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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks ett urval gymnasielevers attityder till i synnerhet svenska svordomar. 

Tonvikten ligger vid attityderna till svordomar hos dem som har svenska som ett andraspråk och 

huruvida dessa skiljer sig i förhållande till attityderna hos dem som har svenska som sitt modersmål. 

Grunden i undersökningen utgörs av en enkät som sedan kompletteras med ett antal intervjuer. 

Resultaten vilar alltså till störst del på kvantitativa data vilka i sin tur diskuteras utifrån Bourdieus (1991) 

begreppsapparat om kulturellt kapital, marknader och habitus, samt teorier kring språkets kopplingar till 

känslor. 

Undersökningen visar att det finns skillnader i attityder till svordomar mellan modersmålstalande och 

andraspråkstalande av svenska inom det föreliggande urvalet. Sammanfattningsvis tenderar de som har 

svenska som andraspråk att svära mindre och reagera kraftigare vid förekomster av svordomar än vad 

modersmålstalarna gör. Resultaten visar också att andraspråkstalarna har en tendens att bejaka 

svordomarnas kränkande funktioner, medan modersmålstalarna i högre utsträckning än 

andraspråkstalarna bejakar svordomar i syften som att förstärka yttranden eller avreagera sig vid smärta. 

Dessa skillnader antas kunna härledas ur de värderingar som återfinns inom den kultur respektive 

deltagare vuxit upp i.  

Nyckelord 
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1 Inledning 

Svordomar utgör, vare sig man vill det eller inte, en del av språket. Somliga svär varje dag, andra menar 

att de aldrig svär. Redan där märks en vid skillnad i attityder till dessa ord. Svordomar omgärdas av 

varierade uppsättningar attityder som i förlängningen kan vara talande för både kulturer och identiteter. 

Tidigare uppsatser jag tagit del av har i synnerhet belyst attityder till svordomar ur genusperspektiv och 

således inte lagt samma tonvikt vid kulturell bakgrund. Därav finner jag det intressant att se huruvida 

kulturella skillnader har större inverkan än just kön. Vad jag vidare ämnar göra i denna uppsats är att 

söka finna huruvida individer uppfostrade i en kultur, men nu aktiva inom en annan, uppvisar någon 

skillnad i attityder till svordomar i jämförelse med den nya kulturens infödda. Kanske kan det säga något 

om vad som är allmängiltigt och vad som är kulturellt konstruerat gällande svordomar.  

Jag kommer i min operationalisering av studien att mer eller mindre sätta likhetstecken mellan språk 

och kultur, något som kan anses vara vanskligt, men samtidigt torde ge en fingervisning om geografiska 

attitydskillnader till svordomar. Vidare kommer urvalet av informanter att bestå av gymnasieelever, 

vilket innebär det att de attityder som redogörs för i uppsatsen är ungdomars, därav uppsatsens titel. 

Som andraspråkstalare av svenska och mån om att lära sig språket så bra som möjligt kan man med 

enkelhet hamna i ett dilemma. Ljung (2007: 7) menar att ”den som verkligen vill behärska ett annat 

språk klarar sig inte utan en viss kunskap om kraftuttrycken”. Svordomar är dock inte det första som 

står på dagordningen i utbildningssammanhang (de gånger svordomar omnämns i Läroplan, 
examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Gy11, är i termer av 

diskriminering och således något som konsekvent ska motarbetas). Och att döma av de attityder som 

omgärdar denna typ av ord är det inte långsökt att föreställa sig hur en svärande lärare snabbt skulle 

kunna dömas ut och därav förlora legitimitet. Ofta tvingas man lära sig svordomar den informella vägen, 

men Ljung (2007: 7) skriver vidare: 

Då det gäller svordomarna i andra språk är det klokast att hålla en låg profil, inte bara därför att det är svårt 
att lära sig svära flytande på ett annat språk, utan också därför att man saknar den infödde talarens förmåga 
att bedöma effekten av ett sådant språkbruk. 

Anammandet av svordomar i ett nytt språk är med andra ord ett riskfyllt uppdrag, men ett nödvändigt 

sådant förutsatt att man verkligen vill behärska språket. 

1.1 Syfte 
Den här uppsatsen syftar till att öka kunskapen om ungdomars attityder till svordomar ur ett 

andraspråksperspektiv. Vad det innebär i praktiken är att jag undersöker hur ungdomar med svenska 

som andraspråk, samt ungdomar med svenska som modersmål, tänker och tycker gällande i synnerhet 

svenska svordomar och fult språk. Undersökningen söker redogöra för hur kraftuttryck och 

okvädningsord eventuellt kan variera mellan kulturer och således syftar uppsatsen även till att öka 

förståelsen för dessa variationer. Vad uppsatsen vidare syftar till är att se om individer med erfarenheter 

av flertalet kulturer innehar flertalet uppsättningar av attityder gentemot svordomar, eller om det rör sig 

om övergripande attityder. 

Undersökningen består dels av en enkätundersökning där informanterna bland annat får svara på hur 

ofta de använder svordomar och huruvida de blir upprörda eller inte av ett urval ord, och dels av 

fördjupande intervjuer på samma tema. 
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1.2 Frågeställningar 

Följande punkter är de frågeställningar jag har för avsikt att besvara med uppsatsen: 

 

• Har andraspråkstalare av svenska en annan attityd till svenska svordomar/svordomar generellt än 

svenska modersmålstalare? 

• Varierar svordomarnas karaktär mellan språk? Hur? Varför? 

• Särhåller andraspråkstalaren sitt förstaspråk och dess kultur från sitt andraspråk och dess kultur? Det 

vill säga, är det mer eller mindre okej att svära på det ena eller det andra språket? 

• Är det vidare attitydskillnad mellan kön än mellan talare med olika modersmål? 

2 Teoretisk bakgrund och tidigare 

forskning 

I det följande definieras vad som i denna uppsats talas om i termer av svordomar. Vidare redogörs för 

motiv att använda sådana ord. Därefter beskrivs svordomars kulturella prägel och även dess kopplingar 

till våra känslor, vilket följs av en redogörelse för begreppen habitus, kulturellt kapital och marknader. 

Avslutningsvis refereras några tidigare uppsatser som knyter an till temat i denna uppsats. 

2.1 Definition av svordomar och orsak till dess 

användning 

För att kunna undersöka ungdomars attityder till svordomar ur ett andraspråksperspektiv måste det först 

stå klart vilka typer av ord som åsyftas med svordomar. Genomgående i uppsatsen kommer jag använda 

begrepp som svordomar, kraftuttryck, fula ord, invektiv eller okvädningsord i stort sett synonymt. En 

gemensam egenskap hos ovan nämnda begrepp är att de ord som åsyftas bland annat kan användas för 

att förolämpa, uttrycka frustration eller förstärka yttranden. Det råder emellertid viss brist på 

överensstämmelse mellan definitionerna. 

Svordomar i snäv bemärkelse avser ofta ord förknippade med religion och kyrka (Andersson 1985: 

79), i alla fall språkhistoriskt då det främst svors i eder och förbannelser (Ljung 2007: 28). Fula ord 

däremot innefattar en betydligt bredare samling ord. Andersson (1985: 47) menar att fula ord är något 

som ”upprör eller berör våra känslor på ett eller annat sätt”. Vidare beskriver han ord som ett språkligt 

tecken med två sidor: en uttryckssida (formen) och en innehållssida (betydelsen). Andersson illustrerar 

med en tabell hur dessa två sidor, var för sig, kan vara neutrala respektive fula. 

 

Tabell 1 hämtad ur Andersson (1985: 48) 

A B C D 

NEUTRALT NEUTRALT FULT FULT 

NEUTRALT FULT NEUTRALT FULT 

näsa 

mat 

förstöra 

cykel 

kran 

käk 

kosing 

snubbe 

avföring 

homofil 

våldtäkt 

kommunist 

skit 

knulla 

fnask 

svartskalle 
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I kolumn A visas vanliga ord som i regel inte väcker några känslor, det vill säga ord neutrala i både form 

och betydelse. I kolumn B återfinns slangord som kan påstås vara mer identitetspräglade och därav inte 

lika neutrala som orden i kolumn A. De är neutrala i sin betydelse, men inte till sin form. Under kolumn 

C står ord vars referenter för det mesta anses vara något fult, även om ordet till sin form är deskriptivt 

och icke-laddat. I kolumn D återfinns ord som är fula både till form och till betydelse, och det är ord 

inom denna kategori som uppsatsen i synnerhet kommer att ta fasta på. 

Kraftuttryck har också sin specifika definition. Enligt Andersson (1985: 81) är knarkare ett kraftigt 

laddat ord, men det kan bara användas om dem som är knarkare, och därför är det inte heller ett 

kraftuttryck likt hora. För att ett ord ska räknas som ett kraftuttryck menar Andersson att 

användningsområdet för ett ord som hora måste vidgas från att endast vara deskriptivt för prostituerad 

kvinna, till att vara nedsättande för kvinnor i allmänhet. Ljung (2007) är inne på samma spår då han 

menar att fula ord förlorar sin ursprungliga betydelse när de används som svordomar. ”Den som utropar 

Skit (också)! […] försöker inte säga något mer eller mindre intressant om avföring, utan använder orde[t] 

skit […] enbart för att ge uttryck åt sin sinnesstämning” (Ljung, 2007: 36). Andersson (1985: 83) menar 

att helt neutrala ord kan användas som svordomar. Ett exempel som är väldigt vanligt bland länder i 

Asien, men inte i Sverige, är att man liknar någon vid vilda djur, eller djur som anses smutsiga. 

När det kommer till varför man svär har Andersson (1985: 110) identifierat tre motiv: psykologiska, 

sociala och språkliga. Det psykologiska motivet handlar om att ge utlopp för känslor som smärta, ilska 

och besvikelse. Teorin bakom motivet bygger på uppfattningen om att frustration leder till olika former 

av aggressivitet som behöver kanaliseras. Istället för att frustrationen kommer till utlopp genom fysisk 

aggressivitet används svordomarna som ett sätt att ”lätta på trycket” (Andersson 1985: 111). I det sociala 

motivet ryms anledningar till att svära som att visa sig tuff, chockera, ange grupptillhörighet, smäda 

någon eller skälla på någon (Andersson 1985: 113-116). De skiljer sig från föregående motiv genom att 

mer än en person är inblandad, och de är inte heller till för att avreagera sig. I det språkliga motivet 

motiveras svordomsanvändningen dels med att det är ord likt andra ord i språket, exempelvis adjektiv 

som i ”ett jävligt trevligt kalas”, och dels med att det är speciella ord som kan användas för att uppnå 

vissa syften då de har viss effekt på åhörare. 

Ljung (2007: 84-85) menar att det förmodligen är omöjligt att finna endast en förklaring som passar 

in på varför man använder svordomar, men att orden är bra att ha då man vill uppnå extra kraft i det man 

säger. Vidare menar Ljung att denna kraft tillkommer just för att svordomarna anknyter till tabubelagda 

ord vilket jag skriver mer om under 2.2 Svordomars kulturella prägel. 

2.2 Svordomars kulturella prägel 

Kopplingen mellan tal och skrift är i stort sett arbiträr, men för den skull inte slumpmässig. Relationen 
mellan muntliga uttryck och deras skriftliga motsvarigheter är unik för varje språk och förändras ständigt 
genom de vanor och konventioner som förekommer i den kultur där språket används. (Franker 2011: 16) 

Ovan skriver Franker kort om den arbiträra kopplingen mellan tal och skrift. Det är inte den enda 

koppling som är arbiträr. Även semantiken, begreppsinnebörden, har ett arbiträrt förhållande till sina 

medium, tal eller skrift. Detta gäller även svordomar, vilket resulterar i att svordomar uttrycks på olika 
sätt i olika språk och kulturer. Svordomars semantik däremot är på intet sätt slumpmässig. Det är vad 

som är tabubelagt inom en kultur som utgör ett slags fundament för svordomars utformning. Av vad 

som redogörs för nedan kommer det framgå att det finns mer eller mindre allmängiltiga element som 

hör svordomar till. Innebörd och andemening hos dessa ord kan alltså i stor utsträckning vara 

gemensamma mellan språk och kulturer, men vitt skilda rent fonologiskt. 

Språket, men även attityder, varierar över tid, mellan personer och mellan platser – en process jag 

senare kommer tala om i termer av habitus, kulturellt kapital och marknadsfluktuationer. Ofta sker en 

förskjutning där det tabubelagda förlorar sin laddning, vilket resulterar i att begrepp vattnas ur. Detta 

kan ställa krav på nya laddade tabun för att man åter ska inneha kraftfulla uttryck i sitt språkförråd. 

Förloppet kan även vara det motsatta, det vill säga att neutrala begrepp över tid laddas och blir 

tabubelagda. Oavsett vilket tycks det finnas ett behov av dessa språkresurser. 
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Einarsson (2009: 129-130) menar att ord som utsätts för tabubeläggning ofta rör mänsklig biologi av 

anledningen att de förknippas med ångest och äckel. De exempel Einarsson ger på sådana ord är 

barnalstrande och sexualitet, graviditet, födande, menstruation, sjukdom, avföring, blod och 

sädesvätska. Ett exempel på hur man inte gärna tar sådana ord i munnen är eufemismen ”jag går på 

muggen” istället för ”nu ska jag bajsa”. Kraftuttryck består dock inte nödvändigtvis av ord från alla 

dessa kategorier. Ljung (2007) menar att grundstenarna i olika språks svordomar utgörs av folkliga 

benämningar för avföring, sex och könsorgan. Han (Ljung 2007: 37) ger exempel på hur man i både 

franskan och spanskan uttrycker irritation motsvarande Fan också! och Jävlar! med uttrycken Joder! 

och Foutre! som båda betyder ’knulla’. Vidare förklarar Ljung hur verbformer motsvarande ’knullad’ 

används där svenskan använder jävla. Ytterligare ett exempel på knull-temat är engelskans fucking som 

även är utbrett i Sverige. Bortsett från sådana inslag av anglicism verkar svenskan dock vara tämligen 

fattigt på etablerade kraftuttryck baserat på ’knull’. Detta till skillnad från grannländerna Norge och 

Danmark som enligt Ljung (ibid.) använder verbet forpult och forpulet (’knullad’) i uttryck som Et 

forpulet perfekt liv! ’Ett jävla perfekt liv!’ och Dit forpulte ludder! ’Din jävla hora!’. Ljung (2007: 29-

30) beskriver den svenska användningen av jävla och helvete som en djävulsfixering som hängt kvar 

sedan den blev dominerande bland svordomar i mitten av 1500-talet. 

Exemplen ovan är europeiska. Ett utomeuropeiskt exempel är arabiska. Ljung (2007: 189-190) menar 

att det i det arabiska språket dels är vanligt att svära i eder, ”[v]id min systers heder har jag inte pluggat 

för skrivningen mer än en timma”, och dels att skällsorden har incestmotiv som ’Knulla din morsa!’ 

eller handlar om härstamning: ”Ibn Al-Kalib ’son till en hund’”. Dessa teman återkommer även i 

turkiskan med ord som motsvarar ’åsneson’, ’oäkting till en hora’. Motsvarande uttryck till ’dra åt 

helvete!’ är ’gå och bli knullad!’ (Ljung 2007: 205-206). 

2.3 Svordomars koppling till känslor 

Redan under föregående rubrik beskrevs hur känslor spelade in i tabubeläggningen av ord. I det följande 

beskrivs ytterligare hur svordomar, trots arbiträra element, har icke godtyckliga och biologiska 

kopplingar. 

Altarriba (2014: 186) påstår att det är flertalet forskares uppfattning att förstaspråket (L1) 

förmodligen kopplar ord till känslor på ett mycket starkare sätt än andraspråket (L2). Altarriba ger som 

exempel hur vi lär oss hälsningsfraser som barn, vilket oftast sker på modersmålet, och att vi troligtvis 

i samband med inlärningen också upplever emotionella reaktioner vilka kodas tillsammans med dessa 

fraser. Gonzalez-Reigosa (1976) visar i sin studie hur deltagarna var mer motvilliga att använda 

tabubelagda ord på sitt modersmål än sitt andraspråk. Detta eftersom orden visade sig framkalla mer 

ångest på modersmålet. Liknande resultat visar Bond och Lai (1986) där kinesiska studenter visade sig 

ha lättare att tala om pinsamma sexuella ämnen med sina L2-språk jämfört med deras L1. Altarriba 

(2014: 190) menar vidare att kodväxlingen från L1 till L2 i samband med mer känsliga ämnen kan vara 

ett sätt att distansera sig för att undvika upphetsning och på så vis kunna avhandla ämnet på ett neutralare 

sätt. Dessa iakttagelser står i viss kontrast till resultaten i en studie av Dewaele (2010). Dewaeles resultat 

visade att flerspråkiga personer främst svor på sitt modersmål (L1) just därför att svordomarna på detta 

språk uppfattades ha starkare känslomässig resonans. 

Exempel på hur känslomässiga kopplingar till svordomar kan skilja sig från övrigt språkbruk ges av 

Andersson (1985: 52-53). Han beskriver hur afasipedagoger och logopeder som sista utväg i att hitta 

språkförmåga hos personer som drabbats av hjärnskador testar svordomar och könsglosor eftersom 

dessa ord tycks vara de sista som försvinner ur människans hjärna. Van Lancker & Cummins (1999: 98) 

förklarar detta med att det kan finnas två separata språksystem i hjärnan: ett emotionellt och ett 

propositionellt. De visar hur det reflexmässiga svärandet som sker vid kraftfulla känslotillstånd som 

ilska, irritation och smärta tycks kunna förekomma även hos människor med afasi som i övrigt saknar 

propositionell språkförmåga, det vill säga förmågan att konstruera meningar i verbal social 

kommunikation. 

Ovan nämnda leder oss in på Einarsson (2009: 41) som menar att ”[d]e språkliga rötterna ger 

trygghet”. Kanske just för att den känslomässiga kodningen är starkare i språket man lär sig först. 

Implikationer av detta gällande svordomar skulle kunna vara precision, och därav extra kraft, i 
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användningen av svordomar i modersmålet. Denna precision kan saknas för svordomarna i andraspråket, 

vilket kan leda till osäkerhet i användandet av dem, eller att man rentav låter bli att använda dem. 

2.4 Habitus, kulturellt kapital och marknader 

I det föregående beskrevs bland annat hur till synes arbiträra begrepp laddas med emotionell kraft. I det 

följande kommer jag presentera begrepp som i diskussionen kommer användas för att beskriva de 

processer som reproducerar och styr det kulturella och därav det lingvistiska utbudet. Med syfte att 

konkretisera vad denna punkts innehåll avser att förklara inleder jag än en gång med ett citat ur Franker 

(2011: 15): 

Gemensamma koder och teckensystem är förutsättningar för att kommunikation ska kunna uppstå. Bilder är 
precis som texter bärare av sociala, kulturella och politiska betydelser och de påverkar såväl människors 
socialisation som identitetsarbete. Såväl bilder som olika typer av symboler och skrivna texter kräver således 
kunskap om rådande konventioner för att kunna tolkas och förstås. 

Bourdieu (1991) hämtar begrepp från ekonomisk teori och använder dem som metaforer i arbetet med 

att skapa en förklaringsmodell för kulturers utformning. I likhet med ekonomiska tillgångar värderas 

kulturella fenomen efter principen om utbud och efterfrågan på en marknad. Marknaden skulle kunna 

beskrivas som en uppsättning människor som endera uppskattar eller inte uppskattar diverse tillgångar. 

Ju fler som uppskattar en viss tillgång, desto värdefullare blir den. Det är marknaden som sätter värdet 

på det kulturella kapitalet. Kulturellt kapital består bland annat av språk och värderingar. Det kulturella 

kapitalet består alltså inte av någon fysisk valuta, utan mentala redskap som införlivats i vad Bourdieu 

kallar för habitus. Den kulturella marknaden utgör grogrunden för svordomarna, hela dess existens. Det 

är på marknaden dess betydelse förhandlas och det är via marknaden de distribueras. 

Habitus är den uppsättning av mentala scheman utifrån vilka man som individ agerar och reagerar. 

Det är ur habitus som ens tolkningar av världen, och sedermera ens attityder, genereras. Habitus är i sin 

tur format av de erfarenheter av de sociala miljöer som individen vistats i under sin livstid. Dessa 

innefattar kulturella koder som att man tar av sig skorna i hallen innan man kliver in i huset, att man 

tuggar med stängd mun, etc. Beteendemönstren införlivas i habitus och blir en naturlig del av en själv. 

Genom denna införlivning av kulturellt kapital speglar ens beteende de sociala villkor inom den kultur 

vari detta kapital förvärvats. Bourdieu menar som sagt att kulturen utgörs av en marknad som värderar 

individernas kapital, med andra ord: avgör vad som anses vara legitimt agerande. För att anses vara en 

legitim deltagare inom en kultur behöver du således inneha ett visst kulturellt kapital. 

Vidare menar Bourdieu (1991: 12) att ungdomsåren är en kritisk period när det kommer till 

utformandet av habitus. Dels för att det är en period där en relativt stor del av habitus innehåll införlivas 

och dels för att införlivade dispositioner är varaktiga; kanske kan de liknas vid ordspråket att det är svårt 

att lära gamla hundar sitta, även om det snarare kan handla om att förändra vanor som redan införlivats 

än att addera helt nya. Utifrån vad som ristats in i habitus genereras beteenden och reaktioner rent 

omedvetet, utan vidare eftertanke: det sker naturligt. Ett exempel på detta kan återfinnas i attityder till 

språk. Personer som lärt sig att det heter ”han är större än jag”, där ”än jag” är en satsförkortning för ”än 

vad jag är”, kan reagera starkt på en variant som tidigare ansetts vara oacceptabel: ”han är större än 

mig”, som är en sats där än istället för subjunktion är en preposition och då följs av objektsformen mig. 

Båda är grammatiska, men just de attityder som härleds ur habitus kan generera starka reaktioner på 

både den ena och den andra varianten. 

Habitus är som tidigare nämnts en sorts spegel av den dominerande marknaden och marknader utsätts 

över tid för fluktuationer som leder till förändrade attityder till visst språkbruk. En för en individ aktuell 

marknad kan ersättas av en annan till följd av exempelvis migration, något som är aktuellt för just denna 

uppsats. Detta leder till att individens habitus möter en ny uppsättning kulturellt kodade praktiker. Det 

redan införlivade kulturella kapitalet får på den nya marknaden ett helt annat värde, och det tidigare 

beteendet kan nu bli omtvistat då det inte nödvändigtvis är kompatibelt med den nya sociala miljön. 

Kombinationen av den känslomässiga inkodningen av ord, som jag skrev om under föregående 

rubrik, och den kulturella marknadens distribuering av dessa ord kan få effekter likt den som syns i 

följande citat av Andersson (1985: 53): ”[m]ånga människor känner sig illa berörda av de fula orden och 
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detta gäller också de människor som på rationella grunder försökt intala sig själva att dessa ord bara är 

helt vanliga ord”. Andersson menar också att detta bara bör gälla de fula orden i modersmålet och att 

fula ord vi lär oss i främmande språk sällan väcker dessa känslor. Det råder alltså en djupt rotad 

uppfattning om vad ordet ifråga betyder, och vare sig man vill ignorera effekterna av en känslomässig 

offensiv eller inte kan det vara nästintill omöjligt. Det bästa skyddet i ett sådant läge kanske kan påstås 

vara ett otillräckligt kulturellt kapital vilket gör en oförmögen att förstå det anstötliga och således undgå 

emotionell skada. 

Ytterligare ett exempel på den kulturella marknadens implikationer som återfinns i Andersson (1985: 

70) är följande: ”[m]an brukar säga att ’samtalspartner’, ’ämne’ och ’sammanhang’ hör till de viktigaste 

faktorerna som styr valet av språkform”. Det som beskrivs är ett slags marknadsstyrning på micronivå, 

med andra ord: med spjärn mot habitus sker en tolkning i relation till aktuell social kontext vilket avgör 

val av språkform. 

2.5 Tidigare uppsatser om attityder till svordomar 

Tidigare uppsatser på samma tema har i synnerhet undersökt attityder till svordomar ur genusperspektiv. 

Andersson och Ådahl (2009) är ett exempel, och de har i likhet med mig genomfört sin undersökning 

bland gymnasieungdomar, men deras huvudsakliga fokus har legat på skillnader mellan killar och tjejer. 

De kom fram till att det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan dessa två. Skillnaderna låg i att 

tjejerna använde svordomar i mindre utsträckning än killarna, samt reagerade starkare på orden. De har 

också ett etnicitets-perspektiv där vissa skillnader gick att identifiera, men dock inte lika starka som 

mellan könen. 

En annan uppsats som däremot har ett mer dedikerat fokus på andraspråkstalare av svenska är Regen 

(2015). Även denna uppsats har ett fokus på skolungdomar och Regen kom fram till att de primärt svor 

på svenska och att de främst lärde sig svordomarna den informella vägen, i synnerhet genom 

svensktalande vänner. 

3 Metoder 

För att insamla data till uppsatsen valde jag att använda mig av en metodkombination mellan 

enkätundersökning och intervjuer. Enkäten utgör basen av datainsamlingen medan intervjuerna står för 

komplettering och fördjupning av enkätens frågor. 

Genom att använda fler än en metod kan man tillämpa så kallad triangulering (Denscombe 2009: 

184). Triangulering innebär att data från en metod kan kompletteras, kontrasteras, bekräftas eller 

ifrågasättas med data från ytterligare metoder. I just detta fall agerar enkäten ett slags kvantitativ översikt 

baserat på frågeställningar ur mitt eget förberedande arbete, medan intervjuerna öppnar upp för både 

kvalitativ fördjupning av enkätens innehåll och tillförande av nya frågeställningar och information som 

kan vara relevant för uppsatsens syfte.  

3.1 Etiskt förhållningssätt 
I samband med utförandet av de metoder som presenteras nedan har jag försäkrat deltagarna om att all 

information samlas in anonymt och endast i syfte av denna uppsats. De lärare som jag har varit i kontakt 

med har tagit del av ett missivbrev (bilaga 1) vars innehåll även finns förtryckt i inledningen av enkäten. 

Detta innehåll har också lästs upp inför samtliga deltagare som ytterligare ett sätt att försäkra att 

informationen nått fram. Informationen är inspirerad av Ejlertsson (2014: 32) och ser ut som följer: 

Undersökningen sker i enlighet med de etiska principer som gäller för forskning: 
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• Genom att svara på frågorna i enkäten samtycker du till att delta i undersökningen om attityder till 
svordomar hos ungdomar ur ett andraspråksperspektiv. 
 
• Syftet med undersökningen är att undersöka attityder till svordomar hos ungdomar ur ett 
andraspråksperspektiv. 
 
• Medverkan i undersökningen är anonym och utomstående personer kommer inte att kunna 
identifiera hur du har svarat på de olika frågorna. 
 
• Den information som samlas in kommer bara att användas till syftet för enkäten och inte i 
något annat sammanhang. 

Vid intervjuerna förtydligas åter för deltagaren att de är anonyma. Denscombe (2009: 243) understryker 

att det bör finnas en grad av förtroende bland deltagarna. En av huvudanledningarna till att ett förtroende 

etableras mellan mig och informanten är att öka sannolikheten för ett öppet och ärligt samtal som speglar 

verkliga uppfattningar och erfarenheter. Jag upplever att intervjuerna präglats av tillit och att 

informanterna med enkelhet var öppna och ärliga i sina intervjusvar. Relationen mellan lärare och elever 

upplevdes av mig som avspänd och tillitsfull vilket kan ha bidragit till att jag bjöds in som en redan 

förtroendeingivande person. Detta är något som kan vara en del av vad Denscombe (2009: 246) 

beskriver som intervjuareffekten, vilket innebär att överensstämmandet mellan forskarens och 

informantens persona, så som social status, professionella kvalifikationer, kön, ålder och etnicitet, kan 

komma att spela in i intervjuns utfall. Trots sådan diskrepans upplevde jag inga konkreta hinder, men 

det är givetvis svårt för mig att veta om informanterna utelämnat information på grund av mig som 

intervjuare. 

Utöver det faktum att all lagrad data är anonym är den även krypterad och endast åtkomlig för mig. 

Vid de tillfällen intervjuerna redogörs för kommer namnen att vara figurerade. 

3.2 Enkät 
Tanken bakom valet av en enkätundersökning som metod var att relativt snabbt kunna bygga upp en 

generaliserbar bild av ett urval ungdomars attityder till svordomar samt kunna göra insamlad data 

överskådlig utefter vissa klassificeringar. Dessa klassificeringar redogörs för under 4 Analys. 

3.2.1 Urval 

Urvalet har skett genom ett så kallat klusterurval (Denscombe 2009: 35) vilket är ett relativt resurssnålt 

tillvägagångssätt. Klusterurvalet går ut på att de enheter som ska undersökas identifieras, varpå kontakt 

med relevanta informanter sedan etableras. Eftersom den här undersökningen handlar om ungdomars 

attityder till svordomar ur ett andraspråksperspektiv etablerade jag kontakt med en gymnasieskola i 

Gävleborgs län där jag kunde genomföra enkätundersökningen dels med ungdomar med svenska som 

ett andraspråk och dels med ungdomar med svenska som sitt modersmål. Skolan bidrar alltså med ett 
kluster av de informanter jag finner relevanta för att svara på enkäten. 

Urvalet har även prägel av vad Denscombe (2009: 39) kallar för bekvämlighetsurval vilket helt enkelt 

är ”urval som bygger på forskarens bekvämlighet – de första som finns till hands”. Bekvämlighetsurvalet 

är främst ett urval som skett på grund av praktiska skäl och bör därför inte ha påverkat undersökningens 

kvalitet eftersom denna skola i stort sett har erbjudit samma typ av informanter som svarat mot 

kriterierna för enkäten som andra skolor hade erbjudit. 

I Tabell 2 presenteras antalet deltagare efter kön och språkbakgrund: 

 

Tabell 2 Deltagare 

 Man Kvinna Total 

L1 (svenska som modersmål) 11 24 35 

L2 (svenska som andraspråk) 20 12 32 

Total 31 36 67 
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Urval av informanter med svenska som andraspråk 

I samråd med lärare på skolan fick en SVA-klass (svenska som andraspråk) i årskurs 2 och en SVA-

klass i årskurs 3 utgöra den huvudsakliga andelen informanter med svenska som andraspråk. 

Anledningen till att just dessa klasser valdes var på grund av att de ansågs ha tillräckliga språkresurser 

i svenska för att tillgodogöra sig frågorna i enkäten. Eleverna i dessa klasser ligger på en mer avancerad 

nivå av svenska och samtliga har över två års erfarenhet av språket. Detta till skillnad från andra klasser 

där eleverna börjat bekanta sig med svenska senare. 

SVA-klasserna är till skillnad från SVE-klasserna (svenska) sammansatta av elever från olika 

program. Eleverna i de två SVA-klasserna kom från samhälle (3), natur (9), teknik (8), VVS (värme, 

ventilation och sanitet) (1) och vård och omsorg (11). Totalt 32 deltagare. En av informanterna i denna 

urvalsgrupp är född i Sverige, vilket innebär att den använt svenska i 18 år. Den som därefter använt 

svenska längst har gjort det i åtta år. Den i gruppen som använt svenska kortast tid har gjort det i två år. 

Snittet av att ha använt svenska ligger på fyra och ett halvt år och medianen är fyra år. 

Urval av informanter med svenska som modersmål 

De informanter med svenska som modersmål bestod av en klass med inriktning samhälle (23) och en 

klass med inriktning vård och omsorg (12). Totalt 35 deltagare. 

3.2.2 Operationalisering 

För att kunna generera data som via analys ska söka besvara uppsatsens frågeställningar måste det till 

en operationalisering. I detta fall handlar operationaliseringen om att ta fram konkreta frågor till enkäten. 

Tanken är att jag vid en analys av all data ska kunna urskilja mönster bland olika klassificeringar av 

personer. Klassificeringarna kommer främst utgöras av L1- respektive L2-talare, vilket syftar till 

modesmålstalare respektive andraspråkstalare av svenska. Vidare kan dessa delas in i ytterligare 

undergrupper så som kön, gymnasieprogram och så vidare. För att kunna sortera in informanterna i 

sådana kategorier innehåller enkäten fält där sådana bakgrundsfaktorer kan fyllas i. 

Därefter behöver informanternas attityder kartläggas. Kartläggningen sker dels genom en lista med 

svordomar där vardera svordom ackompanjeras med en linjär skala med fem svarsalternativ: bryr mig 

inte, bryr mig något, lite upprörd, ganska upprörd och mycket upprörd. Och dels genom frågor om när, 

var, om och varför de svär. 

Några av frågorna har inspirerats av frågorna i Andersson och Ådahl (2009). Dessa frågor är: ”när 

har du själv använt svordomar under det senaste året?” och ”är det viktigt att elever och lärare inte svär 

i klassrummet?”. Samtliga frågor finns i enkäten (bilaga 2). 

Enkäten är skapad i Google Forms vilket tillåter en att skapa enkäter i ett strömlinjeformat 

arbetsflöde. Enkäten kan efter utformandet skickas ut till digitala enheter som mobiltelefoner och datorer 

varpå alla enkätsvar samlas i ett endast för mig åtkomligt kalkylark.  

3.2.3 Brister i metoden 

Följande beskrivs några av de brister som bör uppmärksammas i samband med en enkätundersökning. 

Urvalets storlek 

Denscombe (2009: 51) menar att urvalet inte bör bestå av färre än 30 personer och att man vid 

småskaliga surveyundersökningar särskilt måste uppmärksamma hur representativa deltagarna är för det 

som undersöks. 

I denna undersökning deltog totalt 67 personer varav 32 klassificeras som andraspråkstalare av 

svenska (L2) och 35 klassificeras som modersmålstalare av svenska (L1). Fortsatta klassificeringar så 

som kön kommer bestå av ett antal som understiger Denscombes krav om 30 personer, men det kommer 

likväl vara en klassificering som jag tillämpar. Lägre antal deltagare påverkar reliabiliteten i 

undersökningen och således dess generaliserbarhet eftersom varje deltagare får ett större inflytande över 

utfallet. Exempelvis utgör endast en deltagare i en undersökning baserat på två personer hela 50%. Av 

denna anledning kommer jag i tabeller och diagram att redovisa antalet bakom varje procentenhet. 
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Djup i data 

Vid en enkätundersökning finns ett antal på förhand formulerade frågor som gör det svårt att fördjupa 

sig i detaljer genom exempelvis följdfrågor. Detta är en anledning till att enkäten kompletteras med 

intervjuer. 

Sanningshalt och precision i svaren 

Denscombe (2009: 56-67) menar att det finns svårigheter för forskaren att kontrollera precisionen och 

uppriktigheten bland enkätsvaren eftersom informanten oftast lämnas själv i svarsarbetet. Även 

Ejlertsson (2014: 12-13) för fram liknande kritik när han beskriver hur ”respondenten inte har möjlighet 

att ställa kompletterande frågor, om det är något som är svårförståeligt” och att svar kan grunda sig på 

uppenbara missuppfattningar och vidare inte kan korrigeras. Detta är ytterligare anledning till att enkäten 

kompletteras med intervjuer.  

Vidare bör frågorna vara formulerade för mäta det som ska mätas, det vill säga inneha validitet 

(Ejlertsson 2014: 109). Det finns med stor sannolikhet svordomar i enkäten som L2-talare aldrig stött 

på tidigare men som de ändå svarar på. Vid ett sådant tillfälle går det argumentera för att svaret är 

intetsägande. Jag menar dock att svaret inte helt och hållet är intetsägande eftersom L2-talaren i så fall, 

trots bristande kunskap om uttrycket, ändå tagit ställning genom att besvara frågan. Det är vid ett sådant 

tillfälle svårt att argumentera för att där inte finns underliggande attityder.   

Deltagarbortfall 

Eftersom ingen fråga är obligatorisk förekommer deltagarbortfall i vissa frågor. En av anledningarna är 

att deltagarna låter bli att svara på ord de inte känner till, vilket också innebär att deltagarbortfallet främst 

förekommer bland L2-talare. 

3.3 Intervjuer 
De brister i enkäten som redogjorts i föregående kapitel motiverade ett antal kompletterande intervjuer. 

Dessa intervjuer skedde i tät anslutning till enkätundersökningen och urvalet bestod av fyra stycken L2-

talare. Intervjufrågorna bygger vidare på några av de frågor som återfinns i enkäten och som berör deras 

egen användning av svordomar.  

4 Analys 

4.1 Bearbetning av enkätsvar 
Tack vare den digitala enkätundersökningen fanns samtliga enkätsvar samlade i ett kalkylark där data 

med enkelhet kunde extraheras. Ett inledande steg var att dela in deltagarna i grupper i enlighet med vad 

Ejlertsson (2014: 124) kallar nominalskalor. Det innebar en klassificering av deltagarna enligt följande: 

andraspråkstalare av svenska under beteckningen L2, modersmålstalare av svenska under beteckningen 

L1, och vardera av dessa kategorier i män respektive kvinnor. 

Eftersom jag anser att det totala antalet deltagare i enkätundersökningen inte utgör underlag nog för 

att generera statistiskt signifikanta data vid ytterligare specificering och klassificering av deltagarna 

lämnar jag det vid variablerna L2, L1, man och kvinna. Om jag till exempel hade fortsatt med att dela 

in deltagare i variabler som specifikt modersmål eller gymnasieprogram skulle slumpen få större 

inflytande på grund av det skrala underlaget. Exempel på detta finns i kapitel 5.5 Bristande reliabilitet 

bland resultat. 
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Medan klassificeringarna ovan delas in i nominalskalor delas attityderna in i så kallade ordinalskalor 

(Ejlertsson 2014: 124). Dessa skalor kan rangordnas – bland svarsalternativ i enkäten förekommer bland 

annat fem steg från bryr mig inte till mycket upprörd – men de kan inte generera ett medelvärde eftersom 

de inte består av numeriska värden i det avseendet att mycket upprörd inte är fem gånger så mycket som 

bryr mig inte. Den ena skalan är alltså inte numerisk högre eller lägre än den andra likt temperatur mätt 

i Celsius där man kan redogöra för snittemperaturer. Därför kommer resultaten att presenteras 

procentuellt i tabeller och diagram. Som redan nämnts i metodavsnittet kommer antalet informanter 

bakom varje procentenhet att redovisas. Exempelvis: L1 kvinnor (n=24). 

När jag redogör för informanternas kommentarer i enkäten är det i form av ordagrant återgivna citat, 

det vill säga inklusive eventuella grammatiska felaktigheter. Detta för att bevara dess autenticitet. 

4.2 Bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats utefter den teoretiska bakgrunden. Vardera av de 

fyra intervjuade har tilldelats figurerade namn. De kallas Zahra, Amir, Khalil och Chi. 

Transkriberingarna återger intervjuerna ordagrant, inklusive diverse grammatiska felaktigheter och 

diskurspartiklar som ”asså”. 

5 Resultat 

Resultaten kommer att presenteras i en ordning som motsvarar den av frågeställningarna. Därför har jag 

även valt att, till skillnad från metod- och analysdel, inte presentera resultat av enkät och intervjuer i 

separata avsnitt, utan tillsammans. 

5.1 L2- och L1-talares attityder till svordomar 
Nedan kommer jag att redogöra för svaren från ett urval av enkätfrågorna i form av tabeller och diagram. 

Urvalet består av de frågor jag anser relevanta i arbetet med att besvara frågeställningarna. Jag kommer 

även att redogöra för relevanta delar ur intervjuerna. 

I detta inledande resultatkapitel redovisas de svar som relaterar till den första frågeställningen: ”[h]ar 

andraspråkstalare av svenska en annan attityd till svenska svordomar/svordomar generellt än svenska 

modersmålstalare?”. 

I Figur 1 redovisas deltagarnas uppgifter om hur ofta de menar att de svär. Bland de med svenska 

som modersmål (L1) uppger nästan 80% att de svär dagligen, vilket står i kontrast till de med svenska 

som andraspråk (L2) där ungefär hälften så många, runt 40%, uppger att de svär dagligen. 
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Figur 1 Hur ofta svär du? 

 

Frågan i Figur 2 är baserad på vad Andersson (1985: 110) kallar för psykologiska motiv. Det handlar 

alltså om spontana, icke-planerade svordomar. Skillnaden i alternativet ofta är mellan L2- och L1-talarna 

tydlig då ganska precis dubbelt så många av L1-talarna markerat detta. 

 

 

Figur 2 När har du själv använt svordomar under det senaste året? [När jag är arg (t.ex. slår mig)] 

 

Frågan i Figur 3 är likt föregående baserad på Andersson (1985: 121), men motiv han kallar för språkliga 

motiv. En betydande del av L1-talarna menar att de ofta använder svordomar för att lägga kraft i vad de 

säger till skillnad från L2-talarna. 

L2 (n=32) L1 (n=35)

Dagligen 40.6% 77.1%

Några gånger i veckan 12.5% 17.1%

Några gånger i månaden 25.0% 2.9%

Några gånger per år 21.9% 0.0%

Aldrig 0.0% 2.9%
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Figur 3 När har du själv använt svordomar under det senaste året? [När jag vill lägga extra kraft i något 

jag säger] 

 

Figur 4 visar svarsfrekvenserna från en fråga som söker svara mot den sista av Anderssons (1985: 111) 

språkliga motiv: sociala motiv. Det sociala motivet, i det här fallet svordomsanvändning med syfte att 

trycka ner någon, är till skillnad från de två föregående motiven mer frekvent förekommande bland L2-

talarna. 

 

 

Figur 4 När har du själv använt svordomar under det senaste året? [När jag vill trycka ner någon] 

 

I Figur 5 redovisas stora skillnader i reaktionerna på att bli svuren åt mellan L2- och L1-talarna. Bland 

L1-talarna uppger 2,9%, vilket motsvarar en person, att de blir mycket upprörda av att bli svuren åt. 

Bland L2-talarna uppgår antalet till fyra personer, vilket motsvarar 13,8%. Majoriteten av L2-talarna 
(41,4%) menar att de blir ganska upprörda av att bli svurna åt, medan majoriteten av L1-talarna (42,9%) 

menar att de inte bryr sig. 

 

L2 (n=29) L1 (n=34)

Ofta 10.3% 38.2%

Flera gånger 31.0% 26.5%

Någon enstaka gång 27.6% 35.3%

Aldrig 31.0% 0.0%
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Figur 5 Hur reagerar du på att bli svuren åt? 

 

I Figur 6 redovisas deltagarnas svar på frågan om de tycker det är viktigt att lärare och elever inte svär 

i klassrummet. Nästan hälften, 48,4%, av L2-talarna anser att det är mycket viktigt att lärare och elever 

inte svär i klassrummet, medan motsvarande andel av L1-talarna uppgår till 11,4%. 

 

 

Figur 6 Är det viktigt att lärare och elever inte svär i klassrummet? 

Som ett komplement till frågan i Figur 6 uppmanades informanterna motivera varför de tycker som de 

tycker. Trots diskrepansen i enkätsvaren uppvisar deltagarna ändå en någorlunda samstämmig 

uppfattning i frågan sett utifrån deras kommentarer. Nedan följer ett fåtal citat av dessa:  

[L2, Mycket viktigt:] 
För att om man svära åt varandra då det kommer inte finnas något gräns mellan elev och lärare, vi går till 
skolan för att kunna lära oss saker som kommer att göra oss till bättre människor, inte att lära oss allt dåliga 
som finns. alltså det som jag försöker säga vi måste allt ha respekt för varandra, både i skolan och i samhället. 
 
[L2, Inte så viktigt:] 
För att jag bryr mig inte så mycket om det och det är inte så viktigt för mig. Men jag vill gärna att min lärare 
ska vara allvarligt i klassrum och jag tycker att det passa inte till en lärare att stå framför en grupp av elever 
och säga fula saker. 
 
[L2, Mycket viktigt:] 
Man måste vara respekt och det spel ingen var du är men i klassrummet då man lär inget för att man vill inte 
lyssna på lärare. 
 
[L1, Inte alls viktigt:] 
Alla borde få uttrycka sig som man vill, lärare vill nog inte använda mycket svordomar då man inte vill 
framstå som oproffsig. 

L2 (n=29) L1 (n=35)

Mycket upprörd 13.8% 2.9%

Ganska upprörd 41.4% 11.4%

Lite upprörd 20.7% 8.6%

Bryr mig något 13.8% 34.3%

Bryr mig inte 10.3% 42.9%
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[L1, Mycket viktigt:] 
För att ha respekt för varandra. 
 
[L1, Inte så viktigt:] 
För att om man gör det så pass mycket och länge så kommer det bli norm tillslut och det är inte alltid positivt. 

Den data som ligger till grund för tabell och diagram i Figur 7 visar att L2-talarna i större utsträckning 

än L1-talarna instämmer i påståendet att det är fult att svära. Dessa svarsfrekvenser ligger i linje med 

den data som redovisas i Figur 1 och Figur 5 vilket talar för att L2-talarna inte svär lika ofta som L1-

talarna och att L2-talarna reagerar starkare på att bli svurna åt än vad L1-talarna gör.  

 

 

Figur 7 Det är fult att svära 

5.2 Karaktärsvariation av svordomar mellan språk 

I detta kapitel redovisas svar som relaterar till den andra frågeställningen: ”[v]arierar svordomarnas 

karaktär mellan språk? Hur? Varför?”. 

I Figur 8 redovisas deltagarnas svar på huruvida de blir upprörda eller inte av ordet hund. 

 

 

Figur 8 Attityder till "hund" 

Att använda ordet hund som en svordom är enligt Ljung (2007) ovanligt i Sverige men vanligt i stora 

delar av övriga världen. En av L2-talarna uppger ordet haiwan (djur) som en av de icke-svenska 

svordomar hon brukar använda. En annan säger sig använda motsvarande ord för åsna på arabiska, 

medan en brukar använda djur, hund eller björn, och ytterligare en säger sig använda ordet för hund på 

persiska. 

L2 (n=30) L1 (n=34)

Instämmer helt 26.7% 5.9%

Instämmer delvis 33.3% 38.2%

Varken eller 20.0% 38.2%

Tar delvis avstånd 10.0% 14.7%

Tar helt avstånd 10.0% 2.9%
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Bryr mig något 29.0% 5.7%

Bryr mig inte 22.6% 74.3%
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Bajspackare är ett ovanligt och nedsättande ord som syftar till homosexuella män. Anledningen till 

att jag påstår att ordet är ovanligt är att det varken finns med i Svenska akademiens ordlista över svenska 

språket (2015) eller Svenska akademiens ordbok (2017). Figur 9 visar tydlig skillnad mellan L2- och 

L1-talare där L2-talarna uppger att de blir upprörda i betydligt högre utsträckning än L1-talarna. 

 

 

Figur 9 Attityder till "bajspackare" 

 

Gällande ordet hora, Figur 10, är andelen mycket upprörda samstämmig mellan L2- och L1-talarna. 

Som helhet har dock L2-talarna till störst del svarat att de befinner sig inom de upprörda alternativen, 

medan L1-talarna är mer polariserade mellan att vara upprörda och att inte bry sig. 

 

 

Figur 10 Attityder till "hora" 

 

Jag frågar Zahra om hon tycker att svenska är ett mesigt språk att svära på jämfört med kurdiska. Hon 

svarar: 

Ja, jämfört faktiskt. Men typ som himmel och helvete, det är ingenting liksom, jämfört med oss. Och det är 
grovare hos oss för att man svär liksom, om jag skulle svära till min storebror till exempel, alltså det är ju 
grovare också för att det handlar om väldigt mycket respekt hos oss – vi har mycket respekt för varandra. 
Så liksom vi brukar inte svära om vi är, asså i familjen, inte om vi är arg, men på skoj kan vi göra. 

L2 (n=29) L1 (n=35)

Mycket upprörd 31.0% 5.7%

Ganska upprörd 10.3% 5.7%

Lite upprörd 27.6% 5.7%

Bryr mig något 6.9% 22.9%

Bryr mig inte 24.1% 60.0%
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5.3 L2-talare om att svära på det ena eller det 

andra språket 

Frågeställningen ”[s]ärhåller andraspråkstalaren sitt förstaspråk och dess kultur från sitt andraspråk och 

dess kultur? Det vill säga, är det mer eller mindre okej att svära på det ena eller det andra språket?” är 

mer komplex än att bara svara ja eller nej på. I Figur 11 nedan återfinns L2-talarnas svar på frågan om 

vilket språk de helst svär på. 

 

Figur 11 Vilket språk svär du helst på? 

Trots att ingen av informanterna har engelska som modersmål menar en majoritet av respondenterna att 

det är språket de helst svär på. Några har angett följande anledningar till varför de helst svär på engelska:  

”jag gillar det” 

”beror på filmer” 

”att svära på engelska känns som att det finns mindre risk för förolämpning” 

”för att jag behärska mer på det språk” 

”låter bättre, facking bitch” 

”nästan alla förstår det” 

Några av dem som svarat svenska kommenterar följande: 

”för att alla som jag umgås mest med fattar svenska” 

”för att jag pratar svenska med min kompisar ofta men när jag vara med min vietnamesiska kompisar så 

kan jag svära på vietnamesiska också” 

”det känns jobbigt att höra samma ord på mitt eget språk. Jag vet inte varför men jag känner att det är 

lättare att svära just på svenska än mitt eget språk fast det betyder samma sak” 

”använder mest det språket” 

I övrigt har deltagarna svarat att de helst svär på sitt modersmål, och då har anledningarna varit: 

”för att det är mitt modersmål” 
”för att jag behärska mer på det språk” 
”jag svär på kurdiska om jag är arg för det är låter/är grovare” 
”för att mina vänner förstår persiska” 

De flesta av dem som har svarat att de helst svär på sitt modersmål har även angett just det som 

anledning, ”för att det är mitt modersmål”. Några har dock tydliggjort att det av den anledningen känns 

lättare att svära. Nedan följer några utdrag ur intervjuerna: 

Zahra: 
Vilket språk svär du helst på? 
Om jag är arg då svär jag hellre på kurdiska för det är lite grovare, då får jag ut min ilska ännu mer. Men 
om det liksom är på skoj då kan det vara både och. 
Vilket språk är värst att svära på för dig? Så att det verkligen känns som värst. 
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Men asså, på svenskan, om säger till exempel hora eller svartskalle. Det är grovt. Liksom man kan ju säga 
samma sak på kurdiska liksom, hora och sånt. Ja, både och, fast mest kurdiska eller arabiska. 
 
Chi: 
Vilket språk är värst att svära på? Vilket språk känns det som mest grovt, eller fulast att svära på? 
Ja, jag kan vietnamesiska bäst, så ja, det finns riktigt fula ord som jag kan på vietnamesiska. Ja, så om jag 
svär med nån som kan inte vietnamesiska så är det helst på svenska, men inte lika grov. 
Brukar du använda svordomar rent stilistiskt? Det kan vara att du kanske ba ”ge mig lite godis nu 
för fan!” 
Det beror vem jag pratar med. Helst med kompisar. Jag skulle inte använda såna språk i familjen eller med 
läraren, nej, bara med kompisar. 
 
Amir: 
Brukar du svära ofta? 
Ja, ganska ofta då. Asså, det känns som att liksom, det är ju en del av såhära hela språket, eller inte språket, 
typ såhära hälsinglandmålet liksom. Det är alla som svär här och så, man hör ju mycket och så svär man 
själv mycket. Det kommer ju automatiskt liksom. 
Känns det grövre på persiska om du verkligen skulle ta i? Känns det grövre att svära på persiska än 
att svära på svenska? 
Jag tror det. 
 
Amir är tydlig med att han i princip aldrig svär på något annat språk än svenska och engelska. 
 
Khalil: 
Vilket språk svär du helst på? 
Det är faktiskt persiska. […] Nu för tiden så gör jag ganska mycket på svenska på grund av jag inte fattar 
egentligen vad ordet betyder, och då händer det när man inte liksom… man förstår ju ordet fast man inte 
riktigt fattar… 
Vid spontana svordomar, då man till exempel tappar något eller slår foten i dörren, vilket språk svär 
du på då? 
Jag har inte tänkt på det så mycket, men det händer ju liksom på något sätt att ibland så använder jag svenska 
och ibland använder jag persiska. […] Om det blir liksom ett sammanhang som man har ju liksom många 
svenskar runt sig så blir ju automatiskt det svenska. Men när man är själv så kanske blir ju liksom mitt språk. 
Om du skulle vilja vara elak på någon eller är riktigt arg på någon, vilket språk skulle du svära på 
då? Vi säger att det är en modersmålstalande svensk som inte förstår persiska. 
Personligen skulle jag använda språket som han förstår. För att då kan jag liksom, då känns det rätt så lugnare 
efteråt om man är riktigt arg. Fast om man säger något som personen inte fattar riktigt, eller inte förstår 
riktigt, så har det liksom inte någon effekt då. 
Hur känns det för dig just med persiska svordomar om du jämför dem med svenska svordomar, om 
du skulle ta i riktigt mycket för att du är väldigt arg, vilket språk skulle ligga närmast till hands då? 
Det är ju persiska, för att då är det så att man vet ju riktigt att vad ordet betyder, vilka effekter har ordet. 
Fast det är ju inte lika med svenska. 

5.4 Attitydskillnader visavi svordomar mellan kön 

och mellan L2- och L1-talare 

Som påpekats under metoddelen och som diskuteras i kapitel 5.5 Bristande reliabilitet bland resultat är 
den data som enkäten producerat bristfällig inom dessa kategorier. Följande är dock ett urval svarsdata 

från frågor som söker besvara den sista frågeställningen: ”[ä]r det vidare attitydskillnad mellan kön än 

mellan talare med olika modersmål?”. 

I Figur 12 redovisas åter igen respondenternas uppskattning av hur ofta de svär, fast denna gång även 

indelat efter både språkbakgrund och kön. Här är killarna och tjejernas svar överensstämmande inom 

vardera språkbakgrundsgrupp. Snarlik fördelning återfinns även bland attityderna till ord som tönt, skit, 

kuk, fitta, knulla och fuck där båda könen i L1 till övervägande del (från över 50% till över 90%) uppger 

att de inte bryr sig eller bryr sig något, medan båda könen inom L2 till övervägande del (från över 50% 

till över 90%) uppger att de blir lite, ganska eller mycket upprörda. Liknande fördelning gäller de enligt 

respondenterna mest använda orden: helvete och fan, med skillnaden att upprörda bland L2-talarna 

ligger i spannet 40%-45%, en andel som L1-killarna också befinner sig i gällande ordet fan (lite 

upprörd), medan L1-tjejerna aldrig överstiger 12,5% i spannet upprörd. 
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Figur 12 Hur ofta svär du? (kön) 

 

I Figur 13 nedan syns den fördelning som mer eller mindre är gemensam för de i föregående stycket 

nämnda svordomarna, alltså tönt, skit, kuk, fitta och fuck. 

 

 

Figur 13 Attityder till "knulla" 

 

Attityderna till de svordomar som fortsättningsvis kommer att redovisas kan sägas utgöra anomalier från 

det annars dominerande mönster som uppdagats ovan. I Figur 14 är svarsalternativet mycket upprörd 

överrepresenterat bland tjejerna där både L2 och L1 har en svarsfrekvens på över 40%. Killarna däremot 

ligger båda under 20%. 

 

 

Figur 14 Attityder till "slyna" 

L2 man (n=20) L2 kvinna (n=12) L1 man (n=11) L1 kvinna (n=24)

Dagligen 40.0% 41.7% 72.7% 79.2%

Några gånger i veckan 15.0% 8.3% 18.2% 16.7%

Några gånger i månaden 20.0% 33.3% 0.0% 4.2%

Några gånger per år 25.0% 16.7% 0.0% 0.0%

Aldrig 0.0% 0.0% 9.1% 0.0%
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Ganska upprörd 15.0% 0.0% 9.1% 8.3%

Lite upprörd 10.0% 16.7% 27.3% 16.7%

Bryr mig något 30.0% 0.0% 18.2% 20.8%

Bryr mig inte 10.0% 8.3% 45.5% 37.5%
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L2 man (n=15) L2 kvinna (n=10) L1 man (n=11) L1 kvinna (n=24)

Mycket upprörd 15.0% 41.7% 18.2% 45.8%

Ganska upprörd 5.0% 8.3% 18.2% 20.8%

Lite upprörd 15.0% 16.7% 18.2% 16.7%

Bryr mig något 25.0% 8.3% 9.1% 12.5%

Bryr mig inte 15.0% 8.3% 36.4% 4.2%
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I Figur 15 redovisas attityderna till ordet neger. Likt föregående ord är tjejerna även här 

överrepresenterade med en svarsfrekvens om nästan 60% mycket upprörd, medan killarna har angett 

samma svarsalternativ 25% (L2) respektive 36,4% (L1).  

 

 

Figur 15 Attityder till "neger" 

 

I Figur 16 återfinns respondenternas attityder till ordet missfoster. Här är det störst skillnad mellan 

tjejerna i L2 respektive L1. Bland tjejerna i L1 uppger 41,7% att ordet gör dem mycket upprörda, och 

totalt uppger 79% av dem att de befinner sig inom omfånget upprörd. Bland tjejerna i L2 däremot har 

ingen uppgett att de blir mycket upprörd. Endast en tredjedel säger sig vara lite eller ganska upprörd. 

 

 

Figur 16 Attityder till "missfoster" 

 
Attityderna till homo som redovisas i Figur 17 är ett exempel där i synnerhet L2-killarna uppger att de 

blir mer upprörda än tjejerna. Även fler av L1-killarna säger sig vara inom omfånget upprörd än vad 

tjejerna inom samma språkbakgrundsgrupp säger sig vara. 

L2 man L2 kvinna L1 man L1 kvinna

Mycket upprörd 25.0% 58.3% 36.4% 58.3%

Ganska upprörd 25.0% 0.0% 0.0% 4.2%

Lite upprörd 10.0% 33.3% 0.0% 8.3%

Bryr mig något 0.0% 0.0% 0.0% 4.2%

Bryr mig inte 30.0% 8.3% 63.6% 25.0%
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Mycket upprörd 20.0% 0.0% 9.1% 41.7%

Ganska upprörd 0.0% 16.7% 18.2% 25.0%

Lite upprörd 15.0% 16.7% 18.2% 12.5%

Bryr mig något 10.0% 16.7% 0.0% 8.3%

Bryr mig inte 30.0% 33.3% 54.5% 12.5%
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Figur 17 Attityder till "homo" 

 

Bög, Figur 18, är ytterligare ett exempel där killarna blir mer upprörda än tjejerna inom samma 

språkbakgrundsgrupp, i synnerhet L2-killarna där 65% placerar sig inom omfånget upprörd, vilket är 

att jämföra med 41,6% av L2-tjejerna. Bland L1-kvinnorna är det fler som rör sin inom omfånget 

upprörd, men procentandelen mycket upprörda är marginellt fler bland L1-killarna.  

 

 

Figur 18 Attityder till "bög" 

5.5 Bristande reliabilitet bland resultat 
Det finns en tydlig skillnad mellan attityderna till svordomarna inom gruppen L1 kvinna. Denna grupp 

består av 13 tjejer som går samhälle och 11 tjejer som går vård och omsorg. Om vi tittar på attityderna 

till ordet hora, Figur 19, bland tjejerna som går samhälle ser vi att en klar majoritet (9 av 13) uppger att 

ordet gör dem mycket upprörda, medan en majoritet bland tjejerna som går vård och omsorg uppger 

bryr mig inte (5 av 11) eller lite upprörd (3 av 11). Den markanta diskrepansen av attityder mellan 

informanternas program är något jag menar bidrar till bristande reliabilitet eftersom urvalet är så litet. 

Detta exempel synliggör rimligheten i att ifrågasätta representativiteten för L1-kvinnor generellt hos 

såväl tjejerna som går samhälle som tjejerna som går vård och omsorg, något som även kan vara talande 

för undersökningen som helhet. 

 

L2 man (n=17) L2 kvinna (n=11) L1 man (n=11) L1 kvinna (n=24)

Mycket upprörd 25.0% 16.7% 9.1% 12.5%

Ganska upprörd 15.0% 8.3% 36.4% 4.2%

Lite upprörd 10.0% 25.0% 9.1% 16.7%

Bryr mig något 5.0% 8.3% 9.1% 25.0%

Bryr mig inte 30.0% 33.3% 36.4% 41.7%
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Lite upprörd 5.0% 8.3% 9.1% 16.7%

Bryr mig något 10.0% 16.7% 9.1% 12.5%

Bryr mig inte 15.0% 41.7% 45.5% 33.3%
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Figur 19 Attityder till "hora"– L1 kvinna: Samhälle och Vård och omsorg 

 

Om man jämför L1 kvinna samhälle med L2 kvinna är de slående lika, medan L1 kvinna vård och omsorg 

mer liknar L1 man. Nedan i Figur 20 och Figur 21 följer två diagram där tjejerna från vård och omsorg 

utgör kategorin L1 kvinna i det första och tjejerna från samhälle utgör samma kategori i det andra. 

 

 

Figur 20 Attityder till "hora" – L1 kvinna Vård och omsorg 

 

Figur 21 Attityder till "hora" – L1 kvinna Samhälle 

  

Samhälle (n=13) Vård och omsorg (n=11)

Mycket upprörd 69.2% 36.4%

Ganska upprörd 7.7% 0.0%

Lite upprörd 0.0% 18.2%

Bryr mig något 7.7% 0.0%

Bryr mig inte 15.4% 45.5%
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Bryr mig inte 5.0% 8.3% 54.5% 45.5%
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Bryr mig något 0.0% 0.0% 0.0% 7.7%

Bryr mig inte 5.0% 8.3% 54.5% 15.4%
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6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer jag att utgå från den teoretiska bakgrunden för att diskutera resultaten. 

Diskussionen kommer följa frågeställningarnas ordning, vilken lyder: 

 

• Har andraspråkstalare av svenska en annan attityd till svenska svordomar/svordomar generellt än 

svenska modersmålstalare? 

• Varierar svordomarnas karaktär mellan språk? Hur? Varför? 

• Särhåller andraspråkstalaren sitt förstaspråk och dess kultur från sitt andraspråk och dess kultur? Det 

vill säga, är det mer eller mindre okej att svära på det ena eller det andra språket? 

• Är det vidare attitydskillnad mellan kön än mellan talare med olika modersmål? 

6.1 Skillnader och likheter mellan L2- och L1-talare 
De trender som framkommer under resultatdelen talar för att inställningen till svordomar och 

användningen av dem varierar mellan de som är modersmålstalare av svenska och de som har svenska 

som andraspråk. Bland L1-talarna uppger en klar majoritet att de svär dagligen, medan L2-talarna menar 

att de svär mindre frekvent. En av anledningarna till att L2-talarna är mer restriktiva i sitt svordomsbruk 

kanske kan härledas ur uppfattningar om svordomars syfte. Bland resultaten framgår att L2-talarna i 

högre utsträckning använder svordomar för att trycka ner andra än vad L1-talarna gör, medan L1-talarna 

i betydligt högre utsträckning använder svordomar för att lägga extra kraft i vad de säger eller att de svär 

efter att till exempel ha gjort illa sig. Viktigt att påpekar är att denna typ av diskrepans i enkätsvaren kan 

bottna i respondenternas tolkningar av enkätfrågorna och snarare tala mer för själva tolkningen än för 

det faktiska svordomsanvändandet. Resultaten visar alltså att L2-talarnas generella 

svordomsanvändning relativt L1-talarnas tycks föranledas av vad Andersson (1985) kallar för sociala 

motiv, medan L1-talarnas svordomsanvändning i större utsträckning än L2-talarnas tycks föranledas av 

språkliga motiv och psykologiska motiv. 

Att L2-talarna tycks bejaka svordomars mer smädande funktioner bekräftas ytterligare av deras 

rapporterade reaktioner på att bli svurna åt och uppfattningar om att det är fult att svära. Frågan Hur 

reagerar du på att bli svuren åt? redovisad i Figur 5 är en av de frågor som visar störst skillnad de två 

grupperna emellan. Zahras ord är inte nödvändigtvis representativa för L2-gruppen som helhet, men de 

kan ge en fingervisning om bakomliggande attitydskillnader. Hon säger: ”alltså det är ju grovare också 

för att det handlar om väldigt mycket respekt hos oss – vi har mycket respekt för varandra”. Zahra syftar 

främst till svordomsanvändning inom familjen och i synnerhet gentemot sin storebror som hon menar 

betyder mycket för dem. 

Temat respekt leder oss in på uppfattningen om svordomar i klassrummet. Figur 6 redovisar stora 

skillnader mellan L2 och L1 gällande huruvida det är viktigt att lärare och elever inte svär i klassrummet. 

Av de ackompanjerande kommentarerna till frågan som redovisas under resultatdelen intill Figur 6 

framgår dock, trots skillnaderna i svarsfrekvenserna mellan L1 och L2, att det råder någorlunda 

samstämmiga uppfattningar till svordomars relevans och implikationer i ett klassrum. Bakom 

kommentarerna återfinns gemensamma uppfattningar om lärarens professionella hållning, respekt 

gentemot varandra och vikten av ett positivt samtalsklimat. De mer eller mindre gemensamma 

uppfattningarna kan tyda på en viss allmängiltighet, att uppfattningarna mer eller mindre är närvarande 

på flertalet kulturella marknader (Bourdieu 1991). 

Efter analys av svarsdata med fokus på svordomars karaktär mellan språk kan ytterligare 

bakomliggande anledningar till variationer i attityder urskiljas. Hund är ett av de mest talande orden när 

det kommer till att belysa kulturella skillnader. Ett ord som inom den svenska kontexten skulle beskrivas 

av Andersson (1985) som neutralt/neutralt, det vill säga ett rent deskriptivt och icke-laddat ord. I Figur 

8 syns hur L2-talarna reagerar betydligt starkare på ordet medan L1-talarna i stort sett inte bryr sig. 

Många av L2-talarna har även uppgett att de i sin egen svordomsanvändning använder ord motsvarande 
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hund, djur, björn eller åsna. Denna typ av svordomsanvändning ligger i linje med Ljung (2007) som 

menar att det är särskilt vanligt i bland annat Asien. Användningen och uppfattningen av djur-relaterade 

ord som svordomar kan påstås vara ett konkret exempel på ett slags transfer från respondenternas 

modersmål, vilket innebär att ordets innebörd och funktion förs över från modersmålet till andraspråket. 

Modersmålets påverkan på andraspråket leder oss in på kopplingen mellan språket och känslorna, 

och inflytandet från den kultur inom vilken man växte upp leder oss in på vad Bourdieu (1991) kallar 

för habitus. Om en kultur kraftigt fördömer och tabubelägger vissa typer av språkbruk kommer detta 

ristas in i habitus och således i känslan för språket. Resultaten antyder att motiven till att svära kan vara 

mer jämnt fördelade mellan psykologiska, språkliga och sociala motiv på den svenskspråkiga 

marknaden än andra marknader eftersom funktionen att förolämpa någon genom bruket av svordomar 

inte är lika tydlig för L1-talarna som för L2-talarna, och det är inte lika självklart för L2-talarna att 

förstärka yttranden med hjälp av invektiv som det är för L1-talarna. I en kultur där svärande kraftigt 

fördöms är det möjligt att tonvikten förskjuts till att övervägande handla om dess kränkande funktioner 

eftersom minsta förekomst av svordomar anses stötande. 

Samtliga intervjuade menade att det kändes grövre att svära på sitt modersmål, vilket endera kunde 

resultera i att de svor på modersmålet för att i högre utsträckning få kontakt med känslor, eller att de 

kunde svära på ett andraspråk för att i högre utsträckning distansera sig från känslor. Det bekräftar 

tidigare forskning (Altarriba 2014; Bond & Lai 1986: Dewaele 2010; Gonzalez-Reigosa 1976) om att 

språkets koppling till känslor är som starkast till det först inlärda språket. Däremot måste resultaten från 

enkäten problematiseras med spjärn mot detta fenomen; överlag reagerar L2-talarna starkare även på de 

svenska svordomarna än vad L1-talarna gör. En enkel förklaringen till detta är att L1-talarna av svenska 

generellt kan ha en liberal hållning till okvädningsord, medan människor från andra länder kan bära med 

sig mer rigida inställningar till sådant språk. Exempelvis menar Zahra att det ”handlar om väldigt mycket 

respekt hos oss – vi har mycket respekt för varandra”, vilket kan tala för en uppfattning om att svensk 

kultur inte präglas av samma hänsyn gentemot varandra. Amir påstår emellertid att han svär ofta. Detta 

eftersom det är en del av ”typ såhära hälsingemålet liksom”. Amir, som är en av dem som börjat bekanta 

sig med det svenska språket senast av enkätrespondenterna, visar en förmåga att snabbt anpassa sig efter 

nya kulturella marknader. Han umgås med svenska vänner och menar att svordomarna kommer 

automatiskt. Khalil undviker till viss del de svenska svordomarna. Han menar att han inte kan använda 

dem med precision och att användningen av orden ofta blir ett för stort risktagande. Om han däremot 

befinner sig bland svensktalande vänner så svär han också på svenska, vilket sker automatiskt. Han 

uttrycker det som att det känns lugnare efter att man har varit riktigt arg om den han svurit åt förstått 

ordet och att svordomen utan att bli förstådd förlorar sin effekt. Samtliga intervjuade vittnar om denna 

automatiska förmåga att anpassa språket efter språklig kontext. Zahra ger ytterligare exempel på hur hon 

anpassar svärandet på svenska och kurdiska med familjen, eller kurdiska, turkiska och svenska med 

vänner beroende på deras språkliga bakgrund. Chi menar att han svär bäst på vietnamesiska, men vid de 

tillfällen han umgås med svensktalande vänner svär han på svenska. Samtliga intervjuade upplever att 

svordomarna i modersmålet är de kraftigaste. 

Intervjuerna tyder på att det finns en strävan efter kommunikativ klarhet, att samtalspartners förstår 

vad man säger, något som för det mesta tycks avgöra vilket språk som för stunden känns bäst att svära 

på. Vikten av att göra sig förstådd tycks alltså väga tyngre än vikten av ordens känslomässiga resonans; 

de använder alltså inte en svordom på modersmålet bara för att den känns kraftigare än svordomen på 

andraspråket, den svordom som motparten begriper. Detta bekräftar de resultat som Gonzales-Reigosa 

(1976), Bond och Lai (1986) och Dewaele (2010) redogör såtillvida att svordomarnas koppling till 

känslor är starkare till modersmålet än till andraspråket. Däremot föranleder denna koppling sällan valet 

av språk att svära på, vilket i synnerhet avgörs av den sociala kontexten. 

Strävan efter att göra sig förstådd kan även vara en möjlig förklaring till varför engelska utgör den 

största andelen av de språk L2-talarna säger sig svära på allra helst. Ett språk såväl L2-talare som L1-

talare förutsätts kunna. Att störst andel L2-talare säger sig helst svära på engelska säger dock inte 

nödvändigtvis något om vilket språk de faktiskt svär på mest. Men om en majoritet av L2-talarna 

verkligen svär mest på engelska så är det en företeelse som går på tvärs med de resultat Regen (2015) 

redovisar. Regens metod att mäta de mest frekvent använda svordomarna kan emellertid anses mer 

tillförlitlig än den som använts för att generera de resultat jag hänvisar till i denna uppsats. Hon bad 
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nämligen sina respondenter lista de första fem svordomar de kom att tänka på istället för att be dem ange 

det språk de helst svor på, något som å andra sidan kan ha en styrande effekt på svaren. Detta eftersom 

svenskformulerade frågor logiskt leder till att respondenterna anger svenska svordomar. De intervjuer 

jag genomfört bekräftar trots allt Regens resultat av den anledning att den svenska kontexten är frekvent 

förekommande i respondenternas vardag och det är kontexten som i stort styr språkvalet, något jag 

diskuterar vidare i följande stycke.  

Av respondenternas svar att döma verkar deras befintliga kulturella kapital (Bourdieu 1991) spela in 

i huruvida de känner sig bekväma med att svära i den givna kontexten, och om vännerna svär anammas 

denna typ av kulturellt kapital mer eller mindre reflexmässigt. Men samtidigt bär L2-talarna med sig 

sedan tidigare införlivat kapital i habitus. Antagligen ställs de uppfattningar och värderingar som där 

inryms inför en omvälvning i och med mötet med en ny kultur, en kultur som eventuellt skiljer sig från 

den tidigare. En implikation av att det genom detta möte införlivas nytt kulturellt kapital skulle kunna 

vara ett slags utvecklad marknadskompetens, en breddad språklig repertoar, som möjliggör ökad 

förmåga att navigera i bruket av svordomar beroende på kontext. Till exempel: när man är hemma med 

föräldrarna förhåller man sig till svordomar i enlighet med de normer som där råder, dito när man umgås 

med sina vänner med annan kulturell bakgrund. Val av språkform sker alltså, som Andersson (1985) 

påpekar, utifrån faktorer som samtalspartner, ämne och sammanhang. Resultaten antyder emellertid att 

L2-talarna generellt sett har en försiktigare hållning till användningen av svordomar och att de över lag 

reagerar starkare vid förekomster av sådana ord än vad L1-talarna gör, oavsett om de befinner sig i en 

kontext med mer liberal inställning till sådant språkbruk. 

6.2 Tolkningar av kulturellt särpräglade ord 

En intressant iakttagelse i och med denna studie, som dock skulle behöva underbyggas med ytterligare 

insamling av data, är huruvida bristande kulturellt kapital kan resultera i en form av hypertolkning av 

invektiv. Det jag menar med hypertolkning är att man i tolkningen av ett ord tillskriver det kraftigare 

innebörd än vad det generellt har på den rådande marknaden. Detta är något jag misstänker har hänt med 

ordet bajspackare, Figur 9. Det är ett ovanligt ord vilket jag antar få, om ens någon, av L2-talarna 

bekantat sig med innan. En signifikant majoritet av L1-talarna, 60%, säger sig inte bry sig om ordet och 

det finns endast en förekomst av någon som säger sig bli mycket upprörd. Andelen mycket upprörda 

bland L2-talarna uppgår till 60% av vilka 31% säger sig bli mycket upprörda. Min tes är att ordet är 

skenbart kraftigare för L2-talarna, antagligen på grund av förledet bajs som förser ordet med en vulgär 

yta. Sammansättningen bajspackare kanske rentav får en komisk klang i den inföddes öron. 

Även det motsatta förhållandet förekommer, det vill säga att ord som den ena gruppen reagerar 

kraftigt på blir förbisedda av den andra; att tolkningen av ett ord som kraftfullt i stort uteblir. Av ordet 

missfoster, Figur 16, säger sig inte en enda av tjejerna i L2-gruppen bli mycket upprörd, till skillnad från 

tjejerna i L1-gruppen där andelen mycket upprörda uppgår till 41,7%. Resultatet är uppseendeväckande 

av den anledning att L2-kvinnorna över lag är de som i övrigt har en tendens att reagera som kraftigast 

på svordomar. Antagligen kan denna diskrepans härledas ur individens bristande kulturella kapital inom 
den kulturella marknad där ordet är som mest tabubelagt. 

I likhet med föregående finns diskrepans i graden av upprördhet mellan L2- och L1-talarna gällande 

ordet hund, Figur 8. Att likna någon vid djur med syfte att kränka är, som tidigare påpekats, inget utbrett 

fenomen i det svenska språket till skillnad från många andra språk (Ljung 2007). Här saknar L1-talarna 

det kulturella kapital som föranleder upprördhet vid förekomsten av ordet hund vilket syns i resultatet. 

Antagligen är det ett ord som av dem används rent deskriptivt och neutralt i samtal om just hundar. 

6.3 Kön kontra språkbakgrund 

Eftersom uppsatsen i huvudsak fokuserar språkbakgrund anläggs inget genusperspektiv. Uppsatsen 

söker med andra ord inte förklara skillnader könen emellan, utan kön utgör endast en komparativ 

parameter mot bakgrund av tidigare uppsatser på temat svordomar. Andersson och Ådahl (2009) har 

anlagt ett genusperspektiv, och medan de kom fram till att kön i högre utsträckning förutsåg skillnader 
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i attityder till svordomar än vad etnicitet gjorde, kommer jag fram till motsatsen. Inom vardera 

språkbakgrundsgrupp förekommer dock skillnader i linje med Andersson och Ådahls resultat, det vill 

säga att männen tenderar svära mer, samt reagera mer lättvindigt på förekomster av svordomar än vad 

kvinnorna gör. 

Det finns dock undantag från detta mönster. De upprörda reaktionerna på ordet homo, Figur 17, och 

ordet bög, Figur 18, är kraftigt överrepresenterade av L2-killarna vilket kan påstås blottlägga skillnader 

i habitus gentemot L1-killarna, som säger sig bli mindre upprörda av ordet bög än vad L1-tjejerna säger 

sig bli. Det kulturella kapital som återfinns inom respektive språkbakgrundsgrupp kan antas spegla de 

attityder till homosexualitet som återfinns på olika kulturella marknader. Även om homo och bög är ord 

som riktas mot män sticker inte L1-killarnas reaktioner ut i relation till tjejernas. Resultatet från 

attityderna till ordet slyna, ett ord som syftar till kvinnor, visar däremot en mer överensstämmande 

upprördhet mellan L2- och L1-tjejerna. 

Dessa resultat kan tyda på hur attityderna till ordet slyna speglar ett mer allmängiltigt tabu som 

sträcker sig över kulturella marknader, medan attityderna till ordet bög å andra sidan indikerar att det 

råder viss diskrepans mellan graden av tabubeläggning kring homosexualitet kulturella marknader 

emellan. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Med spjärn mot undersökningen i denna uppsats skulle det vara intressant att bredda 

respondentunderlaget för att öka generaliserbarhet och tillförlitlighet i resultaten. Det skulle även öka 

möjligheterna att addera och undersöka fler parametrars inverkan på attityderna till svordomar. Man kan 

exempelvis undersöka huruvida attityder skiljer sig beroende på respondenternas olika modersmål och 

vidare fördjupa sig i vad eventuella skillnader beror på. En annan parameter kan vara språkkunskap, en 

parameter som dock kan vara svår att operationalisera.  

Ett annat intressant angreppssätt skulle kunna bestå i en kvalitativ fördjupning med etnografisk 

framtoning där ungdomarnas faktiska bruk av svordomar analyseras. 

7 Slutsatser 

Undersökningen antyder att införlivat eller brist på vad Bourdieu (1991) kallar för kulturellt kapital har 

en avgörande roll i deltagarnas attityder till svordomar. Detta syns i resultaten i form av att L2-talarna 

har en mer avvisande inställning till svordomar generellt, och svenska svordomar i synnerhet (eftersom 

det är språket som avhandlats i uppsatsen), än vad L1-talarna har. Redan införlivat kulturellt kapital 

antas föranleda attityder till svordomar, medan brist på kulturellt kapital antas föranleda en försiktig 

inställning till svordomar i andra språk än modersmålet. Båda dessa kapitalallokeringar kan vara orsak 

till skillnader i L2-talarnas inställning till svordomar kontra L1-talarnas.  

Undersökningen bekräftar tidigare forskning gällande ordens kopplingar till känslor där tidigt inlärda 

språk har en starkare känslomässig resonans än senare inlärda språk. Detta fenomen kan också föranleda 

svårigheter i att känna av nyanser i bruket av svordomar vilket kan försvåra en precis användning av 

begreppen. Variationer i begreppsprecision kan påstås åskådliggöras i diskrepansen mellan L1- och L2-

talarnas grad av upprördhet visavi sällsynta svordomar i enkäten där L2-talarnas tolkning av ordet som 

stötande endera uteblir eller förstärks. Det finns även en tendens att ord som upplevs som stötande på 

andra språkliga marknader än just den svenska inte uppfattas som invektiv av modersmålstalare av 

svenska. Däri återfinns kulturella skillnader mellan vissa svordomars karaktär. 

Känslomässig resonans visar sig inte heller vara av högre prioritet i val av språk när det kommer till 

att svära än vad en sorts kommunikativ klarhet har, det vill säga det är viktigare att svordomen är 

begriplig för mottagare än att svordomen är formulerad i det språk som svarar starkast mot avsändarens 

egna känslor. 
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Deltagarna i undersökningen kan i stort särhålla svordomarna kulturer emellan, även om det 

förekommer en del interferenser från den kultur inom vilken deltagaren har vuxit upp i. Detta syns dels 

i attityderna till svordomar över lag och dels i särskilt kulturellt präglade svordomar som är vanligare 

inom den ena kulturen och ovanligare inom den andra. 

Huruvida det är mer eller mindre okej att svära på det ena eller på det andra språket är svårt att säga, 

men resultaten tyder på att L2-talarna är mer återhållsamma i sin svordomsanvändning, samt reagerar 

kraftigare på sådant språkbruk. 

Gällande kön reagerar kvinnorna inom vardera språkbakgrundsgrupp generellt starkast på svordomar 

relativt männen, men i övrigt tycks språkbakgrund i högre grad förutse skillnader i attityder till 

svordomar.  
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