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ABSTRACT 
 
The increase of bullying in school effects me in the function of teacher. This subject is 
important for the whole of society. The idea for this study was shaped by thoughts on the 
ongoing school bullying debate where adolescents' use of four letter words is discussed 
widely. Certain people in the debate suggest that the harsh expressions have lost their abusive 
meanings for teenagers and hence are used to a greater extent. The aim of this work is, among 
other things, to study the use of four letter words and words with a sexual denotation in 
relation to the degree of offence the words in question are causing. 
 
The study is based on a questionnaire that was undertaken in a school in Östergötland. The 
survey reached 283 pupils, 141 boys and 136 girls in grades seven to nine. The questions 
requested the common view of the pupils on bullying/sexual harassment and also the personal 
relation to these phenomena and the pupils’ possible participation in these. Pupils were asked 
to write down four letter words or words with a sexual denotation that are used in the context 
of bullying/sexual harassment. The majority of the questions dealt with the use of such words 
in different situations and in different places during the everyday life of the adolescent. The 
study requested the opinion of the adolescents on whether the degree of offence (in using the 
words in question) can be perceived differently by both users and recipients and if that would 
be the case, in what context. 
 
According to the results that have been accounted for, the use of offensive words is prevailing 
in the context of bullying; the spreading of rumours and physical contact are found further 
down. Some eight percent of the pupils say that they have felt bullied/sexually harassed every 
day. Five percent have been bullying or harassing somebody on a daily basis. These results 
super-seed the average in Swedish schools (Skolverket 2002). "The-boy-of-the-same-age" is 
most likely to bully. Among the victims there is no clearly visible pattern, but girls make up a 
small majority in this particular school. Forty-nine percent of the pupils use the words most 
often in school, in comparison to the 38% who use it during their time off and the 13 % who 
use it at home. The offensive words are most frequently used in the corridors of the school. 
Most pupils agree that their parents interfere to a greater extent than other adults when they 
hear the words in question. In total about 40 words have been presented by the pupils. The 
most frequent words have been analysed quantitatively and separately for every grade. Pupils 
in all age groups are aware of the degree of offence in the various four letter words. About 
50% of the pupils say that the same word can have a bigger or a smaller degree of offence due 
to the situation of usage. In general, both girls and boys say that four letter words and sexually 
denoted words are used to greater extent against girls. 
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SAMMANFATTNING 
 
Den ökade mobbningen i skolan berör mig som lärare och är ett väldigt aktuellt ämne för hela 
samhället. Idén till denna studie formades med hjälp av tankar kring den aktuella 
mobbningsdebatten där barnens och ungdomarnas sexualiserade och grova språkbruk 
diskuteras brett. Vissa debattörer menar att de grova orden har mist sin kränkande betydelse 
för ungdomar och därmed används i allt större utsträckning. Detta arbetes huvudsyfte var 
bland annat att undersöka användningen av könsord och ord med könsanknytning i 
förhållande till ordens kränkningsgrad. 
 
Studien är baserad på en enkätundersökning. Enkäten nådde 283 elever, varav 141 var pojkar 
och 136 flickor i år 7-9. Enkätens frågor undersökte elevernas allmänna inställning till 
mobbning/sexuella trakasserier, samt den personliga relationen till dessa företeelser och 
eventuellt deltagande i dem. Vidare uppmanades elever att skriva ner könsord eller ord med 
könsanknytning som används vid mobbning/sexuella trakasserier. Största delen av frågorna 
handlade om dessa ords användning i olika situationer och på olika platser i ungdomarnas 
vardag. Elevernas åsikt efterfrågades angående huruvida kränkningsgraden av könsord kan 
upplevas annorlunda (och i så fall i vilket sammanhang) både av användare och mottagare.  
 
Enligt de redovisade resultaten är användning av kränkande ord i mobbningssammanhang 
mest förekommande, före ryktesspridning och fysisk kontakt. Åtta procent av alla eleverna 
anser sig ha känt sig mobbade/sexuellt trakasserade dagligen. Fem procent har mobbat eller 
utsatt någon för sexuella trakasserier varje dag. Dessa resultat ligger över riksnivån 
(Skolverket 2002). Flickor och pojkar anser att de har blivit utsatta för mobbning/sexuella 
trakasserier av jämnåriga pojkar. Bland de utsatta finns inget tydligt mönster, men en liten 
övervikt för flickor förekommer. Fyrtionio procent av eleverna använder sig av kränkande ord 
oftast i skolan i jämförelse med 38% på fritiden och 13% i hemmet. De kränkande orden 
används mest i skolans korridor. De flesta elever är överens om att deras föräldrar ingriper i 
större utsträckning än andra vuxna då de hör ifrågavarande ord. Totalt sett har ett fyrtiotal ord 
presenterats av eleverna. De mest frekventa orden har analyserats kvantitativt och separat för 
respektive år. Eleverna i alla åldrar är medvetna om de grova ordens kränkningsgrad. Ungefär 
hälften av alla svarande anger att samma ord kan ha större eller mindre kränkningsgrad 
beroende på situationen i vilken orden används. De situationer som fick fler elevröster kan 
sammanfattas med följande citat hämtade ur elevernas svar: “om man är med kompisar då tar 
man det med ett skämt”, “ibland säger någon ett ord till mig, jag tar det på skämt, men om 
någon jag inte känner säger nåt, då blir jag skitförbannad.” Både flickor och pojkar anser 
generellt sett att könsord används i större utsträckning mot flickor. 
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BAKGRUND 
 
Regeringens skärpta synsätt på sexuella trakasserier/könsmobbning i skolan gav mig hösten 
2002 en idé om att undersöka förekomsten av sådana företeelser samt mobbning på en skola i 
Östergötland. I JämOs handbok mot könsmobbning i skolan läser jag: 
 
” Många lärare har sagt till oss att ‘orden betyder egentligen ingenting’, eller eftersom 
flickorna också säger hora till varandra så har språket mist sin verkan’. Det är omöjligt att 
veta i hur hög grad det kränkande språkbruket är ett uttryck för rent språkliga förändringar, 
eller om tillmälena speglar verkliga förändringar när det gäller fördomar, förtryck och 
maktanspråk mellan könen.” (sid. 27) 
 
Det som verkade intressant för mig som språklärare var att finna de ord som används 
nedsättande, fastställa huruvida de är kränkande ur könshänseende, samt känna eleverna på 
pulsen om ordens betydelseglidning i vissa sammanhang. 
 
Innan rektorn hade uttalat sig positivt om studien hade jag gjort ett förarbete inför enkätens 
frågeformulering, då jag bland annat hade samtalat med lärare. Den allmänna uppfattningen 
var att: "visst förekommer det mobbning, men eleverna här är i regel ganska snälla mot 
varandra". I Läroplan för grundskolan, LPO94 (sid. 5) slår man fast att "ingen skall i skolan 
utsättas för mobbning.” Här sägs vidare att rektor har ansvar för att utveckla ett särskilt 
program för den enskilda skolan "för att motverka alla former av trakasserier och 
mobbning..." Den för studien aktuelle rektorn hade en entusiastisk inställning inför 
enkätundersökningen vilket vittnade om ett behov av ett konkret underlag för vidare 
förebyggande arbete vad gäller mobbning/sexuella trakasserier på skolan. Därför kartläggs i 
studien förekomsten av kränkande behandling i år 7-9 i varje klass för sig. Före 
enkätundersökningens genomförande avtalades med rektor att resultaten även skulle redovisas 
för skolan.  
 
 
SYFTE 
 
Jag vill med mitt arbete belysa språkliga aspekter av mobbning och sexuella trakasserier för 
att genom detta dra mitt strå till stacken vad gäller kunskap om dessa områden. Efter 
litteratursök och litteraturgenomgång har jag funnit att forskningen kring tabu-/könsord i 
skolan är begränsad. Denna studie finner sin relevans genom att den språkliga delen av 
mobbning/sexuella trakasserier behöver kartläggas i större utsträckning, vilket på sikt kan ge 
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bättre förståelse och ökad kunskap om mobbningsmekanismer och därmed bidra till att 
förebygga och motarbeta problemet. 
 
Studien av den språkliga delen av mobbning/sexuella trakasserier syftar till att undersöka 
användning könsord eller ord med könsanknytning som eleverna själv definierar i förhållande 
till ordens kränkningsgrad. Vidare undersöks om kränkande ord ändrar sin betydelse beroende 
på kontext. Studien vill kartlägga användningen av kränkande ord i olika åldrar, av olika kön, 
på olika konkreta platser i skolan, samt att utröna huruvida vuxna och elever ingriper då ord 
används.  
 
Ett annat syfte är att för skolans räkning ge större medvetenhet hos eleverna och lärarna. För 
elevernas del ger enkäten en stunds eftertanke och möjligtvis självrannsakan. Elevernas 
personliga erfarenhet efterfrågas, det vill säga vad de varit med om eller inte. Vidare är målet 
att ta reda på elevernas uppfattning om mobbning/sexuella trakasseriers förekomst på skolan i 
stort, samt i respektive klass. Ytterligare delmål är att mäta värderingar och attityder kring 
kränkande behandling som fenomen. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Arbetets huvudhypotes är följande: kränkningsgraden av könsord eller ord med 
könsanknytning som ofta förekommer vid mobbning/sexuella trakasserier i skolan är inte av 
betydelse, det vill säga eleverna använder orden utan att egentligen vara medvetna om deras 
kränkande värde.  
 
Vidare vill detta arbete besvara följande frågor: 
- Tycker elever att det sker en förändring av kränkande ords betydelse och i så fall i vilket 
sammanhang? 
- Använder pojkar och flickor i år 7-9 samma nedsättande uttryck? 
- Används orden i lika stor utsträckning mot pojkar som flickor? 
 
 
LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Definitioner 
Det är relevant för arbetet att ta upp begreppet mobbning med dess innebörd och definition. 
Den internationella forskningen på ämnet saknar en gemensam terminologi. Det finns flera 
definitioner av mobbning, men skillnaderna på dem är främst språkliga, vilket inte hindrar att 
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man har ett gemensamt perspektiv inom ämnet hos olika forskare. Med andra ord inriktas 
forskningen mot att undersöka samma företeelse. Dan Olweus (1986), pionjär inom området,  
definierar begreppet:  
 
”Mobbning kan definieras på följande sätt: det är mobbning när en eller flera individer 
upprepade gånger och över en tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 
individer.” (sid. 8) 
 
 Denna definition  inbegriper olika moment av fenomenet: en eller flera förövare, en eller 
flera utsatta personer, en aktiv negativ handling som pågår över en tid. Dessa delar finner man 
även i andra forskares definitioner. De flesta författare medtar endast fysiska och 
psykologiska handlingar (Baldry och Farrington, 1998; Batsche och Knoff, 1994; Limper, 
2000) men vissa uppehåller sig även vid sexuella (Batsche och Knoff, 1994) och negativa 
verbala handlingar (Baldry och Farrington, 1998) som aspekter av mobbning. Det som 
karakteriserar mobbning är att aktiviteten är olaglig eller strider mot samhällets normer och att 
det negativa syftet tenderar att bli ett mål i sig och att mobbarna får förstärkning av varandras 
beteende (Pikas, 1989). 
 
Inom området finner man könsmobbning som även kallas sexuella trakasserier. JämO (2000) 
baserar sin definition av könsmobbning på EU kommissionens handledning för att motverka 
sexuella trakasserier på arbetsplatserna och jämställdhetslagen §6 (1991:433) samt 
högskoleförordningen 1 kap §9 (1993:100):  
 
”Sexuella trakasserier eller könsmobbning handlar om beteende som får den drabbade att 
känna sig ‘kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods’. Det kan handla om glåpord, 
föraktfulla beteenden i ord eller handlingar eller direkta fysiska övergrepp.” (sid. 38) 
 
Både pojkar och flickor i skolan kan drabbas av könsmobbning, vilket bland annat tar sitt 
uttryck i att stämningen i klassen tillåter tilltal mot en person som ett könsobjekt, negativa 
kommentarer om kropp eller utseende, ifrågasättande av individens sexualitet utifrån den 
heterosexuella normen eller traditionella synen på manen och kvinnan.  
 
Omfattning av mobbning 
Att jämföra omfattningen av mobbning i olika studier kan verka vara svårt eftersom det inte 
finns en bestämd gemensam definition över språkgränserna. Forskningen kring barnmobbning 
på 1980-talet (Olweus 1986) redovisar att det genomsnittliga antalet mobbade barn på 
högstadiet är 5,63%. Mobbningen är högre på lågstadiet, 11.42%. Däremot är antalet mobbare 
stabilt över årskurserna och uppgår bland flickor 3.06% och hos pojkar 9,84%. Denna 
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undersökning genomfördes i Sverige och Norge och omfattade 17 000 elever i 60 respektive 
140 000 elever i 715 skolor i årskurs 2-10.  
 
I en liknande undersökning som genomfördes i slutet av 1990-talet ingick 150 000 i årskurs  
1-9 (Olweus 2000) varvid mobbningens omfattning gav att 9% kände sig mobbade och 7% 
var mobbare. Skolverkets senaste två undersökningar bland elever i år 7-9 och inom 
gymnasieskolan visar stigande siffror: 4% av de tillfrågade eleverna angav att de kände sig 
mobbade år 2000 och 6% år 2002. I sistnämnda undersökningen anser sig pojkarna vara mest 
utsatta. Samma siffra för år 7-9 är enligt Kaltiala-Heino (2000) 3-10%. I sina undersökningar 
använder Skolverket begreppet ”kränkande behandling” som egentligen är större än begreppet 
mobbning, men ändå ser man en liknande omfattning i deras resultat i jämförelse med andra 
presenterade studier. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att omfattningen av 
mobbning har ökat sedan 1980-talet enligt här redovisade arbeten.  
 
Platsen för mobbning 
Mobbning förekommer oftast inom skolan och inte på vägen till eller från densamma. Olweus 
hävdar att: ”skolan är alltså utan tvivel det ställe där mobbning försiggår” (1994). De platser 
där mobbning ofta förekommer är dåligt övervakade av vuxna. Enligt Colvin (1998) inträffar 
de flesta mobbningsincidenter utanför klassrummet. 
 
Direkt och indirekt mobbning 
Enligt Höistad (1994) är mobbningen tredelad: den är psykisk, verbal och fysisk. Dessa 
begrepp går in i varandra vilket medför att den som blivit utsatt för verbala och fysiska 
angrepp även lider psykiskt. Ett annat sätt att analysera området är att indela det i direkt och 
indirekt mobbning. Direkt mobbning uppenbarar sig i öppna attacker ansikte mot ansikte, som 
exempelvis sparkar, slag, verbala angrepp i form av hot och förolämpningar. Pojkar använder 
sig oftast mera av fysisk kraft och det direkta mobbningssättet. Indirekt mobbning visar sig 
genom ryktesspridning, lögner om någon och medvetet uteslutande, utfrysning av en individ 
från gruppen (Owens, Shute, Slee 2000, 2001; Baldry 1998; Borg 1999). Flickor använder sig 
av en annan sorts aggression än pojkar. Det dolda sättet att tala bakom ryggen och exkludera 
kamrater från gruppen tillhör flickors agerande i större utsträckning. Både pojkar och flickor 
använder sig av indirekt mobbning, men det tycks mest höra till flickors beteende (Owens, 
Shute, Slee 2000, 2001).  
 
Mobbningskonsekvenser 
Mobbningens konsekvenser är mycket varierande och kan anta de mest dramatiska former 
från emotionell stress, förlust av självkänsla, rädsla, oro till depression, stressrelaterade 
psykosomatiska problem och i värsta fall självmord (Rigby, Slee 1999). ”Orden är värst för de 
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sitter kvar länge, dom gör djupare skada. Ett blåmärke hade jag gärna stått ut med om jag 
sluppit alla ord”, säger en flicka som varit utsatt för mobbning (Lundvall, Madison 2002,    
sid. 28). Detta understryker vad vissa studier säger om att flickor drabbas av starkare 
emotionell stress än pojkar vid fall av indirekt mobbning (Crick, Grotpeter 1995).  
 
Svordomar och tabuord 
I Magnus Ljungs bok Om svordomar som utkom första gången 1984 läser man: 
 
”I jämförelse med många andra språk är svenskan mycket sparsam med användning av 
sexuella termer: visserligen finner man både kuk, fitta och andra liknande ord som skällsord, 
men skällsorden är den kategori som är minst institutionaliserad och som ligger närmast det 
vanliga språket. Användning av både kuk och fitta är begränsad till personer, och någon 
motsvarighet till den centrala plats som knulla har i många språks svordomar finns inte i 
svenskan.” (sid. 39) 
 
Användningen av svordomar har olika motiv. Ljung menar att genom att använda svordomar 
får man kontroll över omvärlden, vilket har en social funktion liksom att den kan förstärka 
samhörighetskänslan i en grupp och utmärka grupptillhörighet för individer. Bruk av 
tabubelagda ord kan ha en rent språklig funktion då ordets konventionella betydelse sätts ur 
spel och antar emotionell form eller ger uttryck för frustration. Exempelvis kan skit som i 
vanliga fall står för avföring rymma känslan av att allt har gått snett i ett förstärkande utrop. 
Tabubelagda ord kan användas för att förstärka andra ords negativa betydelse, jämför: det var 
äckligt/jävligt äckligt/skitäckligt. Ljungs definitioner av användningskategorier gällande 
svordomar överensstämmer med Andersson (1985) och Montagu (2001).    
 
Ur ett samhällsperspektiv 
I sin bok The Anatomy of Swearing (2001) analyserar Ashley Montagu svärandet genom olika 
kulturer och epoker med början vid slutet av femtonhundratalet. De tabubelagda ord som 
träder fram genom olika litteratur varierar beroende på religiösa och politiska förändringar i 
samhällsstrukturen och kulturella brytpunkter. Svärandets utveckling har även hängt samman 
med människans ekonomiska och naturvetenskapliga framgångar. I det nutida samhället kan 
man se olika förhållningssätt vad gäller bruket av tabuord. För det första är det officiella 
statliga media som bland annat står för rapportering av nyheter, kulturförmedling, det som 
kallas public service. Här används ett relativt stort mått av självcensur, både i Sverige och 
andra länder. Det finns flera exempel på att massmedial censur kan spela en viktig roll i ett 
politiskt sammanhang. Detta visas tydligt i följande exempel: i forna Jugoslavien projicerades 
en nidbild av fienden genom den liberalisering av censuren vad gällde fiendens uttalanden i 
media. Fienden använde grovt språk i TV och radio, medan de egna styrkornas soldaters 
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språkbruk var censurerat. Samma fenomen förekom i engelsk media under andra världskriget 
(Nezmah 1996). Den andra riktningen i massmedia företräds av den marknadsstyrda 
nöjesbranschen som ger tillgång till film, musik, pornografi, underhållnings-TV, kvälls- och 
nöjespress och sist men inte minst internetsidor med varierande kvalitet och innehåll. Inom 
dessa domäner finner man det mest varierande bruket av tabuord och svordomar (Tengborn 
1999).  
 
Finns det kulturella skillnader? 
Det är svårt att ta bort den förolämpande funktionen från en svordom eller ett tabuord som 
någon använder vid tilltal av en annan person. Här kan man tala om skällsord, till vilka inte 
enbart svordomar hör. ”Alla dessa ord har vissa gemensamma egenskaper som är 
karakteristiska för skällsord: dels måste de beteckna något negativt, dels måste de vara 
graderbara, dvs det måste vara möjligt att svara mot beteckningen i mer eller mindre hög 
grad” (Ljung 1986, sid. 41). Svordomar används i nedvärderande syfte vid utskällning eller 
förolämpning av någon annan. Svordomar är ett bra sätt att vinna över någon annan när man 
är arg (Andersson 1985). Vilka ord som används i förolämpande syfte är kulturellt betingat, 
men det finns även personbunden variation. I individualistiska kulturer tillämpas mest 
skällsord som betecknar sexualaktivitet, könsorgan och ord som nedvärderar intelligens. En 
studie undersökte användningen av skällsord i tre olika orter i Italien. Den gamla italienska 
kulturen som kvarlever i landets södra del präglas av kollektivism där familjen har stor 
betydelse. En av orterna som ingick i undersökningen låg i denna del. Resultatet gav att där 
dominerade uttryck för incest, exempelvis: ”mammaknullare”,  samt förolämpningar som 
inbegrep både individen och  dess anhöriga, till exempel: ”både du och din pappa är bög.” I 
den kollektivistiska kulturen förolämpas med andra ord kärnan i samhällsstrukturen (Semin, 
Rubini 1990).  
 
Ur ett grupperspektiv 
Anna-Britta Stenström har undersökt användning av svordomar och tabuord hos engelska 
tonåringar. Enligt undersökningens resultat använder ungdomarna primärt ord som är 
relaterade till sex och supande. Svärandet har en social funktion hos tonåringar, bland annat 
för att etablera en gruppidentitet (Stenström 1995). Kristy Anina Beers Fagersten diskuterar 
begreppet ”svordomsparadox” då ordens kränkningsgrad minskar beroende på social kontext. 
Svärandet mellan individer i en social grupp fyller inte nödvändigtvis den förolämpande 
funktionen, snarare tvärtom, det blir en del av gruppspråket. Studiens resultat belyser även 
skillnader på valet av skällsord mellan könen och olika raser (Beers Fagersten 2001). Dessa 
resultat finner stöd hos de svenska författarna om att: ”Det finns ett starkt samband mellan 
socialt svärande och gruppsammanhållning, något som ju också är välkänt från ungdomsgäng, 
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militärlivet och liknande situationer” (Ljung 1986) och även att olika grupperingar har sina 
egna jargonger och egna språk (Andersson 1985). 
 
Finns det könsskillnader? 
 Att språket mellan män och kvinnor, pojkar och flickor skiljer sig är allmänt vedertaget. Stöd 
till detta påstående finner man bland annat i rapporten från ASLA:s nordiska symposium 
(Gunnarsson, Liberg 1991). Frågan är om det finns skillnader mellan könen vid användning 
av tabuord. Historiskt sett  påstås det att kvinnan har gråtit för att ge uttryck för sin frustration 
medan mannen har svurit, men detta är på inget sätt biologiskt betingat utan bundet till de 
kulturellt förutbestämda mans- och kvinnorollerna i samhället (Montagu 2001). Montagu och 
Ljung refererar till en och samma studie, ”Patterns of Swearing” (Ross 1960). I denna studie 
analyseras bland annat sociala aspekter av svärandet som studerades under en brittisk 
polarexpedition. Man kan säga att även om det finns olika mönster i mäns och kvinnors 
användning av tabuord påverkas bruket bland båda könen av andra faktorer:  
 
”When a medium swearer (female) spent two days with a heavy swearer (male), the swearing 
rates of both increased. But when the same female spent two weeks with a medium swearer 
(male), all swearing soon ceased, probably, suggests Dr. Ross, because the latter two needed 
the facilitative effect of a heavy swearer or a larger audience.” (Montagu 2001, sid. 88) 
 
Montagu fortsätter sitt resonemang om sociala contra könsaspekter i sammanhanget och tar 
upp prostituerade kvinnors svärande. Han tycker att det är intressant att prostituerade kvinnor 
är kända för sitt sällan förekommande gråtande och sitt frekventa bruk av svordomar som 
utlopp för känslor.  
 
På sjuttiotalet ansågs det som en styrka hos kvinnor när de frångick talspråksnormen och 
använde sig av svordomar (Taylor 1977). Nuförtiden svär tjejer lika mycket som pojkar, 
enligt Stenström (1995), men använder svagare uttryck. Kathryn M Ryan (1998) har 
undersökt sambandet mellan uppkomsten av våld, sexuell aggression och verbal kränkning 
under uppvaktande träffar mellan yngre män och kvinnor. Studien visade att verbal kränkning 
förutspådde både fysisk och sexuell aggression hos båda könen. Myten att det är harmlöst att 
använda sig av kränkande ord för att släppa på aggressioner visar sig enligt Warren Shibles 
(1992) analys vara motsägelsefull: aggression i språklig form är inte heller det ofarligt. 
Slutsatsen man kan dra av detta är att konsekvensen av en användning av kränkande uttryck 
kan vara en annan sorts aggression, exempelvis fysisk eller sexuell. 
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Ökad sexualisering av språk 
”Ungas språk bruk har blivit mer sexualiserat” påstår Camilla Tengborn (1999) efter att ha 
intervjuat vuxna som arbetar med barn i åldrarna 7-16 år och samtalat med barnen individuellt 
och i grupp. Hon resonerar kring olika sociala faktorer som har inverkan på att sexuttryck 
flyter in i det vardagliga språket. Massmedias oavbrutna inflytande, vuxnas bristande 
engagemang och föräldrars tidsbrist medför att ungdomarna saknar goda språkliga förebilder i 
sin närmiljö. Barnens ökade insyn i sexualitet, åtföljd av mångas tidiga sexuella debut bidrar 
till  samtalsämnen med sexinnehåll. Den ökade klyftan mellan olika samhällsklasser, samt den 
ökade brutaliteten och kriminaliteten i samhället medför nya influenser i språket. Allt detta 
förändrar språket och barns och ungdomars språk är mest känsligt för förändringar. 
 
 
METOD 
 
Enkätundersökningen genomfördes på en F-9 skola. Målgruppen var alla elever i årskurserna 
7-9. Efter rektors godkännande delades enkäten ut till alla ungdomar under en och samma dag 
på klassföreståndartiden. Instruktionen som föregick enkätens ifyllande förmedlades genom 
respektive klassföreståndare; den uppmanade eleverna att arbeta individuellt, samvetsgrant 
och noggrant.  
 
Enkätuppbyggnad 
Arbetets underlag utgörs av enkäten (bilaga 1), som består av 32 frågor, vars innehåll kan 
delas i tre grupper. Fråga ett till fyra ingår i grupp ett som syftar till att undersöka 
förekomsten av mobbning/sexuella trakasserier på den aktuella skolan, samt ta reda på om 
barnen tycker att diskussionen om ämnet är viktig. Fråga fem till tolv ingår i grupp två som 
efterfrågar den individuella relationen till mobbning/sexuella trakasserier. Fråga elva och tolv 
undersöker individens syn på förekomsten och upplevelsen av olika mobbningsföreteelser, 
såsom oönskad och kränkande fysisk kontakt, användning av förolämpande och kränkande 
ord, samt ryktesspridning. Den tredje och största gruppen av frågor handlar om könsord eller 
ord med könsanknytning som används vid mobbning/sexuella trakasserier. Eleverna 
uppmanades att själva definiera och gradera ord efter deras kränkningsgrad. Vidare 
efterfrågades användningsfrekvensen av dessa ord, och var de används, samt om någon 
ingriper då orden används. Slutligen tillfrågades eleverna om det fanns sammanhang då de 
kränkande orden kunde upplevas annorlunda eller mindre kränkande. Frågornas utformning 
baserades bland annat på Skolverkets enkätstudie (Skolverket, 2002), för att kunna jämföra de 
egna resultaten vad gäller mobbningsförekomst med undersökningsresultaten på riksnivå. 
Vidare inspiration till frågeformuleringarna uppkom ur litteraturgenomgång om mobbning i 
skolan.  



 13

Bearbetning av enkätens orddel 
I fråga tretton ombads eleverna att skriva ner könsord eller ord med könsanknytning som 
används vid mobbning/sexuella trakasserier. Dessutom skulle eleverna gradera ord efter 
kränkningsgrad inom de tre följande kategorierna: mest kränkande, något mindre kränkande 
och minst kränkande/neutralt. I följande två enkätfrågor skulle eleverna ange tre av ovan 
nämnda ord som används mest mot pojkar respektive flickor. Orden som eleverna 
presenterade i enkätfråga 13-15 utgör kvalitativa data som analyserades kvantitativt enligt 
följande beskrivning. Alla ord tilldelades en poäng med varje elevröst. I enlighet med 
undersökningens hypotes antogs att antalet elever som skulle placera samma ord inom de tre 
ovannämnda kategorierna vore ungefär lika många, det vill säga att det inte skulle föreligga 
någon skillnad mellan kategorierna. Eftersom eleverna även angav andra ord än könsord 
formulerades flera grupper av ord (för detaljerad redovisning se resultatdelen, sid 24, tabell  
2-10). Ordens poäng räknades ihop separat för pojkar och flickor, samt årskursvis. Orden ur 
könsordsgruppen, som fick fem eller fler poäng, valdes därefter till vidare bearbetning. De ord 
som fick färre än fem poäng uteslöts eftersom de ansågs mer eller mindre originella eller 
personbundna. För att kunna bevisa arbetets huvudhypotes (att ordens kränkningsgrad inte har 
betydelse vid användning) formulerades en stödhypotes där antagandet är att den summa 
poäng motsvarande kategorien ”mest kränkande” är samma som summan poäng i 
kategorierna ”något mindre kränkande” och ”minst kränkande/neutrala”. Det antal ord som 
fick fem eller fler poäng i olika pojk- och flickgrupper var olika. De varierade mellan sju och 
tolv stycken. För att kunna göra en jämviktsbedömning av poängförflyttning emellan 
kategorierna i olika pojk- och flickgrupper tilldelades kategorien ”mest kränkande” ord värdet 
100%. Därefter jämfördes den procentuella ändringen av poäng mellan grupper. Även 
summan poäng i kategorierna ”mot pojkar” och ”mot flickor” ställdes gentemot samma 
ursprungliga 100% värde.  
 
Under arbetets gång visade det sig att metoden hade vissa brister, vilket kan ha givit 
oförväntad inverkan på resultatet. Metodkritik med avseende på resultat diskuteras utförligt i 
diskussionen. 
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RESULTAT 
 
Om mobbning 
Enkäten som låg till grund för undersökningen har besvarats av 283 elever, varav 141 pojkar 
och 136 flickor ifrån år 7-9. Sex elever har besvarat alla frågor i enkäten, men valt att inte 
ange pojke eller flicka, det vill säga velat vara helt anonyma. Dessa anonyma svar inkluderas i 
statistiken i följande redovisning. Alla frågor har inte besvarats av alla elever. 
Medelsvarsfrekvens var 92%. Årskurs åtta hade lägst svarstal (87%) år sju och nio hade båda 
95%. Den språkliga delen av enkäten fick minst antal svar (90% svarfrekvens).  
 
Tabell 1. Fördelning av besvarade enkäter över kön och år. 
 

 Pojkar Flickor Anonyma Totalt 
år 7 60 55 4 119 
år 8 38 33 1 72 
år 9 43 48 1 92 

Totalt 141 136 6 283 
 

Tabell ett presenterar fördelning av besvarade enkäter över kön och år. 95% av alla elever 

tycker att det är viktigt att diskutera mobbning och sexuella trakasserier. 45% av alla elever 

anser att det förekommer mobbning/sexuella trakasserier på skolan (figur 1). I år 7 tycker fler 

pojkar än flickor att sådana företeelser förekommer på skolan. I år 8 och år 9 tyckte flickor 

med ca 30% majoritet att detta förekommer (figur 2). För att möta skolans önskemål 

analyserades fråga 3 separat efter förekomst av mobbning i respektive klass. En utförlig 

redovisning finns i bilaga 2. Olika klasser har svarat med stor variation på frågan om det 

förekommer mobbning i klassen. Enligt presenterade data kan man inte se något generellt 

mönster över årskurserna.  
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 Figur 2. Procentuell fördelning mellan pojkar och 

flickor i år 7-9 som svarat jakande på frågan: tycker 
du att mobbning/sexuella trakasserier förekommer i 
din skola? 

Figur 1. Procentuell fördelning av alla svar (pojkar, 
flickor och anonyma svar) på frågan: tycker du att 
mobbning/sexuella trakasserier förekommer i din 
skola? 
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Figur 3. Svarsfördelning på frågan: hur ofta kommer du i kontakt med mobbning/sexuella trakasserier? 

 

 

Nio procent av alla elever kommer i kontakt med mobbning varje dag, 23 % 1-2 gånger varje 
vecka, resten möter det mer sällan (figur 3). På frågan: ”har du själv blivit utsatt för 
mobbning/sexuella trakasserier?” svarar 33% jakande (figur 4), medan 19% svarar att de  
själva har mobbat eller deltagit i sexuella trakasserier (figur 5). 
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Av de som deltagit i mobbning eller sexuella trakasserier är fler pojkar än flickor 
representerade (figur 7). Bland dem som har blivit utsatta är könsfördelningen betydligt 

Figur 5. Procentuell fördelning av alla svar (pojkar, 
flickor och anonyma svar) på frågan: har du någon 
gång själv mobbat eller deltagit i sexuella 
trakasserier? 

Figur 4. Procentuell fördelning av alla svar (pojkar, 
flickor och anonyma svar) på frågan: har du blivit 
utsatt för mobbning/sexuella trakasserier? 
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jämnare. I år 7 och år 8 finns endast några procents övervikt för pojkar. I år 9 dominerar 
andelen flickor som anser sig utsatta med 12% (figur 6). 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Å7 Å8 Å9

%
 ja

-s
va

r

pojkar 
flickor

0

5

10

15

20

25

30

Å7 Å8 Å9

%
 ja

-s
va

r

pojkar 
flickor

 
 

 

 

 
 

varje dag
8%

1-2ggr/v
14%

ngn gng/mån
16%

ännu mer 
sällan
62%

varje dag
5% 1-2ggr/v

11%

ngn gng/mån
19%

ännu mer 
sällan
65%

 
 
 
 
 
 

Andelen elever som anser sig mobbade/sexuellt trakasserade dagligen under denna termin är 
8%. Fem procent deltar själva i detta. Flertalet anger att det förekommer mer sällan än någon 
gång i månaden (figur 8,9). Generellt sett är mobbaren en jämnårig pojke. Jämnåriga flickor 

Figur 7. Procentuellt antal pojkar och flickor i år 7-9 
som svarat jakande på frågan: har du någon gång 
själv mobbat eller deltagit i sexuella trakasserier? 

Figur 6. Procentuellt antal pojkar och flickor i år 7-9 
som svarat jakande på frågan: har du blivit utsatt för 
mobbning/sexuella trakasserier? 

Figur 9. Svarsfördelning på frågan: under denna 
termin har jag mobbat/sexuellt trakasserat någon. 

Figur 8. Svarsfördelning på frågan: under denna 
termin har jag känt mig mobbad/sexuellt trakasserad.
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mobbar mest flickor. I år 9 anger 10% att de blivit utsatta för mobbning/sexuella trakasserier 
av en vuxen. För år 7 och år 8 är det endast 3% (figur 10, 11).  
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I enkäten definieras mobbning/sexuella trakasserier som: oönskad och kränkande fysisk 
kontakt, användning av förolämpande ord mot en person, oönskad spridning av rykten om en 
person. Figur 12 illustrerar fördelning av de tre företeelserna grundat på förekomst och 
psykisk påfrestning. Alla tre anses av eleverna i stort sett vara lika psykiskt påfrestande 
medan det som förekommer oftast är användning av förolämpande ord vid mobbning och 
sexuella trakasserier. 
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Figur 12. Svarsfördelning på frågan: vilket mobbningssätt förekommer oftast och upplevs mest psykiskt 
påfrestande? 
 

Figur 11. Svarsfördelning på frågan: jag har mobbat/ 
deltagit i sexuella trakasserier av. 

Figur 10. Svarsfördelning på frågan: jag har känt mig 
mobbad/sexuellt trakasserad av. 
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Figur 13. Svarsfördelning på frågan: vilket mobbningssätt upplevs mest psykiskt påfrestande. Presenteras 
separat för pojkar och flickor. 
 

Fyrtioen procent av pojkarna i undersökningen verkar uppleva ord som mest psykiskt 
påfrestande medan antalet flickor är 30%. Flickorna däremot tycker att ryktesspridning som 
en del i indirekt mobbning är värst (figur 13). 
 
Om könsord och dess användning 
Trots att enkäten uppmanade eleverna att ange könsord eller ord med könsanknytning 
inbegrep deras svar en mängd andra svordomar och tabuord som även används som skällsord. 
Orsaken till detta diskuteras senare. Alla ord granskades och grupperades efter dess innebörd i 
de fyra följande grupperna: könsord, utseende/beteende, intelligens/utveckling, övriga. De 
sista tre grupperna presenteras i tabell 5, 7, 9. För att underlätta granskning fördes vissa 
närbesläktade ord samman under ett huvudord (tabell 6, 8, 10).  
 
Ordgrupp ”könsord” analyserades vidare. Tabell 2, 3, 4 presenterar alla könsord och ord med 
könsanknytning  som eleverna angav i respektive år. I tabellerna kan man överblicka 
fördelningen mellan pojkars och flickors ord på vänster respektive höger sida om mitten.  
Antalet ord i varje årsgrupp minskar med stigande ålder: 45 ord i år 7, 40 och 39 ord i år 8 
respektive år 9. Det antal ord som valdes till kvantitativ analys var 15 ord för år 7, 11 ord för 
både år 8 och 9. Sex ord är gemensamma för alla år: bitch, bög, fitta, hora, kuk, lebb. Fyra 
ord är gemensamma för alla pojkar: bög, fitta, hora, kuk och sex ord är  de samma för alla 
flickor: bitch, bög, fitta, hora, kuk, lebb, slampa. Vidare tilldelades varje ord en poäng per 
elevröst. Om man jämför de mest använda orden för pojkar och flickor inom samma år ser 
man en större överensstämmelse i de äldre årsgrupperna. I år 7 har endast sex ord av femton 
fem eller flest röster hos de båda könen, medan det i år 8 motsvarar sex av elva och i år 9 sju 
av elva. Med andra ord använder pojkar och flickor i år 8 och 9 samma ord i mycket större 
utsträckning. 
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Vid vidare analys exkluderades orden som fick färre än fem poäng. Summan av resterande 
ords poäng räknades ihop separat för pojkar och flickor i respektive årskurs. Med hypotesen 
som utgångspunkt för analys av ordgrupper antogs följande stödhypotes: den summa poäng 
motsvarande kategorien ”mest kränkande” är samma som summan poäng i kategorierna 
”mindre och minst kränkande”. Med andra ord: om ordens kränkningsgrad inte skulle ha 
betydelse vid användning skulle antalet elevröster vara lika stor i varje kategori. Det antal ord 
som fick fem eller fler poäng i olika pojk- och flickgrupper är olika och varierar mellan sju 
och tolv. För att kunna göra en jämviktsbedömning av poängförflyttning emellan kategorierna 
i olika pojk- och flickgrupper tilldelades kategorien ”mest kränkande” ord värdet 100%. För 
att kunna illustrera det ännu tydligare (se tabell 2): summan 64 poäng i kategorien pojkar-
”mest kränkande” tilldelades ett värde av 100 %. Summan av kategorien ”mindre kränkande” 
är 30 vilket motsvarar 47% av 64, dvs antalet elever som placerar orden i kategorien ”mindre 
kränkande” har minskat till ungefär hälften. För att kunna jämföra i vilken utsträckning 
samma ord, som fick fler än fem poäng, används mot pojkar och flickor ställdes dess totala 
summa gentemot samma ursprungliga 100% värde (tabell 2, 3, 4). Figur 14 presenterar 
poängförflyttning mellan de tidigare nämnda kategorierna, samt visar användningen av 
könsord gentemot pojkar och flickor i respektive årskurs.  
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Figur 14. Poängförflyttning mellan olika kategorier som orden blev indelade i enkätfråga 13-14. Kategorierna 
betecknades med mest, mindre och minst kränkande. Summan av antalet röster i kategorien mest kränkande 
tilldelades värdet 100% i respektive kön och årskurs. Figuren presenterar jämförelse av poängförflyttning för 
respektive kön och årskurs separat och det procentuella antalet poäng som motsvarar frågan: vilka ord används  
mest mot pojkar respektive flickor.  
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De flesta eleverna anser att de mest kränkande orden inte tillhör kategorien mindre eller minst 
kränkande, vilket vederlägger studiens hypotes. Mindre än hälften av eleverna placerar de 
mest kränkande orden i kategorien ”mindre kränkande”. Både flickor och pojkar tycker 
generellt sett att könsord används i större utsträckning mot flickor.  
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Figur 15. Svarsfördelning på frågan: var använder du oftast de mest eller något mindre kränkande orden? 

 
 
Fyrtionio procent av eleverna använder oftast de aktuella orden i skolan (figur 15). På fritiden 
och i hemmet används orden i mindre utsträckning. Enligt figur 16 tycker sig individen 
använda könsord själv betydligt mer sällan än vad andra elever gör. 
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Figur 16. Svarsfördelning på frågan: hur ofta du själv och andra elever använder de mest kränkande eller något 
mindre kränkande orden i skolan? 
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På frågan: ”var i skolan använder du de ord som anses vara mest eller något mindre 
kränkande?” anger majoriteten att korridoren är den platsen. Samma resultat gäller för den 
egna ordanvändningen som för andras (figur 17).  
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Figur 17. Svarsfördelning på frågan: var i skolan används orden som du tycker är mest eller något mindre 
kränkande. 

 
 
Enligt figur 18 och 19 svarar 71% av eleverna att de aldrig själva använder de kränkande 
orden i närvaro av vuxen på skolan. 4% tycker att andra elever ofta använder orden i närvaro 
av vuxen och 74% tycker att andra elever ibland använder sådana ord i vuxens närvaro på 
skolan. 
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Figur 19. Procentuell fördelning av svar på frågan: 
använder andra elever de mest kränkande eller något 
mindre kränkande orden i närvaro av vuxen på 
skolan?

Figur 18. Procentuell fördelning av svar på frågan: 
använder du de mest kränkande eller något mindre 
kränkande orden i närvaro av vuxen på skolan? 
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Figur 20 beskriver hur ofta föräldrar, andra vuxna, elever, individen själv som har svarat på 
frågan, ingriper vid en situation då kränkande ord används. 
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Figur 20. Svarsfördelning på frågan: hur ofta ingriper respektive person när den hör att de mest eller något 
mindre kränkande ord används? 
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Figur 21. Svarsfördelning på frågan: tycker du att orden som du anser vara mest eller något mindre kränkande 
kan upplevas annorlunda beroende på vilket sammanhang de används? 
 

 
Enligt figur 21 är andelen flickor och pojkar, som har medgivit att de kränkande orden  kan 
upplevas annorlunda beroende på sammanhang, ungefär lika stora.  
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Fler flickor än pojkar har dock valt att lämna frågan obesvarad. Antalet elever som vidare 
kunde precisera i vilket sammanhang en sådan förändring äger rum var ytterligare reducerat  
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coolt
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Antal svar

hur upplevs ordet för dig
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annan

 
Figur 22. Svarsfördelning på frågan: hur upplevs ordet som du anser vara mest eller något mindre kränkande 
beroende på sammanhang (för dig själv och den som ordet riktas emot)? 
 

 

till 67%. De situationer som eleverna angav som svar på fråga 32: Skriv ner tre 

tillfällen/sammanhang då du tycker att orden kan tyckas ändra sin betydelse, diskuteras 

utförligt i diskussionsdelen. Merparten tycker att orden upplevs annorlunda, men fortfarande 

kränkande både av användaren och mottagaren (figur 22). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      smickrande 
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TABELLER 
 
Tabell 2. Total data könsord år 7. Rader markerade med ljusgrå färg innehåller ord som har fått totalt 5 eller fler 
poäng. Summan anger de markerade ords sammanlagda antal poäng i respektive kolumn. Antal poäng i 
kolumnen ”mest kränkande” motsvarar 100% för pojkar och flickor separat.   
 

könsord år7
pojkar flickor

totalt mot mot minst mindre mest ord mest mindre minst mot mot totalt
flickor pojkar kränkande kränkande kränkande kränkande kränkande kränkande pojkar flickor

1 1 anus 3 3
5 1 1 2 1 arsel 1 1
9 4 1 4 balle 1 2 3
2 2 bimbo 1 1
3 2 1 bitch 2 1 2 10 15
2 1 1 blatte 0
68 42 7 19 bög 4 6 32 1 43
1 1 dick 0
67 40 5 6 16 fitta 12 5 2 35 54
0 fittslickare 2 2
2 2 fjolla 1 6 7
1 1 fnask 0
1 1 fuck 0
1 1 homosexuell 0
65 44 3 18 hora 23 1 35 59
0 horbock 1 1
1 1 horunge 0
0 hål 2 2 4
2 1 1 knulla 0
42 1 28 1 5 7 kuk 1 3 19 23
3 3 kukhuvudet 1 4 5
2 1 1 kuksugare 2 4 5 11
9 6 2 1 lebb 1 1 3 5
0 luder 3 3 6
1 1 mamma lover 0
3 2 1 ollon 2 4 6
1 1 penis 0
1 1 pippare 0
1 1 pippa 0
1 1 pungunge 1 1
6 4 1 1 pung 0
2 2 rumpa 0
1 1 runkapa 0
1 1 rövhål 0
1 1 silikonbröst 0
1 1 slida 0
8 2 2 2 2 snopp 0
1 1 snorre 0
3 2 1 slampa 6 6 12
0 stjärt 2 2
2 1 1 slyna 3 1 1 5
0 subba 4 4
0 tafsare 1 1
1 1 trans 0
2 2 tutte 0

summa 92 86 7 30 64 55 22 2 67 105 summa
% 143 134 11 47 100 100 40 4 122 191 %  
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Tabell 3. Total data könsord år 8. Rader markerade med ljusgrå färg innehåller ord som har fått totalt 5 eller fler 
poäng. Summan anger de markerade ords sammanlagda antal poäng i respektive kolumn. Antal poäng i 
kolumnen ”mest kränkande” motsvarar 100% för pojkar och flickor separat.  
 

könsord år8
pojkar flickor

totalt mot mot minst mindre mest ord mest mindre minst mot mot totalt
flickor pojkar kränkande kränkande kränkande kränkande kränkande kränkande pojkar flickor

1 1 arsle 0
9 6 2 1 balle 0
0 bimbo 2 1 3
7 4 1 2 bitch 5 3 8
0 bock 1 1 2
0 bröst 0
38 25 3 10 bög 4 3 1 25 33
1 1 dildo 0
39 27 2 1 2 7 fitta 16 5 2 23 46
0 fjolla 2 5 2 3 6 18
0 fnask 1 1
1 1 homo 0
40 24 16 hora 23 1 1 25 50
1 1 horunge 0
1 1 jag tar dig bakifrån 0
33 1 23 1 3 5 kuk 1 1 15 17
2 2 kukhuvudet 3 3
4 1 2 1 kuksugare 2 4 6
1 1 kåtgris 0
4 3 1 kärring 2 1 3
4 4 lebb 2 1 1 5 9
2 1 1 luder 1 1 2
0 madrass 1 1 2
1 1 mammaknullare 0
0 mutta 1 1
1 1 ollon 0
1 1 pappaknullare 0
2 1 1 penis 0
2 1 1 pulla 0
3 2 1 pung 0
1 1 rumpa 0
3 2 1 röv 1 1 2
0 rövknullare 1 1
1 1 rövslickare 0
8 5 3 slampa 4 1 5 10
0 slida 1 1
2 1 1 slyna 0
1 1 spånis 0
1 1 subba 5 1 3 9
0 tafsare 1 2

summa 61 56 4 10 43 57 24 5 50 70 summa
% 142 130 7 30 100 100 42 9 88 123 %
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Tabell 4. Total data könsord år 9. Rader markerade med ljusgrå färg innehåller ord som har fått totalt 5 eller fler 
poäng. Summan anger de markerade ords sammanlagda antal poäng i respektive kolumn. Antal poäng i 
kolumnen ”mest kränkande” motsvarar 100% för pojkar och flickor separat.   
 

könsord år9  
pojkar flickor

totalt mot mot minst mindre mest ord mest mindre minst mot mot totalt
flickor pojkar kränkande kränkande kränkande kränkande kränkande kränkande pojkar flickor

1 1 arsel 2 2
8 3 4 1 balle 0
0 billig 1 1
4 3 1 bitch 6 4 10
0 blatte 1 2 3
1 1 bröstvårta 0
53 30 2 5 16 bög 10 4 1 41 1 57
1 1 fikus 1 1
45 26 4 1 14 fitta 22 7 2 2 43 76
4 2 1 1 fjolla 2 5 1 3 11
1 1 flata 1 1
2 1 1 fnask 1 1 2
1 1 homo 0
49 28 3 18 hora 34 1 1 43 79
1 1 hålpitt 0
0 knulla 1 1
18 11 1 1 5 kuk 1 2 1 14 18
7 6 1 kukhuvudet 1 1 3 5
4 3 1 kuksugare 1 2 3
1 1 kärring 3 3
5 3 2 lebb 1 2 3
6 3 2 1 luder 8 1 8 17
0 madrass 1 1
1 1 moderkaka 0
0 ollon 2 2
2 1 1 penishuvud 0
0 pulla 1 1
2 2 pung 0
1 1 runkpojke 0
2 1 1 snopp 0
1 1 snoppfoting 0
9 6 2 1 slampa 10 7 17
2 1 1 slida 0
1 1 stjärt 0
2 1 1 slyna 1 2 1 4
2 1 1 subba 1 1 2
1 1 torsk 0
1 1 trans 0
1 1 tutte 0

summa 69 55 3 15 58 88 27 5 61 109 summa
% 119 95 5 26 100 100 31 6 69 124 %  
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Tabell 5. Total data övriga ord år 7.  
 

u tseen d e , b eteen d e  år7
p o jka r flicko r

to ta lt m o t m o t m in s t m in d re m est o rd m est m in d re m in s t m o t m o t to ta lt
flicko r p o jka r krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e p o jkar flicko r

3 1 1 1 fe t 2 2
1 1 fu l 1 1 1 3
1 1 tjock is 1 2 1 4
2 1 1 nörd 1 1
1 1 fjan t 0
0 k lan t 1 1
1 1 k lum p 0
1 1 knubb is 0
0 m es 1 1
0 sp ink is 2 2
5 1 3 1 tön t 1 1 2

in te llig en s , u tv eck lin g  å r7
p o jka r flicko r

to ta lt m o t m o t m in s t m in d re m est o rd m est m in d re m in s t m o t m o t to ta lt
flicko r p o jka r krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e p o jkar flicko r

3 1 2 cp 1 4 2 1 8
11 9 2 dum 1 7 8
1 1 freak 0

11 1 1 2 6 1 id io t 7 5 2 1 15
2 2 knäpp is 1 1 2
0 m iffo 1 1
1 1 m iss fos te r 0
0 nö t 1 1
0 p lugghäs t 1 1
8 1 5 2 pucko 1 5 6
2 1 1 s tö rd 2 1 3
1 1 säm s t 0
1 1 trögo 1 1

ö v rig a  å r7
p o jka r flicko r

to ta lt m o t m o t m in s t m in d re m est o rd m est m in d re m in s t m o t m o t to ta lt
flicko r p o jka r krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e p o jkar flicko r

1 1 apö ra 0
1 1 bananp locka re 0
0 feg is 1 1
2 1 1 g ris 1 1 2
0 gubbe 1 1
0 gubb jäve l 2 2
0 jag  ha ta r d ig 1 1
4 1 2 1 jäve l 2 2
1 1 jäv la  sno runge 0
0 k ax ig 1 1
1 1 k ossa 0
1 1 lilla  p lu tt 0
0 m o je 1 1
1 1 neger 2 2
1 1 nazis t 0
0 sk its töve l 1 1
1 1 sk itunge 0
2 1 1 sva rtska lle 0
0 ung jäve l 1 1
1 1 tom te 0

 
 
 
Tabell 6. Total data år 7. Till höger i tabellen, i det vita fältet, anges ord med liknande betydelse. Av alla 
närbesläktade ord togs en representant fram. De representativa orden användes för resultatbearbetningen och 
anges i tabell 2 och 5. I denna tabell finns de representativa orden i det grå markerade fältet till vänster. 
 
ord inklusionsspektra
anus analöppning
arsel arsle
blatte jävla blatte
bög bögjävel, gay
cp cp-störd
dick baby dick
dum dumhuvudet, dumsnut, dumming, korkhuvud, träskalle, fårskalle,dumbom
fet fetto
fitta jävla fitta, störd fitta, fittunge
hora jävla hora
horbock bock
idiot jävla idiot
knulla knulla apa, knulla morsa, fuck you, knullande häst
knäpp knäppis, knäppshuvud
kuk kukjävel, jävla kuk, kukfarbror, minikuk, kukolla, kukunge
kukhuvudet kukhuvud
lebb jävla lebb
pung pungskalle,pungrumpa
snopp minisnopp, elefantsnopp
spinkis spinker
stjärt framstjärt, bakstjärt
störd stördo
trögo trög  
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Tabell 7. Total data övriga ord år 8.  
 

u tseende , be teende  å r8
po jk a r flic ko r

to ta lt m o t m o t m in s t m ind re m es t o rd m es t m ind re m ins t m o t m o t to ta lt
f lic k o r po jk a r k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande po jka r flic k o r

1 1 b ig 0
4 1 1 2 fe t 1 1 1 3
3 3 fu l 0
2 1 1 tjock 2 2
1 1 snobb 0
1 1 tön t 1 1 2

in te lligens , u tveck ling  å r8
po jk a r flic ko r

to ta lt m o t m o t m in s t m ind re m es t o rd m es t m ind re m ins t m o t m o t to ta lt
f lic k o r po jk a r k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande po jka r flic k o r

2 2 cp 1 3 2 6
0 dam pba rn 1 1
5 3 2 dum 3 4 7
7 2 5 id io t 6 3 2 1 1
0 knäpp 1 1
1 1 m en ta l 0
1 1 m iss fos te r 0
1 1 m ongo 0
0 nö t 2 2
3 3 puck o 1 2 3
1 1 s tö rd 1 2 3
0 trö g 1 1
1 1 ä rth jä rna 1 1

övriga  å r8
po jk a r flic ko r

to ta lt m o t m o t m in s t m ind re m es t o rd m es t m ind re m ins t m o t m o t to ta lt
f lic k o r po jk a r k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande k ränk ande po jka r flic k o r

0 apa 1 1
1 1 d in  m a m m a 0
1 1 dubbe lhak a 0
0 fan  ta  d ig 1 1
1 1 fa ttig 0
0 fjo rtis 1 3 1 5
1 1 fåge l 0
0 har du  p rob lem ? 1 1
1 1 häxa 0
0 ig -ba rn 1 1
1 1 g ris 0
1 1 jose f 0
4 3 1 jäve l 2 2
0 lilla  sk it 1 1
1 1 lilla  sm åk ryp 0
1 1 lose r 0
3 1 2 m o je 1 1 2
2 1 1 m up 0
2 2 nege r 1 1
1 1 no lla 0
5 4 1 o ffe r 0
0 pro b le m b arn 1 1
1 1 s juk 0
1 1 sk it 0
2 2 sk itunge 0
2 1 1 svartsk a lle 1 1
2 2 sv in 1 1
0 sök  h jä lp 1 1
0 tu rk jäve l 1 1
1 1 ju ltom te 0

 
 
Tabell 8. Total data år 8. Till höger i tabellen, i det vita fältet, anges ord med liknande betydelse. Av alla 
närbesläktade ord togs en representant fram. De representativa orden användes för resultatbearbetningen och 
anges i tabell 3 och 7. I denna tabell finns de representativa orden i det grå markerade fältet till vänster. 
 
 
ord inklusionsspektra
balle jävla balle
bröst fina bröst
bög bögjävel, 
cp cp-barn, cp-unge
dum popskalle, dumhuvud, dumhuve, korkskalle, dumskalle, fårskalle, dumbom
fet fetto, fetknopp
fitta svullen fitta, fittjävel, fittlisa, jävla fitta, fittunge, knullfitta, fittknull
ful fyl frisyr
hora jävla hora, horjävel
jävel jävla
kuk jävlakuk, lille kuk, lillkuk, fetkuken, kukunge
kukhuvudet kukskalle
kuksugare sug kuk, 
kärring kärringjävel
lebb lebbjävel
neger negerjävel
pung pungkula
röv hängröv, rövjävel, pungröv
tjock tjockis
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Tabell 9. Total data övriga ord år 9.  
 

u tseen d e, b e teen d e  å r9
p o jkar flicko r

to ta lt m o t m o t m in st m in d re m est o rd m est m in d re m in st m o t m o t to ta lt
flicko r p o jkar krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e p o jkar flicko r

2 2 b iff 0
1 1 bu ffe l 0
3 1 2 fe t 1 1
1 1 fu l 1 1 1 3
2 2 tjock is 0
1 1 nö rd 3 3
0 sm örare 1 1
2 1 1 tön t 1 5 1 1 8

in te llig en s , u tv eck lin g  år9
p o jkar flicko r

to ta lt m o t m o t m in st m in d re m est o rd m est m in d re m in st m o t m o t to ta lt
flicko r p o jkar krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e p o jkar flicko r

4 1 3 cp 4 4
4 1 3 dum 1 4 5
1 1 då re 0

17 1 5 11 id io t 1 6 1 8
1 1 k nasbo ll 0
2 1 1 knäpp 2 2
0 m iffo 1 1
1 1 m ongo 0
8 5 2 1 pucko 1 1 2
0 s tö rd 1 3 4
0 säm st 0
2 2 trög 0

ö v rig a  år9
p o jkar flicko r

to ta lt m o t m o t m in st m in d re m est o rd m est m in d re m in st m o t m o t to ta lt
flicko r p o jkar krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e krän kan d e p o jkar flicko r

5 1 1 1 2 ba jsk o rv 0
2 2 d in  m orsa 0
1 1 fjo rtis 1 1 2
1 1 hobby 0
0 jäve l 1 1
1 1 jäv la  näsa 0
0 lillf isk 1 1
1 1 loser 0
2 2 m o je 0
0 nege r 1 1
1 1 n isse 0
0 no lla 1 1
2 1 1 pa jas 0
1 1 p lan ta 0
0 sk itunge 2 2
1 1 äck e l 3 3

 
 
 
 
Tabell 10. Total data år 9. Till höger i tabellen, i det vita fältet, anges ord med liknande betydelse. Av alla 
närbesläktade ord togs en representant fram. De representativa orden användes för resultatbearbetningen och 
anges i tabell 4 och 9. I denna tabell finns de representativa orden i det grå markerade fältet till vänster. 
 
 
ord inklusionsspektra
arsel snuskarsel
blatte blattejävel
bög bögjävel, bögarsle
dum dumhuvud, dummer
fet fetto
fitta jävla fitta, fittjävel, sladderfitta, fitthål
ful fulefan, fule
hora jävla hora, svennehora, fitthora, horjävel
idiot jävla idiot
knulla knulla din mamma
knäpp knäppis, knäppskalle
kuk kukolla, kukjävel
luder jävla luder
pung russinpung, pungnisse
äckel äcklig  
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DISKUSSION 
 

Reflexioner kring metod 
Tillvaron i skolan skall enligt skollagen (1 kap 2 §) upprätthållas i enlighet med 
grundläggande demokratiska värderingar:  
 
”Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.” 
 
Skolans värdegrund omfattar självklart både vuxna och ungdomar. I denna studie får läsaren 
ett perspektiv, eftersom arbetet endast belyser elevernas uppfattning om mobbning/sexuella 
trakasserier på den aktuella skolan. 
 
Att mobbning/sexuella trakasserier förekommer inom skolan är ingen nyhet. Enligt 
presenterade resultat anser sig åtta procent av eleverna ha känt sig mobbade/sexuellt 
trakasserade dagligen, medan fem procent har mobbat eller utsatt någon för sexuella 
trakasserier varje dag. Dessa procenttal ligger över riksnivån (Skolverket 2002). Enkäten 
definierar inte mobbning/sexuella trakasserier utan definitionen inbegrips i frågorna. 
Exempelvis på fråga sju: under denna termin har jag känt mig mobbad/sexuellt trakasserad, 
är svarsalternativ: varje dag, 1-2 ggr/vecka, någon gång/månad, ännu mer sällan. Har eleven 
svarat ”varje dag” eller ”1-2 ggr/vecka” är det per definition fråga om mobbning, eftersom 
mobbning, enligt flera författare bl. a Olweus (1986) ” äger rum upprepade gånger över en 
tid.” Det kan uppfattas både som styrka och svaghet i arbetet att eleverna inte får en färdig 
definition av begreppen. Styrkan är att de som svarar på enkäten inte blir styrda i 
granskningen av sina upplevelser. Samtidigt finner man troligtvis olika uppfattningar om vad 
mobbning är i ungdomarnas svar. Den aktuella skolan har inte några högriskegenskaper som 
gynnar mobbning, den ligger på en mindre ort och har ett lågt antal invandrarelever. Det 
förvånar att studien redovisar högre mobbningsfrekvens än Skolverkets rapport. Arbetet har 
dock inte ambitionen att dra några slutsatser om eventuella förklaringar till detta.  
  
Svarsfrekvensen i enkätundersökningen var hög. Enligt subjektiv bedömning har endast ett 
par elever givit oseriösa svar. Deras svar togs inte med i resultatbearbetningen. Den höga 
svarsfrekvensen kan relateras till att lärare var närvarande och gav instruktion i 
enkätförfarande, samt att ämnet intresserade ungdomarna, vilket förhoppningsvis födde 
reflektion och eventuell självrannsakan. Enkätens orddel fick lägst antal svar (90%), vilket 
kan ha att göra med att det var en för svår uppgift för vissa elever att skriva ner könsord/ord 
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med könsanknytning och vidare rangordna dem efter kränkningsgrad. Ett antal elever 
antecknade i marginalen att detta var svårt. Innan undersökningen ägde rum i skolan 
genomfördes ett pilottest av enkäten på två vuxna. Efter detta gjordes vissa justeringar men 
vissa problem kvarstod. På flera frågor (16, 17, 25, 26) om ordanvändning föll 
svarsalternativet ”aldrig” bort, där kvarstod alternativet ”mer sällan”.  Detta metodfel togs 
emot av en del elever (merparten av dem var flickor) med stor irritation, som om studien 
förutsatte att alla använder sig av kränkande ord. Oväntat gav detta misstag effekten att 
ungdomarna blev mer engagerade i  ämnet. Eleverna hade ytterligare svårigheter med att 
svara på frågor gällande huruvida de mest kränkande orden kan upplevas annorlunda 
beroende på dess kontext (fråga 30-32). Femtiotvå procent av hundra ansåg att orden ändrar 
sin betydelse beroende på sammanhang, dock valde 17% att inte besvara frågan (figur 21). 
Majoriteten var överens om att orden fortfarande var kränkande från både användarens och 
mottagarens perspektiv (figur 22). Antalet elever som kunde precisera vid vilka 
tillfällen/sammanhang orden kan tyckas ändra betydelse (fråga 32) var ytterligare reducerat 
till 67% av dem som svarat att orden ändrar sin betydelse.  
 
Tycker elever att det sker en förändring av kränkande ords betydelse? 
Arbetets titel: ”Jag fattar inte att man kan kalla ngn jävla hora på skämt” är ett citat av ett svar 
på fråga 32: ”Skriv ner tre tillfällen/sammanhang då du tycker att ordet kan tyckas ändra sin 
betydelse.” Bland ytterligare svar på denna fråga återges nedan vissa typiska citat i 
originalstavning. Det finns flera sammanhang då könsord eller ord med könsanknytning 
förändrar sin betydelse enligt eleverna. Det är vanligt att man använder orden skämtsamt i 
vänners lag: ”om man är med kompisar då tar man det på ett skämt.” Det visar sig också att 
ordens betydelse snabbt förändras ifall någon utom gruppen träder in med sådana uttryck: 
”ibland säger nån ett ord till mig, jag tar det på skämt, men om nån jag inte känner säger nåt 
då blir jag skitförbannad”. Detta ger att dessa uttryck kan inleda ett gräl som kan uttrycka sig i 
vidare upptrappning både verbalt och fysiskt. I vissa lägen kan en del ord men inte andra 
ändra sin betydelse, någon elev skriver att det: ”beror vad det är för ord”, vilket visar på att 
det inte bara beror på vem som uttalar ordet. När man kan ersätta en konventionell svordom 
med ett könsord är den ursprungliga betydelsen fjärmad uttrycket, till exempel: ”när man typ 
säger hora när nåt går fel det är ju ändå inte personligt.” De flesta eleverna angav att 
betydelseförändring sker i sammanhang: bland vänner och på skoj. Detta överensstämmer 
med flera författares uppfattning om att användandet av tabuord har en social funktion 
(Andersson 1985, Ljung 1986, Stenström 1995). 
 
Användande av förolämpande ord är det oftast förekommande mobbningssättet i skolan, före 
ryktesspridning och fysisk kontakt (figur 12). Studien understryker Colvins (1998) 
uppfattning att ungdomarna använder sig av den grova vokabulären i mobbningssammanhang 
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där vuxna inte är närvarande exempelvis i skolkorridorerna (figur 17). Mer än två tredjedelar 
säger att de aldrig använder sig av kränkande ord i vuxnas närvaro. Andra elever uppges 
använda sig av dessa ord i vuxens närvaro ibland (figur 18, 19). Av detta kan man sluta sig till 
att ungdomarna har viss social medvetenhet. De känner till de vuxnas språkliga normer 
gällande formella sammanhang och använder sig inte av grovt språk i vuxennärvaro på 
skolan, trots att de flesta av ungdomarna tycker att vuxna i skolan inte alltid ingriper (figur 
20). Vilken rätt har man som vuxen att förbjuda användningen av kränkande ord, när hälften 
av eleverna tycker att orden kan användas i flera sammanhang och då ha annan betydelse 
(figur 20, 21)? Ska ord som man dagligen översvämmas av i ”slaskmedia” (Tengborn 1999) 
motarbetas i skolan? Finns det effektiva verktyg i skolan för att kämpa emot den mediastyrda 
språkföroreningen? Detta är frågor som uppkommer när man reflekterar kring resultaten av 
studien.  
 
Använder pojkar och flickor i år 7-9 samma nedsättande uttryck? 
Det syns inga större skillnader mellan flickor och pojkar i fråga om att vara utsatt för 
mobbning, men den jämnårige pojken verkar mobba mest (figur 10, 11). Vad gäller 
könsskillnad i användning av könsord vid mobbningssammanhang ser man att pojkar och 
flickor i år 8 och 9 använder sig i mycket större utsträckning av samma ord än i år 7. Enligt 
Stenström (1995) har den moderna flickans språkbruk närmat sig pojkens vad gäller 
användningen av svordomar. Ungefär samma mönster framträder i den aktuella 
undersökningen. 
 
Används orden i lika stor utsträckning emot pojkar som flickor? 
De redovisade orden i tabellerna följer det västerländska individualistiska mönstret såsom det 
beskrivs av Semin och Rubini (1990), det vill säga orden är mestadels av sorten som 
betecknar könsorgan, sexualaktivitet, och ord som skjuter in sig på individens intelligens och 
utseende. Endast tre elever presenterade uttryck som härrör till kollektivistiska kulturer, 
såsom ord för incest och förolämpningar av familjemedlemmar. Tabitha King (1988-89) 
resonerar kring bruket av könsord mot kvinnor och män i engelska språket. Hon säger: ”there 
are dozens of ugly words for women, nearly all reducing them to their sexual organs (…) but 
there are none for white males of equal weight and ugliness” (sid. 9). Detta kanske inte är helt 
överförbart till svenska språket, men man kan se en klar tendens till att fler könsord och ord 
med könsanknytning härrör till kvinnan. Andelen könsord/ord med könsanknytning som 
används i år 7 och härrör till kvinnor eller män är i stort sett lika. För år 8 och 9 föreligger en 
ca 50% övervikt för ord som härstammar från kvinnans kropp eller beteende. 
Anmärkningsvärt är att både pojkar och flickor är överens om att de mest kränkande uttrycken 
används emot flickor i större utsträckning (figur 14), men fler pojkar än flickor verkar uppleva 
ord som mer psykiskt påfrestande (figur 13). Man kan fråga sig varför så är fallet. Det kanske 
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beror på att flickor hör orden oftare och därför inte bryr sig. Ryktesspridning är den form av 
indirekt mobbning som flickorna anger är mest psykiskt påfrestande, vilket stämmer med 
Crick och Grotpeters resonemang om flickors emotionella stress vid mobbning (1995). I 
anknytning till detta  kan man resonera kring samhällets maktstrukturer som historiskt speglar 
sig i språkets olika aspekter, bland annat i svärandet och användningen av tabuord. Men 
språket är föränderligt och vilka ska, om inte ungdomen, föra fram det nya språket genom att 
bryta gränser? Härmed skulle författaren vilja väcka läsarens reflektion med följande citat ur 
en flickas svar på fråga 32: ”om jag säger typ: hej min lilla fitta till min kompis o ser glad ut o 
kramar om henne så förstår hon på vilket sätt jag menar.”  
 
En majoritet av eleverna anser att de grövsta orden är mest kränkande. Detta betyder att de är 
medvetna om ordens kränkningsgrad. Eleverna använder trots allt orden för att de tycker att 
orden kan ha en annan betydelse, men även för att orden kan upplevas annorlunda beroende 
på sammanhang. Detta kan möjligen bero på att orden är en markör för grupptillhörighet. En 
annan tänkbar förklaring är att vissa elever inte verkar förstå den kränkande innebörden i 
grova ord (figur 14), eller helt enkelt struntar i den,  eftersom det är ett sätt för dem att agera i 
sin vardag. Det vore intressant att gå vidare på området dels genom att ställa eleverna inför 
ordens verkliga innebörd och dels arbeta med synonymer till dessa uttryck, gärna i 
dramaform. Det skulle även vara av stort intresse att få vuxnas perspektiv på det undersökta 
området. 
 
 
TACK 
 
Jag skulle vilja tacka Galina Serednitskaia för inspiration och stöd vid databearbetning, min 
handledare, Kerstin Nilsson, för tillgänglighet och kloka råd, Magnus och Agneta som ställde 
upp vid test av enkäten samt alla elever och personal på skolan där undersökningen gjordes. 
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BILAGA 1 

 
ENKÄT 
 
 
Denna enkät är en del i ett examensarbete vid grundskollärarprogrammet, Linköpings 
universitet. Arbetets syfte är bl. a att undersöka språkliga aspekter gällande mobbning i 
skolan. Ökad kunskap om mobbningsmekanismer kan hjälpa att förebygga och motarbeta 
mobbning och sexuella trakasserier. Uppgifter insamlade med hjälp av denna enkät kommer 
att behandlas helt anonymt och endast i enlighet med arbetets syfte.  
 
 
INSTRUKTION 
 
Du ska besvara varje fråga genom att kryssa för det alternativ som ligger närmast din åsikt i 
saken. Om du har kryssat fel och vill ändra då ska du fylla hela rutan och sedan kryssa för en 
annan, ex: 
 
                      □  rätt markerad ruta       ■  fel markerad ruta 
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Den som besvarar enkäten är: □   pojke □   flicka  
 
Fråga 1 
Mobbning och sexuella trakasserier diskuteras allt mer i samhället. Tycker du att det är viktigt 
att diskutera dessa ämnen:      □   ja      □   nej 
 
Fråga 2 
Tycker du att mobbning/sexuella trakasserier förekommer i din skola?   □   ja   □   nej 
 
Fråga 3 
Förekommer mobbning/sexuella trakasserier i din klass?      □   ja      □   nej 
   
Fråga 4  
Om du har svarat ja på fråga 2 eller 3, markera ett av följande alternativ: 
Jag kommer i kontakt med mobbning:       

□   varje dag        □   1-2 ggr i veckan       
□   någon gång per månad □   ännu mer sällan  

 
Fråga 5 
Har du själv blivit utsatt för mobbning/sexuella trakasserier?      □   ja      □   nej 
 
Om du har svarat ja på fråga 5 svara på fråga 6 och 7, annars fortsätt med fråga 8. 
 
Fråga 6  
Kryssa för ett eller flera av följande alternativ. 
Jag har känt mig mobbad/sexuellt trakasserad av 

□   en/flera äldre pojke/pojkar             □   en/flera äldre flicka/flickor  
□   en/flera jämnårig/a pojke/pojkar   □   en/flera jämnårig/a flicka/flickor 
□   en vuxen 

 
Fråga 7 
Under denna termin har jag känt mig mobbad/sexuellt trakasserad:   

□   varje dag      □   1-2 ggr i veckan  
□   någon gång per månad     □    ännu mer sällan  

 
Fråga 8 
Har du någon gång själv mobbat eller deltagit i sexuella trakasserier av en annan person?  

□   ja      □   nej 
 

Om du har svarat ja på fråga 8 svara på fråga 9 och 10 annars fortsätt med fråga 11. 
 
Fråga 9 
Kryssa för ett eller flera alternativ. 
Jag har mobbat/deltagit i sexuella trakasserier av: 

□   en äldre pojke    □   en äldre flicka   
□   en jämnårig pojke    □   en jämnårig flicka   
□   en vuxen 
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Fråga 10 
Under denna termin har jag mobbat/sexuellt trakasserat någon:  

□   varje dag    □   1-2 ggr i veckan  
□   någon gång per månad   □   ännu mer sällan  

 
Fråga 11 
Med mobbning/sexuella trakasserier menar man oönskad och kränkande fysisk kontakt, 
användning av förolämpande ord mot en person eller oönskad spridning av rykten om en 
person (indirekt mobbning). Vilket enligt din erfarenhet förekommer oftast:  
   □   oönskad och kränkande fysisk kontakt  
   □   användning av förolämpande ord  
   □   ryktesspridning  
 
Fråga 12 
Vilket mobbningssätt tycker/tror du upplevs mest psykiskt påfrestande:  
   □   oönskad och kränkande fysisk kontakt        
   □   användning av förolämpande ord  
   □   ryktesspridning  
 
Fråga 13 
Ord som används vid mobbning/sexuella trakasserier kan vara könsord eller ord med 
könsanknytning. Skriv ner tre ord med sådan innebörd som du tycker är  
   □   mest kränkande…………………………………………………………………. 
   □   tre ord som är något mindre kränkande……………………………………… 
   □   tre ord som är minst kränkande/neutrala…………………………………….. 
 
Fråga 14 
Skriv ner tre könsord eller ord med könsanknytning som används mest mot pojkar 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Fråga 15 
Skriv ner tre könsord eller ord med könsanknytning som används mest mot flickor 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Fråga 16 
Hur ofta använder du de mest kränkande eller något mindre kränkande orden i skolan? Kryssa 
för ett eller flera alternativ:   
 □   flera gånger om dagen                  □   någon gång om dagen   
 □   någon gång i veckan                      □   mer sällan 
 
Fråga 17 
Hur ofta använder andra elever de mest kränkande eller något mindre kränkande orden i 
skolan? Kryssa för ett eller flera alternativ:    

 □   flera gånger om dagen                  □   någon gång om dagen   
 □   någon gång i veckan                      □   mer sällan 
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Fråga 18 
Var i skolan använder du de ord som du tycker är mest eller något mindre kränkande? Kryssa 
för ett eller flera alternativ:  

□   i korridoren          □   i klassrummet  
      □   i skolfiket            □   i spelrummet 

□   i omklädningsrummet          
 
Fråga 19 
Var i skolan använder andra elever de ord som du tycker är mest eller något mindre 
kränkande? Kryssa för ett eller flera alternativ:  

□   i korridoren          □   i klassrummet  
      □   i skolfiket            □   i spelrummet 

□   i omklädningsrummet          
 
Fråga 20  
Använder du de mest kränkande eller något mindre kränkande orden i närvaro av vuxen på 
skolan?               □   ofta        □   ibland        □   aldrig 
 
Fråga 21  
Använder andra elever de mest kränkande eller något mindre kränkande orden i närvaro av 
vuxen på skolan?   □   ofta        □   ibland        □   aldrig 
 
Fråga 22 
Hur ofta ingriper en vuxen i situationen när du eller andra elever använder de mest kränkande 
eller något mindre kränkande orden? 

□   alltid  □   ofta □   ibland □   aldrig 
 
Fråga 23 
Hur ofta ingriper du i situationen när du hör andra elever använda de mest kränkande eller 
något mindre kränkande orden? 

□   alltid  □   ofta □   ibland □   aldrig 
 
Fråga 24 
Hur ofta ingriper andra elever när de hör dig använda de mest kränkande eller något mindre 
kränkande orden? 

□   alltid  □   ofta □   ibland □   aldrig 
 
Fråga 25 
Hur ofta använder du de mest kränkande eller något mindre kränkande orden på din fritid? 

□   flera gånger om dagen                 □   någon gång om dagen   
□   någon gång i veckan                     □   mer sällan 

 
 
Fråga 26 
Använder du de mest kränkande eller något mindre kränkande orden hemma i närvaro av dina 
föräldrar?     □   flera gånger om dagen                  □   någon gång om dagen   
                     □   någon gång i veckan                      □   mer sällan 
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Fråga 27 
Ingriper dina föräldrar när du använder de mest kränkande eller något mindre kränkande 
orden?  □   alltid  □   ofta  □   ibland  □   aldrig 
 
Fråga 28  
Var använder du oftast de mest kränkande eller något mindre kränkande orden? 

□   i skolan    □   i hemmet     □   på fritiden med kamrater 
 
Fråga 29 
Tycker du att orden som du anser vara mest eller något mindre kränkande kan upplevas 
annorlunda beroende på vilket sammanhang de används? □   ja □   nej 
 
Om du har svarat ja på fråga 29 besvara även de tre följande frågorna: 
 
Fråga 30  
Hur upplevs ordet för dig när du använder det? Kryssa för ett eller flera av följande alternativ: 

□   mildare         □   roligt         
□   vänskapligt         □   coolt         
□   smickrande   □   annorlunda, men fortfarande kränkande  
□   som ett gängord         

 
Fråga 31 
Hur tror du att ordet upplevs av den person du riktar det emot? Kryssa för ett eller flera av 
följande alternativ: 

□   mildare         □   roligt         
□   vänskapligt         □   coolt         
□   smickrande   □   annorlunda, men fortfarande kränkande  
□   som ett gängord         

 
Fråga 32 
Skriv ner tre tillfällen/sammanhang då du tycker att ordet kan tyckas ändra sin betydelse: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Tack så mycket för Din medverkan! 
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BILAGA 2 

 
Tabell 11. Svarsfördelning på fråga 3 (Förekommer mobbning / sexuella trakasserier i din 
klass?) i år 7. 
 
 

 
 

antal 
besvarade 

enkät 

svarat på 
aktuell 
frågan 

ja nej 

flickor 7A 8 8 2 6 
pojkar 7A 8 8 4 4 
flickor 7B 7 7 4 3 
pojkar 7B 11 10 4 6 
flickor 7C 17 16 0 16 
pojkar 7C 6 6 1 5 
flickor 7D 7 7 4 3 
pojkar 7D 10 9 4 5 
flickor 7E 7 7 0 7 
pojkar 7E 14 14 0 14 
flickor 7F 9 8 0 8 
pojkar 7F 11 11 0 11 

 
 
 
Figur 23. Antal ja-svar och nej-svar presenterade i % av det totala antalet svar (pojkar, flickor 
och anonyma svar sammanlagt) i respektive klass år 7. 
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Tabell 12. Svarsfördelning på fråga 3 (Förekommer mobbning / sexuella trakasserier i din 
klass?) i år 8. 
 
 

 
 

antal 
besvarade 

enkät 

svarat på 
aktuell 
frågan 

ja nej 

flickor 8C 16 16 7 9 
pojkar 8C 5 5 3 2 
flickor 8D 12 11 2 9 
pojkar 8D 15 15 4 9 
flickor 8E 5 3 2 1 
pojkar 8E 18 18 1 17 

 
 
8B har inte medverkat i enkätundersökningen.  
 
 
 
Figur 24. Antal ja-svar och nej-svar presenterade i % av det totala antalet svar (pojkar, flickor 
och anonyma svar sammanlagt) i respektive klass år 8. 
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Tabell 13. Svarsfördelning på fråga 3 (Förekommer mobbning / sexuella trakasserier i din 
klass?) i år 9. 
 
 

 
 

antal 
besvarade 

enkät 

svarat på 
aktuell 
frågan 

ja nej 

flickor 9B 18 17 7 10 
pojkar 9B 10 8 2 6 
flickor 9C 12 12 0 12 
pojkar DC 10 10 1 9 
flickor 9D 7 7 5 2 
pojkar 9D 12 12 2 10 
flickor 9E 12 12 2 10 
pojkar 9E 12 12 0 12 

 
 
 
Figur 25. Antal ja-svar och nej-svar presenterade i % av det totala antalet svar (pojkar, flickor 
och anonyma svar sammanlagt) i respektive klass år 9. 
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