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Sammandrag 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i 
text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige. 
 
Metoden i denna uppsats är en datainsamling som sker genom en kvalitativ enkätundersökning 
där studenter på en högskola i Mellansverige besvarar ett antal frågor om svordomar. Deras kön, 
ålder och program/kurs tas i beaktning så att det går att dela upp data och gå djupare bland 
annat för att undersöka skillnader mellan män och kvinnors svar. Resultatet redovisas kvantitativt. 
 
Det var 32 stycken studenter som fyllde i enkäten vid högskolan i Mellansverige. 10 stycken var 
män och 22 stycken var kvinnor. Resultatet visar att studenterna tycker att svordomar är okej och 
de använder alla svordomar i tal och många också i text. Den vanligaste svordomen i tal var Fan 
och Jävlar för både män och kvinnor och det var samma i text. Studenterna använder mest 
svordomar som kraftuttryck för att visa känslor när de är arga, har ont och är irriterade. De 
svordomar både männen och kvinnorna ansåg var värst var enligt alfabetisk ordning: Cunt, Fitta, 
Hora, Kuk och Slyna, de fem orden rangordnades i toppen men det skilde sig i vilken ordning 
orden hamnade.  
 
 
Nyckelord: svordomar, fult språk, tabu, kraftuttryck
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1 Inledning 
 
Svordomar är kraftuttryck. Tre fjärdedelar av befolkningen använder svordomar och detta görs av 
tre anledningar: psykologiskt–individrelaterat, socialt–grupprelaterat och språkligt (Andersson 
2001, s 110). Psykologiskt används svordomar som kraftuttryck för att ge utlopp åt känslor som 
ilska, vrede, smärta och besvikelse. De är inte planerade utan slipper bara ut. Socialt används 
svordomar för att chockera, för att ange grupptillhörighet, för att smäda eller skälla på en annan, 
för att visa vänskap samt för att lägga bort titlarna. Språkligt används svordomar för att uttrycka 
sig. Några språkliga argument till användandet av svordomar är att de är som allt annat språk, för 
att vi har varierande stilnormer samt för att de är speciella och nödvändiga ord. Det finns dock 
olika sätt att uttrycka sig och även alternativ till svordomar som kan användas finns, alternativ 
som inte innebär att språket förlorar känsla eller mening (Andersson 2001, s 110–124). 
 
På bussen hörs ungdomar svära i var och varannan mening. På stan går en kvinna runt med 
barnvagn och pratar i ett headset, dock ser det ut som att hon går runt och svär för sig själv. 
Svordomar hörs överallt idag och från alla åldersgrupper. Är det inte längre dåligt att svära? Vad 
är svordomars historia? I en sökning på DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet om svordomar 
framgår det att undersökningar gjorts om högstadieelevernas och gymnasieelevers attityder till 
svordomar. Dock finns det en stor avsaknad av undersökningar kring attityder till svordomar 
bland människor mitt i livet, en åldersgrupp där attityderna inte färgas lika mycket av 
ungdomsmentalitet och gruppsamhörighet som i de lägre åldrarna. Av denna anledning 
undersöker denna uppsats studenter på en högskola i Mellansverige. 
 
 

1.1 Syfte 
 
Denna uppsats syfte är att undersöka hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal 
och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige. 
 
 

1.2 Frågeställning 
 
Huvudfrågan i uppsatsens frågeställning är: 

- Vilken attityd till svordomar har studenter vid en högskola i Mellansverige?  
 
Underfrågor: 

- Vilka svordomar använder studenterna i tal och i text? 
- Varför använder studenterna svordomar?  
- Vilka svordomar uppfattas särskilt fula av studenterna? 
- Förekommer skillnader i mäns och kvinnors svar bland studenterna? 
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2 Forskningsöversikt 
 
I detta kapitel tas tidigare forskning upp. Kapitlet definierar även begreppet svordom, fult språk 
och tabu. Kapitlet tar också upp svordomars historia, Sverige – ett sekulariserat samhälle, 
svordomsfunktioner, svordomsmotiv, svordomar i tal och i skrift och attityder till svordomar. 
 
 

2.1 Begreppet svordom 
 
     Svordom –en –ar: grovt kraftuttryck.  

                  – Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 
 
     Svordomar: typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt   
     budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och   
     sexuellt umgänge av olika slag. 

                – Nationalencyklopedins uppslagsverk. 
 
Grammatiskt är svordomar interjektioner. Småord som inte behöver ingå i en sats utan kan stå 
själva, men som kan finnas i början eller i slutet på en sats. Svordomar är känslouttryckande och 
kan vara markeringar på hur någon reagerar på en händelse eller något som sagts (Teleman 
2001, s 17–18). 
 
 

2.2 Begreppet fult språk 
 
Begreppet ”fult språk” är inte klart och entydigt (Andersson 2001, s 14). Det finns en estetisk 
dimension i begreppet som anknyter till distinktionen vacker – ful. En moralisk dimension gott – 
ont. En hygienisk dimension rent – orent. Ytterligare distinktioner rätt – orätt, ädel – simpelt, högt 
– lågt och bra – dåligt. Det är kulturens föreställningsvärld som bestämmer vad som är fult. Inga 
ord är fula i sig utan fulheten finns i människors relation till språket och språkanvändning. Det är 
de mänskliga bedömarna och brukarna som lägger dit fulheten i orden eller språket (Andersson 
2001, s 9–17). 
 
Fula ord eller folkliga benämningar på avföring, sex och könsorgan utgör grundstenen i 
svordomar men alla fula ord är inte gångbara som svordom (Ljung 2006, s 38). När de fula orden 
blir svordomar försvinner deras ursprungliga betydelse och ersätts med en negativ laddning. I 
Sverige används djävulen, avföring och könsorgan som svordomar medan andra europeiska 
länder använder sig av ordet knulla (Ljung 2006, s 35–36). Svordomar används som kraftuttryck 
då de innehåller svordomar och fula ord som är tabubelagda. De betyder egentligen inte vad de 
betyder och till slut slits orden ner och förlorar sin kraft men många har en känsla att svära inte är 
fint vilket håller dem i liv (Ljung 2006, s 78). 
 
 

2.3 Begreppet tabu 
 
Begreppet tabu kommer ursprungligen från det polynesiska språket och betyder förbjudna ord 
och företeelser. Tabu lånades till engelskan på 1700–talet och blev senare ett internationellt 
vedertagen term (Ljung 2006, s38). Det finns beteendemässiga tabun där det finns saker som 
inte får göras och språkliga tabun där det finns saker som inte får sägas. Som barn får man lära 
sig att vissa saker är förbjudna (Andersson 2001, s 24). Anledningen till att ord blir tabubelagda 
är att det är starkt, laddat och kraftfullt på något sätt och just därför att ord är tabubelagda får de 
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styrka, kraft och laddning (Andersson 2001, s 78). Tabubelagda ord är inte samma som 
kraftuttryck och svordomar, men tabubeläggningen är en förutsättning för att ett ord ska kunna bli 
ett kraftuttryck (Andersson 2001, s 82). 
 
Det är inom sju områden det går att finna tabubelagda ord: Könsorgan och sexuellt umgänge 
som könsord. – Religion och kyrka som svordomar. – Kroppens avfallsprodukter som kiss och 
bajs. – Döden som dö. – Fysiska och mentala handikapp som idiot. – Prostitution som hora. – 
Narkotikahantering och kriminalitet som tjyuvjävel (Andersson 2001, s 79). 
 
Ord kan vara tabu för vissa personer, i vissa situationer och under vissa tider. En del ord kan i sig 
själva bära på tabu, ord för företeelser inom speciella områden, ord som klassas som fula och 
olämpliga att använda. I många samhällen drabbar tabubeläggning bland annat ord för allmänt 
mänsklig biologi. Ord för barnalstrande, sexualitet, graviditet, födande, menstruation, sjukdom, 
avföring, blod och sädesvätska. Andra tabubelagda områden är död, övernaturliga varelser, 
heliga ting, gudar och farliga djur. I Västeuropa och på andra håll är ämnesområden som 
könsorgan och sexuellt umgänge, kroppens avfallsprodukter, döden, fysiska och mentala 
handikapp och prostitution tabubelagda (Einarsson 2009, s 129–130). 
 
Vad som betraktas som tabu förändras allteftersom tiden går. Ett ord som en gång varit 
tabubelagd kan tappa sin laddning. Uppfattningen om vilka ord som är tabubelagda och hur starkt 
tabubelagde de är varierar från talare till talare. Olika svordomar tappar sin kraft i och med att 
tabut för det ordet ändras. De religiösa termerna har tappat den tabubeläggning de en gång haft 
och de fula orden är på väg åt samma håll. Vad som anses vara tabu skiljer sig mellan länder 
men också mellan personer (Ljung 2006, s 38). 
 
Einarsson (2009) skriver att antropologen Edmund Leach har en tabuteori. Att människors 
benämnande av olika företeelser i vissa fall är förknippat med starka kulturbundna värderingar 
(2009:130). Olika kulturer har olika tabuord. I den nordiska kulturen och det nordiska språket är 
religionens krafter betydande. Nordens gudar och djävlar är män vilket är normalfallet även 
internationellt (Einarsson 2009, s 130–137). 
 
 

2.4 Svordomars historia 
 
En av de äldre versionerna av svordomar är förbannelsen och att svära vid en högre makt som 
användes redan för 3000 år sedan. Förbannelsen sågs som en riktig förbannelse och att svära 
vid Herren/kungen/Guden var att förstärka det som sades (Ljung 2006, s 12–16). Efter antiken 
spreds kristendomen och det blev då enbart den kristna Guden det svors till, vilket kyrkan tyckte 
var att missbruka Guds namn och att svära vid Gud blev något dåligt. Kyrkan fick snart det till att 
allt som hade med Gud och religiösa ting att göra var att häda (Ljung 2006, s 20–21). Trots lagar 
mot att svära vid Gud blev det mer svordomar under medeltiden då många kände sig förtryckt av 
överheten. De som tillhörde överheten och inte var religiös svor utan påföljder (Ljung 2006, s 26–
28). 
 
Under senare 1500–talet utvecklades svärandet och blev mer än förbannelse och att svära vid 
Gud. I de katolska och grekisk–ortodoxa kulturerna var hora ett ord som användes i utrop vid 
ilska och irritation och som kunde sättes ihop med religiösa motiv. Även djur som svin och sugga 
sattes ihop med religiösa motiv (Ljung 2006, s 28–29). I de nordiska länderna och de andra 
länderna som bröt mot den katolska läran blev djävulen vad de fokuserade på. Omskrivningar av 
djävul som användes var jäkel, jäsingen, tusan, sjutton, attan, böveln, näcken, skam, hin håle, fan 
(Ljung 2006, s 30–32). 
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På 1600– och 1700–talet användes fortfarande religiösa ord som svordomar i Europeiska länder 
men de ”fula orden” började användas i större utsträckning. Många länder använde sig av ordet 
knulla medan Sverige höll sig till avföring, bakdel och könsorgan som skit, piss, arsel/röv, kuk och 
omskrivningar för dem (Ljung 2006, s 32–33). 
 
En tilltagande motvilja till ”folkliga ord” skedde på 1800– och 1900–talet i de Europeiska länderna 
med borgerligheten som hade andra värderingar och språk än bönder och arbetare. Kontroll, 
ordning, renlighet och förnekande av kroppen och dess funktioner skilde dem åt. Ord tabubelades 
och ord som tidigare varit okej blev fula, något för obildade, för dem i lägre klass. Men då tabu är 
till för att brytas blev dessa laddade fula ord idealiska svordomar (Ljung 2006, s 34–35). 
 
 

2.5 Sverige – ett sekulariserat samhälle  
 
Sekularisering betyder avkristning. Idag är bekännande kristna i Sverige en minoritet, endast var 
tjugonde svensk besöker regelbundet kristna gudstjänster. Kyrkans lära eller moral spelar för 
många svenskar inte någon större roll. Religiositet uppfattas i dagens Sverige som en privatsak 
(Harmanci 2010, s 5). Västvärlden och den moderna människans passivitet ökar för religion. 
Människan främst i de protestantiska länderna har vänt ryggen åt Gud och kyrkan. 
Förändringarna i människors beteende mot kyrkobesök med mera hänger samman med 
förändringar ifråga om religionens roll i samhället. Idag hör Sverige till de delar av världen där det 
religiösa engagemanget är som allra svagast (Harmanci 2010, s 3). Som kan läsas på Svenska 
kyrkans hemsida skildes Svenska kyrkan från Svenska staten vid millennieskiftet 1999/2000 
(Svenska kyrkan). 
 
 

2.6 Svordomsfunktioner 
 
Många svordomar har mer än en funktion. Oftast är det uppenbart vilken funktion svordomen har, 
men i bland har samma uttryck mer än en svordomsfunktion. De kan till exempel i ett 
sammanhang vara utrop av irritation och i ett annat är det en förolämpning. Utrop av irritation och 
förvåning är en vanlig svordomsfunktion. De är inte riktade mot någon utan är en kommentar till 
själva situationen. I Sverige brukar termer om djävulen användas som Fan också! medan andra 
länder använder fula ord som Fuck! En annan svordomsfunktion är eder som från början 
användes för att intyga om att det var sanning som talades, men används nu vid irritation och 
förvåning som Ta mig fan! och I´ll be damned! (Ljung 2006, s 40–61). 
 
En vanlig svordomsfunktion är att svordomar används vid förnekande men det används också vid 
bejakanden. I helvete heller! och Det kan du ge dig fan på! är alternativ på det. En gammal 
svordomsfunktion är förbannelser där en högre makt ska ingripa mot någon som i Åt helvetet 
med ...! De har tappat sin ursprungliga betydelse förr troddes de ha en magisk kraft. Ovänlig 
uppmaning är en svordomsfunktion där någon bes att dra åt helvete med olika grader av grovhet 
och i olika varianter. Stående förolämpningar är en svordomsfunktion som ligger nära ovänlig 
uppmaning och mammamotiv är vanliga som Din mamma är en hora. Det har tidigare varit rätt 
ovanligt i svenskan men blir allt vanligare i och med den ökade invandringen (Ljung 2006, s 42–
61). 
 
Skällsord är en svordomsfunktion när något aggressivt vill sägas till någon med ord och fraser 
exempel Din idiot! eller där det talas om någon eller om saker som Den idioten eller Släng skiten! 
Det finns många ord och uttryck det går att använda negativt som skällsord som egentligen inte 
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är svordomar. Det är en duktig jävel! är exempel på skällsord som stödord. Jävel är en svordom 
som också ofta används som ogillande bestämning som eftertryck och som förstärkningsord. 
Svordomar används också för framhävande av frågeord som Vem fan har sagt det? Ord som 
används som svordomar kan utvecklas till nya ord och få en annan betydelse. Ordet djävul har 
bland annat utvecklats till jävel, jävlas och jävelskap (Ljung 2006, s 42–61). 
 
 

2.7 Svordomsmotiv 
 
Svordomar har förutom olika funktioner också olika motiv. Ljung (2006) beskriver sex större motiv 
och fem mindre. Religiösa motiv är svordomar med anknytning till religiösa företeelser. – 
Skatologisk motiv är svordomar som skit, piss, arsle, röv och häck. – Könsorgans motiv är ord 
som anknyter till könsorganen och de folkliga termerna för de orden. De används oftast som 
skällsord men även som irritationsutrop. – Samlagsmotiv är svordomar byggda på det folkliga 
verbet för att ha samlag. Engelskans fuck är lika mångsidigt som svenskans jävlar. – 
Sadomimotiv kan räknas in både under samlagsmotiv och skatologiska motiv. – Mammamotiv  är 
svordomar som anspelar på sexuell tillgänglighet hos en mor, syster eller annan kvinnlig släkting. 
– Prostitutionsmotiv har länge funnits. – Onanimotiv används mest som skällsord och mer i UK 
för att beteckna dumbommar och töntar. – Sjukdomsmotiv används i utrop och det brukar gälla 
syfilis, pest och kolera. – Djur som svin och sugga är flitigt använda svordomstyper. – Döden är 
ett tabu idealiskt för svordomar men som är en outnyttjad resurs (2006, s 62–78). 
 
Svordomsmotiven kan klassificeras i tre huvudkategorier (se även under inledning): Psykologiska 
(individrelaterade) motiv. Svordomar kan användas som kraftuttryck för att ge utlopp åt känslor 
som ilska, vrede, smärta och besvikelse. De är inte planerade utan slipper bara ut. – Sociala 
(grupprelaterade) motiv. Svordomar kan användas för att chockera, för att ange grupptillhörighet, 
för att smäda eller skälla på en annan, för att visa vänskap samt för att lägga bort titlarna. – 
Språkliga motiv. Språkligt används svordomar för att uttrycka sig (Andersson 2001, s 110–121). 
 
Andersson (2001) skriver att Ashley Montague har en svordomsteori som går ut på att svordomar 
används för att avreagera sig efter frustration. Ges det inte utlopp för den aggressivitet som följer 
frustration återställs inte den psykiska balansen (2001:111). 
 
 

2.8 Svordomar i tal och i skrift 
 
I svenska språket finns fem grundsvordomar: helvete och den eller dem som bor där: fan, satan 
och djävulen/djävlarna. Även verbet förbanna där någon förpassas till platsen och sällskapet hör 
till den  kretsen av ord. Det motsatta lägret med himmel och dess invånare anses mer rumsrena 
och förmildrande. De underjordiska svordomarna brukar inledas med ett fördömande medan de 
himmelska brukar inledas med ett åkallande. Mellan helvetet och himlen finns även en rad 
eufemismer: helsicke, fasicken, sabla, saticken, jäkel, förbaskat med flera. Kraftorden kan också 
förstärkas med stora tal eller heliga tal: hundra, tusan, sju, sjutton, attan (Einarsson 2009, s 133–
137). 
 
Skrift var i början något för en liten elit i samhället och det är fortfarande inte alla som skriver 
böcker eller artiklar. Det skrivna ordet ses fortfarande som något allvarligt och sanningsenligt så 
det är inte konstigt att det är i talspråket de språkliga fulheterna finns (Andersson 2001, s 77).  
 
Talet och skriften styrs av olika normer och har olika funktioner att fylla i samhälle (Andersson 
2001, s 77). Tal och skrift är två sätt att överföra språkliga meddelanden och de används i olika 
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situationer. Vänner och bekanta är överrepresenterade bland talspråklig kommunikation medan 
främmande människor är överrepresenterade bland de det skrivs till och tas emot skrift från. 
Eftersom talet används mer med vänner som är ett informellt sammanhang kan det väntas mer 
fulheter i talet än i skriften (Andersson 2001, s 76). 
 
En faktor som påverkar svärandet är det medium som används för att kommunicera, om det är 
talspråk eller skriftspråk. Talspråk är mindre formellt än skriftspråk och då svordomar är 
informella uttryck är det vanligare i talspråk och passar inte in i det formellare skriftspråket (Ljung 
2006, s 99). All skriftlig kommunikation är inte formell som personliga brev, det går inte att veta 
hur många som faktiskt kommer läsa ett mejl (Ljung 2006, s 100). 
 
Det är lättare att säga fulheter än att skriva dem. När man står öga mot öga med någon ser man 
hur de reagerar och man kan släta över en svordom som slipper ut. Dyker det upp svordomar i 
text är de mer planerade och det går inte att skylla på att det slapp ut. Att släppa igenom en 
svordom i sitt tal avviker inte lika från normen som att skriva en svordom (Andersson 2001, s 76–
77). 
 
Ljung (2006) redovisar en studie om svordomar i dagstidningar han gjort. Det var orden fan, jävla 
och skit som det kollats på. Det var främst i kulturartiklar, recensioner, personliga krönikor och i 
ledare de förekom men svordomar användes även vid andra tillfällen men var då inom 
citationstecken (2006:102–103). Det finns alltid en skillnad mellan formella och informella 
situationer och språk. Tidningar blir allt informellare. Typiska talspråksfenomen som svordomar 
tränger in i tidningsspråket. Svordomar kan även öka och bli vanligare i andra typer av skriven 
svenska avsedda för allmänhetens ögon då trenden går emot en mera informell talspråkligt 
uttryckssätt (Ljung 2006, s 102–104). 
 
 

2.9 Attityder till svordomar 
 
Begreppet attityd är grundläggande inom socialpsykologin och sedan 70–talet även inom 
språksociologin. Attityder har med beteende att göra. Attityders funktion är bland annat att hjälpa 
en att förstå tillvaron genom att de organiserar och förenklar en komplicerad värld. En del 
attityder hjälper en att bevara självaktning genom att skydda en från obehagliga sanningar om en 
själv. Andra attityder hjälper en att anpassa sig till rådande värdesystem så de blir belönade och 
inte straffade av omgivningen. Attityder utvecklas i stor utsträckning redan under barndomens 
socialisation (Einarsson 2009, s 217–219). 
 
Andersson (2001) gjorde en enkätundersökning för att undersöka attityder gentemot svordomar i 
Göteborg 1977 (2001:184). Enligt resultatet tyckte majoriteten illa om svordomar och det var de 
äldre hellre än de yngre som tyckte illa om svordomar. Trots att majoriteten tyckte illa om 
svordomar använde majoriteten sig faktiskt av svordomar vilket är motsägelsefullt (Andersson 
2001, s 185). Andersson (2001) hade också frågor om svordomar i TV och radio och där tyckte 
respondenterna att det skulle undvikas att svära. Det var värre att svära offentligt än privat. Det 
fanns situationer när respondenterna tyckte svordomar var mer acceptabla som vid smärta, 
besvikelse, ilska eller överraskning. Det skulle inte sväras runt barn, äldre och chefer (2001:185–
186). 
 
Det finns fyra argument till att inte svära: Religiösa argument det går emot kristna värderingar. – 
Estetiska argument det låter fult, grovt, hårt, otrevligt. – Sociala argument det är obildat, det visar 
på bristande respekt, det är brist på stil, det är ohyfsat, det är ovårdat. – Språkliga argument det 
visar på dåligt ordförråd, det behövs ej i språket (Andersson 2001, s 187–188). 
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Stroh–Wollin (2010) gjorde också en enkätundersökning för att undersöka attityder gentemot 
svordomar och byggde sin undersökning på Anderssons (2001). Stroh–Wollins (2010) 
undersökning skedde i Uppsala 2009 och tre av enkätfrågorna (Tycker du illa om svordomar? –

Motivera svaret på fråga 2. Dvs. varför tycker du illa om svordomar? eller Varför tycker du inte illa 
om svordomar? – Vilka av följande uttryck uppfattar du som svordomar? Himmel. Så synd. Herre 
Gud. Det var som sjutton. Fy katten. Adjö. Tusan. Helvete. Men kära nån då. Förbaskat också) 
var identiska med Anderssons (2001). Resultatet visade att både unga och äldre var mer 
toleranta angående svordomar i den nya undersökningen i förhållande till Anderssons (2001). 
Svordomarna hade också ändrats från de traditionella kristna religiösa tabuorden till sexuella 
tabuord (Stroh–Wollin 2010, s 2).  
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3 Metod och material 
 
I detta kapitel beskrivs metoden för uppsatsen, materialet som använts och själva genomförandet 
av uppsatsen. Respondenterna presenteras också. 
 
 

3.1 Metod  
 
Det finns olika sätt att samla information för att besvara frågeställningen och ingen är sämre än 
någon annan. Sättet man väljer beror helt på vad som besvarar frågeställningen inom den tid och 
de medel som finns (Patel & Davidson 2011, s 67). I denna uppsats görs en enkätundersökning 
för att uppnå uppsatsens syfte att undersöka hur attityder till svordomar och bruket av svordomar 
i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige.  
 
Att enkät väljs som datainsamlingsmetod är bland annat för att människor själva aktivt besvarar 
frågor. Respondenter kan vid en enkätundersökning också fylla i enkäten snabbt men det finns 
möjlighet för respondenter att ta tid på sig. Respondenterna påverkas inte heller på samma sätt 
av enkätfrågorna som av en intervjuare och dess följdfrågor. Respondenterna slipper även i en 
enkät att prata om ett känsligt ämne som svordomar med en främmande person, om enkäten 
också är anonym hjälper det att få personer att svara på frågorna (Ejlertsson 2014, s 7–12). Med 
enkätens medföljande beskrivning av undersökningen finns chansen att motivera personerna att 
faktiskt svara på enkäten. Dess syfte och om den är anonym ska framgå i den beskrivningen 
(Patel & Davidson 2011, s 74–75). Att tänka på är att enkätens utformning och layout har 
betydelse för om enkäten ses som seriös och om den tilltalar respondenterna att svara 
(Ejlertsson 2014, s 99). 
 
Enkätundersökningen genomförs i en högskola i Mellansverige där ett 50–tal  program och flera 
100 kurser erbjuds de ca 15 000 studenterna. Högskolans studenter våren år 2015 är 
populationen för undersökningen, ett slumpmässigt urval av studenterna görs som blir en miniatyr 
av populationen även kallad stickprov (Patel & Davidson 2011, s 56). Enkäten besvaras av 32 
stycken studenter fördelade på högskolans sju intresseområden: Design och formgivning, 
Ekonomi, Hälsa och arbetsliv, Kultur och media, Lärare, Teknik, data, samhällsbyggnad och Vård 
och socialt arbete. Alla högskolans studenter har en chans att få svara på enkäten, det är ett 
obundet slumpmässigt urval som görs (Ejlertsson 2014, s 21). Målet är att få en allmän syn på 
svordomar, en stor spridning är viktig men eventuella bortfall blir betydelselösa. Personer som 
har svårt för det svenska språket kan hamna i bortfallsgruppen i en enkätundersökning om inte 
frågorna är bra konstruerade (Ejlertsson 2014, s 13). 
 
När enkätfrågorna konstrueras ska det tänkas på att bland annat ett begripligt språk används. 
Frågorna ska också vara entydiga och inte gå att tolkas på mer än ett sätt. Frågorna får inte 
heller bli ledande, de ska formuleras så neutralt som möjligt. Frågorna ska även inte göras längre 
än vad de behöver vara och svarsalternativen ska ha samma logiska ordning. Till exempel ska 
det inte skrivas ja och nej ibland och nej och ja ibland. Att tänka på är också att 
rangordningsfrågor där respondenten ska rangordna något från till exempel 1 och uppåt kan 
misslyckas, det kan sättas kryss eller så rangordnas inte allt. Bakgrundsfrågor kan också vara 
olika, men kön och ålder brukar vara av intresse då det kan finnas skillnader i svarsfördelningen 
(Ejlertsson 2014, s 52–86). 
 
Tio frågor utformas till enkäten (se bilaga 1) för att svara på uppsatsens frågeställningar. Enkäten 
får fasta svarsalternativ vilket är hög grad av strukturering, men det är även en del öppna 
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uppföljningsfrågor där respondenterna kan motivera sina svar, vilket är låg grad av strukturering. 
De öppna enkätfrågorna ger en delvis möjlighet till fördjupning (Ejlertsson 2014, s 13). Enkäten 
blir helt standardiserad då samma frågor ställs i samma ordning till alla respondenter (Patel & 
Davidson 2011, s 76). Standardiserade enkäter får lätt tolkade resultat (Ejlertsson 2014, s 12). 
Valet av frågor är viktigt då enkätundersökning medför hög grad av standardisering och 
strukturering. Frågorna ska täcka alla delområden och svarsalternativen ska vara relevanta för att 
ge svar till uppsatsens frågeställningar (Patel & Davidson 2011, s 77).  
 
En kvantitativ metod används för att bearbeta enkätens svar, den insamlade informationen. 
Kvantitativ metod är en statistisk metod för att analysera information i numerisk form. Statistik är 
ett verktyg att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data (Patel & Davidson 2011, s 111). 
Enkätfrågorna som vilket kön respondenterna tillhör och ja och nej frågor gör 
enkätundersökningen kvalitativ då de svaren är icke-numerisk och innebär en klassificering. De 
flesta frågor i enkätundersökningen är kvalitativa (Patel & Davidson 2011, s 122–123). 
 
 

3.2 Material, genomförande och respondenter 
 
Som tidigare nämndes i 3.1 Metod görs ett slumpmässigt urval av studenterna som blir en 
miniatyr av populationen. Enkäten (se bilaga 1) innehåller tio frågor med fasta svarsalternativ, 
men också några öppna uppföljningsfrågor. 100 enkäter skrivs ut, 25 stycken studenter på 
högskolan besvarar enkäten som delas ut under tre dagar. Enkäten sprids även bland 
högskoleprogrammens Facebookgrupper under sex dagar där sju studenter besvarar enkäten. 
Enkäten är anonym men kön, ålder och program/kurs tas i beaktning så att det går att dela upp 
data och gå djupare. Bland annat för att undersöka skillnader mellan män och kvinnors svar och 
bland annat för att respondenterna ska kunna delas in i de fyra åldersgrupperna 18–20 år, 21–25 
år, 26–30 år och över 30 år. Åldersgrupperna väljs då studenter på en högskola är i olika åldrar 
men majoriteten är yngre, därav väljs endast en ålders indelning över 30 år.  
 
 

3.2.1 Könsfördelning 
 

Tabell 3.2.1 – Könsfördelning 

Antal som svarade Män Kvinnor 

32 st 10 st 22 st 
 

 

3.2.2 Åldersfördelning 
 

Tabell 3.2.2 – Åldersfördelning 

18-20 år 21-25 år 26-30 år Över 30 år 

5 st 20 st 4 st 3 st 
  

 

3.2.3 Studenter inom intresseområde 
 

Tabell 3.2.3 – Studenter inom intresseområde 

Design  
och 
formgivning 

Ekonomi Hälsa och 
arbetsliv 

Kultur och 
media 

Lärare Teknik,  
data, 
samhälls 
byggnad 

Vård  
och 
socialt 
arbete 

0 st 3 st 8 st 10 st 0 st 11 st 0 st 
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4 Resultat 
 
I detta kapitel finns det underrubriker för varje enkätfråga där frågorna redovisas. En diskussion 
om alla enkätsvar kommer i kapitel 5 Diskussion och slutsatser. 
 
 

4.1 Enkätresultat 
 

4.1.1 Fråga 1  
 
Vad känner du för svordomar?  
Sätt kryss vid okej eller dåliga. 
 
De är okej.......        De är dåliga....... 
 
Motivera ditt svar dvs. varför tycker du som du gör om svordomar? och vad är den mest originella 
svordomen du kan komma på? 
Svara på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.1 – Fråga 1 

Svarsalternativ Män 18-20 Män 21-25 Män 26-30 Män över 30 

De är okej      20% (2 st) 50% (5 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

De är dåliga 0% (0 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Svarsalternativ Kvinnor 18-20 Kvinnor 21-25 Kvinnor 26-30 Kvinnor över 30 

De är okej      13,63636364%   
(3 st) 

59,09090909% 
(13 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

De är dåliga 0% (0 st) 4,545454545%   
(1 st) 

0% (0 st) 4,545454545%   
(1 st) 

 
Ett urval av männens motiveringar. 
1. Det är ett sätt att spilla ut lite av den vardagliga aggression och frustration som uppstår. 
2. Förstärker mina åsikter och yttranden. 
3. Beror på sammanhanget vilket jargong som är ”ok”. 
4. Beror på situationen om det är okej. 
5. Det är fult och kan diskriminera andra personer. 
Ett urval av kvinnornas motiveringar. 
1. Det är ett sätt att uttrycka sina känslor och kan hjälpa oss att släppa ut viss ilska eller glädje. 
2. De förstärker en känsla. 
3. Det är ok beroende på sammanhang – ibland hittar man inte tillräckligt starka ord. 
4. De är så vanligt idag. 
5. De är kränkande, nedvärderande, respektlösa. Jag accepterar inte könsord.  
 
Ett urval av originella svordomar som männen kom på. 
1. Felknullad 
2. Fittan fes. 
3. Avdankat fittluder. 
Ett urval av originella svordomar som kvinnorna kom på. 
1. Koskit – från engelskans bullshit. 
2. Hästballe. 
3. Rövhatt. 
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4.1.2 Fråga 2 
 
Använder du svordomar i tal?  
Sätt kryss vid ja eller nej. 
 
Ja.......       Nej....... 
 
Vilken svordom använder du oftast i tal om du nu använder svordomar i tal?  
Svara på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.2 – Fråga 2 

Svarsalternativ Män 18-20 Män 21-25 Män 26-30 Män över 30 

Ja      20% (2 st) 60% (6 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Nej 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% 0 st) 

Svarsalternativ Kvinnor 18-20 Kvinnor 21-25 Kvinnor 26-30 Kvinnor över 30 

Ja      13,63636364%   
(3 st) 

63,63636364% 
(14 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

Nej 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

 
Svordomen som männen oftast använder i tal var Fan men även Jävl-a/ar/igt används ofta. 
Svordomen som kvinnorna oftast använder i tal var Fan men även Jävl-a/ar/igt används ofta. 
 
 

4.1.3 Fråga 3 
 
När använder du svordomar i tal om du använder svordomar i tal?  
Sätt kryss vid de som stämmer. 
 
Vid ilska.......       Vid rädsla.......       Vid smärta.......       Vid glädje.......       
Vid lättnad.......       Vid förvåning.......       Vid besvikelse.......        
Vid beundran.......       Vid irritation.......       Vid annat tillfälle....... 
 
Beskriv en situation där du brukar svära (t.ex. när du slår i tån eller när du berättar för en kompis om något 
roligt/dåligt du varit med om under dagen). 
Om du svarat vid annat tillfälle förklara när du använder svordomar i tal. 
Svara på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.3 – Fråga 3 

Svarsalternativ Män 18-20 Män 21-25 Män 26-30 Män över 30 

Vid ilska 20% (2 st) 60% (6 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Vid rädsla 10% (1 st) 60% (6 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Vid smärta 20% (2 st) 60% (6 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Vid glädje 10% (1 st) 20% (2 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Vid lättnad 10% (1 st) 40% (4 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 

Vid förvåning 10% (1 st) 30% (3 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Vid besvikelse 10% (1 st) 40% (4 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 

Vid beundran 10% (1 st) 20% (2 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Vid irritation 20% (2 st) 50% (5 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Vid annat tillfälle 0% (0 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Svarsalternativ Kvinnor18-20 Kvinnor 21-25 Kvinnor 26-30 Kvinnor över 30 

Vid ilska 13,63636364%   
(3 st) 

63,63636364% 
(14 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

Vid rädsla 9,090909091%   31,81818182%   9,090909091%   4,545454545%   
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(2 st) (7 st) (2 st) (1 st) 

Vid smärta 9,090909091%   
(2 st) 

59,09090909% 
(13 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

Vid glädje 9,090909091%   
(2 st) 

31,81818182%   
(7 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

Vid lättnad 9,090909091%   
(2 st) 

40,90909091%   
(9 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

Vid förvåning 9,090909091%   
(2 st) 

45,45454545% 
(10 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

Vid besvikelse 13,63636364%   
(3 st) 

36,36363636%   
(8 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

Vid beundran 9,090909091%   
(2 st) 

18,18181818%   
(4 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

Vid irritation 13,63636364%   
(3 st) 

59,09090909% 
(13 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

Vid annat tillfälle 0% (0 st) 9,090909091%   
(2 st) 

0% (0 st) 0% (0 st) 

 
Ett urval av situationer där männen brukar svära. 
1. När jag gör mig illa. 
2. När jag är väldigt nöjd. 
3. I berättande. 
4. När jag förlorar på fifa 15. 
5. När jag är väldigt nöjd eller extra irriterad. 
Ett urval av situationer där kvinnorna brukar svära. 
1. När jag gör mig illa. 
2. Om det går bra/dåligt i skolan. 
3. När jag blir känslomässigt upprörd, dvs bråk eller diskussion. 
4. När något inte går bra så kan det slinka ut ett. 
5. Hela tiden. 
 
 

4.1.4 Fråga 4 
 
Använder du svordomar i text?  
Sätt kryss vid ja eller nej. 
 
Ja.......       Nej....... 
 
Vilken svordom använder du oftast i text om du nu använder svordomar i text?  
Svara på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.4 – Fråga 4 

Svarsalternativ Män 18-20 Män 21-25 Män 26-30 Män över 30 

Ja      20% (2 st) 30% (3 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Nej 0% (0 st) 30% (3 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Svarsalternativ Kvinnor18-20 Kvinnor 21-25 Kvinnor 26-30 Kvinnor över 30 

Ja      9,090909091%   
(2 st) 

36,36363636%   
(8 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

Nej 4,545454545%   
(1 st) 

27,27272727%   
(6 st) 

0% (0 st) 4,545454545%   
(1 st) 
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Svordomen som männen oftast använder i text är Jävl-a/ar/ligt men även Fan används ofta. 
Svordomen som kvinnorna oftast använder i text är Jävl-a/ar/igt men även Fan används ofta. 
  
                                                                                                                                  

4.1.5 Fråga 5 
 
När använder du svordomar i text om du använder svordomar i text?  
Sätt kryss vid de som stämmer. 
 
I facebookinlägg eller liknande.......       I facebookmeddelande eller liknande.......       
I sms.......       I uppsatser.......     I mail.......       I CV.......      Vid annat tillfälle....... 
 
Beskriv en situation där du brukar använda svordomar i text (t.ex. om du sms:ar med en kompis om något 
roligt/dåligt du varit med om under dagen). 
Om du svarat vid annat tillfälle förklara när du använder svordomar i text. 
Svara på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.5 – Fråga 5 

Svarsalternativ Män 18-20 Män 21-25 Män 26-30 Män över 30 

I Facebookinlägg eller 
liknande 

10% (1 st) 20% (2 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

I Facebookmeddelande 
eller liknande 

0% (0 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

I SMS 20% (2 st) 50% (5 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

I uppsatser 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

I mail 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

I CV 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Vid annat tillfälle 10% (1 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Svarsalternativ Kvinnor 18-20 Kvinnor 21-25 Kvinnor 26-30 Kvinnor över 30 

I Facebookinlägg eller 
liknande 

0% (0 st) 22,72727273% 
(5 st) 

9,090909091% 
(2 st) 

4,545454545% 
(1 st) 

I Facebookmeddelande 
eller liknande 

4,545454545% 
(1 st) 

22,72727273% 
(5 st) 

13,63636364% 
(3 st) 

4,545454545% 
(1 st) 

I SMS 9,090909091% 
(2 st) 

31,81818182% 
(7 st) 

13,63636364% 
(3 st) 

4,545454545% 
(1 st) 

I uppsatser 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

I mail 0% (0 st) 4,545454545% 
(1 st) 

0% (0 st) 0% (0 st) 

I CV 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Vid annat tillfälle 0% (0 st) 9,090909091% 
(2 st) 

0% (0 st) 0% (0 st) 

 
Ett urval av situationer där männen brukar använda svordomar i text. 
1. För att förstärka en historia eller liknande. 
2. När jag blir förbannad på en polare. 
3. Vid talspråkliga sammanhang. 
4. SMS med kompisar. 
5. SMS. 
Ett urval av situationer där kvinnorna brukar använda svordomar i text. 
1. Om jag vill klaga på något. 
2. Så fort jag vill förstärka en känsla eller åsikt. 
3. Som i tal för att förstärka andra ord både positivt och negativt. 
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4. Till vänner och familj, de man känner. 
5. Skriver som jag pratar. 
 
 

4.1.6 Fråga 6  
 
Har du sett svordomar i text? 
Sätt kryss vid ja eller nej. 
 
Ja.......       Nej....... 
 
I vilken slags text har du sett svordomar om du sett svordomar i text? och vilken svordom har du sett i text 
om du sett svordomar i text?  
Svara på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.6 – Fråga 6 

Svarsalternativ Män 18-20 Män 21-25 Män 26-30 Män över 30 

Ja      20% (2 st) 60% (6 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Nej 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Svarsalternativ Kvinnor 18-20 Kvinnor 21-25 Kvinnor 26-30 Kvinnor över 30 

Ja      13,63636364%   
(3 st) 

59,09090909% 
(13 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

Nej 0% (0 st) 4,545454545%   
(1 st) 

0% (0 st) 0% (0 st) 

 
I vilken slags text männen sett svordomar var Social medier men de hade även sett i krönikor. 
I vilken slags text kvinnorna sett svordomar var Sociala medier men de hade även sett i krönikor 
och i böcker. 
 
Svordomar männen sett i text var Fan, Jävlar och Helvete. 
Svordomar kvinnorna sett i text var könsord och Fan, Jävlar och Helvete. 
 
 

4.1.7 Fråga 7 
 
Läs texten nedanför och kryssa för vad du tycker stämmer. 
 
Blogginlägg 2015-04-11 
Min fot. Jag har fått någonting i min fot under huden och jag har ignorerat det. Kört på som vanligt. dumt, jävligt dumt 
av mig. För nu får jag sitta med en tuss under foten, fasttejpad med alsolsprit på. Drygt som fan! förhoppningsvis 
försvinner den där svarta grejen jag har. Det ser ut som en liten sticka. Så nu är det krig, jag ska vinna matchen. 
Måste kunna springa på foten, tänk om det blir värsta zombieattacken? hur fan ska jag kunna klara mig under en 
sådan attack med en fot som inte fungerar? det skulle inte sluta så bra. Som tur är ska jag vila från träningen idag, så 
jag behöver ju inte röra mig på samma sätt, fast hade ju tänkt att kratta trädgården.. vilket jag tänker göra! så nu ska 
jag ut på krattjakt! 
 
Seriös.......     Oseriös....... 
 
Motivera ditt svar dvs. varför tycker du som du gör om texten?  
Svara på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.7 – Fråga 7 

Svarsalternativ Män 18-20 Män 21-25 Män 26-30 Män över 30 

Seriös  0% (0 st) 0% (0 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 
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Oseriös 20% (2 st) 60% (6 st) 0% (0 st) 10% (1 st) 

Svarsalternativ Kvinnor18-20 Kvinnor 21-25 Kvinnor 26-30 Kvinnor över 30 

Seriös  4,545454545%   
(1 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

0% (0 st) 

Oseriös 9,090909091%   
(2 st) 

59,09090909% 
(13 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

 
Ett urval av männens motiveringar. 
1. Talspråk, ironi och mycket förstärkande svordomar. 
2. För mycket talspråk. 
3. Svordomar ger ett oseriöst intryck. 
4. Eftersom svordomar används känns texten oseriös. 
5. Seriös skriven men får intrycket att personen som skriver är ganska ung. 
Ett urval av kvinnornas motiveringar. 
1. För mycket svordomar. 
2. Svordomarna och talspråket gör den oseriös. 
3. Vill man, genom sin text bli tagen på allvar bör man låta bli svordomar. 
4. OK för ett blogginlägg. 
5. I blogg förstärker det (svordomarna) texten och man förstår hur jävligt det måste kännas. 
 
 

4.1.8 Fråga 8 
 
Vilka av dessa svordomar anser du är värst och vilken är mildast.  
Numrera 1-20 där 1 är mildast och 20 är värst.       
 
Fan.......     Skit.......     Kuk.......     Jävla/r.......     Cunt.......     Helvete.......     Bitch.......       Fitta.......      
Himmel.......     Hora.......     Gud.......     Josef och Maria.......     Fuck.......       Piss.......     Slyna.......     Satan.......     
Arsel.......     Tusan.......     Idiot.......     Sjutton.......            
 
Finns det någon svordom du aldrig skulle kunna tänka dig använda? motivera varför (det behöver inte vara en 
svordom som finns med i listan över). 
Svara på den streckade linjen. 

 
De 5 svordomarna i toppen och de 5 svordomarna i botten tas ut efter hur många höga siffror 
respektive låga siffror de fått i rangordningen. Har de fått lika många höga siffror eller låga siffror 
räknas hur många 20:or och 1:or som orden fått. 
 
Tabell 4.1.8 – Fråga 8 

Män Kvinnor 

5 värsta 5 värsta 

Hora Hora 

Cunt Fitta 

Kuk Slyna 

Fitta Kuk 

Slyna Cunt 

5 mildaste 5 mildaste 

Josef och Maria Josef och Maria 

Gud Gud 

Sjutton Sjutton 

Himmel Himmel 

Tusan Tusan 
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Ett urval av svordomar männen inte kan tänka sig använda och motivering. 
1. Könsord och förnedrande ord som Hora, Idiot och Slyna. 
2. Ej nervärderande svordomar som är riktade mot en individ/grupp. 
3. Hora. 
Ett urval av svordomar kvinnorna inte kan tänka sig använda och motivering. 
1. Könsord och ord som är kränkande mot kvinnokön. 
2. Könsord överlag. 
3. Hora, slyna, bitch pga att dessa förvissar kvinnan. 
 
 

4.1.9 Fråga 9 
 
Anser du att följande ord är svordomar: 
Sätt kryss vid ja eller nej.             
 
                      Ja             Nej          
Förbaskat    .......          .......                                                                                                                                                      
Sjutton         .......          .......                                                                                                                                                     
Katten          .......          ....... 
Himmel        .......          ....... 
Piss             .......          ....... 
 
Varför tror du att svordomar förändras över tid? 
Svara på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.9 – Fråga 9 

Svarsalternativ Män 18-20 -Ja Män 21-25 -Ja Män 26-30 -Ja Män över30 -Ja 

Förbaskat 0% (0 st) 20% (2 st) 0% (0 st) 10% (1 st) 

Sjutton 0% (0 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Katten 0% (0 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Himmel 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Piss 0% (0 st) 50% (5 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Svarsalternativ Män 18-20 -Nej Män 21-25 -Nej Män 26-30 -Nej Män öv30 -Nej 

Förbaskat 20% (2 st) 40% (4 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 

Sjutton 20% (2 st) 50% (5 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Katten 20% (2 st) 50% (5 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Himmel 20% (2 st) 60% (6 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Piss 20% (2 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Svarsalternativ Kvinnor 18-20 -
Ja 

Kvinnor 21-25 -
Ja 

Kvinnor 26-30 -
Ja 

Kvinnor över 30 -
Ja 

Förbaskat 0% (0 st) 4,545454545%   
(1 st) 

0% (0 st) 0% (0 st) 

Sjutton 0% (0 st) 0% (0 st) 4,545454545%   
(1 st) 

0% (0 st) 

Katten 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Himmel 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Piss 4,545454545%   
(1 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

Svarsalternativ  Kvinnor 18-20 -
Nej 

 Kvinnor 21-25 -
Nej 

 Kvinnor 26-30 -
Nej 

Kvinnor över 30 -
Nej 

Förbaskat 13,63636364%   
(3 st) 

59,09090909% 
(13 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 
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Sjutton 13,63636364%   
(3 st) 

63,63636364% 
(14 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

Katten 13,63636364%   
(3 st) 

63,63636364% 
(14 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

Himmel 13,63636364%   
(3 st) 

63,63636364% 
(14 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

Piss 9,090909091%   
(2 st) 

50% (11 st) 9,090909091%   
(2 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

 
Urval av varför männen tror att svordomar förändras över tid. 
1. Precis som övriga språket, influenser från befolkningen. 
2. Språk förändras, samhället förändras, mentalitet respekt mot andra. 
3. För att språket förändras, kulturen förändras. 
4. Förändringar i syn på vad som är grovt och inte, dvs samhället förändras. 
5. I takt med att kravet på att vara formell avtar och kan ha ett samband med friare uppfostran. 
Urval av varför kvinnorna tror att svordomar förändras över tid. 
1. För att hela det svenska språket genomgår förändringar. 
2. Attityd förändring, språkförändring. 
3. Vi går mot modernare tider. 
4. Vi präglas av media. 
5. För att de blir för uttjatade och accepterade. 
 
 

4.1.10 Fråga 10 
 
 Är det okej att svära: 
 Sätt kryss vid ja eller nej. 
 
                                             Ja        Nej 
 När barn är närvarande    .......     ....... 
 När äldre är närvarande   .......     ....... 
 På arbetsplats                   .......     ....... 
 I skola                                .......     ....... 
 Med vänner                       .......     ....... 
 Med främlingar                 .......     ....... 
 
 Finns det något du vill säga skriv på den streckade linjen. 

 
Tabell 4.1.10 – Fråga 10 

Svarsalternativ Män 18-20 -Ja Män 21-25 -Ja Män 26-30 -Ja Män över 30 -Ja 

När barn är 
närvarande     

0% (0 st) 20% (2 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

När äldre är 
närvarande    

0% (0 st) 40% (4 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

På arbetsplats                      20% (2 st) 20% (2 st) 0% (0 st) 10% (1 st) 

I skola                                   10% (1 st) 30% (3 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Med vänner                          20% (2 st) 60% (6 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Med främlingar                   10% (1 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

Svarsalternativ Män 18-20 -Nej Män 21-25 -Nej Män 26-30 -Nej Män över 30 -Nej 

När barn är 
närvarande     

20% (2 st) 40% (4 st) 10% (1 st) 10% (1 st) 

När äldre är 20% (2 st) 20% (2 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 
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närvarande    

På arbetsplats                      0% (0 st) 40% (4 st) 10% (1 st) 0% (0 st) 

I skola                                   10% (1 st) 30% (3 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Med vänner                          0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Med främlingar                   10% (1 st) 50% (5 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 

Svarsalternativ Kvinnor 18-20  
-Ja 

Kvinnor 21-25  
-Ja 

Kvinnor 26-30  
-Ja 

Kvinnor över 30  
-Ja 

När barn är 
närvarande     

4,545454545%   
(1 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

0% (0 st) 0% (0 st) 

När äldre är 
närvarande    

9,090909091%   
(2 st) 

45,45454545% 
(10 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

0% (0 st) 

På arbetsplats                      4,545454545%   
(1 st) 

31,81818182%   
(7 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

0% (0 st) 

I skola                                   13,63636364%   
(3 st) 

36,36363636%   
(8 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

0% (0 st) 

Med vänner                          13,63636364%   
(3 st) 

63,63636364% 
(14 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

0% (0 st) 

Medfrämlingar                   9,090909091%   
(2 st) 

27,27272727%   
(6 st) 

0% (0 st) 0% (0 st) 

Svarsalternativ Kvinnor 18-20  
-Nej 

Kvinnor 21-25  
-Nej 

Kvinnor 26-30  
-Nej 

 Kvinnor över 30 
-Nej 

När barn är 
närvarande     

9,090909091%   
(2 st) 

50% (11 st) 13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

När äldre är 
närvarande    

4,545454545%   
(1 st) 

18,18181818%   
(4 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

På arbetsplats                      4,545454545%   
(1 st) 

31,81818182%   
(7 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

I skola                                   0% (0 st) 27,27272727%   
(6 st) 

4,545454545%   
(1 st) 

9,090909091%   
(2 st) 

Med vänner                          0% (0 st) 0% (0 st) 0% (0 st) 9,090909091%   
(2 st) 

Med främlingar                   4,545454545%   
(1 st) 

36,36363636%   
(8 st) 

13,63636364%   
(3 st) 

9,090909091%   
(2 st) 
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5 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel diskuteras resultaten från enkätfrågorna under rubriker för varje fråga där även 
resultaten kopplas till tidigare forskning. Slutsatser, metoddiskussion och vidare forskning tas 
också upp i kapitlet. 
 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Resultaten som ska diskuteras är resultaten av enkätundersökningen. Det var 32 stycken 
högskolestudenter som svarade på enkäten och 10 stycken av dem var män och 22 stycken var 
kvinnor. 5 stycken av dem var mellan 18–20 år. 20 stycken var mellan 21–25 år. 4 stycken var 
mellan 26–30 år och 3 stycken var över 30 år. Ingen av högskolestudenterna var representerade 
inom intresseområde design och formgivning. 3 stycken var inom ekonomi. 8 stycken var inom 
hälsa och arbetsliv. 10 stycken var inom kultur och media. Ingen var representerade inom lärare. 
11 stycken var inom teknik, data, samhällsbyggnad och ingen var representerade inom vård och 
socialt arbete. 
 
 

5.1.1 Fråga 1 
 
I fråga 1 skulle respondenterna kryssa för vad de känner för svordomar om de är okej eller om de 
är dåliga. Respondenterna skulle också motivera varför de tycker som de gör om svordomar och 
de skulle skriva ner den mest originella svordomen de kom på.  
 
9 stycken män av 10 kryssade för att de tyckte svordomar var okej och några motiveringar var: 
Det är ett sätt att spilla ut lite av den vardagliga aggression och frustration som uppstår och 
Förstärker mina åsikter och yttranden. 20 stycken kvinnor av 22 kryssade för att de tyckte 
svordomar var okej och några motiveringar var: Det är ett sätt att uttrycka sina känslor och kan 
hjälpa oss att släppa ut viss ilska eller glädje och De förstärker en känsla. Originella svordomar 
från männen var: Felknullad, Fittan fes och Avdankat fittluder. Originella svordomar från 
kvinnorna var: Koskit – från engelskans bullshit, Hästballe och Rövhatt. Åldersmässigt var det 3 
stycken över 30 år och deras svar skilde sig inte från de yngres.  
 
I en enkätundersökning Andersson (2001) gjorde för att undersöka attityder gentemot svordomar 
i Göteborg 1977 visade resultat att majoriteten tyckte illa om svordomar och det var de äldre 
hellre än de yngre som tyckte illa om svordomar (2001:185) Även Stroh–Wollin (2010) gjorde en 
enkätundersökning i Uppsala 2009 för att undersöka attityder gentemot svordomar och byggde 
sin undersökning på Anderssons (2001). Resultatet visade att både unga och äldre var mer 
toleranta angående svordomar i den nya undersökningen i förhållande till Anderssons (2001) 
(Stroh–Wollin 2010, s 2). I den här uppsatsens undersökning tyckte majoriteten att svordomar är 
okej vilket stämmer med att både unga och äldre var mer toleranta angående svordomar som 
Stroh–Wollin (2010) skrev. Det var endast 3 stycken över 30 år i denna undersökning så 
respondenterna var dock relativt unga och det går inte att se om Anderssons (2001) 
undersökning där äldre hellre än yngre tyckte illa om svordomar fortfarande stämmer.  
 
Motiveringarna: Det är ett sätt att spilla ut lite av den vardagliga aggression och frustration som 
uppstår och Det är ett sätt att uttrycka sina känslor och kan hjälpa oss att släppa ut viss ilska eller 
glädje, passar in på vad Andersson (2001) skrev om Ashley Montague svordomsteori som går ut 
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på att svordomar används för att avreagera sig efter frustration. Ger man inte utlopp för den 
aggressivitet som följer frustration återställs inte den psykiska balansen (2001:111). 
 
 

5.1.2 Fråga 2 
 
I fråga 2 skulle respondenterna kryssa för ja eller nej för om de använder svordomar i tal och de 
skulle skriva vilken svordom de oftast använde i tal om de använde svordomar i tal.  
 
10 stycken män av 10 kryssade för att de använde svordomar i tal och den vanligaste svordomen 
de använde var Fan. 22 stycken kvinnor av 22 kryssade för att de använde svordomar i tal och 
den vanligaste svordomen de använde var också Fan. I fråga 8 där svordomar rangordnas 
hamnade ordet Fan i mitten för männen, den var varken värst eller mildast. För kvinnorna 
hamnade Fan både i toppen bland de värsta och i botten bland de mildaste men hamnade mest i 
mitten. Fan har fortfarande kraft trots att den ändå används mest i tal. Åldersmässigt skilde sig 
inte svaren, alla använde svordomar i tal.  
 
I enkätundersökningen Andersson (2001) gjorde för att undersöka attityder gentemot svordomar 
visade resultat att trots att majoriteten tyckte illa om svordomar så använde majoriteten sig 
faktiskt av svordomar vilket är motsägelsefullt (2001:185). Stroh–Wollins (2010) 
enkätundersökning visade att både unga och äldre var mer toleranta angående svordomar i den 
nya undersökningen i förhållande till Anderssons (2001) (Stroh–Wollin 2010, s 2). I den här 
uppsatsens undersökning tyckte majoriteten att svordomar är okej, de få som inte tyckte 
svordomar var okej använde sig ändå av dem vilket stämmer med det Andersson (2001) skrev. 
 
 

5.1.3 Fråga 3 
 
I fråga 3 skulle respondenterna dels kryssa för alternativen när de använder svordomar i tal om 
de använde svordomar i tal och dels skulle de beskriva en situation där de ofta svär. Alternativen 
var: Vid ilska, Vid rädsla, Vid smärta, Vid glädje, Vid lättnad, Vid förvåning, Vid besvikelse, Vid 
beundran, Vid irritation eller Vid annat tillfälle.  
 
Det var både flest män och kvinnor som kryssade för Vid ilska, Vid smärta och Vid irritation. Det 
var också både minst män och kvinnor som hade kryssat för Vid glädje och Vid beundran. 
Situationen där flest använde svordomar i tal var när de är arga, har ont och är irriterade alltså 
använder studenterna mest svordomar som kraftuttryck för att visa känslor. Åldersmässigt skiljer 
sig inte svaren utan man ser att det är Vid ilska, Vid smärta och Vid irritation som svordomar mest 
används. 
 
Andersson (2001) nämner tre huvudkategorier svordomsmotiven kan klassificera i (se även under 
inledning): Psykologiska (individrelaterade) motiv. Svordomar kan användas som kraftuttryck för 
att ge utlopp åt känslor som ilska, vrede, smärta och besvikelse. De är inte planerade utan slipper 
bara ut. – Sociala (grupprelaterade) motiv. Svordomar används för att chockera, för att ange 
grupptillhörighet, för att smäda eller skälla på en annan, för att visa vänskap samt för att lägga 
bort titlarna. – Språkliga motiv. Språkligt används svordomar för att uttrycka sig. Det finns ofta 
olika sätt att uttrycka sig (2001:110–121). I denna uppsats går det att se att svordomar används 
som kraftuttryck vilket går under det Andersson (2001) räknar in som psykologiska motiv.  
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5.1.4 Fråga 4 
 
I fråga 4 skulle respondenterna kryssa för ja eller nej för om de använder svordomar i text och de 
skulle skriva vilken svordom de oftast använde i text om de använde svordomar i text.  
 
5 stycken män av 10 kryssade för att de använde svordomar i text och de vanligaste de använde 
var Jävl-a/ar/ligt. 14 stycken kvinnor av 22 kryssade för att de använde svordomar i text och de 
vanligaste de använde var också Jävl-a/ar/ligt. I fråga 8 där svordomar rangordnas hamnade 
ordet Jävla/r i mitten för männen den var varken värst eller mildast. Bland kvinnorna hamnade 
Jävla/r både i toppen bland de värsta och i botten bland de mildaste men hamnade mest i mitten. 
Jävla/r har fortfarande kraft trots att den ändå används mest i text. Åldersmässigt var det fördelat 
över åldrarna av de som inte använde svordomar i text.  
 
Trots att några kryssade för att de inte använde svordomar i text så kryssade de ändå för i nästa 
fråga att de använde svordomar i SMS eller på sociala medier. Antingen så tänkte de inte att 
SMS och sociala medier var text när de skulle kryssa för om de använde svordomar i text.  
 
Andersson (2001) skriver att vänner och bekanta är överrepresenterade bland talspråklig 
kommunikation medan främmande människor är överrepresenterade bland de det skrivs till och 
tas emot skrift från så eftersom talet används mer med vänner som är ett informellt sammanhang 
kan det väntas mer fulheter i talet än i skriften (2001:76). SMS och sociala medier är mer som tal 
till vänner än vad Andersson (2001) menar med skrift, det är mer informellt så att fulheter 
förekommer är inte konstigt. 
 
 

5.1.5 Fråga 5 
 
I fråga 5 skulle respondenterna dels kryssa för alternativ när de använder svordomar i text om de 
använder svordomar i text och dels skulle de beskriva en situation där de ofta använder 
svordomar i text. Alternativen var: I Facebookinlägg eller liknande, I Facebookmeddelande eller 
liknande, I SMS, I uppsatser, I mail, I CV eller Vid annat tillfälle.  
 
Inte alla svarade på denna fråga, om de svarat nej på den tidigare frågan om de använde 
svordomar i text kunde de hoppa över denna. Flest män av de som svarat kryssade för SMS och 
sociala medier vilket även kvinnorna gjorde. Ingen kryssade för att de använde svordomar i 
uppsatser eller i CV som är formella skrifter. Situationen där flest använde svordomar i text var i 
SMS för att förstärka eller på Facebook i ett talspråkligt sammanhang. Åldersmässigt var det 
fördelat över åldrarna de som inte använde svordomar i text och kunde hoppa över denna fråga.  
 
Som Andersson (2001) skriver är vänner och bekanta överrepresenterade bland talspråklig 
kommunikation medan främmande människor är överrepresenterade bland de det skrivs till och 
tas emot skrift från så eftersom talet används mer med vänner som är ett informellt sammanhang 
kan det väntas mer fulheter i talet än i skriften (2001:76). SMS och sociala medier är mer som tal 
till vänner än vad Andersson (2001) menar med skrift, det är mer informellt så att fulheter 
förekommer är inte konstigt. En uppsats eller CV är mer formell och är inte riktad till vänner utan 
det är mer skrift riktad till främlingar därav förekommer inga svordomar enligt Andersson (2001). 
Skillnaden i alternativen I Facebookinlägg eller liknande och I Facebookmeddelande eller 
liknande är att inlägg är offentliga och meddelanden är privata. Enligt Andersson (2001) var det 
värre att svära offentligt än privat (2001:185–186) så det är förståeligt att fler använde svordomar 
i Facebookmeddelanden. 
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5.1.6 Fråga 6 
 
I fråga 6 skulle respondenterna svara på om de sett svordomar i text och i sådana fall i vilken 
slags text och vilken svordom det var de sett.  
 
Alla män svarade att de sett svordomar i text och då i sociala medier men också i krönikor och 
det var orden Fan och Jävlar de sett. Flest kvinnor svarade att de sett svordomar i text och då 
också i sociala medier och i krönikor men också i böcker. I böcker finns svordomar bland annat 
då det är talspråkligt i dialoger. Det var könsord och samma ord som männen sett Fan och Jävlar 
kvinnorna sett. Åldersmässigt skilde sig inte svaren, det var endast en som inte hade sett 
svordomar i text och hon var i åldern 21–25 år.  
 
Dyker det upp svordomar i text är de enligt Andersson (2001) mer planerade och det går inte 
skylla på att det slapp ut. Att släppa igenom en svordom i sitt tal avviker inte lika från normen som 
att skriva en svordom (2001:76–77). Andersson (2001) skriver att vänner och bekanta är 
överrepresenterade bland talspråklig kommunikation medan främmande människor är 
överrepresenterade bland de det skrivs till och tas emot skrift från. Eftersom talet används mer 
med vänner som är ett informellt sammanhang kan det väntas mer fulheter i talet än i skriften 
(2001:76). SMS och sociala medier är mer som tal till vänner än vad Andersson (2001) menar 
med skrift, det är mer informellt så att fulheter förekommer är inte konstigt medan en artikel är 
mer formell och är inte riktad till vänner utan det är mer skrift riktad till främlingar så svordomar 
bör inte förekomma där. 
 
Enligt Anderssons (2001) enkätundersökning där han undersöker attityder gentemot svordomar 
var det värre att svära offentligt än privat (2001:185–186). Det finns alltid en skillnad mellan 
formella och informella situationer och språk. Tidningar blir allt informellare. Typiska 
talspråksfenomen som svordomar tränger in i tidningsspråket (Ljung 2006, s. 102). Ljung (2006) 
redovisar en studie om svordomar i dagstidningar. Det var orden fan, jävla och skit som 
undersökts. Det var främst i kulturartiklar, recensioner, personliga krönikor och i ledare de 
förekom, men svordomar användes även vid andra tillfällen men var då inom citationstecken 
(2006:102–103). Att respondenterna i denna undersökning sett svordomar i krönikor är inte 
konstigt med tanke på det Ljung (2006) skriver.  
 
Det stämmer även det Ljung (2006) skriver om att svordomar ökar och blir vanligare i andra typer 
av skriven svenska avsedda för allmänhetens ögon då trenden går emot en mera informell 
talspråkligt uttryckssätt (2006:104). 
 
 

5.1.7 Fråga 7 
 
I fråga 7 skulle respondenterna läsa en text och dels kryssa i om de tyckte den var seriös eller 
oseriös och dels skulle de motivera varför de tyckte som de gjorde.  
 
Texten var ett blogginlägg från http://louiseemretsson.com/2015/04/page/4/ postad 2015-04-11 
och innehåller tre svordomar. Texten med svordomar valdes för att se om respondenterna 
reagerade på svordomarna vilket majoriteten av respondenterna gjorde medan vissa reagerade 
på grammatiken. 
 
Det var 1 man av de 10 männen som tyckte texten var seriös och motiveringen var: Seriös 
skriven men får intrycket att personen som skriver är ganska ung. Det var 4 stycken kvinnor av 22 
som tyckte texten var seriös och en motivering var: OK för ett blogginlägg. Det var 9 stycken män 



 

23 
 

som tyckte texten var oseriös och några av deras motiveringar var: För mycket talspråk och 
Eftersom svordomar används känns texten oseriös. Det var 18 stycken kvinnor som tyckte texten 
var oseriös och några av deras motiveringar var: Svordomarna och talspråket gör den oseriös 
och Vill man, genom sin text bli tagen på allvar bör man låta bli svordomar. Åldersmässigt var 
svaren lika, de flesta tyckte att texten var oseriös.  
 
Bloggar är texter riktad åt läsare och inte bara vänner som ett Facebookinlägg kan vara. 
Andersson (2001) skriver att vänner och bekanta är överrepresenterade bland talspråklig 
kommunikation medan främmande människor är överrepresenterade bland de det skrives till och 
tas emot skrift från. Eftersom talet används mer med vänner som är ett informellt sammanhang 
kan det vänts mer fulheter i talet än i skriften (2001:76). Facebookinlägg är mer som tal till vänner 
än vad Andersson (2001) menar med skrift, det är mer informellt så att fulheter förekommer är 
inte konstigt. Ett blogginlägg är mer skrift riktad till främlingar och ända finns tre svordomar med. 
Enligt Andersson (2001) är det lättare att säga fulheter än att skriva dem. Dyker det upp 
svordomar i text är de mer planerade och  det går inte skylla på att det slapp ut. Att släppa 
igenom en svordom i sitt tal avviker inte lika från normen som att skriva en svordom (2001:76–
77).  
 
Enligt Anderssons (2001) enkätundersökning där han undersöker attityder gentemot svordomar 
var det värre att svära offentligt än privat (2001:185–186). Ljung (2006) redovisar en studie om 
svordomar i dagstidningar. Det var orden fan, jävla och skit som undersökts. Det var främst i 
kulturartiklar, recensioner, personliga krönikor och i ledare de förekom, men svordomar användes 
även vid andra tillfällen men var då inom citationstecken (2006:102–103). Bloggen är personlig 
och påminner om personlig krönika som Ljung (2006) skriver om. Det stämmer även det Ljung 
(2006) skriver om att svordomar kan öka och bli vanligare i andra typer av skriven svenska 
avsedda för allmänhetens ögon då trenden går emot en mera informell talspråkligt uttryckssätt 
(2006:104).   
 
 

5.1.8 Fråga 8 
 
I fråga 8 skulle respondenterna dels rangordna de 20 svordomarna: Fan, Skit, Kuk, Jävla/r, Cunt, 
Helvete, Bitch, Fitta, Himmel, Hora, Gud, Josef och Maria, Fuck, Piss, Slyna, Satan, Arsel, 
Tusan, Idiot och Sjutton från 1 till 20 där 1 var mildast och 20 var värst. Dels skulle 
respondenterna skriva en svordom de aldrig skulle kunna tänka sig använda och motivera varför.  
 
De fem orden som männen och kvinnorna tyckte var värst visade sig vara samma, i alfabetisk 
ordning var det: Cunt, Fitta, Hora, Kuk och Slyna. De fem orden männen tyckte var mildast var 
samma som kvinnorna tyckte var mildast, i alfabetisk var det: Gud, Himmel, Josef och Maria, 
Sjutton och Tusan. Det är samma ord som har hamnat i toppen och i botten för männen och 
kvinnorna det varierade bara lite vilket ord som fått mest och mins höga och låga siffror i 
rangordningen. Både Himmel och Sjutton som båda fått låga siffror finns med i fråga 9 där 
respondenterna skulle kryssa för om de tyckte orden var svordomar eller inte och de flesta tyckte 
inte att de var svordomar vilket de låga siffrorna de fått visar. Svordomar männen aldrig skulle 
kunna tänka sig använda och motiv varför var: Könsord och förnedrande ord som Hora, Idiot och 
Slyna och Ej nervärderande svordomar som är riktade mot en individ/grupp. Svordomar 
kvinnorna aldrig skulle kunna tänka sig använda och motiv varför var: Könsord och ord som är 
kränkande mot kvinnokön och Könsord överlag. Åldersmässigt skilde sig inte svaren något.  
 
De fem orden som ansågs vara värst är köns ord, fula ord. Enligt Stroh–Wollins (2010) 
undersökning om attityd till svordomar hade svordomarna ändrats från de traditionella kristna 
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religiösa tabuorden till sexuella tabuord (2010:2). De fem orden som ansågs mildast var alla 
gamla kristna svordomar vilket inte var förvånande då Sverige är ett sekulariserat samhälle. Idag 
är bekännande kristna i Sverige en minoritet (Harmanci 2010, s 5). Människan främst i de 
protestantiska länderna har vänt ryggen åt Gud och kyrkan. Idag hör Sverige till de delar av 
världen där det religiösa engagemanget är som allra svagast (Harmanci 2010, s 3).  
 
 

5.1.9 Fråga 9 
 
I fråga 9 skulle respondenterna dels kryssa för ja eller nej för fem ord om de anser dem vara 
svordomar eller inte. Dels skulle respondenterna skriva varför de trodde svordomar förändras 
över tiden. Orden var: Förbaskat, Sjutton, Katten, Himmel och Piss.  
 
De flesta män tyckte endast att Piss var en svordom, även kvinnorna tyckte endast att Piss var en 
svordom. Varför männen trodde svordomar förändrades var på grund av att språket och 
samhället ändras. Alla männen verkade ha förståelse för språkförändringar och då även 
förändringar av svordomar. Varför kvinnorna trodde svordomar förändrades var också på grund 
av att språket och samhället ändras men de trodde också det var för att ord blev uttjatade och 
accepterade. Åldersmässigt syntes inga skillnader.  
 
De fem orden är skällsord, omskrivningar och fula ord, alltså är alla fem ord svordomar. Som kan 
läsas i Ljung (2006) är svordomar och fula ord tabubelagda. De betyder egentligen inte vad de 
betyder och till slut slits orden ner och förlorar sin kraft men många har en känsla att svära inte är 
fint vilket håller dem i liv (2006:78). Vad som betraktas som tabu förändras allteftersom tiden går. 
Ett ord som en gång varit tabubelagd kan tappa sin laddning. Uppfattningen om vilka ord som är 
tabubelagda och hur starkt tabubelagde de är varierar från talare till talare. Olika svordomar 
tappar sin kraft i och med att tabut för det ordet ändras. De religiösa termerna har tappat den 
tabubeläggning de en gång haft och de fula orden är på väg åt samma håll. Vad som anses vara 
tabu skiljer sig mellan länder men också mellan personer (Ljung 2006, s 38). 
 
 

5.1.10 Fråga 10 
 
I fråga 10 skulle respondenterna kryssa för ja eller nej om de tyckte  det var okej att svära inför 
vissa eller på vissa platser. Det var: När barn är närvarande, När äldre är närvarande, På 
arbetsplats, I skola, Med vänner och Med främlingar.  
 
Män tyckte att det inte var några problem med att svära inför vänner, de svor även i skola och 
inför äldre medan fler inte använde svordomar runt barn och med främlingar. Det var samma för 
kvinnorna de flesta tyckte att det inte var några problem med att svära inför vänner eller i skola. 
Kvinnor tyckte inte heller att det skulle sväras runt barn och fler kvinnor än män tyckte inte att det 
skulle sväras på arbetsplatsen. Åldersmässigt var det bland männen ingen skillnad men bland 
kvinnorna var det de två som var över 30 år som inte tyckte att det skulle sväras vid något av 
tillfällena.  
 
Enligt Anderssons (2001) enkätundersökning där han undersöker attityder gentemot svordomar 
var det värre att svära offentligt än privat. Det fanns situationer när respondenterna tyckte 
svordomar var mer acceptabla som vid smärta, besvikelse, ilska eller överraskning. Det skulle 
inte sväras runt barn, äldre och chefer (2001:185–186). Anderssons (2001) undersökning 
stämmer till vis del  med undersökningen i denna uppsats. 
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5.2 Slutsatser  
 
Studenternas attityder till svordomar är att de tycker att svordomar är okej och de använder alla 
svordomar i tal och många också i text. Svordomarna studenterna använder i tal och i text är Fan 
och Jävlar. Studenterna använder mest svordomar som kraftuttryck för att visa känslor när de är 
arga, har ont och är irriterade. De svordomar både männen och kvinnorna ansåg var värst var 
enligt alfabetisk ordning: Cunt, Fitta, Hora, Kuk och Slyna de fem orden rangordnades i toppen 
men det skilde sig i vilken ordning orden hamnade. Det var 32 stycken studenter som fyllde i 
enkäten vid högskolan i Mellansverige. 10 stycken var män och 22 stycken var kvinnor. 
Resultatet visar att det inte var någon stor skillnad mellan män och kvinnors svar. Det var samma 
svordomar som användes i tal och i text och det var till och med samma ord som i rangordningen 
hamnade i toppen och i botten.  
 
 

5.3 Metoddiskussion  
 
Tidigare har det skrivits uppsatser om högstadieelevernas och gymnasieelevers attityder till 
svordomar. Dock finns det en stor avsaknad av undersökningar kring attityder till svordomar 
bland människor mitt i livet, en åldersgrupp där attityderna inte färgas lika mycket av 
ungdomsmentalitet och gruppsamhörighet som i de lägre åldrarna. Av denna anledning 
undersöker denna uppsats studenter på en högskola i Mellansverige. Förhoppningsvis bidrar 
denna uppsats med något. 
 
Det var svårt att få tag i studenter som ville besvara enkäten. Fler respondenter hade behövts. 
Enkäten delades ut på högskolan under tre dagar och den lades ut på högskoleprogrammens 
Facebookgrupper där studenterna hade sex dagar på sig att besvara enkäten. Det fanns potential 
för respondenter men det var få som deltog. Resultaten är inte allmängiltiga endast generella då 
det blev en liten undersökning med få respondenter. 
 
Enkätfrågorna borde också ha testats på en grupp först. Som skrevs under 3.1 Metod så kan 
rangordningsfrågor där respondenten ska rangordna något från till exempel 1 och uppåt 
misslyckas, det kan sättas kryss eller så rangordnas inte allt (Ejlertsson 2014, s. 52–86). Fråga 8 
i enkäten (se bilaga 1) var en sådan fråga där respondenterna skulle numrera 20 stycken 
svordomar från 1–20 där 1 var mildast och 20 var värst och det hade respondenterna problem 
med. En del respondenter tappade bort siffror så att allt inte rangordnades. Vissa respondenter 
skrev ettor på dem de tyckte var mildast och tjugor på de de tyckte var värst. En del respondenter 
hann inte med att numrera alla men det har fortfarande gått att ta ut de fem mildaste 
svordomarna och de fem värsta svordomarna. Om frågorna testats hade den frågan kunnat göras 
annorlunda. I fråga 10 (se bilaga 1) skulle respondenterna kryssa för ja eller nej om de tycker 
man skulle svära inför vissa eller på vissa platser. Att fler kvinnor än män inte tyckte att man 
skulle svära på arbetsplatsen kan bero på vilka arbetslivserfarenheter de har. Den frågan ger 
egentligen inte resultatet något då det är så olika för alla.  
 
 

5.4 Vidare forskning 
 
Svordomar i text var ett sidospår som det hade kunnat gåtts in på mer. Ljung (2006) redovisade 
en studie om svordomar i dagstidningar och det hade varit något att undersöka nu nästan tio år 
efter att hans bok publicerats. 
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