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Sammanfattning 

Denna uppsats presenterar eventuella skillnader i gymnasieelevers svordomsanvändning med 

utgångspunkt i tanken att det finns skillnader mellan kvinnliga och manliga elever på 

gymnasiet. Studien har fokuserat på olikheter mellan kön, ålder, studielängd samt mellan 

teoretiskt- och yrkes studerande elever. Studiens resultat baseras på genomförda enkäter i sex 

olika klasser på ett gymnasium.  

Vad som framkom av enkäten är att alla elever finner att det inte är acceptabelt att svära vid 

formella situationer, speciellt i kyrkan. I studien kan ingen uppenbar skillnad mellan könen 

avläsas. De manliga eleverna anser dock själva att de svär mer än det motsatta könet, 

emellertid är detta inte befäst hos de kvinnliga eleverna. En skillnad som framkom mellan de 

teoretiska och de praktiska programmen var att de förstnämnda inte finner någon nödvändig 

funktion av svordomar i vårt språk, medan de mer yrkesbaserade programmen ansåg att de 

behövs i språket för att kunna uttrycka känslor och skapa en viss nyans i talet. Ingen 

särskillnad mellan årskurs 1-elever gentemot årskurs 3-elever kunde utläsas av studien. Det 

skulle vara intressant med en fortsatt studie inom detta område genom att öka åldersskillnaden 

på eleverna för att se om hypotesen om att mer studier leder till en mindre användning av 

svordomar stämmer. 

Nyckelord: Svordom, Gymnasiet, Elever, Språkbruk, Intervjuer 

  



 
 

Abstract 

This essay intends to present any differences in upper secondary students’ usage of curse 

words based on the idea that there are differences between boys and girls in secondary school. 

Not only on the basis of gender but also age, duration of study and what courses the students 

are studying. The study’s results are based on surveys conducted in six different classes in an 

upper secondary school.  

What emerged from the survey is that all of the students found that it is not acceptable to 

swear in formal situations, especially in church. In the study no obvious difference between 

boys and girls can be found. However, the boys believe that they swear more than the girls do 

although this is not confirmed by the girls. A difference between the theoretical and the 

practical courses that were studied was that the former does not find the need of profanity in 

our language. While the more occupational programs felt that they needed the language to 

express feelings and create a particular tone in our speech. There was however no distinction 

between Grade 1 students to Grade 3 students inferred from the study. In addition to this it 

would be interesting to continue the study in this area by increasing the age difference of the 

students to see if the hypothesis that increased studying leads to less use of profanity stands 

correct. 
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1 INLEDNING 

Svordomar, när jag tänker på detta fenomen i svenska språket kommer ord som fan eller 

jävlar upp. Säger en person dessa ord kan en del, såsom föräldrar eller lärare reagera på detta, 

som barn eller elev får du troligtvis vid dessa tillfällen en tillsägelse. Svordomar är något som 

kan ha hoppat ur munnen på oss alla någon gång i livet. Detta anses dock som något fult. 

Däremot finns det inga klara eller entydiga begrepp om vad ”fult språk” egentligen är. Det går 

att se på detta genom olika dimensioner. Exempelvis en estetisk dimension som kopplar 

samman motparterna vacker och ful och en moralisk dimension som kan visa på både gott 

eller ont. Lars-Gunnar Andersson menar att det kan finnas en hygienisk dimension som 

ungefär skulle kunna liknas vid att språket kan vara rent och orent. Det finns många fler 

motpartsord exempelvis: rätt – orätt, högt – lågt, bra – dåligt och ädelt – simpelt. Vad som 

avgör hur språket eller ordet ses på utifrån dessa motsatsord har att göra med den kultur 

individen lever i där och då när ordet uttalas. Det finns inget ord eller språk som är fult i sig 

utan det är människan, både den som pratar och den som lyssnar, i stunden som gör ett 

medvetet val som kommer att avgöra ordet eller språkets karaktär.
1
 

 

Utifrån denna tanke, att det är individen som avgör ordet och språkets karaktär, blir denna 

studie ett försök till att titta på användningen av svordomar bland ungdomar idag. Detta är 

intressant att studera för svenska språket ser olika ut beroende på hur individen är och vilka 

som finns i dennes omgivning. Detta har, precis som nämndes innan, att göra med våra 

fördomar och våra föreställningar om hur språket bör användas. En individ kan ändra en 

annans persons tänkande, handlingar och föreställningar genom användandet av olika ord.
2
 

Det pratas därför om att språket är som en dräkt vi tar på oss som antingen kan vara hel och 

ren eller smutstig och ful. Språket liknas också vid ett klädesplagg vi tar på oss, det visar till 

viss del hur vi är som personer och vad vi vill förmedla.  

 

Utifrån detta undrar jag hur är det i skolan? Ska språket vara helt och rent eller är det 

acceptabelt att svära? Svär killar mer än tjejer? Finns det olika situationer där det är okej att 

en person svär? Dessa frågeställningar har uppsatsen som syfte att besvara. En annan del som 

kommer att behandlas i denna studie är om längre skolgång och studier kan leda till att elever 

svär mindre. Är detta studie- eller åldersrelaterat? Vad gör vår ålder med oss, blir en person 

                                                           
1
 Andersson, L.-G. Fult språk, (Stockholm, Carlssons, 1999), s. 14-15 

2
 Linell, P. Människans språk, (Malmö, Gleerups Utbildning AB, 1982), s. 129 
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mer medvetna om vad den säger eller kan det vara så att individen blir mer benägen att ta till 

sådana ord för att i någon form uttrycka sig. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utläsa eventuella skillnader i gymnasieelevers attityd mot 

svordomsanvändning utifrån olika perspektiv. Svordomsattityden har undersökts utifrån kön, 

vilket utbildningsprogram eleven går på samt studielängd. Frågeställningarna som studien 

utgått ifrån är följande: 

 Vad finns det för skillnader i attityden och användningen av olika svordomsord mellan 

manliga och kvinnliga elever på gymnasiet? 

 Hur ser skillnaden ut mellan elevers svordomsanvändning och attityd gentemot 

svordomar på en teoretisk respektive yrkesbaserad utbildning?  

 Hur ser sambandet ut i förhållande till studielängd och elevers svärande? 

1.2 Svordomsdefinition  

Att definiera vad en svordom är, är inte lätt. Svordomar är föränderliga, ett ord som en gång i 

tiden varit en svordom är inte självklart att alltid användas som en svordom, vilket kan läsas 

om i det kommande bakgrundskapitlet. Definitionen som kommer att representera svordomar 

i denna uppsats är ord som människor just i denna tid ser som något fult och som används till 

att beskylla, förstärka eller irritera något eller någon.
3
 Därmed hamnar även könsord såsom 

t.ex. hora och bög inom kategorin för svordomar, för att dessa ord används i dagens samhälle 

utifrån tidigare nämnda användningsområden.  

1.3 Bakgrund 

Vi människor tillägnar oss vårt språk redan i tidig ålder. Runt ett år kan vi höra de första 

urskiljbara orden hos ett barn. Vid tre års ålder har barn lärt sig språkets grammatik såsom 

uttal, ordböjning och meningsbyggnad. Något som utvecklas i takt med att individen blir äldre 

är de pragmatiska delarna i språket. Detta medför att språkinlärningen blir en del av 

socialiseringen, det vill säga att individen får lära sig att inte skada andra, vara snäll, artig, att 

respektera andra medmänniskor, uppföra sig samt mycket annat genom språket. En individ lär 

sig helt enkelt sitt modersmål och hur det ska användas gentemot andra människor.
4
 

                                                           
3
 Melin, L. Vett och etikett i språket, (Stockholm, Norstedts Akademiska förlag, 2007), s. 138 

4
 Andersson, L.-G., 1999, s. 29 
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1.3.1 Svordomar historiskt 

Den första svordomen som har dokumenteras finns nedskriven på papyruspapper från gamla 

Egypten. Texten beskriver en strejk mot arbetsledarna under ett bygge av en ny pyramid. 

Enligt texten var strejken händelserik men trots att det skedde andra händelser av större vikt 

lades tid ned till att skriva ner en enskild mening, på papyrusen, Vid den Härskare vars makt 

är större än döden. Detta kanske idag inte skulle tolkas som en svordom, men under denna tid 

var detta ett uttryck som betraktades som något fult. Det ”fula” med orden var att personen 

som uttryckte meningen sade den till sin härskare, faraon, och jämförde honom med döden, 

vilket var något av det ”fulaste/hemskaste” som en person kunde säga under denna tid och det 

är därför som det har nedtecknats på papyrusen.
5
  

 

Detta skedde även, senare i tiden, inom kristendomen. Personer började missbruka Guds 

namn som en svordom. Bibeln har olika attityder till svärandet, det framkommer att Gud kan 

svära vid sig själv, det är även tillåtet för vanliga människor att svära vid Gud när individen 

vill stärka det som sägs. Annars är det dock strikt förbjudet, i enlighet med gamla testamentet. 

Enligt det nya testamentet är det förbjudet att svära falskt och som individ ska du hålla vad du 

svurit inför herren.
 
Efter denna tid fortsatte människor att svära vid Guds namn inom 

kristendomen. Svor en individ kunde detta leda till dödsstraff men med tiden övergick straffen 

till att personen istället fick böter, tillrättavisningar eller i vissa fall fick individen en 

bannlysning. Dock på 1200-talet började människorna använda svordomar för att svartmåla 

kyrkan och man återgick till att införa dödsstraff om en person svor.
6
 

 

Grekerna använde sig av ordet vid när de ville förstärka vad de ville uttrycka och använde 

ordet vid som en svordom, t.ex. Vid gåsen, Vid vitlöken! eller Vid hunden! De svor också vid 

sina gudar, vilket även romarna gjorde. Det kunde istället vara ord som, Vid Herkules! eller 

Vid Pollux!
 7
 

 

Under 1500–1600-talet sågs det som en heder att ha så stor svordomsrepertoar som möjligt. 

Svordomarna var innan kopplade till gudsliknande ting. Dessa ord blev senare av annan 

karaktär, där uttryck som hora och sugga blev vanliga svordomsord. Efter reformationen, som 

skedde under 1500-talet, övergick svordomarna till ord som helvetet eller djävulen. Förr 

                                                           
5
 Ljung, M. Svordomsboken, (Stockholm, Norstedts Akademiska förlag, 2006), s. 11-20 

6
 Ljung, M. 2006, s. 11-20 

7
 Ljung, M. 2006, s. 11-20 
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kunde en person säga att en annan individ hade en djävla klokhet, med detta menades att 

personen hade en klokhet som en djävul. Utifrån detta har dessa uttryck som jävla duktig eller 

jävla klok uppkommit. Det var sedan under 1600-talet och 1700-talet som de religiösa orden 

började ersättas av ”de fula orden”. Många länder började använda sig av ordet knulla, 

Sverige särskiljde sig emellertid från övriga världen. Svenskarna valde att undvika detta 

uttryck och använde istället ord som piss, arsle/röv, skit, kuk eller fitta.
8
  

Tiden efter detta karaktäriserades av att överklassen tog avstånd från de så kallade ”fula 

orden”. De ville med detta visa ett avståndstagande från arbetarna genom att inte nyttja ord 

som berörde ämnen som avföring och sexualitet. Uttrycken försvann givetvis inte utan levde 

kvar hos bönder och arbetare. Orden användes som förstärkelseord eller i ett nedsättande 

syfte. ”Dyngkuk” och ”lögefitta” var vanligt förekommande svordomar från denna tid. Det 

blev förbud bland överklassen, i Sverige, att använda sig av dessa ord och medförde att orden 

sågs som något negativt och starkt kopplat till kriminalitet. Genom denna utveckling fick 

dessa ord en laddning som troligtvis inte funnits i några ord tidigare. Det har således skett en 

förändring i dagens samhälle. Tabu har som nämndes innan karaktäriserat svordomen genom 

tiderna vilket gett orden en viss laddning. Med tiden har de förlorat sin påverkan på samhället 

och orden sägs och tas emot med större lätthet nu än förr.
9
 

1.3.2 Varför vi använder svordomar 

Lars-Gunnar Andersson menar att svordomar ofta ses som något fult. Han gör en liknelse 

mellan cancerceller och svordomar, där han menar att svordomsorden i svenska språket anses 

av många som något dåligt. Andersson syftar på att de tycker att dessa ord trycker bort andra 

ord i svenska språket som istället hade kunnat ersättas av andra uttryck. De flesta använder sig 

inte av dessa ord i alla sammanhang utan mer i slutna sällskap. Genom detta drar han även 

slutsatsen att det kan vara så att mer ”bildade” människor har ett språkligt immunförsvar som 

gör dessa individer lite mer immuna mot svordomars övertagande av individens personliga 

språkförråd.
10

 Alla språk och ord som människor använder sig av har utvecklats genom arv 

och miljö. Det går inte att bortse från någon av dessa faktorer när denna företeelse i språket 

studeras.
11

 I svenska språket finns olika instanser som påverkar alla människors språkbruk. 

Dessa är:  

1. Föräldrar, familj och släkt. 

                                                           
8
 Ljung, M. 2006, s. 28-33 

9
 Ljung, M. 2006, s. 35-38 

10
 Andersson, L.-G. 1999, s. 20-21 

11
 Linell, P. 1982, s. 100 
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2. Daghem, förskola, skola och arbete. 

3. Lekkamrater, kompisar, ”gänget” och vännerna, 

4. Massmedier (TV, radio, tidning, böcker etc.).
12

 

Socialiseringen som sker vid de tre första instanserna inträffar genom en direktkontakt mellan 

människor. Antingen kommer dessa att uppmuntra det språk individen använder eller så 

kommer de att påpeka hur personen uttrycker sig. Detta blir av vikt när personen nästa gång 

talar. Reaktionerna som uppstår kommer att påverka utvecklingen av individens språkbruk. 

Massmedierna blir en envägskommunikation eftersom individens sätt att tala påverkas men 

den enskilda individen påverkar inte massmediernas sätt att uttrycka sin kommunikation. 

Dessa faktorer är sedan olika viktiga för ditt språkbruk under olika tider i livet. Skolan blir en 

stor del av denna påverkande faktor, genom att större delen av en persons tidiga år spenderas i 

någon form av skolverksamhet.
13

   

 

Genom dessa olika faktorer blir det även att individen lär sig att anpassa sitt språkbruk efter 

den situation som personen befinner sig i. Språkbruket skiljer sig beroende på individens 

omgivning. Samma ord som en person använder i skolan använder sig inte individen av vid 

mer privata tillfällen. Detta är för att det finns informella och formella situationer. De 

informella situationerna är exempelvis med familj eller vänner, alltså de tillfällen individen 

känner sig trygg i. Formella sammanhang innefattar där en person hamnar i en mer otrygg 

position och kanske behöver tänka mer på sitt språkbruk, exempelvis som vid diskussioner i 

skolan eller på jobbet.
14

 Detta för att människans språkliga beteende präglas av 

regelbundenhet. Individer gillar att följa mönster och imitera vad andra personer gör vilket 

medför att om en individ säger ett ord kommer troligtvis personer i dennes närhet även de 

använda sig av ordet i fråga. De regler i språket som snabbast tas upp är de som är ”fel”. Med 

fel menas i detta fall grammatiska fel eller ord som inte kanske passar in i vissa sammanhang. 

När detta sker, att en person använder sig av fel grammatik eller fel ord, blir det oftast en 

reaktion av en individ i närheten. Denna reaktion kan antingen vara av positiv karaktär eller 

av en negativ vilket för med sig att individen väljer ut ord efter situation och utefter hur andra 

reagerar till vad som har uttryckts.
15

  

 

                                                           
12

 Andersson, L.-G. 1999, s. 30 
13

 Andersson, L.G. 1999, s. 30-70 
14

 Andersson, L.G. 1999, s. 30-70 
15

 Linell, P. 1982, s. 129-135 



6 
 

Svordomar har flera funktioner i vårt språk, några av de användningsområden de brukas mest 

i är: beskyllning, förstärkning, irritation och uppskattning. Vilket kan utläsas ur detta 

exempel: 

 

- Din Fan! (Beskyllning) 
- Va fan är det? (Förstärkning) 
- Å fan, de va’ inget. (Irritation) 
- Fan va’ bra! (Uppskattning)

16 
 

Dessa visar vilken stor spännvidd svordomar kan ha i vårt språk. Andersson nämner att det 

inte är orden som är fula i sig utan det är användningen av dem som är av vikt. Det vill säga 

att ha orden i sitt ordförråd och veta vad dessa betyder är accepterat, men att använda sig av 

dem blir som att uppvisa en ful egenskap hos individen. Nyttjandet av fula ord väcker, oftast, 

känslor eller gör någon upprörd på ett eller annat sätt. För att det ska anses vara ett fult ord 

behöver åtminstone ett flertal människor reagera på själva ordet.
17

  

 

Kommunikation är något som alla människor är i behov av och det är oftast genom språket 

som informationsöverföring sker. Alla individer tolkar sedan orden i språket för att sedan dra 

en slutsats. Det som utläses genom kommunikationen mellan parterna kommer sedan att 

resultera i en reaktion. Attityderna som uppstår mellan dessa kontrahenter kommer att avgöra 

vilket språkbruk den enskilda individen kommer att använda sig av.
18

  

 

När ord används som en svordom förlorar det sin tidigare betydelse, t.ex. om en individ säger 

skit syftar inte personen på något som har med avföring att göra utan individen använder ordet 

för att uttrycka någon form av sinnestämning. Detta kan både vara av negativ och positiv 

karaktär. Skit också – negativ benämning, maten var skitgod – positiv benämning. Används 

ett ord som en svordom går det exempelvis att byta ut svordomen mot en annan svordom, som 

exempelvis, Fan, nu glömde jag plånboken igen, Fan kan ersättas mot nästan vilken svordom 

som helst, t.ex. Skit, helvete eller kuk. Detta fungerar inte när ordet i sig inte används som en 

svordom, exempel: Soptunnan är full med skit, skit kan inte ersättas med en annan svordom. 

För att ordet inte i detta fall används som en svordom utan begagnas till sin ursprungliga 

innebörd.
19

  

 

                                                           
16

 Melin, L. 2007, s. 138 
17

 Andersson, L.G. 1999, s. 48 
18

 Andersson, L.G. 1999, s. 72 
19

 Ljung, M. 2006, s. 36-37 
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Genom att en människa kan ett språk medför detta att man med hjälp av språket kan skapa en 

mängd olika företeelser för och till andra. Individen kan ändra en annans persons tänkande, 

handlingar och föreställningar. Språket är därför ett medel som används i olika sociala och 

mentala verksamheter.
20

 Enligt Andersson finns det tre huvudmotiv till varför svordomar 

brukas: 

1. Sociala (grupprelaterade) motiv 

2. Psykologiska (individrelaterade) motiv 

3. Språkliga motiv 

1.3.3 Sociala motiv 

Andersson delar in de sociala motiven i sex olika grupper. Den första är för att visa sig tuff 

inför andra, oftast är det yngre som använder sig av svordomar på detta sätt. Andra sättet är 

för att chockera, tredje för att ange grupptillhörighet, fjärde för att smäda eller skälla på en 

annan person, femte för att visa vänskap och sista och sjätte sättet är för att lägga bort titlarna. 

Alla dessa har att göra med hur vi som personer använder oss av svordomar gentemot någon 

annan och hur dessa ska uppfattas, vilket blir ett socialt motiv. Inom de sociala motiven är det 

inte bara en person som ingår utan flera.
21

  

1.3.4 Psykologiska motiv 

När en individ slår sig riktigt ordentligt behövs oftast något ljud för att släppa ut de känslor 

personen känner. Vid dessa tillfällen brukar det oftast vara svordomar som används. Vid dessa 

tillfällen, oavsett var de är, brukar svordomar av de flesta personer accepteras. Många tycker 

till och med att svordomarna är nödvändiga, just för att få lätta på trycket och avreagera sig. 

Vi använder då svordomen av psykologiska motiv.  Andersson refererar till Ashley Montague 

i sin bok Fult språk. Hon har utvecklat en teori för svordomsanvändning. Den teori hon har är 

att en människa drabbas först av en frustration eller en missräkning av något slag. Hon menar 

sen att denna frustration, oavsett om den är av en fysisk karaktär genom smärta eller mer av 

missräknande karaktär, som när ditt tåg blir inställt i sista minuten, så leder denna frustration 

till aggressivitet. Detta måste på något sätt återställas för att den psykiska balansen ska 

återvända. För att ordna upp denna balans kan ett alternativ för individen vara att svära. 

Montague menar till och med att svordomar är ett medfött fenomen, precis som skratt och gråt 

är för den mänskliga naturen. Hon har genom detta blivit ifrågasatt angående om svordomar 

                                                           
20

 Linell, P. 1982, s. 129 
21

 Andersson, L.-G. 1999, s. 113-120 
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inte finns hos ett spädbarn men hon menar att skrikandet är spädbarns svärande, som kan ses 

oftast kombineras hos vuxna, alltså skrikandet och svärandet.
22

  

1.3.5 Språkliga motiv 

Andersson menar att det finns självklara språkliga motiv för alla ord vi använder i vårt språk. 

Det finns en betydelse och en funktion för alla ord i språket. Detta för att vi människor ska 

kunna uttrycka oss. Det finns dock flera språkliga motiv för svordomar. I alla språk finns det 

olika saker att uttrycka sig med men som ändå blir samma sak. Förutom i vissa sammanhang 

som i hälsningsfraser, riter och ceremonier. Prästen kan till exempel inte ändra i dopet och 

lägga in opassande ord. Ett annat språkligt motiv för svordomar är att de är som allt annat i 

vårt språk. Alltså att personen som svär lägger ingen större vikt vid svordomarna. Som när en 

person är och tittar på hus, kanske personen säger: ”Detta var ett riktigt fint kök”, eller ”Detta 

var ett jävligt fint kök”. Med detta språkbruk läggs ingen tyngd på svordomen utan personen 

använder det i språket som vilket ord som helst. Det vill säga att det inte uttrycks några 

känslor.
23

 

1.3.6 Manligt och kvinnligt språk 

Det manliga och kvinnliga språket skiljer sig åt och det finns många förutfattade meningar om 

att män svär mer och grövre än kvinnor. Den traditionella uppfattningen om svenska mäns 

svordomsanvändning är att det ses som något naturligt i deras språkbruk. Den bakomliggande 

grunden till detta baserar sig i att män och kvinnor uppvisar olika jargonger. Det är allmänt 

vedertaget att kvinnor har en högre strävan efter ett vårdat språk. De är också mer medvetna 

om att anpassa sitt språk till olika situationer.
24

 Detta har förvisso kritiserats för att det är en 

stereotypisk uppdelning och att det inte alls är på detta sätt i verkligheten. Olika 

sociolingvistiska undersökningar visar att män använder mer uttryck och ord i sitt tal som inte 

hör till standardspråket vilket medför att slutsatsen har blivit att kvinnor ligger högre på 

formalitetsskalan. Detta betyder inte att män har ett ”sämre” språk än kvinnor.
25

  

Könsroller är av betydande vikt när personer samtalar med varandra i olika sammanhang. Det 

har visat sig att i formella situationer har faktorer som kunskap, utbildning och hög status 

spelat en roll i språkanvändningen. Detta visas emellertid inte lika tydligt i informella 

situationer som i formella. Detta för att i vissa av dessa situationer är det prestige att använda 

sig av slang eller fula ord. Dessa accepteras och går över till att istället för att var fula 
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framställas som ”tuffa” ord, vilket kan medföra att personen får en sorts styrka genom sitt sätt 

att uttrycka sig. Detta har setts vara en stor skillnad mellan män och kvinnor, de sistnämnda 

strävar inte efter att nå denna styrka i sin språkanvändning lika mycket.
26

 

1.3.7 Sociolekter 

En förutfattad mening om sociolekter är att desto mer dialekt individen uttrycker genom tal 

desto längre ner på den sociala skalan befinner sig personen. Talar personen inte alls 

avvikande från standardspråket skulle detta innebära högre status. Det är viktigt att överväga 

att det är en generalisering och att det självklart finns undantag.
27

 

Människan har alltid velat dela in sig i olika grupper, för att skapa ett vi och ett dem. I 

grupperna finns det tydligt urskiljbara språkliga drag och Sverige har haft sociala indelningar 

som t.ex. präster, adel, borgare och bönder. Det var under 1980-talet som begreppet 

socioekonomisk grupp myntades. I och med detta delades individer in i 14 olika grupper. 

Dessa grupper slås samman till 3-4 större grupper. Delningen sker baserat på lön, utbildning 

och föräldraras tidigare arbete. Den västerländska ideologin angående jämlikhet och att dela 

in människor i olika sociala skikt är tabubelagt.
28

 Något som diskuteras i detta sammanhang är 

att högre status leder till ett mer vårdat språk med färre felsägningar och mindre svordomar.
29

  

Individens utbildningslängd och den sociala statusen sammankopplas eftersom dessa två 

skulle kunna leda till ett annat språkbruk. De som har en högre utbildning har läst fler böcker 

och har i de flesta fall fått ett större ordförråd och ett mer nyanserat språk att uttrycka sig 

med.
30

 

1.4 Tidigare forskning 

Bland tidigare forskning finns det många uppsatser som behandlar ämnet svordomar. ”Fan är 

inget fult ord!” – En studie om barns svordomsanvändning är skriven av Emily Aarenstrup 

och Sofie Johansson, 2008. Undersökningen är snarlik vad denna uppsats har fokuserat på. 

Skillnaden, gentemot Arenstrup och Johanssons uppsats, ligger i ålder på barnen. De valde att 

se till skillnaden mellan elever som gick i årskurs fyra och sex. Deras undersökning utgick 

från åtskillnader i svordomsanvändningen utifrån sociolekt, sexolekt och kronolekt på två 

olika skolor där den sociokulturella bakgrunden hade en stor markant skillnad. De gjorde en 

enkätundersökning bland eleverna och vad som framkom var att det fanns skillnader mellan 
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skolorna utifrån de olika sociolekterna. De hade dock haft en uppfattning, utifrån de teorier de 

valt, att skillnaden skulle vara större. Varför skillnaden inte blev större trodde Arenstrup och 

Johansson berodde på att svenska samhället börjar bli mer integrerat. Deras 

enkätundersökning visade även på, utifrån sexolekt, att pojkar i denna ålder använder sig mer 

av svordomar än vad flickor i den åldern gör. Undersökningen visade att pojkarna ansåg att 

det var ”okej” att svära när man var arg, flickorna valde att inte svära för att de var fult och att 

det inte var traditionsenligt att svära som flicka. Både pojkarna och flickorna ansåg dock att 

det var fult att svära både i kyrkan och i skolan. De kunde även se en skillnad i kronolekt i och 

med att de äldre använde sig mer av svordomar än de yngre. Varför de förmodade att det var 

på detta sätt är för att de som går i fyran fortfarande talar barnspråk och de som går i sexan 

börjat använda sig mer av ett ungdomsspråk.
31

 

 

Martin Ådahl och Ulrika Andersson har skrivit Skillnad i attityd till fult språk mellan killar 

och tjejer - En kvantitativ studie bland gymnasieelever (2009). I denna studie undersöker de 

hur gymnasieelever använder sig av fult språk och vad de har för attityder till svordomar och 

skällsord. De har valt att ha fokus på den kränkande funktionen hos svordomar. De valde att 

titta på detta utifrån kön, etnicitet och den valda studieinriktningen. De bestämde sig för att 

använda sig av en kvantitativ metod där eleverna fick svara på enkäter, 157 elever deltog. Vad 

de kunde få fram utifrån sin undersökning var att det fanns en stor skillnad mellan könen, i 

användandet av könsord. Det kunde utläsas ur studien att tjejer reagerade starkare på dessa 

ord och använde dem inte alls i samma utsträckning som killar.
32

  

Fula ord – eller? En enkät om attityder till svordomar och andra fula ord är en rapport som 

har gjorts av Ulla Stroh-Wollin, 2009, hon är docent vid institutionen för nordiska språk i 

Uppsala. Hon presenterar i denna bok en studie om vad svenskar har för attityder till 

svordomar och fula ord. Studien genomfördes med hjälp av enkäter och det var 68 kvinnor 

och män i olika åldrar som besvarade enkäten. Denna undersökning gjordes också för att 

kunna se skillnader över hur svenskar såg på detta under 1970-talet gentemot hur de såg på 

det under 2009. Stroh-Wollin använde sig av samma identiska frågor som användes vid den 

undersökningen från 1970 till sin egen undersökning 2009 för att kunna utläsa skillnaderna 

under 1970-talet och 2000-talet. Vad hon kom fram till var att det har skett en ökning när det 
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gäller toleransen mot svordomar. Dock skiljde sig denna acceptans mellan åldrarna och det 

var unga män som hade den största acceptansen till ett sådant språk. De som använde 

svordomar minst och inte tyckte det var acceptabelt var medelålders och äldre män. Yngre 

kvinnor använde inte svordomar lika frekvent, men tyckte inte det var fel när andra använde 

sig av ett sådant ordförråd.
33

  

 

Det finns många lingvister som har intresserat sig för detta område av forskning. Ulla-Britt 

Kotsinas, professor och språkforskare, är en av dessa som har diskuterat ungdomars 

språkanvändning i boken Ungdomsspråk från 1994. Hon diskuterar bland annat om att 

ungdomar har ett torftigt ordförråd eller ett ”fulare” språk än vuxna genom deras användning 

av olika svordomar i vardagen. Dock kom hon fram till att ungdomsspråket är expressivt, 

kreativt och aktivt. Vad Kotsinas kan utläsa är det genom ungdomsspråket som vårt språk 

utvecklas, detta för att det är från bland annat ungdomar som nya ord uppstår och utvecklas. 

Hon menar att det är för att ungdomar försöker markera en identitet genom språket och skaffa 

sig en grupptillhörighet.
34

  

Lars-Gunnar Andersson som är språkvetare och professor i moderna språk gjorde en 

enkätundersökning i Göteborg 1977. Där deltog 95 personer, dessa var mellan 20 och 75 år 

gamla, där medelåldern låg på 45 år. Svordomar och könsord är två kategorier i vårt språk 

som anses vid användning vara fulare. Han undersökte därför hur dessa män och kvinnor såg 

på svordomar. Majoriteten ansåg sig tycka illa om svordomar, dock var det en större andel av 

de äldre deltagarna som betraktade dessa ord som något fulare än de yngre. Likafullt var det 

mer än majoriteten som använde sig av svordomar till vardags. De tyckte emellertid att det 

var värre att svära offentligt än privat. Det visade sig även att det var vid överraskning och 

olyckhändelser som det var mest acceptabelt att svära. Det var även vid dessa tillfällen som de 

flesta av informanterna ansåg att det var godtagbart att en annan person svor i deras närhet. 

Något som också visade sig genom enkäten var att respondenterna skulle reagera starkare om 

vuxna kvinnor svor än män.
35

 

1.5 Metod  

När man vill skaffa sig en överblick över människors attityder till olika situationer eller 

företeelser kan olika metoder användas för att få fram relevant data. Den metod som valts till 
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denna uppsats är enkäter. Nedan följer en förklaring till varför enkäten valdes som metod och 

hur denna har utförts i klasserna som har deltagit i undersökningen. 

1.5.1 Enkät 

Enkäter består av ett formulär med olika frågor till personerna som ska besvaras. Dessa finns i 

olika distributionsformer och valet gjordes att använda mig av en gruppenkät i min 

undersökning. Dessa enkäter distribuerades samtidigt till svarspersonerna i vardera klass, 

varav enkäten delades ut vid fyra tillfällen till olika personer och klasser. Detta medförde att 

jag hade en kontroll över vem som svarat på enkäten och om frågor uppstod under 

frågeformuläret kunde svar ges på dessa. Svarsfrekvensen blir således förhållandevis hög vid 

en sådan distribution.
36

  

Det som är positivt med enkäter är att det är lättare att nå ut till flera svarspersoner än vid 

intervjuer. En till fördel med en enkätundersökning är att respondenten får begrunda frågorna 

själv och överväga svarsalternativ utan att någon annan kan påverka dem. Personen som 

intervjuar individen har därmed ingen möjlighet att påverka respondenternas svar. Svaren blir 

även väldokumenterade genom att de finns på papper. När ett känsligt ämne berörs är det 

också bra med enkäter för att det kan ge ärligare svar för att personerna har möjligheten till att 

vara helt anonyma.
37

 

En enkät ska inte vara för lång, enkäten i denna studie består därför av 20 frågor. Det är 

viktigt, när utformningen av en enkät sker, att tänka på att den måste intressera personerna 

som ska svara på den. Känner respondenten att enkäten är irrelevant eller svår att förstå kan 

svaren få en helt annan karaktär än om det inte hade intresserat respondenten. Viktigt att 

beakta är att enkäten inte blir för komplicerad för svarspersonerna, detta kan resultera i 

misstolkningar och blanka svar.
38

 Dock finner jag att min undersökning passar väl in på den 

målgrupp som har valts, ämnet är också något som ungdomar kan ha en åsikt om. Detta för att 

svordomar annars hör lite till det förbjudna och tabubelagda, vilket medför att detta kan vara 

ett engagerande ämne för eleverna att uttrycka sig om.  

Denna undersökning registreras inte i något personregister, vilket bidrar till att 

målpopulationens anonymitet skyddas.
39

 Enkäterna i sig är anonyma och till enkäten fick 
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respondenterna med ett följebrev, där syftet och vilka som valts ut till undersökningen 

beskrevs. Språket i enkäten anpassades till ungdomar och därför har språket hållits på en 

relativt enkel nivå och inte gjorts för facklig. Detta för att om enkäten skulle innehålla för 

krångliga ord skulle frågorna kunna tolkas på annat sätt än vad som var menat. Det var även 

viktigt att svaren var lättolkade både för respondenten och för mig som analyserade svaren.
40

  

Enkäten består av både öppna och fasta frågor. Detta för att det finns både för- och nackdelar 

med båda valen. I öppna frågor får respondenten själv formulera svaret och deras åsikt kan 

uttryckas på deras sätt utan påverkan av olika svarsalternativ. Det är viktigt att tänka på att 

inte ställa för långa frågor, för att eleven ska kunna utveckla svaret på frågan själv. Dessa 

frågor kan dock medföra ett försvårande för respondenten genom att det kräver en större 

ansträngning från dennes sida. Därför har valet gjorts att inte ha med för många öppna frågor 

och ett val gjordes att blanda fasta frågor med öppna för att frågeformuläret inte ska bli för 

tungt att besvara.  

Det som kan vara negativt med fasta frågor är att respondenten kanske inte har en möjlighet 

att tillfullo uttrycka sin åsikt. Ett stort övervägande måste därför ske när frågorna skrivs, för 

att få med ett så brett spektra av svarsalternativ. Dessa ska ge respondenten en känsla av att 

verkligen fått möjlighet att uttrycka sin åsikt så nära verkligheten som möjligt.
41

 Fasta frågor 

kan också ha olika utformningar och valet har gjorts att använda ett så kallat attitydformulär. I 

och med detta får respondenten chansen att uttrycka sin åsikt om något på en femgradig skala, 

likertskalan. Eleven får ta avstånd ifrån eller hålla med. Viktigt med sådana frågor är att de är 

av ett större antal och det ska finnas frågor både där respondenten instämmer och tar avstånd 

ifrån.
42

 Det är av vikt att ha i åtanke vid analysen av enkäterna att det inte ger ett garanterat 

svar på hur respondenten i verkliga livet skulle göra vid situationerna som frågas om i 

enkäten.
43

 

I efterhand skulle likertskalan behövt förtydligas lite då ett missförstånd kan ha skett genom 

en missformulering. Skalan har dessa alternativ Tar avstånd helt, delvis, varken eller, 

instämmer delvis och instämmer helt. Det andra alternativet som är delvis borde ha hetat tar 

delvis avstånd. Detta för att ordet delvis kan misstolkas och kan ha gett enkätsvaren en annan 
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innebörd. Tanken är dock att eleverna har förstått detta utefter hur skalan är uppbyggd. Men 

detta kan vara väsentligt att ha i åtanke vid läsning av studien. 

1.5.2 Urval 

De avgränsningar som har gjorts inför denna undersökning är framförallt inför valet av vilka 

personer som skulle få besvara enkäten. Gymnasieskolan valdes till undersökningen för att 

den var närmast min utgångspunkt. Själva placeringen av skolan finner jag inte relevant för 

själva undersökningen. Det kan självklart finnas en skillnad på om skolan hade legat i en liten 

stad eller i en storstad beroende på hur eleverna använder sig av svordomar. Dock är detta 

något som kan vara intressant att titta på i en annan undersökning eftersom tid inte finns att 

även undersöka detta i denna studie. Gymnasieskolan har ca 300 elever. 

 

Min målpopulation för enkäten var sex gymnasieklasser, tre klasser från första året och tre 

klasser som går sista året på gymnasiet. Detta urval gjordes för att kunna besvara min andra 

fråga, i och med att jag vill se om det finns något samband mellan svordomsanvändningen 

bland elever, om dessa ord har minskat eller kanske ökat av mer studier. De teoretiska 

programmen har representerats av kvinnliga och manliga elever från Naturvetenskapliga 

programmet, årskurs 1 och 3. Yrkesprogrammen har representerats, bland de kvinnliga 

eleverna, av Vård- och omsorgsprogrammet, årskurs 1 och 3. De manliga eleverna har 

företrätts av El- och energiprogrammet, 1 och 3. Yrkesprogrammen fick företrädas av olika 

klasser på grund av att klasserna endast bestod av ett av könen. Klasserna var dock mindre 

vilket medförde att en bra fördelning mellan de kvinnliga och manliga eleverna. Det var en 

viktig del i undersökningen att få en jämn uppdelning mellan könen och även mellan 

yrkesprogrammet gentemot det teoretiska programmet. Dessa sex klasser valdes ut genom 

kontakt med två lärare på den aktuella skolan. Dessa sex klasser blev valda utifrån mina 

kriterier och även utefter de klasser som hade tid till att delta i undersökningen. Vid 

undersökningen var det endast tre frånvarande i klasserna, varav två manliga elever och en 

kvinnlig. Validiteten berörs därför inte av bortfallen. Tydligare beskrivning av antalet 

deltagare finns i inledningen av kapitel 5.
44

 

1.5.3 Etik 

Längst bak i min enkät finnas det ett elevformulär som ger ett skriftligt samtycke till att delta i 

denna studie. Detta är en av hörnstenarna när vi ser till forskningsetiken idag. Detta för att 

eleverna ska känna att de har samtyckt att dela med sig av sina tankar och att de tycker det är 
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okej att de anonymt indirekt är med i denna uppsats. Eftersom det i följebrevet står vad 

forskningen undersöker och varför kommer inte detta att återupprepas i detta formulär. 

Genom detta samtycke ger de mig rätten att använda mig av deras svar i uppsatsen. Alla 

elever kommer vara över 15 år, vilket i vissa undersökningar kräver målsmans underskrift, 

men eftersom denna undersökning inte behandlar barn eller människor med 

inlärningsvårigheter, känsliga ämnen såsom sexuellt, religiöst eller olagligt beteende behöver 

inte en sådan underskrift ske. Undersökningen är inte av vilseledande slag eller kan skapa 

psykologisk stress eller oro för individen. Respondenterna får inte testa något läkemedel 

vilket resulterar i att ingen information till målsman måste ske.
45
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2 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultatet av enkätfrågorna att presenteras. Frågorna kommer att 

presenteras i tur och ordning, från fråga 1 till fråga 20. De fasta frågorna redovisas i 

tabellform samt genom att visa hur många elever som valde vilket alternativ. De öppna 

frågorna kommer att redovisas i tabell form men här presenteras resultat efter vad respektive 

klass har som de mest genomgående svaren.  

Nedan redovisas, i tabell Respondenterna, fördelningen mellan gymnasieprogrammen, ålder 

och kön bland respondenterna. Dessa uppdelningar kommer att framföras i tur och ordning 

under respektive fråga. 

Tabell 1: Respondenterna  

 

Kön 

Teoretiskt program 

Årskurs 1 

Teoretiskt program 

Årskurs 3 

Yrkes program 

Årskurs 1 

Yrkes program 

Årskurs 3 

 

Totalt 

Kvinna 12 7 11 10 40 

Man 9 9 9 9 36 

Total 21 16 20 19 76 

 

För att resultatet ska framkomma så tydligt som möjligt visar den vänstra kolumnen eleverna 

som har delats in i åtta grupper, detta utefter som nämndes innan: kön, gymnasieinriktning 

och årskurs. För att inte detta ska ta för stor plats kommer förkortningar att användas, nedan 

finns en redovisning av dessa: 

Kvinna, teoretisktprogram, årskurs 1  = K, TP, års1 

Kvinna, teoretisktprogram, årskurs 3  = K, TP, års3 

Kvinna, yrkesprogram, årskurs 1  = K, YP, års1 

Kvinna, yrkesprogram, årskurs 3  = K, YP, års3  

Man, teoretisktprogram, årskurs 1  = M, TP, års1 

Man, teoretisktprogram, årskurs 3  = M, TP, års3  

Man, Praktisktprogram, årskurs 1  = M, YP, års1 

Man, praktisktprogram, årskurs 3  = M, YP, års3 

Tabell 2: Uppskattningsvis hur mycket eleverna svär. 

 

Kön 

Aldrig Någon gång i veckan Några gånger per 

dag 

Några gånger i 

timmen 

K, TP, års1 0 2 9 1 

K, TP, års3 1 0 4 2 

K, YP, års1 0 1 1 9 

K, YP, års3  0 0 5 5 

M, TP, års1 0 0 2 7 

M, TP, års3 0 1 4 4 

M, YP, års1 0 0 6 3 
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M, YP, års3 0 0 3 6 

Total 1 4 34 37 

 

Utifrån frågan: Uppskattningsvis hur mycket en elev svär visar det, genom tabell 2, att 71 av 

76 elever svär några gånger per dag eller några gånger i timmen. Det är endast 5 elever som 

angett att de svär mindre än detta, vilket visar hur frekventa svordomar är i det vardagliga 

språket. Genom denna fråga ses ingen tydlig skillnad mellan de kvinnliga och manliga 

eleverna utan fördelningen är väldigt jämn. Av de 5 elever som sticker ut från de övriga 

ungdomarna är det dock 1 manlig elev som valt alternativet att han svär någon gång i veckan, 

de resterande 4 är kvinnliga elever. Tabellen utvisar ingen stor skillnad mellan programmen 

eller årskurs 1 och 3. 

Tabell 3: Varifrån har eleverna lärt sig svordomar? 

Kön Tv/Film Kompisar I hemmet I skolan Annat ställe 

K, TP, års1 2 6 0 4 0 

K, TP, års3 0 4 2 0 1 

K, YP, års1 0 7 0 0 4 

K, YP, års3  0 10 0 0 0 

M, TP, års1 0 5 2 0 2 

M, TP, års3 0 6 0 1 2 

M, YP, års1 0 8 0 1 0 

M, YP, års3 0 7 2 0 0 

Totalt 2 53 6 6 9 

 

På frågan Varifrån har eleverna lärt sig svordomar? framkom ingen skillnad mellan kön, 

program eller årskurs. Tabell 3 visar att det är mer än hälften, 53 stycken elever, som anser att 

det är genom kompisar de har lärt sig sina svordomar. I denna fråga ingick det även att ge 

alternativa förslag till var individen lärt sig svordomar om de valde sista alternativet: Annat 

ställe. Som tabellen ovan visar är det 9 respondenter som har valt detta svarsalternativ. 4 av 

dessa ansåg att de hade lärt sig de flesta svordomarna genom internet och de andra 5 

individerna ansåg att det var en kombination av alla dessa alternativ. 

Tabell 4: Finns det situationer där det är fult att svära? 

Kön Ja Nej 

K, TP, års1 12 0 

K, TP, års3 7 0 

K, YP, års1 11 0 

K, YP, års3 10 0 

M, TP, års1 8 1 

M, TP, års3 8 1 
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M, YP, års1 8 0 

M, YP, års3 8 1 

Totalt 73 3 

 

På frågan om det finns situationer när det är fult att svära? framkommer det att 73 av 76 

elever anser att det finns situationer där det är fult att svära. De 3 elever som sticker ut från 

mängden är manliga elever. Detta är dock en liten del av eleverna, vilket inte kan ses som en 

stor skillnad mellan könen. Det ses ingen skillnad mellan de olika klasserna i tabell 4. 73 

elever har svarat Ja och 3 svarat Nej. Om respondenterna svarade ja på denna fråga skulle de 

utveckla sitt svar genom att svara på när, var och varför det är fult att svära: 

När: Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga elever årskurs 1 Evenemang, begravningar, 

kalas, fina tillställningar och 

sociala sammanhang. 

Seriösa situationer, 

begravningar, med familj, bland 

många människor och specifikt 

bland äldre. 

Kvinnliga elever årskurs 3 Bland yngre personer, 

högtidiga/formella situationer. 

kyrkan, på jobbet, i allvarliga 

situationer, med gamla, barn 

och kristna. 

Manliga elever, årskurs 1 Formella situationer Finare tillställningar, fest, kalas 

och begravningar. 

Manliga elever årskurs 3 Formella situationer Seriösa situationer 

 

Det som kan utläsas av tabellen ovan är att alla klasser anser att när det är fult att svära är vid 

formella situationer. De kvinnliga eleverna från de praktiska programmen uttrycker många 

situationer där andra människor är inblandade medan de andra eleverna täcker mer generella 

belägenheter. Mellan årskurserna ses ingen markant skillnad. 

Var: Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga elever årskurs 1 Kyrkan, jobbet och skolan Kyrkan och jobbet 

Kvinnliga elever årskurs 3 Kyrkan, jobbet och skolan Kyrkan och jobbet 

Manliga elever, årskurs 1 Kyrkan och överallt Kyrkan 

Manliga elever årskurs 3 Kyrkan Kyrkan 

 

Tabellen ovan visar var det inte är okej att svära och kyrkan är platsen alla elever anser att det 

är fult att svära. De kvinnliga eleverna anser även att det är fult att svära på jobbet, vilket inte 
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de manliga eleverna nämner. De kvinnliga eleverna från det teoretiska programmet, årskurs 1 

och 3, ansåg också att det är fult att svära i skolan. 

Varför: Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga elever årskurs 1 Respektlöst, fult att svära och 

ger dåligt intryck.  

Respektlöst och olämpligt 

Kvinnliga elever årskurs 3 Respektlöst, förstör stämningen, 

fult att svära och det kan 

påverka yngre barn. 

Respektlöst och olämpligt 

Manliga elever, årskurs 1 Respektlöst och fult att svära Respektlöst och olämpligt 

Manliga elever årskurs 3 Respektlöst  

 

Beror på situationen och låter 

otrevligt. 

 

Varför de anser att det är fult att svära är för att det är respektlöst. De manliga eleverna från 

det praktiska programmet årskurs 3 avvek från de övriga eleverna för att de inte nämnde att de 

finner att det är respektlöst, utan de menar att det låter otrevligt men att det beror på 

situationen. En manlig elev från årskurs 3 mena att ”i ett formellt språk får svordomen en 

väldigt stark och nästan överdriven betydelse och därför är frågan varför man svär svår att 

svara på.” Det ligger ingen speciell åtskillnad mellan åldrarna i underfrågorna till fråga 3. 

Tabell 5: Finns det situationer där eleverna tycker att det är okej att svära: 

Kön Ja Nej 

K, TP, års1 10 2 

K, TP, års3 4 3 

K, YP, års1 11 0 

K, YP, års3 5 5 

M, TP, års1 7 2 

M, TP, års3 6 3 

M, YP, års1 7 2 

M, YP, års3 9 0 

Totalt 62 17 

 

På frågan: Finns det situationer där det är okej att svära? svarade 17 elever att det inte finns 

några situationer där det är acceptabelt att svära, 10 var kvinnliga och 7 var manliga elever. 

Detta medför att 62 ungdomar ansåg att det var okej att svära i vissa situationer och resultatet 

är väldigt jämnt fördelat mellan tjejer och killar. Det syns ingen skillnad mellan årskurs 1 och 

3 i denna fråga samt ingen markant skillnad mellan programmen. Om respondenten svarade ja 

på frågan Finns det situationer där det är okej att svära? skulle de även här svara på när, var 

och varför.   
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När: Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga elever årskurs 1 Slår sig och om man är arg Slår sig och om man är arg eller 

glad 

Kvinnliga elever årskurs 3 Slår sig och om man är arg Slår sig och om man är arg 

Manliga elever, årskurs 1 Slår sig och om man är arg Slår sig och om man är arg 

Manliga elever årskurs 3 Slår sig och om man är arg Slår sig och om man är arg 

 

När det är fult att svära anser alla elever är när man slår sig och är arg. En skillnad kan utläsas 

utifrån att de kvinnliga eleverna från årskurs 1 från det praktiska programmet anser att det 

också är acceptabelt när personen är glad. 

Var: Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga elever årskurs 1 Vänner och hemma Godtagbart överallt eller 

beroende på situation 

Kvinnliga elever årskurs 3 Godtagbart att svära där barn 

inte kan påverkas eller när 

personen är ensam 

Godtagbart överallt och 

beroende på situation 

Manliga elever, årskurs 1 Acceptabelt att svära överallt Acceptabelt att svära överallt 

Manliga elever årskurs 3 Acceptabelt att svära överallt Acceptabelt att svära överallt 

 

Var det är acceptabelt att svära är en skillnad mellan klasserna, de manliga eleverna är de som 

är överens och de anser att det är acceptabelt överallt. De kvinnliga eleverna från de praktiska 

programmen menar att det är godtagbart överallt men beror på situation. De kvinnliga 

eleverna från det teoretiska programmet årskurs 1 menar att det är bland vänner och när 

individen är hemma medan de kvinnliga eleverna från årskurs 3 menar att det är väsentligt att 

inte barn är i närheten när det sker. 

Varför: Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga elever årskurs 1 För att det gör ont och för att 

förstärka något 

Ett sätt att uttrycka sig på och 

för att förstärka olika känslor 

Kvinnliga elever årskurs 3 Konversationer blir mer 

känslofyllda och när det gör ont 

Ett sätt att uttrycka sig på och 

för att förstärka olika känslor. 

Viktigt att ingen annan kommer 

till skada av svordomen 

Manliga elever, årskurs 1 Förstärka något, få ut sin 

aggression och när det gör ont 

Ett sätt att uttrycka sig på, få ut 

sin ilska och när något gör ont 
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Manliga elever årskurs 3 Förstärkning något och när det 

gör ont  

uttrycka sig på, få ut sin ilska 

och när något gör ont 

 

Alla klasser förutom de kvinnliga eleverna från det praktiska programmet uttryckte att varför 

de använder svordomar är för att det gör ont. Varför eleverna svor var även för att förstärka 

eller uttrycka något. Någon markant skillnad mellan kön, program och årskurs kan inte ses.  

Nedanstående tabeller är påståenden som ställs till eleverna där de på en femgradig skala har 

fått avgöra om de instämmer till påståendet eller om de tar avstånd från det.  

Tabell 6: Generellt sett svär killar mer än tjejer. 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 2 0 4 6 1 

K, TP, års3 0 0 3 3 1 

K, YP, års1 0 3 7 1 0 

K, YP, års3  2 1 5 2 0 

M, TP, års1 0 1 1 6 1 

M, TP, års3 0 1 2 4 2 

M, YP, års1 0 0 3 3 3 

M, YP, års3 0 0 2 2 5 

Totalt 4 6 27 27 13 

 

Det som kan utläsas utifrån frågan Generellt sett svär killar mer än tjejer är att 4 tar avstånd 

helt, där 4 elever är kvinnlig. 6 elever anser delvis att detta stämmer, där 4 är kvinnliga och 2 

är manliga elever. 27 elever svarade varken eller. 18 av dessa elever var kvinnliga och 8 

elever var manliga. 27 elever svarade att de instämmer delvis. 12 av dessa var kvinnliga 

elever och 15 av dem var manliga. 13 elever svarade att de instämmer helt på påståendet där 2 

svar från kvinnliga elever och 11 var från manliga. Vad som kan utläsas är att generellt sett är 

det mer manliga elever som anser att påståendet stämmer. De kvinnliga eleverna visar att det 

inte alls är en lika tydliga skillnad mellan könen genom svaren. De manliga eleverna anser att 

de svär mer än det motsatta könet medan de kvinnliga eleverna tycker sig inte se någon 

skillnad. Det framkommer ingen skillnad mellan programmen och heller ingen åtskillnad 

beroende på vilken årskurs eleven går. 

Tabell 7: Svär kompisar mycket svär jag också för att passa in 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 7 2 1 2 0 

K, TP, års3 3 1 2 1 0 

K, YP, års1 7 1 3 0 0 

K, YP, års3  3 3 1 3 0 
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M, TP, års1 2 1 3 2 0 

M, TP, års3 1 2 3 2 1 

M, YP, års1 3 2 2 2 0 

M, YP, års3 3 3 3 0 0 

Totalt 29 15 18 12 1 

 

Genom frågan Svär kompisar mycket svär jag också för att passa in visa ingen markant 

skillnad mellan varken, kön, program eller årskurs. Således är det 29 elever som valt 

alternativet Tar avstånd helt och 15 som valt delvis, sammantaget av detta blir 44 elever som 

inte håller med påståendet. Detta är över hälften, räknas också de eleverna med som inte anser 

att kompisar väger in i om de svär eller inte, vilket är alternativet Varken eller kommer antal 

elever upp i 62. 13 elever anser att kompisar har en del i om individen svär eller inte vilket 

medför att den generella bilden av tabell 7 är att gruppen inte bidrar till att individen svär. 

Tabell 8: Att svära är fult 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 0 2 1 7 2 

K, TP, års3 0 2 3 1 1 

K, YP, års1 2 6 2 1 0 

K, YP, års3  1 3 2 2 2 

M, TP, års1 0 4 3 2 0 

M, TP, års3 2 2 1 4 0 

M, YP, års1 0 0 2 6 1 

M, YP, års3 0 8 1 0 0 

Totalt 5 27 15 23 6 

 

Markeringarna från detta påstående, Att svära är fult i tabellen ovan, visar att 5 elever svarade 

att de tog avstånd helt från detta påstående, 3 var kvinnliga och 2 var manliga elever. 13 

kvinnliga elever svarade delvis att detta påstående stämde och 14 manliga elever. 15 elever 

svarade varken eller, åtta var kvinnliga elever och 7 var maniga elever. Det var 23 elever som 

delvis instämde till detta, där var det elva som var kvinnliga och 12 stycken som var manliga 

elever. Dessa tre påståenden var alltså jämnt fördelade mellan könen. En liten skillnad kan 

avläsas i sista alternativet som är Instämmer helt, sex elever har valt detta, där fem av dem är 

kvinnor och en är man. De kvinnliga eleverna finner alltså till viss del att svära är fult och de 

manliga eleverna ser inte riktigt att det är så farligt. En skillnad mellan årskurserna 1 och 3, 

och programmen kan inte utläsas gnom tabell 8. 

Tabell 9: Jag tänker inte på när jag svär eller inte 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 
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K, TP, års1 1 4 1 5 1 

K, TP, års3 1 0 0 4 2 

K, YP, års1 1 0 0 6 4 

K, YP, års3  0 0 2 5 3 

M, TP, års1 0 0 2 4 3 

M, TP, års3 0 2 2 3 2 

M, YP, års1 1 1 2 2 3 

M, YP, års3 0 1 0 4 4 

Totalt 4 8 9 33 22 

 

Majoriteten av eleverna har valt alternativen Instämmer delvis och Instämmer helt, 55 av 76, 

på frågan Jag tänker inte på när jag svär eller inte. Vilket medför en generellbild att eleverna 

inte tänker på att de svär eller inte. Det kan inte utläsas någon skiljaktighet mellan varken kön, 

årskurser eller program i denna fråga.  

Tabell 10: Det beror på situationen om det är okej att svära eller inte 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 0 1 0 5 6 

K, TP, års3 0 0 0 3 4 

K, YP, års1 0 1 5 2 3 

K, YP, års3  1 0 0 3 6 

M, TP, års1 0 1 1 2 5 

M, TP, års3 1 1 2 3 2 

M, YP, års1 1 2 0 5 1 

M, YP, års3 0 2 1 3 3 

Totalt 3 8 9 26 30 

 

På frågan om Det beror på situationen om det är okej att svära eller inte visar tabell 10 att 56 

av eleverna har valt alternativen Instämmer delvis och Instämmer helt. Där 32 av dem är 

kvinnliga elever och 24 av dem är manliga. Skillnaden är inte stor men den finns där och kan 

ses som en olikhet mellan könen. Det framkom ingen märkbar skillnad mellan årskurserna 

och programmen från denna tabell. 

Tabell 11: Det är manligt att svära 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 7 1 3 1 0 

K, TP, års3 6 0 0 1 0 

K, YP, års1 8 0 2 0 1 

K, YP, års3  9 0 1 0 0 

M, TP, års1 3 0 3 1 2 

M, TP, års3 3 0 4 1 1 

M, YP, års1 5 0 3 0 1 

M, YP, års3 2 0 2 5 0 

Totalt 43 1 18 9 5 
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I tabellen ovan är det 43 elever som tar avstånd helt från detta påstående och 18 av eleverna 

har valt alternativet Varken eller. Övriga har valt de 3 andra alternativen som dock hamnar 

som avvikelser. Ingen skillnad mellan könen kan avläsas, heller ingen skillnad mellan 

programmen och åldrarna. 

Tabell 12: Den som svär verkar dum 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 2 4 3 3 0 

K, TP, års3 3 1 2 1 0 

K, YP, års1 9 2 0 0 0 

K, YP, års3  6 0 4 0 0 

M, TP, års1 4 1 3 1 0 

M, TP, års3 1 2 4 1 1 

M, YP, års1 3 1 4 1 0 

M, YP, års3 1 1 7 0 0 

Totalt 29 12 27 7 1 

 

Utifrån frågan Den som svär verkar dum kan det utläsas att 68 av eleverna anser att påståendet inte 

stämmer. De 7 av eleverna som är kvar anser att det delviss stämmer och den sista eleven anser att det 

instämmer helt. 7 av dessa 8 elever är från teoretiska program vilket inte är en markant avgörande 

skillnad mellan programmen men det är ändå en skiljaktighet som visar en tendens till skillnad mellan 

programmen. Det finns ingen åtskillnad mellan årskurs 1 och 3 eller kön. 

Tabell 13: Tjejer svär mer än killar 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 3 3 6 0 0 

K, TP, års3 0 2 5 0 0 

K, YP, års1 2 1 7 1 0 

K, YP, års3  3 0 6 1 0 

M, TP, års1 4 2 2 1 0 

M, TP, års3 3 2 4 0 0 

M, YP, års1 3 1 5 0 0 

M, YP, års3 2 2 5 0 0 

Totalt 20 13 40 3 0 

 

Tabell 13 visar påståendet Tjejer svär mer än killar. 40 av eleverna svarade alternativet 

Varken eller, 20 elever tog avstånd helt från påståendet och 13 delvis tog avstånd. Frågan gav 

ingen skillnad mellan de manliga och kvinnliga eleverna. Någon markant olikhet mellan 

program och årskurs kan inte ses. 

 



25 
 

Tabell 14: Killar använder mer könsord som svordomar 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 0 1 2 8 1 

K, TP, års3 0 1 0 5 1 

K, YP, års1 0 5 1 3 2 

K, YP, års3  2 2 2 3 1 

M, TP, års1 0 0 3 6 0 

M, TP, års3 1 0 1 6 1 

M, YP, års1 0 5 0 3 1 

M, YP, års3 0 0 0 5 4 

Totalt 3 14 9 39 10 

 

På påståendet Killar använder mer könsord som svordomar är det 59 elever som instämmer 

delvis eller helt. Detta medför att det är en större del som anser att det är på detta sätt. Det kan 

dock inte utläsas någon skillnad mellan könen, programmen eller årskurserna gällande 

påståendet. 

Tabell 15: Det är viktigt att inte lärare svär 

Kön Tar avstånd helt Delvis Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt 

K, TP, års1 0 0 0 8 4 

K, TP, års3 0 3 1 2 1 

K, YP, års1 3 0 3 2 3 

K, YP, års3  1 0 2 1 6 

M, TP, års1 2 2 3 2 0 

M, TP, års3 0 0 3 3 3 

M, YP, års1 1 4 2 2 0 

M, YP, års3 0 5 3 1 0 

Totalt 7 14 17 21 17 

 

Utifrån frågan Det är viktigt att inte lärare svär visas det ingen skillnad på de kvinnliga och 

manliga elevernas svar på detta påstående. Emellertid eleverna från de teoretiska programmen 

instämmer delvis eller helt till detta. Från de praktiska programmen var det övervägande som 

valde alternativen varken eller eller tar avstånd helt vilket skulle kunna ses som att det 

teoretiska programmet ser skolan som något mer formellt än de som läser det praktiska 

programmet. Det visades ingen skillnad mellan årskurserna.  

Tabell 16: Vilken svordom eleverna ansåg var den västa svordomen att säga till en person 

K, TP, års1 Hora (6), könsord (5), generellt sett är inga svordomar okej (1) 

K, TP, års3 Hora (4), könsord (3) 

K, YP, års1 Hora (7), fitta (2), slyna (2) 

K, YP, års3 Hora (5), cp (2), könsord (3) 

M, TP, års1 Könsord (4), horunge (1), hora (4) 

M, TP, års3 Hora (3), fitta (2), bög (2), helt beroende på person (2) 



26 
 

M, YP, års1 Kukhuvud (2), horunge (1), ”Ditt jävla äckliga horluder” (1), hora (5) 

M, YP, års3 Hora (4), kukjävel (2), bög (3) 

 

På frågan Vilken svordom eleverna ansåg var den värsta svordomen att säga till en person 

visade det sig att alla klasser hade ett ord gemensamt och det var hora. Detta var den 

svordomen som stack ut från de andra medan könsord, fitta, horunge och bög var några andra 

exempel eleverna gav. Emellertid visades det ingen skillnad mellan tjejerna och killarna i 

denna fråga. 

Tabell 17: Om eleven har tänkt studera vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet 

Kön Ja Nej 

K, TP, års1 11 1 

K, TP, års3 6 1 

K, YP, års1 6 5 

K, YP, års3 2 8 

M, TP, års1 7 2 

M, TP, års3 9 0 

M, YP, års1 1 8 

M, YP, års3 0 9 

Totalt 42 34 

 

Eleverna svara de på frågan Om de hade tänkt studera vidare efter gymnasiet vilket 42 av 

eleverna tänkt göra och 35 inte. Mellan kön kan ingen markant skillnad utläsas, dock mellan 

programmen kan det urskiljas att det är fler av de teoretiska programmen som väljer att läsa 

vidare. 

Tabell 18: Vad har svordomar, enligt dig, för funktion i språket? 

 Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga 

elever, 

årskurs 1 

De ansåg att svordomens funktion i språket är att 

uttrycka känslor eller till att förstärka. De betraktade 

egentligen svordomen som funktionslös, de kan 

ersättas av andra adjektiv för att uttrycka samma sak. 

Det var emellertid en kvinna som uttryckte sig på 

detta sätt: ”Det kan uttrycka känslor som man inte kan 

med ord”. Medan en annan har formulerat sig på detta 

sätt: ”ingen alls egentligen!! Vi klarar oss bra utan 

dom tror jag. Men det har liksom blivit som en slags 

självklarhet i vardagen och att det har blivit mer 

accepterat än vad det var förr.” 

De ansåg att svordomar har en 

funktion genom att de fyller ut 

meningarna, personen kan 

uttrycka sig mer argt och 

uttrycka sina känslor på ett bra 

sätt. Det ger även en ”goare” 

stämning. En av dem uttryckte 

sig på detta sätt; ”inte 

nödvändiga men uppväxt med 

dem”. 

Kvinnliga 

elever, 

årskurs 3 

De menar att svordomar betonar, förstärker språket 

och ger extra styrka till orden. Alla ansåg således att 

det egentligen inte fanns någon funktion. En av 

kvinnorna uttrycker sig på detta sätt: ”ingen specifik 

funktion de finns mest med i ordförrådet.” En annan 

uttrycker sig så här: ”Det kan fungera som förstärkare 

De ansåg att det var ett sätt att 

uttrycka känslor, förstärka och 

förtydliga vad de känner. 



27 
 

av känslor men om de används för mycket verkar 

personen inte ha ett lika utvecklat ordförråd. Om 

svordomar ska funka måste de användas i lagom 

mängd i rätt sammanhang.” 

Manliga 

elever, 

årskurs 1 

Svordomen används för att uttrycka och förstärka 

känslor. En manlig elev uttryckte sig såhär: ”det är 

orden som förstärker och nyanserar språket. Om de 

överanvänds normaliseras de och tappar sin 

betydelse.” medan en annan elev skrev detta: ”i 

kompiskretsen fungerar de som adjektiv”. 

De menar att svordomar 

uttrycker känslor bättre, de 

förstärker det som personen 

säger och att det blir enklare att 

prata. Orden har även en 

funktion genom att de fyller ut 

meningarna. 

Manliga 

elever, 

årskurs 3 

Svordomen används för att uttrycka och förstärka 

känslor. De tyckte dock att egentligen har svordomen 

ingen funktion. Utan precis som eleven ovan skriver 

används de som adjektiv. Genom detta kan de även 

ersättas med andra adjektiv som inte är en svordom. 

En man från årskurs 3 ansåg att ”De kan användas 

som värdeord för att förstärka en känsla, exempelvis 

ilska, men jag tycker att det är fult att svära eftersom 

det finns andra ord för att betona vissa ord.” 

De anser att svordomen är ett 

sätt att uttrycka sig mer 

nyanserat på och att dessa ord 

förstärker det som sägs. 

 

I tabell 18 ses en stor markant skillnad mellan programmen oavsett ålder. De teoretiska 

programmen var i stort sett överens om att det egentligen inte finns någon funktion för 

svordomarna i vårt språk. En elev påpekade att svordomarna kan ersättas av adjektiv istället. 

De manliga eleverna som nämndes innan från dessa program såg dock en viss användning för 

svordomar genom att de förstärker känslor, medan eleverna på de praktiska programmen 

menar att funktionen svordomar har i vårt språk är att förstärka och markera olika känslor. 

Det är dock flera av eleverna från det naturvetenskapliga programmet som påpekar att 

svordomar har tappat sin kraft och styrka genom att de används så mycket. Detta är det ingen 

som påpekar bland de praktiska programmen. 

Tabell 19 Är svordomar nödvändiga? Beskriv gärna varför de är nödvändiga eller varför de inte är det. 

 Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga 

elever, 

årskurs 1 

De ansåg att svordomar inte är nödvändiga i vårt språk 

samt att svordomar uttrycker känslor på ett sätt som 

inte andra ord gör. En av eleverna uttryckte sig så här: 

”vi skulle klara oss utan dem men just nu är de 

aktuella.”
46

 medan en annan uttryckte sig så här: 

”Egentligen är de inte nödvändiga för att man kan 

byta ut svordomar mot andra ord Tex – han är jävligt 

snygg – han är väldigt snygg, det kanske inte 

förstärker meningen på samma sätt, men de är således 

inte nödvändiga.”  

De ansåg att i vissa situationer 

kräver språket att du som 

person behöver lägga lite mer 

kraft i orden, vilket svordomar 

gör. Två av kvinnorna skrev att 

de behövs i språket och tre 

ansåg att de inte behövdes. 

Kvinnliga 

elever, 

De menade att svordomar inte är nödvändiga men att 

vi alla människor har blivit vana vid dem. De ansåg att 

De ansåg att svordomar inte var 

nödvändiga. En av 
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årskurs 3 de kan vara roliga men inte nödvändiga, att det finns 

andra ord att ersätta svordomen med. Det kan vara 

acceptabelt när personen slår sig men de är ändå inte 

oundgängliga. De flesta av dessa kvinnor ansåg dock 

att de absolut inte var nödvändiga och att individen 

verkar mer ointelligent om personen svär. 

respondenterna uttryckte att 

”De sitter i vårt inlärda 

beteende att svära.” 

Manliga 

elever, 

årskurs 1 

De ansåg att svordomar inte har någon nödvändig 

funktion i vårt språk. En elev menade att de är 

”överanvända och de flesta fungerar som vanliga ord.” 

En annan manlig elev uttryckte sig så här: ”Språket 

flyter på mer med svordomar och känner mer normalt 

att använda dem istället för att säga tusan säger jag 

jävligt t.ex.”,  

De menade att det inte är 

nödvändigt att svära. En 

respondent uttryckte att ”det är 

egentligen ganska fult att svära 

så skulle inte säga att det är 

nödvändigt”.  Svordomar är en 

hjälp till att uttrycka sig och för 

att visa sina känslor, speciellt 

när personen är arg. 

Manliga 

elever, 

årskurs 3 

De var överens om att de inte var nödvändiga. Det var 

endast en som stack ut som svarade på detta sätt: ”Ja, 

dygden kan inte existera utan ett tabu och svordomar 

är viktiga för att nyansera och förstärka språket. Men 

en svordom som normaliseras tappar sin betydelse.” 

De ansåg att svordomar är ett 

sätt att uttrycka sig på, det är en 

del av individen, som en av 

männen skrev. De menade dock 

att svordomar är nödvändiga 

hemma, på fritiden men inte vid 

formella situationer. 

 

I tabell 19 som framställer elevernas svar på om svordomar var nödvändiga eller inte sågs en 

viss skillnad mellan programmen, där de teoretiska inriktningarna var överens om att det inte 

finns någon nödvändig funktion för svordomen i vårt språk. De praktiska inriktningarna 

menar att svordomar är nödvändiga för att uttrycka sig och förstärka sitt språk med. Mellan 

årskurserna kan inte särskillnad utläsas samt att ingen markant skillnad kan ses mellan könen. 

Tabell 20: Om en annan person skulle säga dessa svordomar till dig, vilken attityd skulle du ha till de 

olika orden? 

 Teoretiskt program Praktiskt program 

Kvinnliga 

elever, 

årskurs 1 

Svordomen som de ansåg att de inte 

brydde sig något om var, jävlar, fan och 

helvete. Medan hora, bög och lebb var 

något som de skulle bli mycket upprörda 

om en individ hade sagt till dem. Även 

fitta var ett ord som alla nio tjejer skulle 

reagerat ganska mycket på. De andra 

svordomarna låg på en neutral nivå. 

Det var endast ett ord som de kände att de 

skulle bli riktigt upprörda om någon kom 

och sade detta, vilket var hora. Resten av 

markeringarna hamnade på bryr sig inte–

valet eller att svordomen var av neutralt 

slag. 

Kvinnliga 

elever, 

årskurs 3 

Markeringarna låg på de flesta ord mellan 

ganska upprörd och mycket upprörd. 

Hora, bög och fitta låg alla på mycket 

upprörd–alternativet. Helvete och jävlar 

var två svordomar som var neutrala bland 

dessa kvinnor. 

De skulle bli upprörda om en individ hade 

sagt hora, bög eller lebb till dem. Fitta, kuk 

och blatte var tre svordomar som tjejerna 

skulle blivit ganska upprörda om någon 

hade sagt till dem. Jävlar, fan och helvete 

hade de inte brytt sig något om alls. Övriga 

svordomar var neutrala. 

Manliga 

elever, 

De flesta markeringarna var på 

alternativet bryr mig inte, men det fanns 

De ansåg att det fanns bara en enda 

svordomen som dessa killar skulle reagera 
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årskurs 1 inget avvikande ord som killarna brydde 

sig om att någon skulle säga till dem. 

på, vilket var bög. Det var den enda som 

stack ut från deras svar, där de hade valt 

bryr mig inte på alla alternativ 

Manliga 

elever, 

årskurs 3 

De övervägande markeringarna var på att 

de inte bryr sig speciellt mycket av någon 

av svordomarna på listan. Det var enstaka 

ord som fått en eller två markeringar, 

resten av dessa avyttringar hamnade som 

sagt på bryr mig inte–alternativet. 

Alla eleverna hade markerat samma ruta på 

alla ord, vilket var bryr mig inte–

alternativet. 

 

Fråga 19 bestod av en tabell där eleverna skulle fylla i hur de kände inför olika svordomar. 

Eleverna fick ta ställning till olika svordomar och hur mycket de skulle bry sig om någon 

person sade en av dessa till en individ. Skillnaden mellan de kvinnliga och manliga eleverna 

ligger i att de förstnämnda skulle bry sig om en person sade orden hora, bög, lebb och fitta till 

dem. De andra svordomarna var neutrala. De manliga eleverna däremot var väldigt neutrala 

till alla svordomarna. Någon enstaka ansåg att de skulle bry sig till viss del om någon kallade 

dem bög. Här ses en skillnad i att de kvinnliga eleverna tar åt sig mer av svordomarna än de 

manliga. 

Framställning av fråga 20: Övrigt, något mer du skulle vilja säga om svordomar som kan ha 

missats i denna enkät? (Alla elever som har svarat på denna fråga presenteras nedan) 

Kvinna, teoretisktprogram, årskurs 3 - ”Blir bara sur över könsord och liknande används till 

skällsord eftersom de har en betydelse men missbrukas något enormt.” 

Kvinna, yrkesprogram, årskurs 1 - ”Dom behövs och dom är roliga. Och dom är bäst!”  

Kvinna, yrkesprogram, årskurs 1 - ”Svordomar behövs. De är roliga och bäst. De gör 

situationer bättre.” 

Kvinna, yrkesprogram, årskurs 3 - ”Vet ej om jag anser att ord som Hora, Bög m.m. bör anses 

som svordomar utan mer som konstig version av kränkningar. Det är inget negativt med att 

vara homosexuell osv. men de används mer för att kränka någon än som svordomar i dagens 

samhälle.” 

Man, teoretiskt program, årskurs 1 - ”Det beror mycket på till vem du pratar med, olika 

personer tar olika illa upp.” 

Man, teoretiskt program, årskurs 3 - ”Allt är beroende på vilken person som utrycker sig 

gentemot en annan. Medan vissa svordomar är riktade mot sig självt.”  

Man, teoretiskt program, årskurs 3 - ”Tyngden i svordommar i fråga 20 beror på vem och var 
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någon säger det. T.ex. om pappa skulle säga det skulle jag reagera mycket starkare än om en 

kompis säger det.”  

Man, teoretiskt program, årskurs 3 - ”Ord som beskriver läggningar, kön och yrken bör ej 

användas som själsord eftersom de isf får en negativ betydelse och bidrar till den gruppens 

ökade diskriminering. Ex det finns inget negativt med att vara bög, därför kan det inte eller får 

inte vara en svordom.” 

Man, Praktisktprogram, årskurs 1 - ”Säg vad ni vill till mig, jag bryr mig inte.”  
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3 DISKUSSION 

Denna uppsats syfte är att försöka utläsa eventuella skillnader i gymnasieelevers attityd mot 

svordomsanvändning utifrån olika perspektiv.  Befintlig avsikt med studien är att kunna utläsa 

förekommande särskillnader mellan killar och tjejer, på teoretisk och yrkesbaserad utbildning 

och om det eventuellt kunde finnas några olikheter eller samband mellan mer studier och 

ungdomarnas attityder vid användningen av svordomar. Det vill säga om de elever som går 

första året på gymnasiet svär mer gentemot de elever som går i trean. Syftet har besvarats 

genom dessa frågeställningar: 

 Vad finns det för skillnader i attityden och användningen av olika svordomsord mellan 

manliga och kvinnliga elever på gymnasiet? 

 Hur ser skillnaden ut mellan elevers svordomsanvändning och attityd gentemot 

svordomar på en teoretisk respektive yrkesbaserad utbildning?  

 Hur ser sambandet ut i förhållande till studielängd och elevers svärande? 

För att besvara studiens syfte har en undersökande studie genom enkäter genomförts i sex 

olika klasser. De teoretiska programmen har representerats av kvinnliga och manliga elever 

från Naturvetenskapliga programmet, årskurs 1 och 3. Yrkesprogrammen har representerats, 

bland de kvinnliga eleverna, av Vård- och omsorgsprogrammet årskurs 1 och 3. De manliga 

eleverna har företrätts av El- och energiprogrammet, 1 och 3. Yrkesprogrammen fick 

företrädas av olika klasser på grund av att klasserna bestod endast av ett kön. Dock var 

klasserna mindre, vilket medförde att det blev en bra fördelning mellan de kvinnliga och 

manliga eleverna. 

3.1 Diskussion utifrån bakgrund och tidigare forskning 

Nedan följer en framställning och diskussion kring resultatet som framkommit ur enkäten och 

utifrån den analys som är gjord på resultatet. Enkäterna visar att i stort sett alla elever anser att 

det inte är acceptabelt att svära vid formella situationer. Framförallt är det fult att svära i 

kyrkan. Detta var inget som förvånade mig, utan således intressant i efterhand eftersom 

bakgrunden till våra svordomar kommer ur religionen. Djävulen som finns i olika 

trosinriktningar har banat väg för svordomen, vilket skulle kunna ses som en komisk del i 

svordomarna, eftersom dessa ord anses av ungdomar idag inte ska användas på denna plats.  

De kvinnliga eleverna i studien ansåg även att det är fult att svära överlag men om en person 

svär ska det ske hemma. De manliga eleverna tycker inte det är så farligt och att det kan ske 

överallt beroende på situation. Känslan av att normen i samhället ligger till grund för synen på 
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svordomar framkommer genom detta, vilket ligger i linje med vad Andersson belyser 

angående svordomar, att svenskar är uppvuxna med att flickor inte svär och ska ses som lite 

finare.
47

  

Alla programmen ansåg att det var fult att svära vid formella situationer. En skillnad som 

visades från vård och omsorgsprogrammet var att de ansåg det var fult att svära runt andra 

människor. De bryr sig om hur andra mår av svordomarna som sägs vilket kan kopplas till det 

som Einarsson diskuterar att vi delar in oss i grupper utifrån hur vi är som personer och också 

vilken klass vi kommer ifrån. Detta visar hur liknande personligheter dras till samma 

utbildning. Tankarna om språkbruket har alltså även en avgörande roll hur individer tänker att 

språket ska utformas efter olika situationer.
48

  

En intressant aspekt som kan urskiljas utifrån studien är att de manliga eleverna själva anser 

att de svär mer än det motsatta könet, medan de kvinnliga eleverna inte alls anser att de 

manliga eleverna svär mer. Frågan är om de manliga eleverna går in i det stereotypiska tänket. 

Detta stämmer väl in på hur Ljung har presenterat hur forskningen har sett ut mellan könen, 

han menar att kvinnor vanligtvis strävar efter ett mer vårdat språk bland människor.
49

 

Andersson menar också att tjejer/kvinnor använder ett mer vårdat språk, dock menar han att 

detta inte medför att män har ett sämre språkbruk, vilket denna fråga ändå kan svara upp till.
50

  

Det är således intressant att se att varken de manliga eller kvinnliga eleverna finner att det är 

manligt att svära. Den norm som finns i samhällets angående svordomar som Andersson och 

Ljung framställer bryter dessa elever mot genom detta resultat. Av detta skulle slutsatsen 

kunna dras att en normalisering har skett av svordomar och hur vanliga de faktiskt är idag, 

både utifrån enkäten och egna erfarenheter. En elev uttryckte sig såhär angående vilken 

funktion svordomar har i vårt språk: ”ingen alls egentligen!! Vi klarar oss bra utan dom tror 

jag. Men det har liksom blivit som en slags självklarhet i vardagen och att det har blivit mer 

accepterat än vad det var förr.” Kan det faktiskt vara så att svordomar har börjat bli något som 

inte har samma känsla och tyngd som förr i vårt språk, just för att människor överanvänder 

dem. Lite som när en låt spelas på radio om och om igen, i början är den bra men några 

spelningar senare önskar man att den aldrig hade spelats.  
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Det var ingen elev från dessa program som ansåg att de skulle svära för att passa in bland 

andra människor. Andersson menade i sin forskning att det är en faktor till varför personer 

svär mer. Det sociala motivet för att använda sig av svordomar är inte starkt grundat bland 

dessa gymnasieelever.
51

 Även Per Linell har tagit upp detta, att människor vill följa mönster 

och imitera varandra, vilket här påvisas att det inte riktigt stämmer bland dessa ungdomar.
52

  

I Fråga 19 fick eleverna ta ställning till olika svordomar och hur mycket de skulle bry sig om 

någon person sade en av dessa till en individ. Skillnaden mellan de kvinnliga och manliga 

eleverna ligger i att de förstnämnda skulle bry sig om en person sade orden hora, bög, lebb 

och fitta till dem. De andra svordomarna var neutrala. De manliga eleverna däremot var 

väldigt neutrala till alla svordomarna. Någon enstaka ansåg att de skulle bry sig till viss del 

om någon kallade dem bög. En skillnad kan ses i och med att de kvinnliga eleverna tar åt sig 

mer av svordomarna än de manliga. Detta står i linje med Ådahls och Anderssons 

undersökning från 2009. De kom fram till att kvinnor tar mer illa upp av könsord som 

används som en svordom, vilket överensstämmer med vad denna fråga visar och även hela 

denna undersökning.
53

 En koppling till Stroh-Wollins undersökning från 2009 kan även ses 

genom att där hade kvinnor mindre tolerans mot svordomar än män. Detta visas tydligt genom 

denna fråga och det kan hända att det inte ligger i kvinnors natur att inte svära: ”fina flickor 

svär inte.” 

Vad som utvisats av enkäten är att eleverna från de teoretiska programmen anser att 

svordomarna inte är nödvändiga i vårt språkbruk. En viss skillnad mellan programmen finns 

då de praktiska finner svordomarna som något nödvändigt. Några elever uttrycker sig så här i 

fråga 20: En kvinnlig elev från yrkesprogrammet, årskurs 1: ”Dom behövs och dom är roliga. 

Och dom är bäst!”, en annan kvinnlig elev från yrkesprogrammet, årskurs 1: ”Svordomar 

behövs. De är roliga och bäst. De gör situationer bättre.” Vilket dessa två kvinnliga 

respondenter från vård och omsorg uttrycker. De finner svordomarna som något positivt i vårt 

språk, vilket inte alls fanns förståelse för hos de kvinnliga eleverna från det 

naturvetenskapliga programmet.  

En till skillnad mellan programmen som visades var att skolan sågs som en formell situation 

från det teoretiska programmet och därför är det viktigt att inte lärare svär. Medan eleverna 

från det praktiska programmet inte såg några problem med att en lärare skulle svära. 
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3.2 Slutsats  

Denna studie har utgått ifrån tre forskningsfrågor och den första forskningsfrågan: Vad finns 

det för skillnader i attityden och användningen av olika svordomsord mellan manliga och 

kvinnliga elever på gymnasiet? har besvarats genom frågorna 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 

18 och 19 i enkäten. En skillnad sågs vid attityden och användningen av svordomar mellan 

könen genom att de kvinnliga eleverna anser att det inte är acceptabelt att svära medan de 

manliga eleverna inte tycker att det är så farligt. De manliga eleverna anser även att de själva 

svär mer än det motsatta könet. De kvinnliga eleverna reagerar också starkare än vad de 

manliga eleverna skulle göra om en individ sade höra, bög, lebb eller fitta till dem.  

Det visade sig att de kvinnliga eleverna tar åt sig mer av svordomarna om dessa skulle sägas 

till dem. I efterhand kunde dock fråga 16 utvecklats mer eftersom det var många elever som 

nämnde i andra frågor att det beror på situationer och vem som uttrycker svordomarna. Detta 

visades i fråga 20 där en manlig elev från det teoretiska programmet, årskurs 1, skrev så här: 

”Det beror mycket på till vem du pratar med, olika personer tar olika illa upp.” Medan en 

annan manlig elev från det teoretiska programmet, årskurs 3 skrev detta: ”Allt är beroende på 

vilken person som utrycker sig gentemot en annan. Medan vissa svordomar är riktade mot sig 

självt.” För att citera en sista manlig elev från det teoretiskaprogrammmet, årskurs 3: 

”Tyngden i svordommar i fråga 20 beror på vem och var någon säger det. T.ex. om pappa 

skulle säga det skulle jag reagera mycket starkare än om en kompis säger det.”. Därav finns 

en tanke om att om frågan hade utvecklats hade en tydligare bild framkommit angående hur 

individerna känner inför svordomen i sig. Ett alternativ hade varit att ge respondenterna olika 

seminarium där de fått ta ställning i hur de hade känt inför svordomen, vilket nu i efterhand 

hade varit väldigt intressant. Det som framkommit genom studien stämmer således in på 

Ljungs och Anderssons hypotes in, genom att manliga elever svär mer dock som sagt att det 

beror på situation.
54

 

Arenstrups och Johanssons undersökning från 2008 visade att flickor svär mindre än pojkar i 

årskurs fyra och sex. Flickorna ansåg också att det var fult att svära. Till viss del hänger detta 

i sig på gymnasiet, dock har här svordomarna mer tappat sin tyngd, utifrån både tjejernas och 

killarnas perspektiv. Det finns en tendens att killarna anser att det är mer acceptabelt att svära 

än tjejerna utifrån min studie. Detta tror jag är för att när en person är liten är det många som 

påpekar hur du pratar och svordomen är i och med detta mer av tabu i denna ålder. Precis som 

Andersson nämner rättas individen så fort den gör något fel redan i tidigt stadium i livet. När 
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en person växer upp är det färre och färre som påpekar ditt tal och jag drar slutsatsen att det är 

inte lika tabu längre att svära, vilket har medfört denna utveckling. 

Den andra forskningsfrågan Hur ser skillnaden ut mellan elevers svordomsanvändning och 

attityd gentemot svordomar på en teoretisk respektive yrkesbaserad utbildning? har besvarats 

genom frågorna 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17 och 18. En skillnad mellan programmen kunde 

urskiljas genom att vård och omsorgsprogrammets kvinnor ansåg det var fult att svära runt 

andra människor. Stroh-Wollins undersökning visade att det framförallt var unga män som 

hade högst tolerans för svordomar, vilket vi har kunnat se att så är fallet även här. Dock ser vi 

att det har även att göra med vilken inriktningar eleven går, hur accepterat de är. Genom 

enkäten framkommer det också en viss skillnad i tolerans mellan de kvinnliga eleverna. 

Naturvetenskapliga programmets kvinnliga elever anser inte svordomar är nödvändiga, medan 

de kvinnliga eleverna från vård och omsorg anser att de faktiskt har en betydelse för vårt 

språkbruk som här medför att hennes resultat om att en ökad tolerans för svordomar stämmer, 

men också att den har utökats till att svordomar är ännu mer accepterade i samhället även av 

kvinnor. 

Den sista forskningsfrågan Hur ser sambandet ut i förhållande till studielängd och elevers 

svärande? har besvarats genom frågorna 1, 3, 4, 7, 8, 11, 18. Utifrån denna studie kan ingen 

skillnad mellan årskurserna utläsas utan skillnaden ligger framförallt mellan programmen och 

könen. Einarsson har dragit den slutsatsen att det kan vara så att mer studier ger ett mer 

nyanserat språk att uttrycka sig med.
55

 Dock är detta inget som har visats genom denna studie. 

Andersson hade en tanke att mer bildade personer ska ha ett bättre språk, vilket inte kan 

utläsas efter endast två år på gymnasiet. Utifrån Arenstrups och Johanssons undersökning 

hade min förhoppning varit att se en skillnad på dessa två år. I deras undersökning svor de 

som gick i sexan mer än de elever som gick i fyran. Utifrån min undersökning kan ingen 

tydlig skillnad mellan mer studier och ålder påvisas. Hade undersökningen breddats kanske 

dock en skillnad åskådliggjorts. 

En tendens i och med detta är att svordomarna har tappat sin kraft eftersom majoriteten av 

eleverna ändå anser att de inte bryr sig om någon skulle säga dessa svordomar till en annan 

person. Detta är precis det som Ljung påpekade, det finns inget riktig tabu i svordomarna 

längre utan de har blivit en del av vardagen.
56

 Detta påpekar även Andersson ligger till grund 
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36 
 

för det språkliga motivet ord har i språket. Personen lägger ingen vikt vid svordomen längre, 

utan det har blivit en del av vardagsspråket.
57

 Detta kunde även utläsas utifrån fråga 18 som 

handlade om svordomar var nödvändiga eller inte där en viss skillnad mellan programmen 

kunde utläsas. De teoretiska inriktningarna var överens om att det inte finns någon nödvändig 

funktion för svordomen i vårt språk medan de praktiska inriktningarna menar att svordomar är 

nödvändiga för att uttrycka sig och förstärka sitt språk med. Kotsina påpekar i sin bok 

Ungdomsspråk att det är ungdomen idag som utvecklar stora delar av språket, frågan är om 

svordomarna verkligen kommer att leva kvar eftersom det inte är en självklarhet utifrån denna 

studie om svordomar fortfarande har en självklar plats i språket.
58

 

Skillnaden jag ville se mellan årskurs 1 och årskurs 3 framkom inte, utan skillnaden låg 

mellan de kvinnliga och manliga eleverna och de olika inriktningarna som de hade. En av 

anledningarna till detta skulle kunna vara att det är för liten skillnad i ålder på eleverna, vilket 

gör att en åtskillnad inte kan utvisas. För vidare forskning vore det intressant att titta på ett 

större spann i ålder, kanske från årskurs 6 till årskurs 3 på gymnasiet. Detta för att kunna dra 

en slutsats om att mer studier leder till färre svordomar  

Skillnaden mellan de kvinnliga och manliga eleverna är inte alltid något som är tydligt, utan 

något mer diffust. Vad jag tror är att vi människor ligger på ett mellanläge för tillfället, och i 

med detta vi får se hur svordomens plats i vårt språkbruk kommer att utvecklas. Något som 

framkom tydligt utifrån studien är att ungdomar svär och de svär mycket. Frågan blir 

emellertid då, när de egentligen inte ser någon direkt funktion till detta, varför de egentligen 

svär? Svär inte så jävla mycket, det borde väl vara så enkelt? 
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BILAGA 

Enkätundersökning om svordomar 

Fan, helvete och jävlar är ord i dagens samhälle som anses vara svordomar. En del människor 

tar väldigt illa upp vid användningen av dessa ord, medan vissa ser det som en del i 

vardagsspråket. Denna undersöknings syfte är att försöka utläsa eventuella skillnader i 

gymnasieelevers svordomsanvändning. Finns det några skillnader i användningen av 

svordomar mellan killar och tjejer? Uppfattar vi svordomar på olika sätt? Fokuset i studien 

ligger även vid att se till om det kan finnas något samband mellan att ungdomar har gått i 

skolan en längre tid. Svär vi mindre i början av vår gymnasietid eller i slutet? 

Din klass har valts ut att vara med i denna undersökning då ni faller inom ramen för vad 

enkäten vill undersöka. Du går på gymnasiet, antingen i årskurs ett eller tre. Du läser vid ett 

teoretiskt eller praktiskt program. 

Deltagandet i undersökningen är självklart frivilligt men självklart önskas det att du svarar på 

frågorna. Försök gärna vara så fullständig som möjligt när frågorna besvaras. Din medverkan 

kommer vara helt anonym och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Svaren kommer 

användas i examensarbetet för Pauline Gustavsson på ämneslärarutbildningen vid Karlstads 

universitet. 

 

Enkät 

Kille Tjej  Årskurs 1  Årskurs 3 

Program:___________________________________________ 

 

Var vänlig att svara så utförligt och ärligt du kan på kommande frågor: 

1. Uppskattningsvis hur mycket svär du: 

 

Aldrig  Någon gång i veckan Några gånger per dag  Några gånger i timmen 
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2. Varifrån har du lärt dig dina svordomar? (Välj ett alternativ) 

 

Tv/film Kompisar  I Hemmet I skolan  Annat ställe 

 

Om annat ställe, var: _______________________________________ 

 

3. Finns det situationer där det är fult att svära? 

Ja   nej 

 

Om ja:  När: _________________________________________ 

 

Var: _________________________________________ 

 

Varför:_______________________________________ 

 

4. Finns det situationer där det är okej att svära? 

Ja   nej 

 

Om ja:  När: _________________________________________ 

 

Var: _________________________________________ 

 

Varför:_______________________________________ 

 

 

Nedan följer ett antal påståenden där du ska ta ställning till vad du tycker är rätt. T.ex. kunde 

ett påstående vara: Solen är gul. Du ska sen välja ett av alternativen nedan som du tycker 

passar bäst in på detta påstående.  

          

5. Generellt sett svär killar mer än tjejer 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 
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6. Svär kompisar mycket svär jag också för att passa in 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 

          

7. Att svära är fult 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 

          

8. Jag tänker inte på när jag svär eller inte svär 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 

          

9. Det beror på situationen om det är okej att svära eller inte 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 

 

10. Det är manligt att svära 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 

          

11. Den som svär verkar dum  

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt          

 

12. Tjejer svär mer än killar 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 

 

13. Killar använder mer könsord som svordomar 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 

 

14. Det är viktigt att inte lärare svär 

Tar avstånd helt        Delvis       Varken eller        Instämmer delvis       Instämmer helt 
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15. Vilken svordom, anser du, vore den värsta att säga till en person? 

__________________________________________________________ 

 

16. Har du tänkt studera vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet? 

Ja   Nej 

 

17. Vad har svordomar, enligt dig, för funktion i språket? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

18. Är svordomar nödvändiga? Beskriv gärna varför de är nödvändiga eller varför de inte 

är det. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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19. Om en annan person skulle säga dessa svordomar till dig, vilken attityd skulle du ha 

till de olika orden? 

 

 Bryr mig  

inte 

Bryr mig 

något 

Neutralt Ganska 

upprörd 

Mycket 

upprörd 

Hora      

Bög      

Jävlar      

Fitta      

Kuk      

Fan      

Helvete      

Blatte      

Lebb      

 

20. Övrigt, något mer du skulle vilja säga om svordomar som kan ha missats i denna 

enkät? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 


