordomar  

Svordomar anses av många människor som förbjudna på grund av deras tabubeläggning. Men 

det finns även människor som anser att svordomar inte är fullt förbjudna om de yttras i en 

måttlig grad, det vill säga inte allt för ofta så att de blir för normaliserade. Tabubelagda ord är 

däremot inte samma företeelse som svordomar då det snarare handlar om att en tabubelägg-

ning redan måste finnas för att det ska kunna bli en svordom av ett ord (Andersson, 1985:82). 
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Med tanke på tabuords chockeffekt är dessa ord och utryck vanliga i stunder då talare vill ut-

trycka ”powerful emotions by using ’strong’ language”, detta är att svära (Swan, 2005:565). 

Man poängterar även att en svordoms innebörd inte är densamma som den bokstavliga inne-

börden ett tabuord besitter. Tar man en närmare titt på till exempel det engelska ordet fuck 

som är ett sexuellt tabuord finns det många olika sätt att använda detta ord som en svordom, 

bland annat genom att säga fuck off (ett otrevligt sätt att säga till någon att gå härifrån) eller 

what the fuck (använt som en fråga vid förvåning eller överraskning). Båda dessa uttryck har i 

sig inte någon koppling till det sexuella. Vad som händer här är att kraften som tabuordet 

besitter lånas, fast till ett annat ändamål (Swan, 2005:565). Svordomars kraft ligger egentligen 

i det förbjudna och är därmed anledningen till varför det tabubelagda berörs i svärandet 

(Lindström, 2002:164). 

 Något som många gånger tas upp är den ständiga oron som människor finner kring påver-

kan som det starka språket i filmer och på TV kan ha på barn och ungdomar (Battistella, 

2005:69). Svordomar anses ofta som moraliskt fördärvande av många människor, då speciellt 

om barn och ungdomar får höra dessa ord. Denna syn på svordomar existerar intressant nog 

trots att människor faktiskt kan svordomar och faktumet att det inte finns några direkta bevis 

för hur exakt svordomar är moraliskt fördärvande (Pinker, 2007). Jay och Janschewitz (2012) 

förklarar att utifrån deras insamlade material kan de se att när barn är ca två år börjar använd-

ningen av svordomar synas. Barns svordomsanvändning blir mer likartad vuxnas användning 

av svordomar redan när de är ungefär 11-12 år. Även om det fortfarande är oklart kring hur 

väl barn förstår svordomars betydelse, besitter barn redan vid skolstart ett ordförråd med 

omkring 30-40 svordomar. Jay och Janschewitz (2012) menar även att användningen av svor-

domar i de flesta fall är problemfri. Detta baserar de på insamlat material bestående av över 

10 000 offentliga samtal där svordomar används av både vuxna och barn där svordomsan-

vändningen sällan har haft negativa konsekvenser. Därför menar Jay och Janschewitz (2012) 

att istället för att fokusera på huruvida svordomar är moraliskt fördärvande, bör man försöka 

hitta förklaringar till vad för slags språkligt mål svordomar uppnår. Jonsson (2007:114), som 

följer en grupp manliga elever i högstadiet i sin avhandling Blatte betyder kompis, får det för-

klarat av en elev att grova ord inte behöver vara grova om de sägs till en vän. Författaren 

kommenterar därmed att det tycks finnas en oskriven regel som gör det tillåtet att använda 

grova ord mellan vänner utan att mena något illa. Även Jay (2009) diskuterar användningen 

av svordomar bland vänner:  
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Using offensive words in conversations with friends can achieve a number of desirable social effects, 

which include promoting social cohesion, producing childhood and adult humor as well as catharsis, and 

using self-deprecation and sarcastic irony to produce harmony (Jay, 2009:89). 

 

Med denna syn på svordomar kan man säga att människor inte anbart använder svordomar i 

sitt tal, människors svordomsanvändning är även en del av deras identitet (Jay, 2000:82). 

Ändå försöker man fortfarande begränsa användningen av svordomar i media och för under-

visningsyfte utan att egentligen ha övertygande grund för begränsningen. Svordomsanvänd-

ning som används för att såra eller skada är sammanhangsbunden, vilket betyder att ett försök 

att begränsa människors användning av svordomar på ett övergripande plan är missriktad 

(Jay, 2009:81). Det finns självklart även en kulturell påverkan på svordomar som ser 

annorlunda ut beroende på var man befinner sig i världen (Jay, 2000:147). Det som däremot 

överlag tycks vara klart är att uppfattningen av anstötligt språk är ett skiftande koncept, 

influerad av tid och sfär (litteratur, media, arbetsplatsen, politik diskurs), men den är även 

påverkad av historiska, politiska, sociala och kommersiella krafter (Battistella, 2005:83).    

 På BBC:s hemsida finner man artikeln ”The Origins and Common Usage of British 

Swearwords” (BBC, 2002) som ger en ingående bild av några av de vanligaste brittiska svor-

domarna och deras användning. Vad man som läsare däremot inte kan undgå att uppmärk-

samma är artikelns inledning. Artikeln börjar med att i fet stil påpeka för läsaren att artikeln 

handlar om ord som kan anses vara anstötliga eller vulgära. Därefter poängteras det i artikeln 

att en läsare som tror sig själv vara en person som kan finna sådana ord opassande, uppmanas 

läsaren att inte fortsätta läsa artikeln. En något liknande ”varningstext” kan man finna även i 

Ljungs (2006:7) bok Svordomsboken där författaren varnar för både ”motbjudande” och 

”stötande” ord. Vad dessa två exempel visar är att även om svordomar är vanliga i tal, tycks 

det vara en mycket större motvilja att se svordomar nedskrivna. Med detta i åtanke är det för-

ståeligt att läsare kan förvånas av Swans (2005) Practical English Usage, en bok som tar upp 

bland annat grammatik, ordval och uttal, allt för att framför allt göra studenters engelska mer 

korrekt och naturlig. Men även en bok som har ett helt kapitel om tabuord och svordomar där 

författaren ger praktiska exempel på hur dessa ser ut och fungerar – utan att ha någon form av 

varningstext. Synen på nedskrivna svordomar är intressant speciellt om man gör en jämförelse 

med synen på de talade svordomarna. Tar man det engelska språket som exempel tycks inte 

många engelska tabuord och svordomar chockera människor lika lätt som de gjorde för tjugo 

år sedan (Swan, 2005:565).   
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 Det är viktigt att vara medveten om att man bör vara försiktig med att använda svordomar 

och tabuord om man lär sig ett nytt språk. Det kan nämligen vara svårt för en ny talare av ett 

språk att vara säker på vilken kraft som ligger bakom det språkets svordomar och tabuord 

(Swan, 2005:565). På samma sätt är det svårt att avgöra vilka tillfällen som är opassande och 

vilka människor som kan ta illa upp om man använder sig av dessa uttryck. Swan (2005:565) 

förklarar även att “using this sort of language generally indicates membership of a group: one 

most often swears in the company of people one knows well, who belong to one’s own social 

circle, age group etc.” Alla människor växer upp i ett samhälle där ens kulturella uppväxt gör 

en medveten om vilken situation är fel för anstötligt språk och vilken som kan vara rätt (Jay, 

2009:91). Det är viktigt att man har en underförstått kunskap kring användningen av 

svordomar för att kunna förstå hur andra talare uttrycker sina känslor, men en förståelse av 

användningen innebär inte att man som talare själv måste använda sig av svordomar för att 

uttrycka sina egna känslor (Jay, 2000:86). 

 

2.3 Svordomars användning  

I det svenska språket finner man två huvudgrupper som svordomar kan placeras i: utrop och 

andra (Ljung, 2006:42). Har man ett självständigt yttrande som till exempel fan! talar man 

om ett utrop. Om man istället har en svordom som jävla kan den inte vara självständig utan 

behöver användas i en längre konstruktion, som till exempel jävla idiot eller det tog en jävla 

lång tid. Svordomar som räknas in i huvudgruppen utrop har underkategorierna:  

 

(1) Utrop av irritation. Dessa svordomar kretsar kring talarens egen situation och är inte 

avsedda mot en person. 

(2) Eder. Eder som till exempel fan ta mig må ha varit mer risktagande förr i tiden på 

grund av sin religiösa anknyttning, men idag används eder mest som försäkring.  

(3) Förbannelser. Används idag som aggressiva uttryck som till exempel fan ta honom!  

(4) Ovänlig uppmaning. Till exempel dra åt helvete! 

(5) Skällsord. Ord och fraser, som till exempel din dumme fan!, som man riktar till en 

person.  

 

Svordomar som räknas in i huvudgruppen andra har underkategorierna:  

 

(1) Ogillande. Bland annat genom att använda jävla eller helvetes.  
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(2) Extra betoning. Man använder en svordom, ofta jävla, för att ge ordet som kommer 

efter svordomen extra betoning. 

(3) Förstärkningsord. Bland annat genom att använda jävla, förbannat eller helvetes. 

(4) Förstärkning av frågeord. Genom att använda svordomar kan man förstärka en 

vardaglig fråga som var bor de? till var fan bor de? och därmed förstärka en frågas 

kraft.  

 

Några av de vanligaste situationer som kan ge upphov till svordomar är (Andersson, 1985:99-

101): (1) förvåning – å fan!, (2) förnekelse – så fan heller!, (3) ilska eller fysisk smärta – fan!, 

(4) ilska eller psykisk smärta – helvete!, (5) nedvärdering eller avsky – jävla idiot. Förutom att 

situationer kan ge upphov till svordomar kan man även se att svordomar finns i många 

stilarter i det talade språket och ingår i helt vanliga meningar med några tydliga grammatiska 

funktionsmönster, bland annat (Andersson, 1985:102-107): (1) självständigt uttrande – fan,

 (2) del av ett ord – bok-jävel, (3) löst knutet till en sats – fan också, det blev fel igen, (4) 

delar av en sats – det gick så fan heller inte, (5) bestämning till en del av en sats – det var en 

jävligt bra bok.  

 Svordomars grammatiska användning är helt olik andra ords. ”Many swearwords are 

grammatically very flexible” (Swan, 2005:567), vilket kan demonstreras med hjälp av den 

vanligaste och centralaste svordomen i det engelska språket: (1) exklamation av irritation – 

fuck (it)! (2) exklamation av överraskning eller förvåning – fuck me! (3) fråga av överraskning 

eller förvåning – what the fuck? (4) förolämpning (substantiv) – fucker, (5) förolämpning 

(verb + objekt) – fuck you! (6) adjektiv – fucking idiot, (7) adverb – fucking bad, (8) 

förolämpande önskan – fuck off! (9) övrigt – fucked up. 

 I det svenska språket finner man slutligen fem huvudmotiv som svordomar kan delas upp i 

(Ljung, 2006:62): (1) det religiösa motivet – fan, helvete, djävla, (2) det skatologiska motivet 

(eller analmotivet) – piss, skit, (3) könsorgansmotivet – kuk, fitta, (4) samlagsmotivet – 

knulla, (5) mammamotivet – din mamma (…).  

 De religiösa motiven har traditionellt sett använts länge inom svenskan med både diabo-

liskt och himmelskt inflyttande. Det är ändå framför allt de diaboliska orden, som till exempel 

fan och djävlar, som man idag anser vara svordomar och ord som sjutton och tusan, som en 

ersättning för fan, anses vara mildare (Stroh-Wollin, 2010:22). Det svenska språket är ändå 

ganska ensamt med att använda det religösa motivet och analmotivet som de två grundläg-

gande motiven för användningen av svordomar (Lindström, 2002:166).  
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2.4 Undersökningens svordomssyn  
 

Svordomar ”kan fungera som en klapp på axeln och som ett sätt att visa samhörighet. Det kan 

stärka gruppkänsla, roa och uppmuntra” (Andersson, 1985:233). I andra fall kan svordomar 

vara aggressiva och såra. Men det är inte alltid svordomar som används för att såra någon då 

det är lika lätt att såra någon när man använder ett ”fint” språk, detta betyder att det inte alltid 

handlar om vad man säger utan hur man säger det. Andersson (1985:231) förklarar att defini-

tionen av fult språk är det språk som människor tycker är fult språk.  

 Denna undersökning kommer att fokusera på tabubelagda ord som alla i nuläget är 

klassade som svordomar i ordböcker och grammatikböcker, men även av kulturen och sam-

hället som de används i. Undersökningen kommer därmed inte att rikta in sig på tabubelagda 

ord som skulle kunna anses vara ”fula” av somliga människor, men som i nuläget inte har 

skriftlig stöd för att vara just svordomar. Dessa övriga tabubelagda ord har olika grader av 

tabu, allt från de mildare orden som bajs och tuttar till de mer kraftfulla orden hora och 

slampa. Ambjörnsson (2008:185) förklarar nämligen i sin avhandling I en klass för sig hur 

”benämningen hora/slampa var något av det värsta man kunde råka ut för som tjej.”  

 Det svåra med de tabubelagda orden är hur olika de kan betraktas av människor – somliga 

kan anse att något ord inte besitter något tabu alls, medan ett annat ord kan ses som en svor-

dom. Visserligen finner man en likartad svårighet även med svordomar då somliga människor 

kan anse att vissa svordomar inte borde ses som svordomar då de inte längre besitter en 

chockeffekt när de används. Det som ändå är någorlunda lättare med svordomar är att de ord 

som anses vara svordomar har använts som svordomar under en längre tid, de har accepterats 

som svordomar av många människor – då speciellt av ens kultur – och det finns skriftliga 

bevis som stödjer att dessa ord är svordomar, det vill säga ordböcker och grammatikböcker. 

Detta betyder däremot inte att det inte uppstår nya svordomar eller att man inte använder 

tabubelagda ord – eller till och med ”fina” ord – där man normalt använder svordomar. Denna 

undersökning kommer däremot som nämnt tidigare utgå från de ord som redan är klassade 

som svordomar för att kunna göra en lämplig avgränsning i arbetet.  
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3 Metod och material  

I detta kapitel kommer praktiska frågor kring undersökningens metod att diskuteras, så som 

urval, inspelnings- och transkriptionsprocessen och hur analyserandet av materialet har gått 

till. Det kommer även föras en diskussion kring hur undersökningen har förhållit sig till de 

etiska principerna, samt undersökningens reliabilitet, validitet och trovärdighet.   

 

3.1 Urval 

Vid undersökningens början tog jag kontakt med rektor och personal i en grundskola lokalise-

rad i en mindre ort i mellersta Sverige. Efter godkännande från rektor och personal valde jag 

ut två klasser för deltagande. Två klasser i årskurs åtta valdes utifrån främst två anledningar. 

För det första hade jag redan tidigare mött klasserna och etablerat någon slags igenkännbarhet 

hos de flesta och därmed var min förhoppning att faktumet att klasserna kände igen mig skulle 

någorlunda avdramatisera min närvaro på skolan. För det andra skulle dessa två klasser ha 

föräldramöte inom kort vilket jag ansåg var ett bra tillfälle att möta några föräldrar för att 

informera dem om mitt arbete.  

 Vid undersökningens början träffade jag båda klasserna (från och med nu benämnda 8a 

och 8b) för att förklara bland annat vad min undersökning handlade om, vad den innebar för 

de elever som valde att delta och poängterade framför allt anonymitet och de övriga etiska 

principerna. Eftersom eleverna är i åldern 13–14 delades ett missivbrev ut med all information 

kring undersökningen till alla elever som kunde tänka sig delta för att få deras föräldrars til-

låtelse och underskrift. I missivbrevet fick vårdnadshavare ta ställning till om de tillät att de-

ras barn spelades in med enbart audio, med audio och video eller avstå från undersökningen. 

Vid utdelningen av missivbrevet uppmärksammade jag att mer än hälften av eleverna i 8a tog 

ett missivbrev, medan bara några få elever tog från klass 8b. Då jag inte var medveten om 

huruvida föräldrarna för de eleverna som hade visat intresse för undersökningen i klass 8b 

skulle närvara på det kommande föräldramötet gjorde jag ett medvetet val att rikta in mig på 

att vara närvarande på den andra klassens föräldramöte (Mötena skedde parallellt under 

samma kväll i olika klassrum i skolan.) Efter ungefär en vecka hade jag samlat in föräldrarnas 

intyg från fjorton elever: 10 elever från klass 8a och 4 elever från klass 8b. Det blev därmed 

ett bortfall av 14 elever i klass 8a och 17 elever i klass 8b. 
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3.2 Ljudinspelning 

Denna undersökning är huvudsakligen samtalsanalytisk och grundar sig på (enbart) ljudin-

spelningar av några elever i en grundskola. Med vårdnadshavares tillstånd hade det varit möj-

ligt att använda video för somliga deltagande elever. Men eftersom inspelningarna skedde i 

klassrummet var det nästintill omöjligt att tillgodose de resterande elevernas vilja att inte 

medverka, därför användes bara diktafon för ljudinspelning. Man kan argumentera att om 

man hade kombinerat video- och ljudinspelningen i undersökningen kunde man ha tagit del av 

sådant som kroppsspråk, ögonkontakt och andra små, men viktiga händelseförlopp som går 

förlorade i ljudinspelning. Detta är i sig sant, men det finns samtidigt fördelar med att enbart 

använda sig av diktafon. Videokameror är ofta mer iögonfallande än vad en diktafon är vilket 

lätt kan leda till att samtalen inte blir autentiska utan snarare utformas kring vad som får och 

inte får sägas framför kameran. Diktafonen är i viss mån lättare att glömma bort, men det är 

självklart att även diktafonen är en faktor som påverkar det autentiska språket då de delta-

gande eleverna säkerligen har även dess närvaro någonstans i tankarna. Norrby (2004:37) 

menar att man inom samtalsforskning faktiskt har bemött kritiken som uppkommer vid dis-

kussion kring inspelning och förklarar att man gjort undersökningar på hur bandspelarna på-

verkar deltagares samtal där resultatet påvisade att deltagare ofta glömde bort bandspelaren 

vilket i sig betyder att bandspelarens roll inte är viktig i samtalen. 

 Ljudinspelningarna skedde under fyra dagar, där jag följde klassernas scheman för att välja 

ut lektioner som verkade passande för samtal. Målet var att finna lektioner där diktafon-

användning kunde ske, därmed var idrottslektioner opassande på grund av att deltagarna inte 

kunde bära runt diktafonen. Likaså var lektionerna i moderna språk och engelska opassande 

då trycket ligger mer på andra språk än svenska. Inspelningarna skedde under totalt åtta 

lektioner och varje inspelningstillfälle skedde under schemalagd lektionstid i hopp om att 

eleverna skulle känna sig mer avslappnade i en någorlunda bekant samtalsmiljö. Varje inspel-

ningstillfälle har minst två deltagare närvarande då jag ville att eleverna skulle tala med var-

andra för att ha en större möjlighet att komma åt tillfällen då eleverna använde svordomar i 

sina samtal. 

 Jag deltog inte i några av samtalen och var inte heller närvarade under de inspelade 

samtalstillfällena, förutom två tillfällen då jag var närvarande i klassrummet: dag 3 under 

svensklektionen och bildlektionen. Båda dessa gånger satt jag inne i klassrummet, men tog 

medvetet avstånd från att sitta i deltagarnas närhet och talade inte med dem efter att diktafo-

nen sattes igång. Eleverna frågade några gånger troligtvis av nyfikenhet och viljan att 
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tillgodose mina önskningar när det gällde vad de skulle tala om, men jag uppmanade inte 

eleverna till att tala om något specifikt för att se till att inte styra dem. 

 Undersökningen baserar sig på totalt 5 timmar och 20 minuter inspelat material där 14 ele-

ver i åldrarna 13–14 år deltar. Tabell 1 ger upplysning om vilken dag inspelningarna skedde, 

den totala inspelningstiden under dagarna, hur många svordomar som sades i de olika inspel-

ningstillfällena och hur många gånger eleverna använde ord som kan anses vara olika grader 

av ”fult” språk, men som ändå inte är i nuläget klassade som svordomar.     

 

Tabell 1. Materialets omfång    

Dag  Inspelningstid Svordom  Övriga tabubelagda ord  

 

1   60 min 22 11 

2  2 tim och 14 min 14 16  

3  1 tim och 38 min 29 9 

4   28 min 0 0 

 

Totalt  5 tim och 20 min 65 36 

 

Det man kan utläsa av tabell 1 är att de medverkande deltagarna generellt använder mer svor-

domar i sitt tal än vad de använder övriga tabubelagda ord. Svordomsanvändningen är högst 

under dag 1, då inspelningstiden är näst kortast, och dag 3, då inspelningstiden är näst längst. 

Under dag 1 används svordomar dubbelt så mycket som övriga tabubelagda ord och under 

dag 3 används svordomar mer än tre gånger så mycket som övriga tabubelagda ord. Dag 2, då 

inspelningstiden är som längst, används däremot övriga tabubelagda ord något mer än svor-

domar. Medan det är under dag 4, som visserligen har den kortaste inspelningstiden, tydligt 

att deltagarna inte alltid använder sig av vare sig svordomar eller tabuord i sitt tal. 

 

3.3 Transkriberingsprocess   

All transkribering har skett manuellt av mig under noggrant lyssnande av inspelningsma-

terialet. Därmed är jag ensam ansvarig för all transkribering och dess tolkning. Här måste det 

däremot poängteras att transkribering inte innebär, hur noggrann man än må vara, en total 

sanning och att transkriptionen inte är den primära källan – det är fortfarande inspelningsma-
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terialet som är viktigast. Självklart hade ett samarbete med en eller flera personer under 

transkriberingsprocessen kunnat medföra mer tillförlitlighet i transkriberingen. Men mycket 

tid och omsorg har lagts på transkriberingen och även revidering har skett många gånger, allt 

för att så rättvist som möjligt återspegla det inspelade materialet.  

 Transkriberingen i denna undersökning är selektiv eftersom svordomar är den huvudsak-

liga inriktningen. Därmed har enbart stunderna där eleverna använt svordomar transkriberats, 

men även tillfällen där deltagarna använder tabubelagda ord som inte är klassade som svor-

domar har blivit transkriberade för att i tabell 3 kunna visa hur ofta deltagarna använder 

tabubelagda ord gentemot svordomar. 

 

3.4 CA-inspirerad analysmetod 

Även om man sedan en lång tid tillbaka har kunnat undersöka människors tal är det inte för-

rän under 1960-talet som forskningen kring tal slog igenom som ett seriöst forskningsfält – 

innan dess hade man skrivit mycket om hur människor skulle tala istället för hur de faktiskt 

talade. Med idén att samtal var oorganiserade och kaotiska lät man ämnet vara tills inspel-

ningsmaskiner började slå igenom och användes för att spela in verkliga samtal (ten Have, 

2007:3).    

 Conversation Analysis (oftast förkortat till CA) som grundades av Harvey Sacks, är i grun-

den forskning kring tal, men för att vara mer specifik kan man säga att CA är ”the systematic 

analysis of the talk produced in everyday situations of human interaction: talk-in-interaction” 

(Hutchby & Wooffitt, 2008:11). Inom CA stödjer sig forskningen på inspelat material av 

verklig interaktion som man sedan transkriberar. Det man vill åstadkomma med denna form 

av forskning är att få förståelse för hur deltagare i ett samtal förstår varandra och ger respons 

under samtalet. I denna undersökning tittar jag närmare på huruvida de medverkande 

deltagarna ger varandra respons vid svordomsanvändning. Detta genom att söka verbala sig-

naler i materialet som tyder på någon form av responsgivning. 

 Jämför man CA med annan forskning finner man att de större skillnaderna är bland annat 

att man inom CA arbetar närmare sitt insamlade material, det vill säga man arbetar med ljud-

inspelning och transkription istället för till exempel sammanfattningar av materialet. Man 

använder naturligt förekommande material istället för ett experimentellt eller forsknings-

påtvingat material (ten Have, 2007:9). I denna undersökning använder jag mig av en samtals-

analys som är CA-inspirerad då analysen i undersökningen utgår från ett deltagarperspektiv, 
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det vill säga analysen utgår från deltagarnas agerande i ett samtal, samtidigt som enbart det 

som görs relevant i inspelningen är med i analysen.    

 Även om CA inte har ett direkt schema över hur forskningen ska ske finns det ändå en 

generell tendens som följs under arbetet. Man börjar vanligtvis med att samla in sitt material, 

därefter transkriberar man hela eller delar av samtalet, sedan analyserar man materialet för att 

slutligen rapportera sin forskning. Det är samtidigt värt att poängtera att många gånger är 

dessa steg inte strikt separerade (ten Have, 2007:67–8).    

 CA utgick från början från audioinspelat material, men har under senare år utvecklats till 

att sammanföra audio- och videoinspelning för att ge en mer komplett bild av samtal. Audio 

missar många handlingar som inte sker med rösten, men även om enbart audioinspelat mate-

rial användes i början av CA-forskningen har detta inte stoppat forskare från att utveckla idéer 

som ännu är viktiga för forskningsområdet (ten Have, 2007:71).  

 Själva transkriberingsarbetet ses inom CA som en viktig del av arbetet, då det bland annat 

är ett första steg i ens materialanalys (Hutchby & Wooffitt, 2008:69), men det är viktigt att 

vara medveten att inom CA anser man inte att själva transkriberingen är det insamlade mate-

rialet som forskningen förlitar sig på. Det är istället det inspelade samtalet som är ens material 

och därmed ska man inte lägga det inspelade materialet åt sidan när transkriberingen är färdig 

utan använda det genom hela arbetets gång.  

 Med hjälp av min transkription gör jag först en övergripande analys för att finna 

återkommande mönster bakom vilken funktion fan, jävlar och engelska svordomar har i de 

medverkande deltagarnas samtal. Därefter görs en djupare analys av några utvalda sekvenser 

för att kunna förklara dessa funktioner, där de utvalda sekvenserna främst har valts ut för att 

demonstrera det återkommande mönstret. Några sekvenser har däremot även valts ut för att de 

medför en intressant aspekt av deltagarnas svordomsanvändning. En av dessa sekvenser är 

exempel (17), som man kan finna under rubriken Fan. I exempel (17) är de medverkande 

deltagarnas interaktion intressant utifrån hur de förhåller sig till olika talarroller vid använd-

ningen av svordomar. Goffman (1981:1129) förklarar att i ett samtal med två deltagare har en 

deltagare talarrollen medan den andra deltagaren har lyssnarrollen, där dessa roller sedan 

växlas mellan deltagarna under samtalets gång. Studerar man däremot talarrollen kan man 

dela upp talare i ”animator”, ”author” och ”principal” (Goffman, 1981:144). En ”animator” är 

”the talking machine, a body engaged in acoustic activity, or, if you will an individual active 

in the role of utterance production” (Goffman, 1981:144). En talare som agerar rollen av 

”animator” kan därmed förklaras som den som återberättar något som en annan person har 

sagt. ”Ansvaret för det som sägs är minimalt från talarens sida” (Norrby, 2004:56) när den 
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agerar ”animator”. Som ”author” har man mer ansvar i jämförelse med ”animator” kring det 

som sägs. När man agerar ”author” är man däremot fortfarande inte ursprungskällan av det 

som sägs, man är istället en talare som tolkar något som någon annan har sagt. Det är när 

talaren agerar ”principal” som ansvaret kring vad som sägs ligger helt på talare då denna roll 

innebär att talaren säger något som den själv är ursprungskällan av. Även om man delar upp 

talare i dessa tre roller är det fortfarande normalt att man som talare agerar flera av dessa 

roller i ett samtal.    

 

3.5 Etiska principer 

Stukát (2005:130) talar om hur viktigt det är att forskare tar upp de etiska aspekterna i en un-

dersökning, något som även denna undersökning vill belysa och diskutera. Man talar vanligt-

vis om fyra etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 (1) Informationskravet. Detta krav handlar om att alla personer som kan tänkas beröras av 

undersökningen har rätt att bli informerade om vad undersökningen handlar om, hur man ska 

göra undersökningen, hur det insamlade materialet kommer att användas samt redovisas och 

vad ett eventuellt deltagande innebär för dem. Här understryker man även att allt deltagande 

är frivilligt från början till slutet av undersökningen, deltagarna har därmed all rätt att tacka 

nej till att vara med i undersökningen när som helst. Stukát (2005:131) förklarar även att 

informationskravet berör undersökningens syfte och att man bör beskriva undersökningen ”i 

stora drag.” 

 Informationskravet har utförts både genom muntlig information med elever, lärare och 

några föräldrar i klass 8a och skriftlig information i form av ett missivbrev. Alla berörda var 

även informerade kring faktumet att eleverna kunde avsluta sitt deltagande när de än ville och 

att allt inspelat material där eleven deltagit i skulle raderas vid ett eventuellt avbrott.  

 Jag kan däremot här erkänna att man skulle kunna argumentera att jag inte var helt ärlig 

mot vare sig eleverna, föräldrarna eller lärarna eftersom jag aldrig specificerade att det var 

just svordomar min undersökning skulle koncentrera sig på utan förklarade att jag gjorde en 

undersökning om ungdomars språkande. Jag gjorde ett medvetet val här i hopp om att kunna 

göra en undersökning baserad på så verklig svordomsanvändning som möjligt. Eleverna blev 

inte informerade om undersökningens specifika inriktning av två skäll. För det första ville jag 

inte att undersökningens inriktning skulle påverka eleverna till att använda abnormalt många 

svordomar i sitt tal då eleverna vet att svordomarna är viktiga för undersökningen. För det 
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andra kan denna kännedom även ha den motsatta effekten och därmed påverka eleverna till att 

minimalisera sin användning av svordomar eller inte använda dem överhuvudtaget. Föräld-

rarna blev inte informerade kring svordomarnas centrala roll i undersökningen eftersom ämnet 

kan vara känsligt för somliga föräldrar och därmed kan de välja att inte tillåta sina barn att 

delta vare sig deras barn använder svordomar eller inte. Anledningen till varför lärarna inte 

blev informerade var en ren försiktighetsåtgärd för att se till att de inte råkade försäga sig 

framför eleverna och då påverka dem som jag tidigare nämnde. Skolrektorn var den ende som 

meddelades kring undersökningens specifika inriktning för att kunna få tillåtelse att vara på 

skolan och för att rektorn skulle ha kännedomen om vad mitt arbete strävar mot. Jag anser 

däremot inte att jag har ljugit för någon av de ovannämnda grupperna då svordomar tillhör 

somliga ungdomars språkande.  

 (2) Samtyckeskravet. Detta krav handlar om att alla som deltar i en undersökning bestäm-

mer över det egna deltagandet. Om man utför en undersökning där man vill att barn under 

femton år ska delta måste man kontakta vårdnadshavare för att även få deras samtycke. Här 

klargörs än en gång deltagares rätt till att själva bestämma om de vill delta och om de vill 

avbryta sitt deltagande, men det klargörs även att forskare inte har någon rätt att påtvinga 

någon att delta i ens undersökning.  

  Efter att jag informerat båda klasserna om min undersökning, fick de elever som kunde 

tänka sig delta i undersökningen med sig missivbrev eftersom alla berörda elever var under 

femton år och behövde föräldrarnas tillstånd för att delta. Vid både samtalen med eleverna 

och samtalet med föräldrarna klargjordes det att eleverna kunde avsluta sitt deltagande när de 

än ansåg att det var tvunget. Samtidigt som det påpekades att även om föräldrarna gav sitt 

tillstånd var det ändå eleverna som hade det slutliga beslutet angående sitt deltagande i under-

sökningen.  

 (3) Konfidentialitetskravet. Här talar man om betydelsen av anonymitet. Alla inblandade 

ska bli underrättade kring att alla uppgifter, som till exempel namn eller annan personlig 

information, är konfidentiella. Man betonar här att allt material som forskaren samlar och 

arbetar med ska i undersökningen presenteras på ett sådant sätt att ingenting ska kunna åter-

kopplas till inblandade individer. Här tas även upp rekommendationen att forskare bör infor-

mera de berörda var man kan finna den slutliga versionen av ens arbete.  

 I denna undersökning är alla namn fiktiva, det vill säga påhittade, för att bibehålla 

deltagarnas anonymitet. Grundskolan där undersökningen utfördes är inte nämnd vid namn 

eller given en längre introduktion då jag anser att det inte är väsentligt för själva 

undersökningen. Jag följde även rekommendationen angående var man finner den slutliga 
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versionen, det vill säga detta dokument, genom att skriva ner den informationen i 

missivbrevet som delades ut.  

 (4) Nyttjandekravet. Detta krav innebär att allt material som en forskare samlar på sig 

enbart är menat för det egna forskningsändamålet, med det menar man att forskningsma-

terialet inte ska lånas ut till eller övertas av någon annan.    

 Denna undersökning har enbart en form av insamlat material: ljudinspelningar. För att de 

inblandade skulle kunna känna sig mer säkra kring vad som händer med ljudinspelningarna 

efter deras deltagande var jag tydlig i både missivbrevet och under samtalen med eleverna och 

samtalet med föräldrarna att all ljudinspelning enbart sparas tills undersökningen är klar. 

Därmed kommer all ljudinspelning att raderas när denna undersökning är klar och exa-

mensarbetet betygsatt.  

 

3.6 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

Denscombe (2009:378) diskuterar hur viktigt det är för en forskare att diskutera kvaliteten och 

riktigheten av den egna undersökningens resultat. Här talar man vanligtvis om tre punkter: 

reliabilitet, validitet och trovärdighet. Stukát (2005:125) klargör att reliabilitet handlar om 

huruvida noggrant ens utvalda mätinstrument är vid ens mätning. Medan Denscombe 

(2009:378) förklarar att validitet hänvisar till om ens mätinstrument faktiskt mäter det som 

ska mätas och att trovärdighet handlar om hur pass neutralt i sin påverkan ens mätinstrument 

är.  

 Eftersom denna undersökning är fokuserad på det talade språket valde jag att använda ett 

mätinstrument som skulle spela in helt vardagliga samtal mellan elever i skolmiljö. Under-

sökningen kunde möjligtvis ha stärkts om inspelningarna hade skett med både audio och 

video för att uppfånga både det muntliga språket och det kroppsliga. Däremot anser jag att all 

ljudinsamling som har gjorts för denna undersökning har skett bra och korrekt utifrån att jag 

inte haft något inflytande på deltagarnas samtalsval och därmed inte kunnat styra detta. Min 

närvaro var minimal i klassrummet och även om diktafonen självklart har en någorlunda på-

verkan var den lämpligt lätt att glömma bort för att deltagarna skulle kunna ha fungerande 

samtal. En fördel med att spela in deltagare på ett sådant sätt som jag har gjort i denna 

undersökning, istället för att till exempel observera eleverna, är att det finns ett konkret 

material som under hela undersökningen är tillgängligt att återkomma till. Här finns det 

däremot en klar brist med att jag är den enda personen som har tagit del av det inspelade 
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materialet och därmed har transkriberingen blivit utformad utifrån det jag har kunnat tyda och 

tolka.  

 Med tanke på att denna undersökning är samtalsanalytisk och är specifikt inriktad på 

användningen av svordomar är det viktigt att jag har använt ett mätinstrument som därmed 

kan mäta svordomar. Valet att använda diktafon för ljudinspelning kan ha visserligen lett till 

att jag har gått miste om gester och annat som skulle kunna klassas som fult. Men då denna 

undersökning är inriktad på svordomars användning i samtal anser jag att valet av mätinstru-

ment är bra och noggrant nog för att mäta svordomar. Att få ett likadant resultat med mitt 

utvalda mätinstrument på en annan grundskola skulle nog däremot vara svårt då alla samtal är 

olika. Men samtidigt används troligtvis somliga svordomar likartat av en del människor och 

därmed skulle detta svordomsanvändande möjligtvis kunna uppfångas av mätinstrumentet 

även om man gör undersökningen på en annan skola.     
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4 Resultat och analys 

Nedan kommer utvalda delar ur transkriptionen att presenteras och analyseras. Alla utvalda 

sekvenser är numrerade för att man lättare ska kunna finna dem i sin helhet i bilaga 2. Som ett 

hjälpmedel för läsaren har även svordomarna i de utvalda transkriptionsdelarna markerats 

med fet stil.  

 Alla personer som oavsiktligt har blivit inspelade trots att de inte givit sina medgivanden 

för deltagandet i undersökningen har i transkriptionerna benämnts EJ DELTAGARE och 

deras eventuella inlägg i samtalen har uteslutits. 

 

4.1 Fan  

 

Dag 1 (30 september 2013) 

SO 

Mimmi, Lisa och Albin 

 

(2).   

08 L: +men gå: in någon gång Adam du kommer få fet lång   

09  kvarsittning+ (.) eller va fan säger jag (.) eh  

10 M: skäll 

11 L: skäll  

12 M: av läraren 

13 L: a: 

14 EJ DELTAGARE  

15 M: >det gör du ju inte:< (.) >fan va du ljuger?< 

16 L: dra in med dig ditt fetto 

17  (9.0) 

 

I exempel (2) befinner sig Lisa och Mimmi i skolkorridoren utanför deras klassrum när Adam, 

deras klasskamrat, kommer in i korridoren från skolgården och sätter sig i närheten av flick-

orna. Lisa uppmanar Adam trött i rad 8–9 att gå in innan läraren blir arg och ger Adam kvar-

sittning, detta tills hon kommer på sig själv och frågar högt av förvåning va fan säger jag i 9. I 

Lisas fråga, i 9, används svordomen fan som förstärkning till det interrogativa pronomenet va 
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’vad’ då Lisa tycks bli riktigt förbryllad kring varför hon sa till Adam att han skulle få kvar-

sittning. Mimmi reagerar på Lisas fråga och ger respons genom att ge förslag i 10 om det inte 

var skäll Lisa menade. Lisa bekräftar därefter Mimmis förslag genom att upprepa Mimmis 

förslag och ger ett utdraget a-ljud i 13 efter Mimmis ytterligare tillägg i 12. Adam ger sin 

kommenterar i 14, vilket medför att Mimmi anklagar honom i 15 för att inte tala sanning utan 

att ordagrant säga att han ljuger. Innan hon efter en kort paus anklagar honom (ordagrant) för 

att ljuga, där svordomen fan används för att förstärka anklagelsen. Medan Lisas va fan säger 

jag i 9 visar upp förvåning kring det egna yttrandet, är Mimmis användning av fan va du 

ljuger skapad utifrån förnekelse åt vad Adam säger i 14. Även om Mimmis fan va du ljuger 

skulle kunna fungera som en förolämpning är häpnaden i yttrandet allt för central för att det 

ska finnas en uppenbar illvilja i svordomen som vill skada Adam. Mimmi verkar enbart inte 

tro på Adam och ger därmed ett förstärkt nekande svar. Det är snarare Lisas användning av 

ditt fetto i 16 som är mer förolämpande, då Lisas ord kan ses som en konkret förolämpning 

riktad mot Adam kombinerat med ett bestämt tonläge. Men hur Adam känner sig är inte 

uppenbart då Adam inte ger någon verbal respons.  

 

(9).   

01  A: >asså fy fan va alla svär i 8b< kolla dom 

02  [ba hej horor slyna slampor hora  

03 L: [SKRATTAR 

04  (4.0) 

05  A: där går ju era killar 

 

Albin sitter, i exempel (9), framför sin dator och tittar på en hemsida där några av eleverna i 

parallellklassen 8b har skrivit meddelande till andra. Albin uppmärksammar förbluffat för 

Mimmi och Lisa i rad 1 att alla svär i 8b vilket han lägger extra betoning på genom att an-

vända fy fan i början av yttrandet. Det man främst uppmärksammar här är Albins användning 

av fy fan innan han börjar i 2 tala om vilka svordomar 8b exakt använder sig av genom att läsa 

upp orden horor slyna slampor hora från hemsidan. Orden som Albin lägger märke till i 2 

skulle kunna vara nedsättande och om man strävar efter att såra kan dessa ord även användas 

för att såra. Men de är ändå inte i nuläget klassade som svordomar i ordböcker eller gramma-

tikböcker – hora är synonym till prostituerad, slyna är en slarvig eller ouppfostrad ung kvinna 

och slampa är en kvinna som är sexuellt vidlyftig – därmed är det egentligen enbart Albins fy 

fan i 1 som är en svordom. Det som däremot sker i (9) är att Albin uppmärksammar använd-
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ningen av orden hora, slampa och slyna och tolkar dem som svordomar. Vilket kan påvisa att 

även om det finns en kulturell och samhällelig uppfattning av vad som är och vad som inte är 

en svordom, finns det även en individuell uppfattning som inte behöver överensstämma med 

den kulturella och samhälleliga uppfattningen. Albins tolkning av orden skulle även kunna 

vara en signal att användningen av orden hora, slampa och slyna kan vara i ett utvecklings-

skede, det vill säga från tabubelagt ord till svordom. Även om inget kan generaliseras utifrån 

enbart Albins tolkning av orden, är det däremot klart uppenbart att han själv anser att dessa 

ord är svordomar. Samtidigt som han själv – eller någon annan – inte tycks reagera på hans 

användning av svordomen fan då det inte finns några verbala signaler.    

 Albins fy fan är löst knutet till en sats då det emfatiskt hjälper satsen va alla svär i 8b. Vad 

Albins fy fan däremot verkligen gör är att framhäva Albins egen inställning till det som sägs, 

samtidigt som svordomsanvändningen signalerar för flickorna hur de bör uppfatta hans ord. 

Lisa är den enda som reagerar på Albins signal vilket syns i 3 där hon skrattar samtidigt som 

Albin talar om i 2 med hjälp av exempel hur hans yttrande i 1 är sant. Trots Albins något 

lyckade användning av fy fan – Lisa gav respons – förs samtalet inte längre utan följs av en 

lång paus innan Albin ändrar samtalsämnet helt. Detta kan bero på att han helt enkelt är nöjd 

med Lisas korta respons eller så kan det också bero på att ingen vill fortsätta hans påbörjade 

samtalsämne vilket gör att han lämnar ämnet.  

 

Dag 2 (1 oktober 2013) 

Svenska 

Mimmi och Lisa 

 

(17).   

01  LYSSNAR PÅ ETT SPARAT RÖSTMEDDELANDE PÅ  

02  MOBILTELEFONEN 

03  L: ja stog utanför matsalen  

04 M: gjorde du 

05 L: m: 

06  M: SKRATTAR va fan ä:r du (1.0) Jocke är också orolig 

07 L: m: 

08 M: vadå va sa han da 

09 L: han ba asså va e Mimmi (1.0) ja ba asså ja vet inte 

10  han ba va +vet du inte var Mimmi är?+ va fan är hon  
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11  da +ä:::+ ja bara (.) oj [(xx) Jocke 

12 M:                           [du ba ja: ja vet inte 

13 L: TJUTER  

14 M: va fan är hon da? va: stack hon för? 

15  SKRATT 

 

Lisa och Mimmi sitter i ett grupprum under svensklektionen i exempel (17) och lyssnar på ett 

röstmeddelande på Lisas mobiltelefon från hennes pojkvän. Det visar sig att Mimmis pojkvän 

Jocke tidigare under dagen letat efter henne, något som båda flickorna finner roande. I rad 6 

säger Mimmi roat va fan är du men agerar rollen ”animator” då det inte är hennes egna ord 

hon yttrar utan en upprepning av vad hon har hört Lisas pojkvän säga på telefonmeddelandet 

(Goffman, 1981:144). Rollen av ”animator” finner man även i 9–11 där Lisa väldigt effektivt 

signalerar genom att använda han ba när hon ska påbörja sin roll som ”animator” vilket sedan 

följs av ord som någon annan är ”principal” av. Likaså signalerar Lisa i 9–11 genom att an-

vända ja ba när hon byter roll från ”animator” till ”principal” och därmed återberättar för 

Mimmi vad hon med sina egna ord hade sagt (Goffman, 1981:144). Med detta i åtanke är 

Lisas användning av fan i 10 någonting som hon inte är ursprungskällan till. Även Mimmi 

agerar ”animator” i 14 när hon säger va fan är hon da då det är en direkt upprepning av vad 

Lisa säger i 10–11.  

 Trots att fan används tre gånger i (17) är fan under alla tre tillfällen använt som en förstärk-

ning till det interrogativa pronomenet va ’vad’. Däremot finner man skillnad i svordomarnas 

emotionella bakgrund. Mimmi är hörbart road när hon använder fan i 06 och Lisas fan i 10 

sägs med oro för att bättre avspegla Jockes känslor. Även Mimmis sista fan i 14 sägs med oro, 

men hennes oro tycks vara mer tillgjord i jämförelse med Lisas fan i 10, det vill säga 

känslorna bakom ordet tycks inte vara äkta. Detta kan bero på att Lisa skildrar historien kring 

när hon träffade Jocke och behöver därmed mera äkthet i sitt ordval och rätt känsla bakom 

orden för att Mimmi ska bättre förstå hur situationen utspelades. Mimmi repeterar däremot 

enbart Lisas ord och är för road av Lisas berättelse för att kunna skapa samma äkthet i känslan 

bakom orden.  

 

Dag 3 (3 oktober 2013) 

Svenska 

Sanna, Wilma och Lärare 
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(20).    

06  MUSIK HÖRS I BAKGRUNDEN  

07  (4.0) 

08 S: jag hör ju inte ens nån musik 

09  (6.0) 

10 Lär: ºdom vill att du ska sänka liteº 

11 S: man hör ju för fan inte ens nåt 

12  MUSIKEN SÄNKS 

13  (6.0) 

14  Lär: så: fokusera nu 

 

Under svensklektionen i exempel (20) har läraren fått det tyst i klassrummet då de flesta av 

eleverna läser böcker, men en av eleverna, som har på sig hörlurar, lyssnar på musik för högt 

vilket gör att resten av klassen hör låg musik i bakgrunden. Något som får några av eleverna 

att börja titta runt och leta efter var källan till den låga bakgrundsmusiken befinner sig. Lära-

ren har också lagt märke till musiken och börjar gå runt i klassrummet. Sanna som först inte 

förstår vad läraren och klasskamraterna har upptäckt är förbryllad tills hon uppfattar situatio-

nen. Sanna anser däremot inte att musiken är högljudd och säger sin åsikt i rad 8, vilket följs 

av en lång paus och ingen respons från läraren eller klasskamraterna. Läraren lyckas hittar den 

rätta eleven och ber den i 10 att sänka lite (och använder sig av dom för att syfta på klasskam-

raterna). Men Sanna är snabb med att återigen uttrycka sin åsikt i 11 fast denna gång använder 

hon för fan för att lägga extra betoning på sitt budskap. I det nya försöket i 11 har Sannas fan 

en satsadverbialposition och delar av en sats, men det verkar inte hjälpa henne i att få någon 

respons från klasskamraterna eller läraren. Sannas användning av för fan är visserligen an-

vänd som extra betoning för att få sin åsikt uppmärksammad. Men denna extra betoning ver-

kar även användas utifrån en skyddande aspekt – det är Sannas försök till att få klasskamra-

tens musik att inte verka lika högljudd som den är för resten av klassen.  

 

Dag 3 (3 oktober 2013) 

Bild 

Julia, Mimmi och Lisa 

 

(24).   

46   M: [*ja sådär säger mamma dom ska få precis det dom  



 

 

28 

 

47  pekar på* man ba 

48 J: fast det får jag av min farmor för jag är   

49  ensamt barnbarn  

50 EJ DELTAGARE 

51 J:  +jag är ensamt barnbarn?+ (.) va fa:n tror du >om  

52  vi hade ha-< om vi hade haft typ sjuttiotre  

53  miljarder kusiner till så: 

54 M: jag får precis av mamma precis det ja pekar på  

55 J: m: 

 

I exempel (24) talar Mimmi och Julia om hur deras mammor har berättat för flickorna hur 

deras framtida barnbarn kommer att bli behandlade av flickornas föräldrar. Julia konstaterar i 

rad 48–49 att hon är ensamt barnbarn och att hon därmed egentligen blir behandlad av sin 

farmor precis som Mimmi förklarar i 46–47 att hennes mamma ska behandla Mimmis barn. 

En av deras klasskamrater ställer en fråga i 50, vilket får Julia att höja rösten i 51 och irriterat 

påpeka ännu en gång att hon är ensamt barnbarn. Detta följs av en kort paus och den kritiskt 

betonade frågan va fan tror du, där svordomen fan används som en förstärkning till det 

interrogativa pronomenet va ’vad’. Efter Julias kritiskt betonade fråga förklarar hon sig något 

lugnare i 51–53 att hennes situation säkerligen inte hade varit densamma om hennes farmors 

situation hade sett annorlunda ut. Mimmis anmärkning i 54 fortsätter i samma tankebana som 

hon hade i 46–47, men denna gång har hon blivit influerad av Julia och erkänner att hennes 

mamma – likt Julias farmor – ger henne precis det ja pekar på. Julias kritiskt betonade fråga 

uppmärksammas inte av klasskamraten – eller Mimmi och Lisa – med någon verbal respons, 

trots att Julias ton fastställer att hon uppenbart kritiserar klasskamraten. I detta fall kan en 

svordomsanvändning som Julias redan vara godkänd bland klasskamraterna och är därmed 

inte något som man tar åt sig.  

 I resultatet framgår det att den främsta funktionen som fan har för de medverkande delta-

garna i ett samtal är att svordomen används som extra betoning eller förstärkning av ett eller 

flera ord i en deltagares yttrande. På så sätt använde deltagarna fan som ett hjälpmedel för att 

signalera en bakomliggande känsla i ens yttrande. Det är även tydligt att fan av deltagarna kan 

användas som ett redskap för att kritisera en klasskamrat, som i exempel (24), lika enkelt som 

svordomen kan användas för att försöka skydda en klasskamrat, som i exempel (20). Däremot 

finns det inga verbala signaler som antyder att svordomsanvändningen, även när den vill kriti-

sera, är sårande. Det finns heller ingen respons eller anmärkning till användningen av svor-
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domar. Den enda verbala anmärkningen är Albins i exempel (9) kring användningen av de 

tabubelagda orden hora, slyna och slampa.  

 

4.2 Jävlar 

Dag 1 (30 september 2013) 

SO 

Mimmi och Lisa  

 

(6).   

01 M: men fan jag garva sönder hans däck går ju sönder  

02 L: ºhm?º 

03 M: eller a hans cykel går ju sönder (.) när han bo-  

04  när han ska cyklar på den efter någon jävla  

05   <bonde> å sen hade han lämnat den för han skulle  

06  gå in och kolla efter en jävla höna som har någon  

07  jävla (.) lapp under foten  

08 L: ºaaº 

09 M: *sen när han kommer ut då är cykeln har blivit  

10  cykeln platt* han kommer liksom inte *därifrån* 

11  å då hade hans video e: filmkamera filmat in vad 

12   som hade hänt  

13 L: mm 

14 M: *då kommer det en fet stor jävla pansarvagn (x) 

15  över cykeln* han ba hudj? huhu. de .hh jag satt så  

16   här (xx) å jag ramla bakåt ja ba as: garvade så ja  

17  ba pausa filmen .hh 

 

Mimmi och Lisa sitter utanför klassrummet i exempel (6) och samtalar när Mimmi börjar en 

berättelse om hur hon tittat på filmen Mr Beans semester. Hon berättar ivrigt för Lisa om en 

scen i filmen där cykeln som huvudperson Mr Bean använder går sönder. Man finner jävla tre 

gånger i rad 4–7 där Mimmi använder svordomen alla tre gångerna som ett adjektiv för att ge 

extra betoning till det kommande substantivet: jävla bonde, jävla höna och jävla lapp. Att 

använda svordomen jävla på detta sätt är vanligt, men Mimmi tycks inte nöja sig med den 
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enkla formen adjektiv + substantiv i 14 där hon lägger till ytterligare två adjektiv och talar om 

en fet stor jävla pansarvagn. Även i 14 används jävla som en extra betoning till det kom-

mande ordet, i detta fall pansarvagnen, men denna kombination tycks ha en medveten stilis-

tisk funktion. Mimmi använder adjektiven och speciellt svordomen för att måla upp en bild 

för Lisa eftersom Mimmi vill att Lisa ska känna samma roade känsla som hon själv kände när 

hon såg en fet stor jävla pansarvagn köra över Mr Beans cykel i filmen. Lisa i sin tur ger kort 

respons för att signalera att hon hänger med i berättelsen. Men Lisa ger ingen uppenbar 

respons på Mimmis tre jävla i 4–7 eller på en fet stor jävla pansarvagn vilket skulle kunna 

betydda att Mimmis svordomsanvändning inte blir riktigt lyckad då det inte finns några 

verbala signaler.   

 

Dag 3 (3 oktober 2013) 

Svenska 

Sanna, Wilma och Lärare 

 

(19).   

01 S:  å: jä:vla va läskigt. LÄSER BOK 

 

Sanna sitter och läser en bok i början av klassens svensklektion i exempel (19). Utan förvar-

ning säger hon högt i rad 1 å jävla va läskigt, syftande på något som hon läser i boken. Ingen 

av klasskamraterna uppmärksammar Sannas plötsliga ord med någon verbal respons och 

Sanna tar inte initiativet till att fortsätta sin mening i 1 med att förklara vad det var som hon 

ansåg vara läskigt i sin bok utan fortsätter istället med att lugnt läsa vidare i sin bok. Svordo-

men jävla i 1 är löst knuten till satsen va läskigt med den huvudsakliga uppgiften att lägga 

extra betoning på hur läskigt hon anser att det som hon läser om i boken egentligen är. Svor-

domsanvändningen uppfångar däremot inte klasskamraternas intresse vilket gör att man undra 

om Sannas användning av jävla ens är nödvändig som extra betoning. Speciellt om man även 

tar i åtanke faktumet att Sanna själv inte uppmanar klasskamraterna att ta reda på vad som är 

så läskigt att hon måste använda jävla framför det. Exempel (19) kan vara ett bra exempel på 

att svordomar ibland inte behöver vara mer än bara ännu ett vardagligt ord som medvetet eller 

omedvetet förekommer i ens naturliga tal.  

 

(21).    

01 S:  ha:r ja: fått bre:v  
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02  SKRATT I BAKGRUNDEN 

03 S: +va har ni gjort mä: de:+ RIKTAT MOT  

04  KLASSKOMPISARNA 

05 Lär:  +hör ni (.) lägg av nu+   

06 S: +har ni va har ni gjort mä: de:+ (1.0) asså: va ä:r  

07  de för nåt (.) ni är så: jä:vla dry:ga  

08  (8.0) 

09 S: va har ni gjort med de: då: va är de f- Wilma (4.0)  

10   Wilma (2.0) Wilma (3.0) Wilma (1.0) Wilma Wilma  

11  Wilma SKRATTAR 

12 Lär:  Sanna (1.0) det e inte så lång tid kvar [snälla  

13   låt dom andra [få (.) ha lite 

14 S:                                             [nä: men 

15                [vad har dom gjort med bara?  

16 W: +inget+ 

17 Lär: Sanna 

18 S: varför skrattar ni så jävla mycket da? 

19 W: ja: för de var inte ett jä:vla brev 

20  SKRATT 

21  S: *nej va ä:r det då va ä:r de va ä:r det då* 

22 Lär:  nej (1.0) sitt 

23 S: men de e ju kan ju va ett brev där (4.0) skit i de  

24  då 

 

I exempel (21) sitter Sanna i klassrummet tillsammans med Wilma, läraren och resten av klas-

sen. I rad 1 frågar Sanna upprymt har ja fått brev och syftar på ett oläst sms på mobiltelefo-

nen. Det hörs skratt i bakgrunden över Sannas yttrande i 1, något som får henne att reagera 

och fråga i 3 vad de skrattande klasskamraterna har gjort mä de, syftande på meddelandet. 

Sanna får inget svar på sin fråga och blir förbryllad av klasskamraternas tystnad vilket medför 

att hon i 7 något irriterat kallar klasskamraterna för så jävla dryga. Svordomen jävla i 7 an-

vänds av Sanna som ett gradadverbial framför adjektivet dryga, vilket är ett vanligt sätt att 

använda svordomar. Efter att Sanna försöker få svar från klasskamraterna, då speciellt Wilma 

(något som gör att hon även får en tillsägelse från läraren), frågar hon förvirrat i 18 vad 

klasskamraterna skrattar åt – i Sannas fråga i 18 användes svordomen jävla som förstärkning 
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till det interrogativa pronomenet varför. Wilma svarar i 19 med vad det var som fått 

klasskamraterna och henne att skratta åt Sanna: de var inte ett jävla brev, syftandes på att bre-

vet egentligen var ett sms. Wilmas jävla i 19 används som ett adjektiv för att ge extra beto-

ning till det kommande substantivet brev, men signalerar framför allt rakt på sak att Sannas 

mening i 1 har ja fått brev uppfattades som riktigt dumt och skrattretande av klasskamraterna. 

Sanna inser sitt misstag och frågar skrattande va är det då i 21 och det är skrattet som genom-

syrar hela hennes kommentar i 21 som signalerar att även om Wilmas ord kunde uppfattas 

som illvilja från Wilmas sida har detta inte tagits som en förolämpning av Sanna. Detta är 

något som även bli uppenbart efter att Wilma inte ger någon ytterligare respons varpå Sanna 

väldigt roat säger skit i de då i 23.  

 

Dag 3 (3 oktober 2013) 

Bild 

Julia, Mimmi och Lisa 

 

(23).   

61 EJ DELTAGARE 

62  M: +men fy fan+ VISKAR 

63 J: gjorde han de? (.) å jävla::: bitchen ne:j jag  

64  skämta (.) åh gud nej? nu fick dom mä det [där på  

65  band  

66 L:                                           [+säg  

67  något annat (.) nå mer? som jag kan rita till  

68  mammas knuttar+  

69  (2.0) 

70  SKRATT 

 

I exempel (23) talar Mimmi, Julia och deras klasskamrat om hur en lärare talat med en del av 

klassen om ett klottrande som Mimmi och klasskamraten utfört på skolan. Mimmi är häpen i 

rad 62 och visar det med att använda men fy fan högre än vad hennes normala tonläge befin-

ner sig, innan hon viskar något till gruppen. Julia är förvånad i 63 när hon riktar sin fråga 

gjorde han de till klasskamraten, där han syftar på läraren, följt av en kort paus. Julia försöker 

sedan sätta ord på sina känslor för läraren över hans agerande. Svordomen jävla dras ut länge 

som en inledande extra betoning för det kommande ordet bitchen. Julias kombination av en 
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vardaglig svensk svordom och en ganska kraftfull engelsk svordom, där användningen är 

adjektiv + substantiv, är inte enbart grammatisk möjligt, men även ett stilistiskt effektivt sätt 

att kombinera två språk. Svordomen bitch, som betyder ’hynda’, är vanligtvis riktad mot 

kvinnor och inte mot män, detta gör Julias användning av bitchen i 63 intressant utifrån dess 

användning mot den manliga läraren. Julias användning av bitchen kan ses som ett sätt att 

nedvärdera den manliga läraren då denna användning av bitch som är riktade mot män är den 

vanligaste. Det kan däremot även ses som ett skämtsamt sätt att få gruppen att inte verka allt 

för berörd av lärarens maktposition, då Julia uppenbart sägar nej jag skämtar i 63–64 direkt 

efter att ha kallat läraren jävla bitchen. Vad som ändå framhävs i 63–64 när Julia säger nej jag 

skämtar är att Julia faktiskt snabbt inser att bitchen kan anses vara ett för kraftfullt ord. 

Svordomen kan vara ett så pass kraftfullt ord att hon till och med måste klargöra för 

klasskamraterna att hon skämtar vilket signalerar att Julia är medveten om att det klart och 

tydligt finns svordomar som inte är acceptabla även om man är bland vänner.  

 En annan aspekt som blir uppenbar i detta samtal är faktumet att Julia, efter sin 

svordomsanvändning i 63, inser att en diktafon har spelat in det hon har sagt, något som ska-

par hörbar oro hos Julia. Ämnet byts däremot snabbt tack vare Lisas kommentar i 66–68. Men 

även om Lisa byter ämne finns det inget verbalt som antyder att hon gör det för att på något 

vis rädda Julia ur situationen, då varken Lisa eller resten av gruppen ger Julia någon respons 

på hennes svordomsanvändning. Julias oro kring att ha blivit inspelad medan hon har svurit 

tycks framför allt handla om att hon har riktat sin kraftfulla svordom (bitchen) mot en lärare 

och inte faktumet att hon har svurit. Då det är uppenbart tillåtet för Mimmi att säga fy fan i 62 

utan att bli påmind om att hon har sagt en svordom medan gruppen samtal blivit inspelat. 

 

(30).   

01 J: å: jä:vla Lisa va duktig du är (3.0) helvete  

02  +kolla+ 

03  EJ DELTAGARE 

04 J: fan (3.0) kommer man själv här ba a: streckgubbar  

05  SKRATT 

 

Under bildlektionen i exempel (30) får Julia syn på Lisas teckning och blir hörbart imponerad 

av Lisas förmåga att teckna, något som hon uttrycker genom användningen av tre svordomar 

(alla från det religiösa motivet). Julia börjar med att använda jävla i rad 1 som är löst knuten 

till satsen lisa va duktig du är där svordomen används som en extra betoning på hur duktig 
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Julia anser att Lisa är. Efter en ganska lång paus kommer ännu en svordom i 1, helvete vilket 

fungerar som en signal för Lisa kring hur imponerad Julia är av Lisas förmåga. Svordomen 

helvete är löst knuten till kolla i 2, då svordomen är använd för att uttrycka hur imponerad 

Julia är och är riktad mot Lisa, medan kolla riktas mot Mimmi och en till klasskamrat. Svor-

domen fan i 3 signalerar även den samma känsla som helvete, men fan i 3 är ett självständigt 

yttrande som följs av ännu en ganska lång paus. Därefter jämför Julia skämtsamt sin förmåga 

att teckna med Lisas vilket får gruppen att skratta. Skrattet är den enda responsen som ges i 

(30) och det är då respons på Julias sista kommentar om hennes egen förmåga och hennes 

streckgubbar i 4. Därmed blir det här synligt att det är tillåtet för Julia att inte enbart använda 

svordomar, men även att använda tre av dem tätt inpå varandra.  

  I resultatet kan man se att jävlar kan används av de medverkande deltagarna som 

förstärkning till ett kommande interrogativt pronomen eller som ett gradadverbial. Det 

framgår däremot tydligt att jävlar främst har funktionen av ett adjektiv som ger extra betoning 

till ett kommande substantiv, något som är vanligt vid användningen av just jävlar. Man 

finner även i deltagarnas samtal att jävlar, likt fan, används som ett hjälpmedel för att 

signalera en bakomliggande känsla i ens yttrande.  

 Resultatet visar även att deltagarnas svordomsanvändning inte handlar om att såra eller 

skada en person, då det inte finns några verbala signaler som antyder detta. Det finns dess-

utom ingen direkt uppenbar respons angående deltagarnas användning av jävla. Man skulle 

kunna se Sannas användning av jävla dryga i exempel (21) samt Julias användning av jävla 

bitchen i exempel (23) som tillfällen där svordomar används för att såra då båda användning-

arna är riktade till en eller flera personer. Men i båda fallen tycks huvudorden och det som 

egentligen besitter kraften att såra vara det ord som kommer efter själva användningen av 

jävla. Samtidigt finns det i Sannas fall inga verbala signaler på att någon i klassen har tagit 

illa upp och i Julias fall säger Julia direkt efter användningen av bitch att hon skämtade. I 

Julias fall finns det ingen verbal reaktion från någon i gruppen på vare sig hennes svenska 

eller engelska svordomsanvändning. Det är egentligen enbart Julia som reagerar på svordoms-

användningen i exempel (23) och då är det på hennes egen svordomsanvändning, men det 

tycks snarare handla om vem den engelska svordomen var riktad mot än själva 

svordomsanvändningen som sådan.    

 

4.3 Engelska svordomar 
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Dag 1 (30 september 2013) 

SO 

Mimmi, Lisa och Albin 

 

(3).    

19  SKRATT 

20  ALBIN GÅR FÖRBI   

21 M: >Albin ba< what the fuck? 

22 L: *what* 

23 M: stäng dörren efter dig RIKTAT TILL ALBIN 

24 L: stäng? dörrn? (.) och (x) orgasm  

25  SKRATT 

 

I exempel (3) sitter Lisa och Mimmi i skolkorridoren utanför sitt klassrum och talar med var-

andra. Medan de skrattar går Albin förbi deras bord för att komma in i klassrummet. Albin 

uppmärksammar deras skratt och Mimmi uppmärksammar i sin tur Albins närvaro genom att i 

rad 21 roat yttra det hon anser att Albin tänker: what the fuck. Som tabuord finner man fuck 

under sexuella och kroppsliga motiv, men what the fuck som Mimmi använder i 21 är en 

svordom och är inte direkt kopplad till det sexuella eller kroppsliga. Svordomen fungerar som 

en förvånad fråga då Mimmi tycks anse att Albin är förvånad kring vad det är flickorna finner 

så roligt. Mimmis användning av what the fuck skulle möjligtvis kunna anses vara något 

dämpad för gruppen då hon utgår från att detta är något som Albin tänker, vilket gör att hon 

enbart säger något som någon annan egentligen tycker. På ett snarlikt sätt tycks Lisas använd-

ning av what i rad 22 vara en ytterligare dämpad version av what the fuck. Medan Mimmi 

använder hela svordomskombinationen (interrogativt pronomen + artikel + substantiv), an-

vänder Lisa enbart what i 22, men med samma emfatiska styrka som Mimmi svordom har i 

21. Man skulle möjligtvis kunna tolka Lisas what i rad 22 som en anmärkning till Mimmis 

svordomsanvändning i rad 21, men den tycks snarare vara en road extra betoning av vad 

Mimmi säger (och vad Albin tycks tänka enligt flickorna). Med Albins tystnad ges det heller 

ingen verbal respons till Mimmis svordomsanvändning från honom.   

 

(7).   

01 M: har ni skrivit på att ni ska vara med på  

02  hennes intervju. 
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03 A: mm jag har  

04 L: det har inte Max så han får va tyst 

05  SKRATT 

06 EJ DELTAGARE 

07 L: *han ba fuck off* 

08 A: quiet bitch?  

 

I exempel (7) har Albin och Max, som är ännu en klasskamrat, anslutit sig till Lisas och 

Mimmis arbetsplats och därmed börjat tala med dem. (7) börjar med att Mimmi frågar Albin 

och Max om de skriftligt godkänt att vara deltagare i denna undersökning, Albin svarar posi-

tivt i rad 3, medan Lisa i en bestämd ton förklarar Max situation i 4. Alla i gruppen, förutom 

Max, finner Lisas kommentar i 4 som rolig och skrattar. Faktumet att Max inte kan ansluta sig 

till gruppen lika lätt som Albin får både Lisa att kommentera i 7 och Albin i 8 hur Max tycks 

tänka. Lisas fuck off i 7 skulle klassas som en förolämpande önskan, medan Albins använd-

ning av bitch i 8 (vilket som tabuord faller under sexuella och kroppsliga motiv) ses som ett 

förolämpande substantiv. Båda svordomarna skulle kunna klassas som grövre svordomar då 

båda är använda i förolämpande syfte. Men det man finner i (7), precis som i den ovannämnda 

exempel (3), är att de som säger svordomen säger något som de enbart tror att en annan tän-

ker, det vill säga både Lisa i 7 och Albin i 8 säger det som de tror att Max tänker. Därmed 

tycks svordomarna i detta sammanhang inte bli lika stark även om svordomarna skulle kunna 

anses som väldigt starka i andra sammanhang.   

 

(8).   

04 L: *är det därför Albin gillar henne.* (.) hon 

05  lägger ut nakenbilder  

06 A: ºne:jº hon har ingen nakenbild här  

07 M: *tänk om Johan kollar på porr*  

08 A: no shit? 

09 L: Johan kollar på po::rr? 

10   SKRATT 

 

Lisa, Albin och Mimmi sitter i exempel (8) utanför sitt klassrum och talar. Johan, en av sko-

lans lärare, går förbi dem och talar en kort stund med dem innan han fortsätter därifrån. Sam-

talet går in på Albins intresse för en känd modell som enligt Albin har nakenbilder. Lisa 
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kommenterar därmed i rad 4 om det är anledningen bakom Albins intresse. Medan Albin 

nekar verkar Mimmis tankar återgå till läraren som precis varit närvarande kombinerat med 

ett snarlikt ämne till nakenbilderna som nämndes, därmed ställer hon roat sin fråga i 7 angå-

ende lärarens vanor. Mimmis fråga i 7 får en snabb reaktion från Albin som säger no shit i 8. 

Som tabuord finner man shit under sexuella och kroppsliga motiv, men Albins användning av 

no shit i rad 8 faller under kategorin övrigt om man tittar på svordomens grammatiska funk-

tion. Denna svordom kan användas som bland annat en exklamation av häpnad, men här är 

Albins användning ett sarkastiskt sätt att säga till Mimmi att hon enbart säger något som är 

klart uppenbart för de andra runt bordet. Lisas yttrar sig roat i 9 och signalerar att hon håller 

med Albins tro kring huruvida läraren tittar på porr. Även om Albins no shit används sarkas-

tiskt finns det inga verbala signaler att Mimmi har tagit illa upp. Hon skrattar istället roat med 

de andra i 10.    

 

Dag 2 (1 oktober 2013) 

Matematik  

Tove och Ronja  

 

(11).   

06 T:  (xx) *ja får ju gratis sub nästa gång* 

07 R: de e bra 

08 T: de bra de bra  

09  (5.0) 

10 T: so damned tired? (.) wanna go to sleep? but I can’t 

11  cause I have school  

 

Under matematiklektionen i exempel (11) sitter Tove och Ronja tillsammans och samtalar. 

Tove anmärker skrattande i rad 6 att hon ska få en gratis sub, något som Ronja ger henne 

respons på i 7 och Tove bekräftar i 8. Efter en lång paus byter Tove ämne i 10–11 och använ-

der sig av engelska när hon trött anmärker att hon är so damn tired. Som tabuord finner man 

damn under religiösa motiv, men i samtalet är det en svordom som Tove använder som ett 

förstärkande adverb – hon är inte enbart trött, hon är damned tired. Samtidigt är det enbart 

damn som, om man har de ovannämnda svordomarna i åtanke, är klassad som en mildare 

svordom med enbart en stjärna av Swan (2005), medan de resterande engelska svordomarna 

som deltagarna har använt sig av är alla klassade som trestjärniga svordomar. Det tycks även 
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vara ett medvetet stilistiskt val som Tove gör när hon använder en engelsk svordom då hon 

använder engelska i hela sitt yttrande i 10–11. Att svordomen är så pass mild är möjligen 

anledningen till att Ronja inte verkar reagera på Toves svordomsanvändning då hon inte ger 

någon verbal antydning till detta.  

 Det är någorlunda lätt att se de främsta funktionerna som de svenska svordomarna fan och 

jävlar har, men de engelska svordomarna används på många olika sätt av de medverkande 

deltagarna, bland annat som förolämpande önskan, förolämpande substantiv och förstärkande 

adverb. Samtidigt syns det att deltagarna kan använda engelska svordomar för att signalera en 

bakomliggande känsla i ett yttrande, men den främsta funktionen hos engelska svordomar 

tycks ändå vara en informationsfunktion där de engelska svordomarna fungerar som ”nya” 

svordomar för deltagarna då de svenska svordomarna inte tycks uppfylla samma effekt. 

Deltagarna använder engelska svordomar som är väldigt informationsbärande – fuck off, what 

the fuck, no shit – vilket gör att svordomarna har en viktig betydelse för yttrandet rent 

informationsmässigt i jämförelse med användningen av fan och jävlar som inte påverkar 

deltagarnas yttrande så pass mycket att ett yttrande skulle förlora sin mening helt om man 

skulle avlägsna den svenska svordomen. 

 Samtidigt finner man likheter när det gäller avsaknaden av respons. I de ovanstående 

exemplen där deltagarna använder engelska svordomar finns det enbart respons i exempel (8) 

då Lisa signalerar att hon håller med Albins yttrande, men det är ingen direkt respons på 

Albins svordomsanvändning. Vad man däremot kan uppmärksamma är deltagarnas 

användning av kraftfulla engelska svordomar, men även här saknas det verbala signaler som 

skulle kunna antyda att svordomsanvändningen inte är tillåten eller att någon har tagit illa 

upp.   
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5 Diskussion 

Detta kapitel består av två delar. I den första delen kommer en diskussion föras kring under-

sökningens resultat, medan den andra delen utvärderar undersökningens val av metod.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Det stämmer att svordomars grammatiska, stilistiska och kulturella användning är rik, men det 

som man kan se av resultatet i denna undersökning är att de medverkande deltagarnas svor-

domsanvändning är i sin helhet normal, det vill säga deltagarnas svordomsanvändning skiljer 

sig inte från vad forskningen i nuläget vet om svordomar. Det framkommer även i undersök-

ningens resultat att deltagarnas svordomsanvändning generellt inte handlar om att såra eller 

skada en annan person. Svordomarna är sällan riktade till en specifik person och de tillfällen 

där svordomar faktiskt riktas mot någon finns det ingen tydlig negativ konsekvens. Bristen på 

negativa konsekvenser vid svordomsanvändning är något som överensstämmer med argumen-

tationen som Jay och Janschewitz (2012) framför när de talar om att svordomsanvändning i de 

flesta fall är problemfri och sällan leder till negativa konsekvenser. Det finns onekligen 

tillfällen där sarkasm, irritation eller någon annan bakomliggande negativ känsla har orsakat 

de medverkande deltagarnas svordomsanvändning. Men svordomsanvändningen tycks ändå 

inte kretsa kring att såra eller verbalt skada någon – speciellt då deltagarna aldrig fortsätter att 

på något ytterligare sätt rikta negativa känslor mot någon. 

 Bland de medverkande deltagarna verkar svordomar redan vara etablerade och tillåtna när 

man talar med andra deltagare eller klasskamrater. Man kan visserligen se samtalstillfället där 

Julia, i exempel (23), anmärker på den egna svordomsanvändningen som en tydlig reaktion på 

ett tillfälle där svordomar används, men Julias situation tycks mer handla om att den kraftfulla 

svordomen bitch som var riktad till läraren sades under en inspelning och inte faktumet att 

hon använde sig av svordomar, det vill säga hade hon använt ett annat kraftfullt ord om 

läraren under inspelning kunde hon möjligtvis ha reagerat på ett likartat sätt. Men i Julias fall 

ser man även att de andra deltagarna inte ger någon verbal respons på hennes svordomsan-

vändning trots att hon använder en kraftfull engelsk svordom. Från resultatet ser man faktiskt 

att det inte ges någon direkt respons kring deltagarnas svordomsanvändning.  

 Denna undersökning har granskat användningen av de svenska svordomarna fan och 

jävlar, två av de vanligaste svordomarna i det svenska språket och som deltagarna använder 

mest under den totala inspelningstiden. Någonting som stämmer överens med Lindströms 
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(2002:166) anmärkning att man i det svenska språket använder det religiösa motivet som ett 

av de grundläggande svordomsmotiven. Även användningen av engelska svordomar har varit 

av intresse för denna undersökning och man kan se att deltagarna använder den centrala 

engelska svordomen fuck mest, fast då i olika former: fuck, fuck off, what the fuck. Detta 

skulle kunna påvisa att deltagarna är till en viss del selektiva i sin svordomsanvändning då 

man framför allt använder svordomar som är vanligt förekommande eller centrala svordomar i 

ett språk. Tittar man utifrån tabu finner man att deltagarna använder sig mest av religiösa 

motiv när de använder sig av det svenska språket, medan det engelska språket kretsar mer 

kring sexuella och kroppsliga motiv. 

 Syftet med denna undersökning var att granska vilka funktioner fan, jävlar och engelska 

svordomar har för de medverkande deltagarna i ett samtal. Resultatet pekar på att den främsta 

funktionen som fan har för deltagarna är att använda svordomen som extra betoning eller 

förstärkning till det kommande ordet eller orden i yttrandet. Både fan och jävlar används för 

att signalera en bakomliggande känsla hos deltagarna, men den främsta funktionen av jävlar 

är det av ett adjektiv för att ge extra betoning till ett kommande substantiv. De engelska 

svordomarna används på många olika sätt, men deras främsta funktion är däremot en 

informationsfunktion där svordomarna medför viktig information i ett yttrande, vilket är olikt 

funktionen hos fan och jävlar. 

 Det är tydligt i resultatet att deltagarna använder sig av både mildare och kraftfullare eng-

elska svordomar, men det är också tydligt att de använder sig av några kraftfulla svordomar 

som skulle kunna uppfattas som allt för kraftfulla av någon som har engelska som modersmål. 

Swan (2005:565) påpekade som bekant att man borde vara försiktig när man använder svor-

domar och tabuord när man lär sig ett nytt språk på grund av att det inte är enkelt att urskilja 

ordens kraft och att man måste vara säker på vilka situationer och kring vilka människor det 

kan vara olämpligt att yttra dessa ord. Det som märks i deltagarnas användning av engelska 

svordomar är att, även om de inte har några större problem att använda svordomarna, har de 

inte den intuitiva känslan som modersmålstalare av engelska har när det gäller att använda 

engelska svordomar. Detta betyder att deltagarna inte alltid tycks uppfatta hur kraftfull en 

engelsk svordom som används egentligen kan vara. Julias användning av bitchen i exempel 

(23) kan däremot ses som ett uppenbart tillfälle när en deltagare kommer på sig med att ha 

använt en allt för kraftfull svordom. Men så finns även Albins användning av bitch i exempel 

(7), vilket är något av en paradox om man har i åtanke Albins tolkningar av de tabubelagda 

orden slyna, slampor och hora, i exempel (9). Albin uppfattar orden i exempel (9) som något 

att reagera på, men drar sig inte för att använda bitch i exempel (7) medan Julia verkar vara 
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tvungen att verbalt signalera i exempel (23) att hon enbart skämtar med sin användning av 

samma svordom.   

 Även om deltagarna inte tycks vara helt medvetna om hur kraftfulla de engelska svordo-

marna kan vara, finns det ett märkbart sätt som deltagarna talar på för att ändå distansera sig 

någorlunda från de engelska svordomarna, något som är synligt i exempel (3) och (7). I (3) 

använder Mimmi what the fuck, medan Lisa och Albin i (7) använder fuck off respektive bitch. 

Vad alla tre gör när de använder dessa trestjärniga svordomar (Swan, 2005:565-6) är att yttra 

dem i någon annans ställe, det vill säga de säger något som de anser att någon annan tänker. 

På detta sätt tycks deras ansvar för svordomsanvändningen inte vara lika stort och 

svordomarna tycks heller inte uppfattas som kraftfulla för gruppen då den som ”tänkt” svor-

domen egentligen inte har yttrat svordomen och därmed inte använt den riktiga styrkan som 

svordomen kan besitta. Man skulle kunna tycka att det finns en snarlik användning i exempel 

(17) där Lisa och Mimmi använder fan, men skillnaden mellan sättet att tala i exempel (17) i 

jämförelse med exempel (3) och (7) är att deltagarna har en mer distanserad roll när de an-

vänder sig av talarollen ”animator” då de säger något som de faktiskt har hört någon annan 

säga och har inget ansvar för svordomarna eftersom det är någon annan som har bestämt 

svordomsanvändningen i yttrandet. Distanserandet under användningen av de engelska svor-

domarna i exempel (3) och (7) kretsar däremot kring något som egentligen inte har blivit sagt 

förrän en deltagare själv har yttrat det åt någon annan. På detta sätt distanserar deltagarna sig 

från svordomsanvändningen eftersom svordomarna tycks förlora en del av sin styrka, men det 

är fortfarande deltagarna som har valt ut vilken svordom som ska användas i deras yttrande 

och har klart mer ansvar för svordomsanvändningen än vad man har när man agerar 

”animator”. 

 Både Battistella (2005:69) och Pinker (2007) förklarar att det finns människor som är oro-

liga kring svordomars användning i närheten av barn och ungdomar. Denna undersöknings 

syfte har inte varit att besvara huruvida deltagarnas svordomsanvändning är moraliskt fördär-

vande, utan varit mer inriktad på, precis som Jay och Janschewitz (2012) poängterade att man 

borde göra, vad deltagarnas svordomsanvändning egentligen vill uppnå. Svordomsanvändning 

som sker bland vänner kan vara tillåten (Jonsson, 2007:114) och även uppnå olika sociala 

effekter (Jay, 2009:89). Bland de medverkande deltagarna har svordomar många olika funk-

tioner och former, några av dem har nämnts ovan, men ett generellt mål som deltagarnas 

svordomsanvändning har är det av samhörighet – något som även Andersson (1985:233) talar 

om. De medverkande deltagarna i denna undersökning vill helt enkelt tillhöra en grupp och 

användningen av svordomar tillför samhörighet med somliga klasskamrater. Samhörigheten 
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stärks sannolikt bland de medverkande deltagarna när man använder svordomar för att signa-

lera sina känslor och för att ytterligare definiera sin gruppsamhörighet använder deltagarna sig 

av likartade svordomar för att signalera hur man talar i just deras grupp. 

 Jay (2009:81) påpekade att det finns somliga människor som vill begränsa användningen 

av svordomar bland annat i undervisningssyfte trots att ett rimligt skäl för begränsningen inte 

existerar. Utifrån min undersökning vill jag påstå att man inte borde försöka ta bort svordomar 

från någons språk utan istället fortsätta undersöka vad det är som får människor att svära och 

hur de svär. I skolan är man ofta rädd för att elever kränker varandra när de använder svordo-

mar, vilket i sig inte är allt för långsökt då svordomar mycket väl kan användas i ett sådant 

syfte.  Man måste ändå som lärare vara medveten om språkets förändring och då speciellt 

tabuns förändring. Vad som kan verka kränkande för en lärare kan vara en elevs sätt att skapa 

gemenskap med en klasskamrat. Därför är det viktigt att som lärare kunna se helheten och inte 

enbart reagera på varje svordom som används i skolan. Samtidigt måste man ägna tid till-

sammans med eleverna och diskutera användningen av svordomar för att de ska förstå inte 

enbart vad de gör när de använder sig av svordomar, men även hur denna användning kan 

uppfattas av andra som inte tillhör deras närmsta kamratkrets. Lärare spenderar ständigt tid på 

att lära eleverna nya saker under språklektionerna, men man tar sällan upp saker som de redan 

lärt sig innan de kommit till skolan. Jay och Janschewitz (2012) säger som bekant att barn 

redan vid skolstart har 30-40 svordomar i sitt ordförråd, men det som eleverna får i de flesta 

fall höra i skolan är att man inte får svära, istället för att diskutera och reflektera tillsammans 

med eleverna kring vad det är som får en att lära sig svordomar så snabbt och enkelt. Det är 

uppenbart att många människor är rädda för att barn och ungdomar ska bli negativt påverkade 

av svordomar, men det som är ännu mer uppenbart är att svordomar inte kommer sluta använ-

das eller försvinna helt bara för att man inte talar om dem. Att inte tala om svordomar i skolan 

är snarare ett sätt att skapa missförstånd mellan generationer och kulturer. Man har onekligen 

länge avstått från att beröra det som har med språklig tabu att göra inom forskning och i 

skolan. Detta val har däremot lett till att man har försökt beskriva språket som någonting som 

det inte är. Därför är det dags nu att sluta gömma sig för det som skulle kunna kallas fult, 

anstötligt, chockerande, farligt, kränkande, sårande och alla andra ord som man använder för 

att definiera svordomar och istället börja på riktigt tala kring vilken roll svordomar har i våra 

liv och i vårt språk. 
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5.2 Metoddiskussion  

Jag har under denna undersökning samlat in material bestående av enbart audio och därefter 

gjort transkriptionen utifrån dessa ljudinspelningar. För denna undersökning har valet att 

enbart använda ljudinspelat material varit ett bra val då undersökningens storlek gör det en 

aning svårare att ta med videoinspelat material på ett sådant relevant sätt i analysen som det 

skulle kunna behövas, utöver det har ljudkvaliteten på det insamlade materialet varit bra vilket 

har gjort transkriberingsarbetet något lättare. Ska man däremot göra en liknande undersökning 

fast i större skala skulle jag rekommendera att man använder sig av både audio- och videoin-

spelat material för att dessa två ska kunna komplettera varandra. 

 Jag anser att valet att göra en samtalsanalystik undersökning kring svordomar har varit ett 

bra val då det inte lika ofta – när det gäller svenskt material – utförs undersökningar kring 

svordomar på detta sätt, då det istället finns ett större intresse av människors attityder till 

svordomar. Men, eftersom denna undersökning syfte varit att granska hur svordomsanvänd-

ningen ser ut bland några elever istället för deras attityder till svordomar eller antaganden 

kring hur de använder svordomar, har ett samtalsanalytiskt tillvägagångssätt varit ett gynn-

samt val. 
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6 Avslutning 

Syftet med denna undersökning var att utifrån autentiska samtal redogöra för svordomsan-

vändningen bland några elever i en grundskola. Syftet var att återge hur svordomsanvänd-

ningen fungerar bland några utvalda elever för att kunna svara på vilken funktion fan, jävlar 

och engelska svordomar har för de medverkande deltagarna i ett samtal. Resultatet visar att 

både fan och jävlar används för att signalera bakomliggande känslor i ett yttrande, medan 

engelska svordomar har en informationsfunktion. Fan används mest som extra betoning eller 

förstärkning, jävlar används mest som ett adjektiv som ger extra betoning till ett kommande 

substantiv och engelska svordomar har främst en informationsfunktion där de medför viktig 

information en deltagares yttrande.   

 Undersökningen utfördes genom CA-inspirerad samtalsanalys för att kunna visa 

svordomsanvändningen hos några personer utifrån en riktig användning istället för 

människors antaganden kring svordomsanvändning. Det är viktigt att människor har en 

verklig förståelse av svordomsanvändning istället för att förlita sig på antagande eller teorier 

som man tror är sanna trots att man inte har något som stödjer dem. Därmed är ett förslag på 

ytterligare forskning inom svordomsanvändning att man gör CA-inspirerade eller rena CA-

undersökningar för att kunna komplettera forskningen som redan finns kring attityder till 

svordomsanvändning och med detta skapa en helhetsbild av svordomar och dess användning.  

 I denna undersökning är det uppenbart att deltagarnas svordomsanvändning överlag inte 

resulterar i något negativt, trots att många människor skulle säga att ungdomar inte bör svära 

eftersom det är fult eller anstötligt språkbruk. Om man däremot inte studerar svordomar på ett 

mer påtagligt sätt som visar vad man egentligen gör när man använder svordomar kommer 

svordomar ses genom ögon som är attitydspåverkade istället för faktapåverkade. På grund av 

materialets storlek kan inget generaliseras, men vad som kan klargöras är att de medverkande 

deltagarnas svordomsanvändning är i sin helhet emfatisk, effektiv och grammatiskt korrekt 

vilket i sig är något som en lärare vill att elevers språkbruk ska präglas av.  
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Bilaga 1: Transkriptionsförklaring  
 

Anpassat efter Norrby (2004). 

 

(.)  står för paus under 0,5 sekunder 

 

(0.5) står för paus i tiondels sekund  

 

emfatiskt  står för emfatiskt tryck 

 

fö:rlängning står för förlängning av föregående ljud  

 

fö:::rlängning står för ytterligare förlängning  

 

fö– står för avbrutet ord 

 

[  står för början av överlappande tal 

 

ºordº tal som sägs med märkbart svag röst 

 

+ord+  tal som sägs med märkbart stark röst  

 

SJUNGER metakommentar  

 

SKRATT alla deltagare skrattar 

 

SKRATTAR talaren skrattar  

 

*ord* tal som främst sägs med skrattande röst,  

  de ord som är inom * och inte sägs med  

  skrattande röst följs av en metakommentar   

 

hh  står för utandning  

 

.hh står för inandning  

 

(x) (xx) (xxx) står för ord som är omöjliga att höra 

  (x) motsvarar ett ord 

  (xx) motsvarar två ord 

  (xxx) motsvarar tre eller flera ord  

 

<de e ord> står för märkbart långsam takt  

 

>de e ord< står för märkbart snabb takt  

 

Intonationssymboler har anpassats efter Ochs, Schegloff och Thompson (1996). 

 

,  står för fortsättningston 
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?  står för stigande ton 

 

.  står för fallande ton 

 

 

Bilaga 2: Transkribering  
 

Alla personer som oavsiktligt har blivit inspelade trots att de inte givit sina medgivanden för 

deltagandet i undersökningen har i transkriberingen benämnts EJ DELTAGARE och deras 

eventuella inlägg i samtalen har blivit uteslutna. 

 Eftersom denna undersökning huvudsakligen är inriktad på svordomar har alla sekvenser 

där eleverna använt svordomar transkriberats. Själva transkriberingen är för det första upp-

delad i vilken dag inspelningen skett, vilken lektion deltagarna har och vilka deltagare som 

medverkar i samtalet. För det andra har alla transkriberade sekvenser numrerats eftersom det 

hade varit alldeles för tidskrävande att transkribera hela samtal, därmed har enbart sekvenser 

där svordomar används transkriberats och numrerats för att separera dem från varandra. För 

det tredje har sekvenserna även numrerats för att lättare kunna referera till dem i undersök-

ningen.    

 

Dag 1 (30 september 2013) 

SO 

Mimmi, Lisa och Albin 

 

(1).    

01  L: >å vänta är det där skolfotot?< 

02  M: ja 

03  L: le:t me: se: 

04  M: le:t me: se: 

05  L: >(xxx)< 

06  M: titta här  

07  L: +oh my gosh?+ 

08  M: va kort du är Lisa kolla Albin 

09  L: [käfte:n? (.) ja är fet lå:ng 

10  M: [SKRATTAR där Olle: Olle [Olle å Da:n 

11  L:                          [ºOlleº (.) amen fatta  

12   dom hör oss inte ändå så (.) [em 
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13  M:                              [ja vet men kolla på  

14   mig vilka feta [lår  

15  L:                [vilket smile han hade da 

16  M: kolla Peter ler? 

17  L: oh my god första gången.  

18  M: oj 

19  L: ja: fy fan 

20   SKRATT   

 

(2).   

01  M: jag tog bild igår ja vill lägga ut nån ny bild på 

02   facebook ja ba e:: ja ingen bra så ja ba ö:: skit  

03   i de 

04  L: *kolla på bilderna här då*  

05   (4.0) 

06  L: ºden har skitit sigº 

07  M: +A:da:m håll inte på med telefonen?+ 

08  L: +men gå: in någon gång Adam du kommer få fet lång   

09   kvarsittning+ (.) eller va fan säger jag (.) eh  

10  M: skäll 

11  L: skäll  

12  M: av läraren 

13  L: a: 

14  EJ DELTAGARE  

15  M: >det gör du ju inte:< (.) >fan va du ljuger?< 

16  L: dra in med dig ditt fetto 

17   (9.0) 

18  M: *s:he’s o:ver* SJUNGER >jag vill lyssna på  

19   mu:sik< 

20  L: *s:he’s so: o:ver no:w* SJUNGER (.) she’s so  

21   over now (.) what the fuck 

22  M: den lyssnade ja på i morrse:  

23   (3.0) 

24  L: va:r det inte den som var uttjatad  

25   (3.0) 

26   MIMMI SÄTTER PÅ MUSIK  

27  M:  va 

28  L: tyckte inte du att den var uttjatad eller vad det  

29   va  

30  M: ne:j jag sa att jag inte kan den  

31  L: jaha men va fan det var nån a:  
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32   BÅDA SJUNGER WALKING IN MEMPHIS  

 

(3).    

01  L: som när vi översätter spanska till (.) nej?  

02   svenska till spanska 

03  M: SKRATTAR jo 

04  L: [ja 

05  M: [*jag vill [ha din kropp två gånger om dagen*  

06  L:            [ha din kropp två gånger om dagen 

07  M: *man ba o:j o:j*   

08  L: [ja +och David han+ 

09  M: [+såg du han slängde+ SKRATTAR 

10  L: men fan David fick det typ skapa min kropp va:rje  

11   dag å ja ba  

12  M: SKRATTAR 

13  L: skapa okej du jah jah  

14  M: du ba ja:: 

15  L: ja: (.) >nämen fy fan< på fredan 

16  M: om du ska ha han i mål vad händer då da? 

17  L: a men fan han är <så jäkla kåt> när han inte är   

18   trött 

19   SKRATT 

20   ALBIN GÅR FÖRBI   

21  M: >Albin ba< what the fuck? 

22  L: *what* 

23  M: stäng dörren efter dig RIKTAT TILL ALBIN 

24  L: stäng? dörrn? (.) och (x) orgasm  

25   SKRATT 

 

(4).    

01  M: +a: men asså:+ >jag vet inte< om jag kommer Jocke  

02   liksom han ska inte gå ditt i morrn  

03  L: nähä 

04  M: jag ska på träning träning min röv 

05  L: mm (.) *träning min röv* TILLGJORT UTTAL(.) nja men  

06   han ja dom kan väl kör träning ner i rumpan  

07  M: a mä?  

08   SKRATT 

 

(5).    

01  L: ºläraren kan aldrig hindra mig.º 
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02   SKRATT  

03  M: *what the fuck* (.) läraren kan aldrig hindra mig 

04   sen ba 

05  L: sitter å kollar på (xx) ºläraren kan aldrig hindra  

06   mig.º 

07   SKRATT 

 

(6).   

01  M: men fan jag garva sönder hans däck går ju sönder  

02  L: ºhm?º 

03  M: eller a hans cykel går ju sönder (.) när han bo-  

04   när han ska cyklar på den efter någon jävla  

05   <bonde> å sen hade han lämnat den för han skulle  

06   gå in och kolla efter en jävla höna som har någon  

07   jävla (.) lapp under foten  

08  L: ºaaº 

09  M: *sen när han kommer ut då är cykeln har blivit  

10   cykeln platt* han kommer liksom inte *därifrån* 

11   å då hade hans video e: filmkamera filmat in vad 

12   som hade hänt  

13  L: mm 

14  M: *då kommer det en fet stor jävla pansarvagn (x) 

15   över cykeln* han ba hudj? huhu. de .hh jag satt så  

16   här (xx) å jag ramla bakåt ja ba as: garvade så ja  

17   ba pausa filmen .hh 

 

(7).   

01  M: har ni skrivit på att ni ska vara med på  

02   hennes intervju. 

03  A: mm jag har  

04  L: det har inte Max så han får va tyst 

05   SKRATT 

06  EJ DELTAGARE 

07  L: *han ba fuck off* 

08  A: quiet bitch?  

 

(8).   

01  M: har Jo:han kollat. 

02   (4.0) 

03  A: hon har såna här nakenbilder  

04  L: *är det därför Albin gillar henne.* (.) hon 



 

 

52 

 

05   lägger ut nakenbilder  

06  A: ºne:jº hon har ingen nakenbild här  

07  M: *tänk om Johan kollar på porr*  

08  A: no shit? 

09  L: Johan kollar på po::rr? 

10   SKRATT 

 

(9).   

01  A: >asså fy fan va alla svär i 8b< kolla dom 

02   [ba hej horor slyna slampor hora  

03  L: [SKRATTAR 

04   (4.0) 

05  A: där går ju era killar 

 

Dag 2 (1 oktober 2013) 

Matematik  

Clara och Hanna 

 

(10).     

01  H:  Clara  

02  C:  ºmmº 

03  H: *jag fattar inte de här*  

04  C: e:: (.) >det gjorde inte jag häller< förrän jag  

05   kollade här.  

06  H: mm jag har kollat men jag fattar fortfarande inte 

07  C: nämen (.) kolla man dividerar ju det med, (.)  

08   [dividerar   

09  H: [vad är dividera (.) alltså jag kan inte 

10  C: delat ºsäger viº 

11  H:  ah ah  

12  C:  delat de (.) på fyra upphöjt till två (.) man tar  

13   bort va hetere två <från upphöjningen> eller va  

14   man nu ska säga 

15  H:  aha a: 

16  C: å samma (xx) med samma bas subtraherar man  

17   exponenterna alltså den där och den där som står  

18   där uppe  

19  H: så jag tar (2.0) mi:nus: >jag tar bara bort< alltså   

20   sextio minus två eller?  

21  C: jupp? 
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22  H: å sen är de den nya 

23  C: ja (.) tre upphöjt till fyra 

24  H:  hur sjutton ska jag skriva da (3.0) Clara 

25  C: mm 

26  H:  hur sjutton ska jag skriva da 

27   (2.0) 

28  C:  på a? 

29  H: a: 

30  C: fyra upphöjt till fyra 

31  H:  är det bara de som svaret blir. [(.) ska jag inte  

32   skriva nå: mer   

33  C:                                 [mm  

34  C: bar de (.) >för jag trodde att man skulle räkna ut 

35   det< men de ska man inte 

36  H: <okej va bra>  

 

Dag 2 (1 oktober 2013) 

Matematik  

Tove och Ronja  

 

(11).   

01  T:  l o l  

02   (2.0) 

03  EJ DELTAGARE  

04  T: +l o l?+ (1.0) as hungrig (1.0) ja vill ha Subway 

05  R:  ja med 

06  T:  (xx) *ja får ju gratis sub nästa gång* 

07  R: de e bra 

08  T: de bra de bra  

09   (5.0) 

10  T: so damned tired? (.) wanna go to sleep? but I can’t 

11   cause I have school  

 

(12).    

01  T:  den här stolen *är fö:r låg* (.) *känner mig as  

02   kort* 

03   (4.0)  

04  T: den här stolen är halvt handikappad  

05   (15.0) 

06  T:  ja har blåmärke. på mitt ben också. (.) det känns 
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07   as stort 

08   (7.0) 

09  T:  SJUNGER DRAKE FEAT RIHANNA TAKE CARE 

 

Dag 2 (1 oktober 2013) 

Svenska 

Mimmi och Lisa 

 

(13).   

01  M:  +vilken sida skulle vi vara på+  

02  L:  +sex+ ä: vi tar sextiofyra för man ska börja börja  

03   på sextiotre vi tar sextiofe:m sextriosju  

04   SKRATT 

05  L: *nä: sextiofem sextiosju* 

06  M: fyrti +var de sexti+  

07  L: sexti:sju:: 

08  M: vi tar den här? (.) +å: sen när hon kommer in+ vi  

09   ba a: men vi läser SKRATTAR TILLGJORT 

10  L:  *purjolök*  

11   SKRATT 

12  M: du bara SKRATTAR  

13  L:  purjolök är inte piroger Jocke: 

14  M: vänta (2.0) men fan va de: Jocke sa nånting MIMMI  

15   BÖRJAR ANDAS HÖGLJUT IN OCH UT   

16  L: pi:rogern SKRATTAR piyahh: Mimmi ba (x) pirogerns  

17   hypotes (.) i’m your father  

18   SKRATT 

19  M: *va fan*  

20  L: *ja vet inte*  

21  M:  oh no de e: hon 

22  L: *ja:* (.) ºvi är inte här förº  

23  M: Jocke *tog mej på rö:ven* (.) SKRATTAR +touch me+ 

24   du bara 

25  L: *Daniel har tagit mej på röven många gånger* ö::  

26  M:  å: gu vad han smi:le 

27   (4.0) 

28  L: *jättestolt* SKRATTAR *ja bara å jäklar* ko- 

29   [HOSTAR 

30  M: [vi ba o:j 

31   (2.0) 
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32  M: ja: +för alla alla bara *visste du inte ens*+ jag  

33   va så: här nära liksom Daniel +kolla här Jocke? här  

34   ner+ och alla bara aa (.) *å sen* SKRATTAR *alla  

35   bara* +kom igen Jocke ta henne på röven kom igen  

36   da+ han bara a: 

37  M: +du missa:de Andreas+ RIKTAT TILL ANDREAS SOM STÅR  

38   UTANFÖR GRUPPRUMMET 

39  L: +that pedo smile+ RIKTAT TILL ANDREAS  

40   SKRATT 

41  M: jag kan också (1.0) m: hm: 

42  L: *jag sitter med pedo* RIKTAT TILL MIMMI 

 

(14).   

01  L: +å Lottie: Lottie: gör det inte Lottie:+ (.) e: vad  

02   läser ja  

03  M: va SKRATTAR *fan läser du nån [stans* 

04  L:                               [+där+ (.) å: Lottie: 

05   Lottie: [+gör det inte+ Lottie: 

06  M:         [SKRATTAR 

07  L: Lottie (.) oh no: Dora: Dora förlåt mig jag var  

08   tvungen till de +ja: var tvungen+   

09  M: da:n da:n da:::? 

 

(15).   

01  L: *jag ska köpa [vi:ngar för pe:ngarna* SJUNGER 

02  M:               [snap från Linus 

03  M:  (xxx) 

04  L: *å [fly:gga u:t över ä:ngarna* SJUNGER 

05  M:    [okej få se de e: nå vidoesar  

06   (3.0) 

07  L: ºcpº (.) ºvisst är deº 

08   TITTAR PÅ ETT VIDOEKLIPP PÅ MOBILTELEFONEN 

09  M: *what the fuck* 

10   (7.0) 

11  M: SKRATTAR 

 

(16).   

01  L: he:j? min bajs? RIKTAT TILL MOBILTELEFONEN 

02  M: SKRATTAR *min bajs* 

03  L: m: he:j min bajs?  

04  M: bills 
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05  L:  bajs 

06  M: bills 

07  L: fan (.) bajs (.) he:j min bajs 

08  M+L: SJUNGER FLO RIDA WHISTLE 

09  M: +jag är fet hungri:g+ ja har inte ätit nånting idag 

10  L: not me either (.) .hh +fan vilken bra s: engelska  

11   det va där?+ 

12  M: ºvadåº 

13  L: not me either 

14  M: ºdet lät som (xx)º 

15  L:  he:j min bajs 

 

(17).    

01   LYSSNAR PÅ ETT SPARAT RÖSTMEDDELANDE PÅ  

02   MOBILTELEFONEN 

03  L: ja stog utanför matsalen  

04  M: gjorde du 

05  L: m: 

06  M: SKRATTAR va fan ä:r du (1.0) Jocke är också orolig 

07  L: m: 

08  M: vadå va sa han da 

09  L: han ba asså va e Mimmi (1.0) ja ba asså ja vet inte 

10   han ba va +vet du inte var Mimmi är?+ va fan är hon  

11   da +ä:::+ ja bara (.) oj [(xx) Jocke 

12  M:                           [du ba ja: ja vet inte 

13  L: TJUTER  

14  M: va fan är hon da? va: stack hon för? 

15   SKRATT 

 

(18).   

01  M: >va händer om man< skriver 

02  L: ingenting 

03   (3.0) 

04  L: VISKAR 

05   (7.0) 

06  M: no:ll två: [e:tt 

07  L:            [bara du inte trycker enter så är det  

08   okej 

09  M: de är där? 

10  L: m: (.) nej men tryck inte där. 

11  M:  *hm:* no:ll två: ett (.) nej. [no::ll 
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12  L:                                [tryck bara enter så  

13   får vi se: så får du se vad som händer 

14  M: där no::ll sju:  

15  L: +nämen skit? i att skriv [där tryck bara  

16   enter tryck bara enter+ 

17  M:                           [+nej nej nej+ 

18  L: *kolla nu* (3.0) fa:n jag trodde de va enter ja  

19   trod- tryckte på (2.0) fa::n vilket var [det nu 

20  M:                                         [synd >nu  

21   får ja skriva om< 

22  M+L no::ll sju:: tre:: no:ll  

 

Dag 3 (3 oktober 2013) 

Svenska 

Sanna, Wilma och Lärare 

 

(19).   

01  S:  å: jä:vla va läskigt. LÄSER BOK 

 

(20).    

01  S: vad *sä:ger ni*   

02  EJ DELTAGARE 

03  S: [varför? 

04  Lär:  [det är inte hon 

05  EJ DELTAGARE 

06   MUSIK HÖRS I BAKGRUNDEN  

07   (4.0) 

08  S: jag hör ju inte ens nån musik 

09   (6.0) 

10  Lär: ºdom vill att du ska sänka liteº 

11  S: man hör ju för fan inte ens nåt 

12   MUSIKEN SÄNKS 

13   (6.0) 

14  Lär: så: fokusera nu 

 

(21).    

01  S:  ha:r ja: fått bre:v  

02   SKRATT I BAKGRUNDEN 

03  S: +va har ni gjort mä: de:+ RIKTAT MOT  

04   KLASSKOMPISARNA 
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05  Lär:  +hör ni (.) lägg av nu+   

06  S: +har ni va har ni gjort mä: de:+ (1.0) asså: va ä:r  

07   de för nåt (.) ni är så: jä:vla dry:ga  

08   (8.0) 

09  S: va har ni gjort med de: då: va är de f- Wilma (4.0)  

10   Wilma (2.0) Wilma (3.0) Wilma (1.0) Wilma Wilma  

11   Wilma SKRATTAR 

12  Lär:  Sanna (1.0) det e inte så lång tid kvar [snälla  

13   låt dom andra [få (.) ha lite 

14  S:                                         [nä: men 

15                 [vad har dom gjort med bara?  

16  W: +inget+ 

17  Lär: Sanna 

18  S: varför skrattar ni så jävla mycket da? 

19  W: ja: för de var inte ett jä:vla brev 

20   SKRATT 

21  S: *nej va ä:r det då va ä:r de va ä:r det då* 

22  Lär:  nej (1.0) sitt 

23  S: men de e ju kan ju va ett brev där (4.0) skit i de  

24   då 

 

Dag 3 (3 oktober 2013) 

Bild 

Julia, Mimmi och Lisa 

 

(22).   

01  M: >eller hur Julia? då får du prata den här  

02   lektionen<  

03   (2.0) 

04  L: å nej ska J:ulia prata (.) en lektionen 

05  J:  +ja brukar faktiskt pra:ta+  

06  M: *Mimmi? >jag tänker inte sitta bredvid dig* för du  

07   pratar så himla mycke<   

08  J:  a: men? på en no lektion så är det inte okej att  

09   man ba a du Julia vet du jag har One Direction  

10   [biljetter man ba hh 

11  M: [>ja jobbade mer än dig på matten< idag så bleh 

12   LIPAR  

13  J: bleh LIPAR ja jo:bbade (.) och hjälpte Emilia  

14   [med att plugga:   
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15  M: [du sprang runt sen? 

16  J: gjorde jag inte allste? 

17  M: +du sprang runt+ 

18  J:  jag gick till läraren för a- (2.0) va fan gör du  

19   RIKTAT TILL BÄNKKOMPISEN 

20  M: hur många tal jobbade (x) ja jobba tjugo:fy:ra tal 

21  L: SKRATTAR  

22  J: m: jag hjälpte Emilia för det första att plugga: å:  

23   förklara för henne sen va hetere: sen fick jag  

24   typ fem svåra tal som ja räknade ut 

25  M: sen sprang du runt 

26  J:  hu:h ö  

27  M: ha ha (.) jag satt mer stilla än vad du  

28   gjorde  

29  J: m: (.) först gången. (2.0) SKRATTAR 

 

(23).   

01  M: SKRATTAR *mammas knuttar* (.) +knuttar+ med två t  

02   är det väl? 

03  L: ºjahaº 

04  M: >eller ja: det går hur du vill men< 

05  J: [+du det stavas+ grym- grymma stavas med två m  

06   <bara så att du vet> 

07  L: [knuttar 

08   M: ºfuckº 

09  EJ DELTAGARE 

10  J: han typ .hh +vem är det som har skrivit+ man ba  

11  M: sa han att det va   

12  EJ DELTAGARE 

13  J: prata om de 

14  EJ DELTAGARE 

15  M: a: 

16  EJ DELTAGARE 

17  J: m: 

18  EJ DELTAGARE 

19  J: erkände 

20  EJ DELTAGARE 

21  L: vadå (.) vad har ni gjort 

22  M: vi klottra ner (xxx)     

23  L:  a: just de där du visade i morse  

24  M: ja: ºjag fick dampº  
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25  L: var var ja? nånstans da 

26  J: du hade inte kommit  

27   (3.0)  

28  L: ja typ ba kom försent 

29  M: +vadå inte kommit?+ 

30  J: jamen asså (.) de var ju på morronen  

31  M: ºdå hade ju hon då hade hon ju de [vaº  

32  J:                                   [ja hade precis  

33   kommit då hade ni klottrat då hade ni precis  

34   klottrat ner he:la sen skrev ni dit typ fem saker  

35   till sen kom du typ tre minuter efter mig (.) eller  

36   [fem 

37  L: [jamen ja vi stack ju till Daniel och vi till  

38   idrotten  

39  M: >då hade vi redan gjort de< 

40   (2.0) 

41   J: ja:men det var på morronen 

42  L: ja: men +ja+ va inte där när han skällde ut er +så  

43   när fan skällde han ut er+ 

44  J: svensk engelskan 

45  L: ja: men såklart att ja inte var där då  

46  J: +ja:ha: men jag trodde+ du mena  

47  L: jag visste ju om de [(.) att ni hade. klottrat som  

48   fan. 

49  J:                     [ºjahaº 

50  M: så han skällde ut er inför hela jä:vla 8b också?  

51  J: nä: jag var inte ens med 

52  EJ DELTAGARE  

53  M: va sa han da 

54  EJ DELTAGARE 

55  J: klottrar man SKRATTAR KORT 

56  EJ DELTAGARE 

57  M: jä:vlar (.) [ja ba +tack för den+ 

58  L:             [>det var inte jag< 

59  EJ DELTAGARE 

60  J: s::wag snyggt stavat. 

61  EJ DELTAGARE 

62  M: +men fy fan+ VISKAR 

63  J: gjorde han de? (.) å jävla::: bitchen ne:j jag  

64   skämta (.) åh gud nej? nu fick dom mä det [där på  

65   band  
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66  L:                                           [+säg  

67   något annat (.) nå mer? som jag kan rita till  

68   mammas knuttar+  

69   (2.0) 

70   SKRATT 

 

(24).   

01  J: ne:j? Emanuel kallade mig en dålig mamma (.) att   

02   ja skulle bli en dålig mamma  

03   (1.0) 

04  M: min brorsa? ba +du ska bli en bra:: mamma+ mimmi du  

05   skulle bli en jättebra: mamma? ja ba  

06   (7.0) 

07  J: eller de kanske är bra att ja ska bli en dålig  

08   mamma  

09  M: a: +för du är fjor- du är tretton till och med+  

10  J: +okej? de va inget Emanuel+ [vi är +compadres+  

11  M:                             [+ja jag är fjorton och  

12    carl ba du skulle bli en bra mamma jag är  

13    [fjorton+ 

14  J:  [min mamma sa det till mig ja typ (.) e:: då  

15   frågade jag så här vadå vill du att jag ska ha barn  

16   nu hon ba +nej? nej? det var inte så jag mena+ ja  

17   ba nähä: okej hur fan menade du det da  

18  M: +min morsa+ (.) vet du º>asså vi satt hon ba du<º  

19   när jag får mitt barnbarn sen (x) å: >den där  

20   killen är väl söt det skulle nog bli< fina barnbarn  

21   jag ba +hallå? jag är fjorton+  

22  J: min fa:rmor vill att jag ska ha [barn så att hon  

23   hinner se dom man ba ºokejº 

24  M:                                 [º(x) jag baraº  

25   ne:j mamma inte än hörru 

26  J: asså: mina föräldrar, 

27  M: mina föräldrar tjatar? om barnbarn >i alla fall min  

28   morsa< (.) ja ba hh 

29  EJ DELTAGARE 

30  M: hon ba ne:j men hon snackar om jävla fucking  

31   barnbarn 

32  J: m: det är dina barn 

33  M: ja: hon bara >ge mej några barn jag ska skämma  

34   ut dem< 
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35  EJ DELTAGARE 

36  J: ja: SKRATTAR *så säger min mamma* hon ba jag ska  

37   skämma bort den hur mycket som helst [ja ba  

38  M:                                      [å sen när den  

39   kommer hem då ska då kommer du få det jobbigt man  

40   ba 

41  J: m: >tack fa:n? va snällt typ?< 

42   SKRATT 

43  J: sen sa hon ba a nä: om du säger att dom inte får  

44   äta godis mitt i veckan så ska dom få: det och allt  

45   [mö:jligt man ba FNITTRAR  

46   M: [*ja sådär säger mamma dom ska få precis det dom  

47   pekar på* man ba 

48  J: fast det får jag av min farmor för jag är   

49   ensamt barnbarn  

50  EJ DELTAGARE 

51  J:  +jag är ensamt barnbarn?+ (.) va fa:n tror du >om  

52   vi hade ha-< om vi hade haft typ sjuttiotre  

53   miljarder kusiner till så: 

54  M: jag får precis av mamma precis det ja pekar på  

55  J: m: 

56  M: SKRATTAR ºoch det är några styckenº 

57  EJ DELTAGARE 

58   (4.0) 

59  J: +ja: har två kusiner+ ne:j? fyra menar ja hur många  

60   kusiner har du Malin? 

 

(25).   

01  M: asså nånting? fattar jag inte man går på affä:rer?  

02   ºskittråkiga affärº [(.) typ ICA Maxi hur fan  

03   kommer man ihåg *var allting [står*  

04  J:                     [+hallå+  

05  J:                              [+jag gör det+ mamma  

06   säger +gå och hämta kaffe+ då går ja och hämtar det  

07   för jag vet exakt var det står 

08  M: +det gör inte ja+ ja ba ja:ha: var fa:n står de då  

09   >sen går jag runt där bara< (.) jag hänger inte med  

10   och handlar så ofta så (xx) ja:ha: okej  

11  J: [+det däremot måste jag göra+  

12  M: [(x) däremot mjölken (.) *mjölken hittar jag*   
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(26).    

01  J: +hur fan stavar man det da+ (.) skriv hur man  

02   skriver heart breaker 

03  M: BOKSTAVERAR h: e: a: r: [t: breaker  

04  J:                         [a: mä: kan du skriva  

05  M: nej 

06  J: men Lisa: 

07   (1.0) 

08  M: säg nej säg nej säg nej 

09  J: mä: u: okej stava då 

10  M: BOKSTAVERAR h: e: a: >okej här då< 

 

(27).    

01  M: *mammas knuttar* SKRATTAR (xx) 

02  L: det lätt nästan som om du sa mammas tuttar?  

03   +ja ba va:?+  

04  M: +mammas tuttar+ SKRATTAR 

05  L: +mammas tuttar+ (.) nytt knutte band 

06   SKRATT 

07  M: *o:h my gosh* 

 

(28).   

01  J: ska hon inte ha klä:der?  

02  L: nä: 

03  EJ DELTAGARE 

04  L: japp 

05   (3.0) 

06  J: jävla va duktig du är Lisa du ba: (.) får ihop det  

07   på typ tre sekunder ºmedan nån annan [bara jaº 

08  L:                                      [ºmen de e:  

09   inte svårtº 

 

(29).   

01  L: +Mimmi+ vill du också ha en sån här bokmärke   

02  EJ DELTAGARE 

03  L: då får du ta +vänta+ jag måste? (.) jag ska bara  

04   rita av  

05  M: nä: jag ville ha en på Jocke  

06  L: +ja:+ me: jag kan rita av +en kille också+ 

07   (5.0) 

08  L: +å: jä:klar+ nu blev det ºlite mångaº papper.  
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(30).   

01  J: å: jä:vla Lisa va duktig du är (3.0) helvete  

02   +kolla+ 

03  EJ DELTAGARE 

04  J: fan (3.0) kommer man själv här ba a: streckgubbar  

05   SKRATT 

 

(31).   

01  M: *tänk om det stod mammas ru:nkar*  

02   (2.0) 

03  J: +mammas runkar?+  

04  M: SKRATTAR 

05  L: >men då kan vi< mamma runkar istället för att så  

06   tar man bort s: ett 

07  M: papp- pappas rump- pappas runkar  

08  L: pappas runkdag  

09  M: SKRATTAR 

10  L: snyggt skivomslag eller. 

11   (10.0) 

12  L: +men fan+ >nu försvann ju min svarta penna< 

 


