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1 INTRODUKTION 
 

Denna avhandling pro gradu handlar om svordomar och översättning av dem. Lars-

Gunnar Andersson (1992: 49–51) skriver att fula ord upprör eller berör våra känslor på 

ett eller annat sätt. Deras innehåll hänför sig till ett förbjudet, tabubelagt ämnesområde 

och har en slangbetonad form (ibid.). Att ett ord är tabubelagt innebär att ordet är starkt, 

laddat och kraftfullt, och det är just i tabun där svordomarna får sin styrka och kraft 

(a.a.: 78).  Jean-Marc Dewaele (2004: 205, 2010: 106) beskriver svordomar och tabuord 

som multifunktionella pragmatiska enheter som har många diskursfunktioner, inte bara 

det att man kan uttrycka emotionella attityder med hjälp av dem.  

I min studie undersöker jag svordomar och andra kraftuttryck i Håkan Nessers roman 

Fallet G (2003), dess finska översättning Tapaus G – murha menneisyydestä (2009) av 

Saara Villa och den engelska översättningen The G File (2014) av Laurie Thompson. Min 

analys fokuserar dels på hur svordomarna och kraftuttrycken har översatts, eller om de 

eventuellt har utelämnats eller försvagats, dels på fall där stilistiskt omarkerade ord har 

återgetts med svordomar. I min undersökning studerar jag också stilistiska skillnader i 

återgivningen av svordomar i den finska och engelska översättningen i syfte att utforska 

om effekten och stilen hos de översatta kraftuttrycken motsvarar effekten i originalet. 

Med effekt anses svordomens styrka och intensitet samt dess grovhet.  

Lars-Gunnar Andersson och Peter Trudgill (1990: 14) konstaterar att en form av fult 

språk är svordomar. Svordomar associeras ofta negativt till olika grupper inom samhället 

och anses därför vara fult språk (a.a.: 6–7). Andersson & Trudgill (a.a.: 46–47, 80) menar 

också att man med hjälp av språket skapar  både individ- och gruppidentitet. Därtill 

konstaterar Mona Enell-Nilsson och Minna Hjort (2013: 98) att författaren med språket 

kan bygga upp karaktärernas identitet i den skönlitterära texten. Därtill menar Ulla-Britt 

Kotsinas (2004: 19) att ”människor markerar sin grupptillhörighet inte enbart med yttre 

kännetecken utan också med sitt språk” och att ”i alla samhällen finns det mer eller mindre 

tydliga språkliga nyanser som människor använder för att markera med vilken eller vilka 

grupp de medvetet eller omedvetet vill bli identifierade”. Enligt Leena Kiuru och Riitta 

Montin (1991: 17) visar svärande också grupptillhörighet och gruppsolidaritet. 

Definitionerna ovan enligt Andersson och Trudgill, Kotsinas samt Kiuru och Montin 

antyder att en form av fult språk används för att man vill eller ska bli identifierad på ett 

visst sätt.
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I min kandidatavhandling (Mikkonen 2012) har jag studerat hur svordomar och 

kraftuttryck har översatts i den finska översättningen av Håkan Nessers Fallet G (2003). 

Syftet var att utforska om svordomar utelämnas eller återges med mildare ordval i den 

finska översättningen. I min materialgenomgång excerperade jag alla svordomar i Fallet 

G (2003) och i översättningen Tapaus G – murha menneisyydestä (2009) och jämförde 

resultaten. Enligt kriterierna i kandidatavhandlingen (Mikkonen 2012) innehåller den 

svenska romanen 481 svordomar medan den finska översättningen har endast 454 belägg. 

Översättningslösningarna utelämning och försvagning av svordomarna analyserade jag 

kvalitativt och deskriptivt dels genom att indela excerpterna enligt kategori, dels genom 

att undersöka kategoriernas karakteristika. Därtill har jag redogjort för förekomsterna av 

de olika företeelserna med en kvantitativ metod. (Mikkonen 2012: 12–18.) I min 

avhandling pro gradu har jag preciserat kriterierna och avgränsat begreppet svordom i 

syfte att kunna motivera varför vissa uttryck anses som svordomar och andra inte.  

  

1.1 Syfte, forskningsfrågor och hypotes 

 

I min pro gradu-avhandling har jag som syfte att behandla svordomar och kraftuttryck i 

det aktuella materialet genom att betrakta om de har återgetts med en svordom i 

översättningarna eller om de eventuellt försvagats eller strukits i de finska och engelska 

översättningarna. Gideon Tourys (1995: 267–274) lag om ökad standardisering avser att 

översatt språk brukar vara mer standardiserat språk än originalspråk (se avsnitt 2.1 

nedan), vilket i detta sammanhang skulle betyda att svordomarna har en tendens att bli 

mildare eller utelämnade i översättning. Hypotesen är alltså att språket i den finska och 

engelska översättningen är mer standardiserat än i det svenska originalverket.  

Resultaten av min kandidatavhandling (Mikkonen 2012: 12–18) visar att alla svenska 

svordomar inte översattes till finska och en del fick mildare översättningar, vilket stöder 

hypotesen i min studie, som är att alla svordomar och kraftuttryck inte har återgetts med 

svordomar i översättningen, utan de har försvagats eller utelämnats. Syftet i min pro 

gradu-avhandling är att analysera dels hur mycket utelämning och försvagning som sker, 

dels hurdana stilistiska likheter och skillnader det finns mellan svordomarna i det svenska 

originalet och i den engelska och finska översättningen. Mina forskningsfrågor är 

följande:  
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(1) Hur översätts svordomarna och kraftuttrycken?  

(2) Har svordomarna och kraftuttrycken försvagats, utelämnats eller bevarats i 

den finska och i den engelska översättningen och i hur stor utsträckning? 

(3) Hurdana stilistiska skillnader förekommer i svordomarna i översättningarna? 

 

Min hypotes är att svordomarna och kraftuttrycken har försvagats i översättnings-

processen, något som min analys (Mikkonen 2012) redan visar med tanke på den finska 

översättningen. Men med en semantisk-pragmatisk metodologi undersöker jag i 

föreliggande arbete utöver svordomarnas försvagning och utelämning också deras 

stilistiska drag i alla tre språk. Utöver det betraktar jag fall där stilistiskt omarkerade 

uttryck återges med en svordom samt fall där svordomen har förstärkts i översättningen. 

Min nya undersökning fokuserar på de stilistiska skillnaderna mellan översättningarna 

och originalverket i syfte att få reda på hurdan skillnad det ligger i svordomarnas intensitet 

och styrka.  

 

1.2 Undersökningsmaterial 

 

Undersökningsmaterialet är Håkan Nessers svenska original Fallet G (2003), 499 sidor, 

och dess översättningar både till finska Tapaus G – murha menneisyydestä (2009), 495 

sidor, och till engelska The G File (2014), 602 sidor. Saara Villa har översatt verket till 

finska och Laurie Thompson till engelska. Som mina urvalskriterier har jag tillämpat 

följande kriterier: Författaren Håkan Nesser (f. 1950) är aktuell, han ger ständigt ut nya 

romaner och han skriver ”typiskt kargt målande språk”, så som Marita Johansen (2013) 

formulerar det i sin recension. Orsaken till valet av just denna roman är att den finska 

översättningen Tapaus G – murha menneisyydestä (2009) hade publicerats nyligen när 

jag började skriva min kandidatavhandling 2010. Den engelska översättningen The G File 

publicerades 2014 när jag började skriva min pro gradu-avhandling, och därför kunde jag 

anta att materialet inom denna typ av undersökning är nytt och outforskat.  Minna Hjort 

(2007c: 45), som skriver sin doktorsavhandling om svordomar i engelsk översättning, 

Institutionen för moderna språk vid Helsingfors universitet, konstaterar att i tillägg till 

allmänspråket används talspråk i skönlitteratur och att ett väsentligt medel för att skapa 
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en illusion av talspråk är att använda svordomar. Enligt Hanna Lantto (2014: 646) har 

slang och svordomar en stilistisk funktion och kan användas för att skapa humor och 

emotioner. Liisa Tiittula och Pirkko Nuolijärvi (2013: 472) menar dock att deckare är 

allmänt taget skriftspråkliga och att det i dem är främst ungdomar och brottslingar som 

använder talspråk som oftast är grovt språk. Detta gäller trots allt inte i mitt material, 

eftersom både brottslingarna och hjälten använder talspråk och svordomar. Mitt 

materialurval kan jag motivera dels med dess talspråkliga genre, dels med språkliga skäl. 

Dialogen i kriminalromanen imiterar talspråk genom svordomar och talspråkliga nyanser 

och det finns rikligt med svordomar i den aktuella romanen. 

Författaren Håkan Nesser föddes nära Kumla i Sverige 1950. Nesser har studerat 

engelska, litteraturhistoria, nordiska språk, historia och filosofi vid Uppsala universitet. 

Nesser har genomgått lärarhögskolan, där han utexaminerades som adjunkt i svenska och 

engelska 1974. Hans debut som författare skedde med romanen Koreografen (1988). Fem 

år senare publicerades hans första kriminalroman, Det grovmaskiga nätet (1993), som 

belönades med Svenska Deckarakademins pris för årets bästa debutverk i genren. 

Romanen var den första i den så kallade Maardamdekalogin – de tio böckerna om 

kommissarie Van Veeteren och hans kolleger i den fiktiva staden Maardam någonstans i 

norra Europa. Fallet G (2003) är den tionde och avslutande delen i Håkan Nessers 

dekalogi om kommissarie Van Veeteren. (Nesser 2015.) Fallet G är i två delar, den första 

delen utspelar sig år 1987, före dekalogins första roman Det grovmaskiga nätet (1993), 

och den andra delen som följer den nionde romanen Svalan, katten, rosen, döden (2001), 

utspelar sig år 2002. Fallet G har sysselsatt Van Veeteren genom bokserien och är det 

enda ouppklarade fallet under hans karriär. I romanens andra del har Van Veeteren blivit 

bokhandlare i antikvariska böcker, och han skulle ha gått i pension om några månader om 

han hade stannat kvar inom polisen. Han drivs med i brottsutredningen efter att en ex-

kollega, Maarten Verlangen, som senare blev en alkoholiserad privatdetektiv, försvinner. 

Förra gången Van Veeteren och Verlangen hade träffats var det vid brottsutredningen av 

Fallet G när Verlangen redan var privatdetektiv. Namnet bakom Fallet G kommer från 

Jaan G Hennan, en av huvudpersonerna i boken. Hennan har tidigare varit fängslad p.g.a. 

narkotikahandel och är således polisens bekant från tidigare. I bokens första del är Hennan 

och Van Veeteren cirka 50 år gamla, och Verlangen är 47 år gammal. (Nesser 2003.) 
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Serien har blivit en stor publikframgång både i Sverige och i andra länder; böckerna 

har publicerats i fler än 25 länder och sålt i över tio miljoner exemplar (Bonnier 2015, 

Nesser 2015). Inom deckarlitteraturen jämställs kommissarien Van Veeteren enligt Jukka 

Petäjä (2009) även med sådana stora figurer som Kurt Wallander och Martin Beck. Efter 

Van Veeteren-serien har Nesser publicerat den s.k. Barbarottikvintetten: Människa utan 

hund (2006), En helt annan historia (2007), Berättelse om herr Roos (2008), De ensamma 

(2010) och Styckerskan från Lilla Burma (2012). Därtill har han gett ut de fristående 

böckerna Skuggorna och regnet (2004) och Från doktor Klimkes horisont (2005) samt de 

två första delarna till en storstadstrilogi: Maskarna på Carmine Street (2009) och Himmel 

över London (2011). Den sista delen Elva dagar i Berlin publicerades 2015. (Bonnier 

2015.) Nesser har tilldelats flera utmärkelser bl.a. följande: 

 

 Svenska deckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman (Borkmanns punkt 1994 och 

Kvinna med födelsemärke 1996) 

 Skandinaviska Kriminalsällskapets Glasnyckel för bästa kriminalroman i Norden (Carambole 

2000) 

 LundeQ-priset, Lundequistska bokhandelns litteraturpris (Kim Novak badade aldrig i Genesarets 

sjö 1998) 

 Nerikes Allehandas kulturpris 1999 

 SKTF:s pris till årets författare (SKTF = Sveriges kommunaltjänstemannaförbund) (och Piccadilly 

Circus ligger inte i Kumla 2002) 

 Sveriges Radios novellpris 2006 för novellen ”Förrättningen” (Ingår i ”Från doktor Klimkes 

horisont”) 

 Palle Rozenkrantzpriset för bästa kriminalroman på danska 2007 – för Skuggorna och regnet 

 Svenska Deckarakademins pris för bästa svenska deckare 2007 – En helt annan historia. Första 

författaren att erhålla priset tre gånger 

 SNCF:s pris för bästa franska kriminalroman 2007 – Kommissarien och tystnaden 

 ”The Ripper Award”. Tyskland. ”Europas största pris för framstående kriminallitteratur” 2010. 

(Nesser 2015.)  

 

Även Finska deckarsällskapet (2016) har beviljat Nesser ett diplom för hans översatta 

produktion 2002. Maardamserien har filmatiserats för bio och TV. Kim Novak badade 

aldrig i Genasarets sjö hade premiär 2005 och blev en stor framgång hos publiken och 

bland kritikerna. Filmen och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla hade sin premiär 

2014. (Nesser 2015.)  

 

1.3 Metod 

 

Min undersökning är både kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa aspekten (som 

presenteras mer detaljerat i avsnitt 2.8 nedan) innebär att jag har läst romanen Fallet G 
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(2003) och den finska översättningen Tapaus G – murha menneisyydestä (2009) och 

excerperat alla svordomar och kraftuttryck i både originalet och den finska 

översättningen. Den engelska översättningen The G File (2014) behandlas på samma sätt. 

Materialet presenteras parallellt i en tabell och kategoriseras enligt styrka (se Bilaga 1). 

Efter det analyserar jag i hur stor utsträckning svordomarna har försvagats eller 

utelämnats. Undersökningens utgångspunkt ligger i hur svordomarna översätts, om de 

översätts semantiskt ordagrant, om de får en liknande pragmatisk och stilistisk 

motsvarighet eller om de översatts med ett mer standardiserat eller förstärkt uttryck. 

Därutöver betraktas fall där stilistiskt omarkerade uttryck återges med en svordom. 

Den kvalitativa aspekten (som presenteras mer detaljerat i avsnitt 2.8 nedan) utgår från 

att jag observerar vad som kunde förklara de ställen där svordomarna inte har bevarats 

utan de har utelämnats, försvagats eller förstärkts. Svordomarna och kraftuttrycken ges i 

en tabell och indelas i tre kategorier enligt grovhet, och översättningarna jämförs med 

utgångspunkt i tabellen (se Bilaga 1). Enligt hypotesen är det sannolikt att alla svordomar 

inte får en semantiskt ordagrann översättning, dvs. en del har fått annorlunda 

motsvarigheter som förändrar både på stilen och på betydelsen. Utöver grovhet får 

svordomarna andra betydelse- och stilmarkörer, t.ex. enligt deras tema, som behandlas i 

komponentanalysen (se avsnitten 4.1–4.3 nedan), dvs. i den semantisk-pragmatiska 

analysen. Som syfte har jag att analysera och beskriva mitt material genom att 

kategorisera kraftuttrycken och svordomarna. Utgångspunkten för detta ligger i tidigare 

forskning och insamlat material. Metoden beskrivs mer detaljerat i avsnitt 2.8. 

 

 

2 TEORETISK REFERENSRAM OCH METODOLOGI 

 

I detta kapitel belyser jag studier kring svordomar och kraftuttryck samt behandlar 

tidigare forskning kring dem och översättningen av dem. I min genomgång diskuterar jag 

termen översättningsuniversalier och definierar vad som avses med svordom, 

kraftuttryck, tabu och eufemism. Översättningsuniversalier och speciellt Gideon Tourys 

lag om ökad standardisering är utgångspunkten i min undersökning, dvs. hypotesen är 

att språket i den finska och den engelska översättningen är mer standardiserat än i det 

svenska originalet (se Toury 1995: 267–274). I min genomgång presenterar jag 
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svordomarnas funktioner enligt Magnus Ljungs (2006) modell och hänvisar till olika 

studier i syfte att kunna avgränsa vilka ord och uttryck som kan klassificeras som 

svordomar i mitt material. Därtill utgår jag ifrån Trudgill (1990), Kiuru och Montin 

(1991), Andersson (1992), Battistella (2002), Ljung (1983, 1984, 2006, 2011) samt Hjort 

(2007abc). 

 

2.1 Översättningsuniversalier 

 

Flera forskare har studerat översättningsuniversalier som är lingvistiska särdrag som 

översatta texter har gemensamt. Chesterman (2004: 33) konstaterar följande om 

undersökning av universalier:  

 

Seeking generalities means looking for similarities, regularities, patterns, that are shared between 

particular cases or groups of cases. Such a search does not deny the existence or importance of that 

which is unique in each particular case; nor does it deny the existence or importance of differences 

between cases. At its best, such research allows us to see both similarities and differences in a 

perspective that increases our understanding of the whole picture, and also of how this picture relates 

to other pictures. (Chesterman 2004: 33.) 

 

Med detta menar Chesterman att när man studerar översättningsuniversalier söker man 

efter likheter, regelbundenheter och mönster som är gemensamma för vissa fall i översatta 

texter. Chesterman (a.a.: 39–40, 2010: 40) ger två typer av universalier: S-universalier 

(source) som formulerar en generalisering av skillnader mellan översättningar och 

källtexter, och T-universalier (target) som betecknar typiska skillnader mellan 

översättningar och icke-översatta texter på samma språk. Gideon Tourys lag om ökad 

standardisering (1995: 267–274), som faller i kategorin S-universalier, avser att språket 

brukar standardiseras i översättningen, dvs. textuella nyanser väljs på lägre, mer 

standardiserad nivå. Detta leder till att om originaltexten har något ovanligt ordval, 

översätts det ofta med en vanligare motsvarighet. Översättningar har tendens att få 

sekundära modeller gällande både ordval och konstruktioner, vilket leder till att 

översättningar uppehåller en viss konservatism inom språket. (Ibid.) Lagen har 

diskuterats och bl.a. Anthony Pym (2008: 314) lyfter fram att lagen om ökad 

standardisering strider mot Tourys andra lag, nämligen lagen om källtextinterferens (se 

Toury 1995). Pym (2008: 314–324) diskuterar kontroverser mellan dessa lagar men 
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kommer till den slutsatsen att dessa lagar inte motsäger varandra utan snarare stöder 

varandra (a.a.: 324–327). 

Sara Laviosa-Braithwaite (2002: 43–51) har presenterat termen förenkling 

(simplification) som enligt henne existerar i översatta texter. Förenkling kategoriseras 

som T-universalier. Detta innebär enligt Baker (1996: 183) och Chesterman (2010: 42) 

att översatt språk brukar bli enklare och tydligare, det finns mindre lexikal variation och 

mindre densitet, vilket betyder att översättningar har större mängd funktionella, 

grammatiska ord (functional word) jämfört med betydelseord (lexical word). Förenkling 

kan också leda till att meningarna är kortare t.ex. genom att man med hjälp av skiljetecken 

bearbetar texten så att den blir mer lättläst och tydligare (Baker 1996: 182). Grammatiska 

ord, dvs. formord är enligt SAG (1, 1999: 172) ”ord som har en förhållandevis enkel 

egenbetydelse och som ofta tillsammans med böjningsmorfem bildar system för att 

uttrycka grammatiska kategorier. Formorden ingår i de tämligen slutna ordklasserna 

pronomen, hjälpverb, pronominella adverb, prepositioner, konjunktioner, subjunktioner, 

infinitivmärke.” SAG (1, 1999: 158) beskriver betydelseord som ”ord med relativt fyllig 

deskriptiv betydelse, framför allt ord hörande till de öppna ordklasserna substantiv, 

adjektiv, verb samt (icke-pronominella) adverb.” M. Lynne Murphy och Anu Koskela 

(2010: 29–30) definierar formord som ord vars betydelseinnehåll är litet, medan 

betydelseord innebär mera information, t.ex. adjektiv som liten eller substantiv som hare. 

Betydelseord behöver således inte kontext för att ha betydelse medan formord behöver 

det. Med andra ord är betydelseord innehållsord medan formord saknar egentligt 

betydelseinnehåll. 

Sonja Tirkkonen-Condit (2004: 183) har riktat kritik mot hypotesen att översättningar 

skulle ha överrepresentation av sådana lingvistiska drag som är typiska för målspråket. 

Tirkkonen-Condit menar att språkets unika element, vilket innebär vissa typiska och 

unika drag i ett visst språk, faktiskt är underrepresenterade i översättningar. Å andra sidan 

påpekar Chesterman (2007: 3) att dessa unika inslag inte är helt entydiga. Som 

Chesterman (2007: 5) menar, bör detta sättas i en kontext: unika inslag i förhållande till 

något språk. Detta betyder att dessa unika inslag skulle finnas i mitt material i finskan 

eller i engelskan, men inte i svenskan. Tirkkonen-Condit (2004: 177) har presenterat flera 

exempel på dessa i finskan (i förhållande till engelskan), t.ex. ehtii (hinner), mahtuu 

(ryms) och partiklarna -kin (också m.fl. betydelser) -han (ju, månne). 
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Översättningsfel kan enligt Chesterman (2010: 39) kategoriseras i två grupper: de som 

representerar källtextens betydelse (eller stil) ofullständigt eller fel och de som felaktigt 

nyttjar måltextens grammatiska och stilistiska normer. I mitt material skulle det leda till 

att svordomarnas stil i översättningen inte motsvarar originalets stil. Chesterman (a.a.: 

43) menar dock att språkliga och stilistiska skillnader mellan käll- och målspråken 

naturligtvis kan orsaka generaliseringar i översättning (t.ex. påståendet om att 

översättningar har en tendens att bli längre). Detta leder till att universalier uppstår desto 

mera då sådana skillnader finns mellan olika språkpar.  

 

2.2 Kraftuttryck och svordomar 

 

Svensk ordbok (SO 2009: 1623, kraftuttryck) definierar kraftuttryck som ”ord eller fras 

som används för att uttrycka [en] stark känsla, särskilt ilska, och ofta är en svordom”. 

Definitionen i Norstedts Svensk ordbok (1999) skiljer sig inte från denna definition. 

Redan i Svenska Akademiens ordbok (SAOB) står det att ett kraftuttryck är 

ett ”grovkornigt uttryck, svordom eller kraftord” (SAOB 1937: K2601, kraftuttryck). Det 

är svårt att entydigt dra gränsen mellan svordomar och andra kraftuttryck och det är 

orsaken till att min undersökning omfattar både svordomar och kraftuttryck.  

Svordomarna kan uttrycka ilska och irritation men även beundran (SAG 2, 1999: 748–

749, svordom). Enligt VISK (Iso suomen kielioppi, § 1725) är kraftuttryck, alltså 

svordomar, ord som medför en affektiv nyans till satsen eller utsagan. De kan fungera 

som interjektioner (Satan!) eller som intensifierande substantiv (Vad i hela friden? Vad 

fan?). Matti Larjavaara (2007: 455) påpekar dock att alla interjektioner inte är svordomar, 

utan man kan uttrycka ogillande med t.ex. ”hyi” (’Usch!’, min övers.), men samtidigt kan 

man uttrycka t.ex. intresse med ”Kas!” (’Ser man på!’, min övers.). Interjektionen kan 

också vara neutral, t.ex. Hej! (ibid.). Enligt VISK (§ 1725) bildar svordomar inte någon 

grammatiskt homogen grupp utan används i olika sammanhang. Några svordomar 

fungerar bara som interjektioner (tamejfan! jumalauta!) medan andra kan ha flera 

funktioner (ibid.). Ulla Stroh-Wollin (2010: 5) framhäver också att samma ord kan ha 

flera funktioner. Svordomar med flera funktioner kan t.ex. vara jävlig, jävla, jävlas och 

suffixet -jävel, t.ex. ”Drick ur din jävla konjak”, (Nesser 2003: 38) och ”Det fanns 

antagligen en liten knappjävel någonstans på baksidan som det gick att stänga av otyget 
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med.” (Nesser 2003: 67). Svordomar kan också ha en negerande effekt på satsen fastän 

det inte finns något nekande ord: ”Skit/fan bryr jag mig (om det)” (VISK § 1725). Ett 

annat exempel av detta som ges i VISK (ibid.) lyder”Vittu ne mitään saa kiinni.” (fan 

heller får de fast någon, min övers.). Magnus Ljung (2011: 105–106) förklarar att man 

också kan neka det som någon annan har påstått med en svordomskonstruktion, t.ex. the 

hell it is (i helvete heller) eller my ass they are. SO (2009: 3082, svordom) definierar en 

svordom som ”ord eller fras som (främst) yttras i affekt och som normalt betecknar ngt 

tabubelagt eller heligt ofta syftande på gud el. djävulen”, och att svordomar ibland 

används även som utfyllnadsord. 

Med utgångspunkt i Ljung (1983, 2006), Andersson & Hirsch (1985ab), Andersson & 

Trudgill (1990), Jay (1992, 1999), Allan & Burridge (1991, 2006) m.fl. diskuterar Minna 

Hjort (2007a: 63–75) skillnaderna mellan svordomar och kraftuttryck och konstaterar att 

dessa begrepp ofta används som synonymer i finskan. Enligt henne (ibid.) är svordomar 

en underkategori av kraftuttryck och en svordom är det mest typiska kraftuttrycket. 

Fredrik Lindström (2002: 164) anser att svärandet ska beröra sådant som är tabu eftersom 

det är där svordomarna får sin kraft, i det förbjudna. Enligt Ljung (1983: 278) anses 

svärande ofta förekomma först då ett tabubelagt ord används med en emotiv funktion. 

Med det menar Ljung (a.a.: 278–279) att helvete blir ett svärord först då man använder 

det som utrop för vrede eller irritation eller i graduttryck. Han beskriver också 

utfyllnadssubstantiv i uttryck som Han är en tråkig fan (ibid.). Själva uttrycket behöver 

inte ens innehålla ett tabubelagt ord utan kan vara en grov uppmaning (ibid.), t.ex. Kyss 

mig! (förkortning av Kyss mig i häcken/röven!,  förkortat exempel ur Nesser 2003: 426). 

Svordomar kan enligt Ljung (1984: 22–24, 2011: 4) beskrivas som uttryck som signalerar 

vissa känslor och attityder eller som tabubelagda ord med en figurlig betydelse. Ljung 

(2006: 36), Lars-Gunnar Andersson och Richard Hirsch (1985b: 28) påpekar dock att 

svordomen inte behöver föreställa något negativt utan kan vara ett tecken på något 

positivt, t.ex. Maten var skitgod. Detta anser också Timothy Jay (1999: 9–10) och 

konstaterar att svordomar inte är alltid förolämpningar, t.ex. Jag visste inte vart fan jag 

var på väg. Enligt Jay (ibid.) tillåter svärandet talaren att uttrycka starka emotioner eller 

påverka lyssnaren dels positivt genom t.ex. humor, dels negativt genom t.ex. öknamn. 

Även Andersson och Trudgill (1990: 61) diskuterar humor genom svordomar: formen 

kan vara offensiv men intensionen är inte pejorativ utan snarare skämtsam, t.ex. Get your 
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ass in gear. I min undersökning avser jag med svordom en kollektivbenämning för 

svordomar, kraftuttryck och eufemismer.  

En eufemism är en förskönande omskrivning av ett ord (SO 2009: 689, eufemism). 

Peter Cassirer (2015: 177) beskriver eufemismer som ”omskrivningar för fenomen i 

verkligheten som vi upplever som obehagliga eller skrämmande”. Han (ibid.) konstaterar 

att fast fenomenet som ligger bakom eufemismen är detsamma som i raka beskrivningen, 

kan man undgå vissa associationer som kan anses ”vulgära” med en eufemism, t.ex. när 

man talar om könsorganen. Enligt Stora fula ordboken (2004: 14) kan eufemismer 

uppfattas av vissa personer som anstötliga eller oangenäma. Djäkel, jäkel, helsike och 

sabla(r) är eufemismer för ord som djävul, helvete och satan (a.a.: 82, djäkel, jäkel; 155, 

helsike; 322, sabla). Enligt SAOB (1922: E770, eufemism) är eufemism ”ett uttryckssätt 

som använder förskönande, beslöjande eller förmildrande omskrivning för begrepp eller 

ting vars egentliga benämning skulle verka stötande eller mindre behagligt”. Ljung 

(2011: 11) beskriver eufemismer som mildare ord som används i stället för att svära, så 

som Gee i stället för Jesus eller darn i stället för damn. Ljung (ibid.) påpekar dock att en 

svordom och dess eufemism inte är utbytbara och att de inte nödvändigtvis har samma 

betydelse. Själva eufemismen kan bära på flera betydelser i olika situationer. Man kan 

t.ex. inte säga Gee died on the cross eftersom utlåtandet inte har samma betydelse som 

yttrandet Jesus died on the cross. (Ibid.) Enligt SAG (2, 1999: 748–749) har 

svordomsersättningar (eufemismer) ett vardagligt stilvärde medan svordomar annars har 

ett synnerligen lågt stilvärde. 

Keith Allan och Kate Burridge (1991: 15–17) beskriver eufemismer som uttryck som 

imiterar svordomarnas uttryckssätt men undviker ett grovt yttrande. Hjort (2007a: 67) 

kallar dessa svordomseufemismer. De eufemismer som jag har excerperat ur mitt Nesser-

material (2003, 2009, 2014) är svordomseufemismer som exempelvis helsike, jäklar. 

Eftersom deras funktion är så nära och oftast densamma som svordomarnas, behandlar 

jag dem som svordomar.  

Andersson och Hirsch (1985a: 5), Andersson och Trudgill (1990: 53) samt Ljung 

(2011: 4) har definierat svordomar genom att ge tre kriterier för ord som kan anses som 

svordomar. Dessa kriterier är följande:  
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(1) Uttrycket skall behandla något som är tabu i omgivningskulturen.  

(2) Ordet skall inte tolkas bokstavligt. Kan även sägas att dessa används bara i icke-litterärt 

sammanhang.  

(3) Uttrycket kan användas för att uttrycka starka känslor och attityder. (Andersson & Hirsch 

1985a: 5, Andersson & Trudgill 1990: 53, Ljung 2011: 4.) 

 

I tillägg till dessa tre punkter har Ljung (2011: 4) ett fjärde kriterium: ”Many utterances 

that constitute swearing are subject to severe lexical, phrasal and syntactic constraints 

which suggest that most swearing qualifies as formulaic language.” Med formulaic 

language menar Ljung (a.a.:18–19) idiom och fasta uttryck som ’Go to hell’ och ’Fuck 

you’ som inte kan tas isär utan måste betraktas som en enhet. Ljung (ibid.) konstaterar 

också att dessa uttryck inte kan bearbetas och att dess delar inte är utbytbara, t.ex. *’Go 

to hell tomorrow!’ eller *’Bonk you!’. Jean Hudson (1998: 9) förklarar att delar av ett 

uttryck och uttrycket som helhet är semantiskt oförenliga när det gäller fasta uttryck med 

figurlig betydelse. Hon (ibid.) exemplifierar detta bl.a. genom ’to kick ass’ och ’a hot 

potato’: betydelsen bakom de enskilda orden ’hot’ och ’potato’ resulterar inte i en 

tvistefråga utan en het potatis, trots att fasta uttrycket gör det.  

Olika forskare har olika åsikter om huruvida en svordom är en svordom först då den 

inte tolkas bokstavligt. Ljung (1983, 2006, 2011), Andersson & Hirsch (1985a), 

Andersson & Trudgill (1990) och Stroh-Wollin (2010) menar att ordets bokstavliga 

betydelse inte är en svordom (t.ex. skit när det handlar om avföring), medan t.ex. Geoffrey 

Hughes (2006: XVII, XIX) inte utesluter det och Timothy Jay (2000: 9–10) anser att även 

i sin bokstavliga mening kan ett ord vara en svordom. Min undersökning kommer att utgå 

ifrån svordomar som inte används bokstavligt, men det förekommer några oklara fall i 

mitt material. Enligt definitionerna i detta avsnitt utgår min analys ifrån att svordomarna 

och kraftuttrycken har följande drag: 

 

(1) de berör tabuämnen 

(2) de har affektiv nyans 

(3) de kan brukas för att uttrycka attityder eller starka känslor, t.ex. ilska, irritation eller beundran 

(4) de har emotiv funktion 

(5) de används endast i bildlig och inte i ordagrann betydelse. 

 

Minna Hjort (2007b) har gjort en enkätundersökning bland av-översättare och översättare 

av litteratur av översättning av svordomar. Den visade att den allmänna principen inom 

översättning av litteratur var att behålla grovhetsgraden, men två informanter av 44 

erkände att de förmildrar språket i översättningarna. Det som enligt undersökningen också 



 

 

13 

 

ansågs viktigt för litteraturöversättare var att skriva idiomatiska texter, vilket kan ha lett 

till mildare översättningar. I tillägg till det har kontexten, funktionen, stilen och 

karaktärernas egenskaper en inverkan på hur svordomarna översätts. Av enkäten 

framgick det också att man varierade bruket av svordomar och undvek ordagranna 

översättningar, men orsakerna till det berörs inte i artikeln. (Ibid.) 

 

2.3 Tabu och offensivt språk 

 

Stora fula ordboken (2004: 381) definierar tabu som ”märkt, ovanlig, farlig, förbjuden” 

med dess ursprung i ett polynesiskt ord för något heligt eller något som bör undvikas. 

Ljung (2006: 38) påpekar dock att det som betraktas som tabu ändras med tiden, vilket 

leder till att många ord som har varit tabubelagda har förlorat sin laddning. Uppfattningen 

om vilka ord som är tabubelagda varierar också efter talare och framförallt efter språk 

(Iibid.). Andersson (1985: 24) Hughes (1991: 8) och Ljung (2006: 38, 2011: 5) hänvisar 

till ordet tabu (taboo) och dess polynesiska, rättare sagt tonganska ursprung. Enligt Ljung 

(2011: 5) användes tabun på komplexa vis för att hänvisa till vissa platser som var ägnade 

åt gudar, kungar, präster och hövdingar. Andersson (1985: 24) konstaterar att ”inom 

antropologin brukar begreppet användas om förbud som är uttalade och medvetna inom 

kulturen och som omges av känslor av synd, äckel och eventuellt övernaturliga 

trosuppfattningar.” Ordet har lånats in i engelskan, svenskan och andra språk med 

betydelsen av något förbjudet (Ljung 2011: 5). 

 Andersson (1985: 78–79) ger en vidare definition av tabu, det är starkt, laddat och 

kraftfullt. De ord som tabubeläggs hämtas från olika områden då det gäller ord där 

innehållet förknippas med starka känslor. Andersson (ibid.) har listat sju områden som 

tabubelagda ord hämtas ifrån: 

 

(1) Könsorgan, sexuellt umgänge (fitta, kuk, knulla) 

(2) Religion, kyrka (helvete, fan)
1
 

(3) Kroppens avfallsprodukter (bajs, skit) 

(4) Döden (dö och döda) 

(5) Fysiska och mentala handikapp (idiot, CP-skadad) 

(6) Prostitution (hora) 

(7) Narkotikahantering, kriminalitet (tjack, sil). (Andersson 1992: 79.) 

                                                 
1 Exemplen inom parentes i punkterna (1) och (2) är mina egna. De övriga exemplen är hämtade ur 

Andersson (1992: 79). 
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Det finns otaliga sätt att uttrycka t.ex. att gå på toaletten, exempelvis kissa, pissa, lätta 

på trycket och kasta vatten (Andersson 1992: 80). Att det finns så många omskrivningar 

av en handling tyder enligt Andersson (ibid.) vidare på att området är känsligt, dvs. 

tabubelagt. Det finns också sådant som blir tabubelagt i olika kontexter, t.ex. döden 

(ibid.). Andersson och Trudgill (1990: 58) menar att vi kan lätt tala om döden när det 

gäller någon obekant, men genast när det gäller någon som man känner, t.ex. familjen blir 

det svårare att tala om saken utan att använda eufemismer. Detta tyder på att det finns ett 

visst lingvistiskt tabu kring ämnet i vår kultur, konstaterar Andersson & Trudgill (ibid). 

Edwin Battistella (2005: 71–72) beskriver offensivt språk som sådant som tolkas som 

förolämpande av någon. Tolerans mot offensivt språk varierar avsevärt beroende på 

kontexten och kommunikationen (ibid.). Enligt Battistella (ibid.) faller offensivt språk i 

fyra kategorier: epitet (epithets), profanitet (profanity), vulgaritet (vulgarity) och 

obscenitet (obscenity). Ett epitet är ett öknamn som t.ex. hora eller bög. Vanligtvis syftar 

öknamn på ras, kön eller sexualitet men de kan också syfta på t.ex. utseende eller 

handikapp. (Ibid.) I mitt Nesser-material har jag inte excerperat alla öknamn eftersom alla 

inte innehåller svordomar, t.ex. jubelåsna (Nesser 2003: 192, fi. översättning: 

riemuidiootti 2009: 190), varken jubel eller åsna är en svordom. Vidare introducerar 

Battistella (2005: 72) profanitet, vilket han beskriver som religiöst svärande som helvete, 

satan eller herregud. Det handlar främst om att använda grova religiösa ord. Vulgaritet 

och obscenitet har att göra med ord som syftar på sexualitet, anatomi eller avföring, t.ex. 

skit eller knulla. (Ibid.) 

 

2.4 Svordomsfunktioner 

 

Det finns flera sätt att kategorisera svordomar. I detta avsnitt presenterar jag 

svordomsfunktioner. Ljung (2006: 60–61) har introducerat 14 typer av svordoms-

funktioner och indelat dem i två kategorier: utropssvordomar och andra svordomstyper. 

Ljung (2011: 30–35) har vidare utvecklat listan med att indela funktionerna i tre 

kategorier: två större kategorier, ensamstående funktioner (stand-alones) och 

kompletterande funktioner (slot fillers), och en tredje mindre kategori, ersättande 

funktioner (replacive swearing). Ensamstående svordomar är konstruktioner som 
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fungerar som yttranden som sådana, t.ex. (1) utrop av irritation och (6) ovänliga 

uppmaningar. Kompletterande svordomar fungerar som en del av något yttrande, t.ex. 

(12) förstärkningsord. (Ljung 2011: 30–35.) 

 

Ensamstående funktioner:  

 
(1) Utrop av irritation: Skit!  

(2) Eder: Ta mig fan! 

(3) Bejakanden och förnekanden: Det kan du ge dig fan på.  

(4) Förnekanden: I helvete (heller)! 

(5) Förbannelser: (Må) Fan ta dom/dig!  

(6) Ovänliga uppmaningar: Dra åt helvete!  

(7) Stående förolämpningar: Din mamma!  

(8) Skällsord: Din skit!  

(9) Skällsord som stödord: En rolig jävel. (Ljung 2006: 60–61, 2011: 30 – 35.) 

 

 

Kompletterande funktioner: 

 
(10) Ogillande bestämning: Ett sådant jävla väder! 

(11) Extra betoning, eftertryck: Varenda jävla gång.  

(12) Förstärkningsord: Jävla dum.  

(13) Framhävande av frågeord: Hur i helvete…?  

(14) Nya ord: jävlas och skita i något. (Ljung 2006: 60–61, 2011: 30 – 35.) 

 

Den tredje gruppen, ersättande funktioner, förekommer inte i engelska, svenska eller 

finska på samma sätt som i t.ex. franska och ryska. Denna funktion innebär att vissa ord 

som inte är tabubelagda ersätts med tabuord, som kan ha flera betydelser. I franska kan 

ordet foutre (eng. to fuck, sv. knulla) användas i stället för verbet i satser som ”Vad gör 

du här?”, ”Ge boken åt mig.”, ”Hon gav mig en spark (hon sparkade mig.)” och ”Vart 

satt du nycklarna?”. Det finns ett liknande fenomen i ryska, verbet ebát (eng. to fuck, sv. 

knulla) kan betyda bl.a. ’att arbeta’, ’att bedra’, ’att ljuga’, ’att låtsas’, ’att vara trött’, ’att 

vara uttråkad’, ’att få’, ’att gå bort’, ’att förlora’ och ’att idas’. (Ljung 2011: 161–166.) 

Jag behandlar varken franska eller ryska i analysen, och skall därför fokusera i de två 

större funktionskategorierna.   

 

2.4.1 Ensamstående funktioner 

 

Ensamstående funktioner är främst utropssvordomar, som är självständiga yttranden som 

inte ingår i andra konstruktioner. Utrop av irritation (1) och förvåning är en vanlig typ 

av svordomar i många språk. Den här svordomstypen är inte riktad mot någon utan är ett 
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slags kommentar till någon viss situation. (Ljung 2006: 42–43, 2011:30.) Interjektioner 

som Helvete! och Skit! hör till denna grupp (Ljung 2006: 43). Enligt SAG (2, 1999: 767) 

består interjektionsfrasen oftast av interjektionen ensam, t.ex. fy fan! Dessa reaktiva 

svordomsinterjektioner förekommer typiskt i situationer när man t.ex. slår tån eller skär i 

fingret (Ljung 2006: 43, 2011: 84–85). Ljung (2011: 86–87) påpekar att det även finns 

svordomsinterjektioner som inte är reaktiva, t.ex. Fan vad det var roligt. Funktionen hos 

ederna (2) har enligt Ljung (2006: 46) ursprungligen varit att intyga att det som man 

säger är sant. I kristna samhällen har denna typ fått en religiös anknytning, t.ex. Vid Jesu 

kors och ta mig fan (ibid.). Bejakanden (3) kan användas då man är säker på att någonting 

stämmer, t.ex. Du kan ge dig fan på att... Svordomar kan även ha en negerande funktion, 

man kan förneka (4) uttalanden, t.ex. så fan heller. (Ljung 2006: 47–49.) Förbannelser 

(5) har en lång historia. De är uttryck i vilka man åkallar högre makter som skall ingripa 

mot någon, t.ex. må fan ta dig. Yttranden som åt helvete med... har sitt ursprung i 

förbannelser. (Ljung 2006: 49–50.) 

Ovänliga uppmaningar (6) är enligt Ljung (2006: 51–52, 2011: 137–142) också en 

vanlig funktion i många språk. Med dessa uppmanar man den andra att göra något 

förnedrande, t.ex. Kyss mig i röven. Den mest typiska uppmaningen på svenska är dock 

Dra åt helvete. (Ibid.) Stående förolämpningar (7) har saknats i svenskan men börjar 

etableras i svenskt ungdomsspråk. Uttryck av detta slag handlar oftast om mammor. 

Exempel på stående förolämpningar kan vara Din mamma är en hora eller Jag har knullat 

din mamma. (Ljung 2006: 52–54.) Skällsord (8) använder man ofta då man vill säga 

något aggressivt till en person, konstaterar Ljung (2006: 54–56). De flesta skällsorden är 

inte svärord i den bemärkelsen att de bryter mot ett tabu, ett sådant skällsord som saknar 

tabuladdning kan exempelvis vara idiot. Fast ordet är negativt saknar den tabuladdning. 

Det finns dock skällsord med tabuladdning som kuk, arsle, skithög, skitstövel och fan. 

(Ibid.) Skällsord som stödord (9) bygger på att skällsordet förlorar sin negativa laddning 

och förvandlas till ett slags stödord som egentligen inte behövs. Så istället för att säga 

Emil är duktig säger man Emil är en duktig jävel. (Ibid.) 

 

  



 

 

17 

 

2.4.2 Kompletterande funktioner 

 

Svordomar med kompletterande funktion kan inte stå självständigt, utan de används som 

bestämningar till andra ord. De används för att betona något av det som man säger. Det 

är oftast svårt eller omöjligt att skilja ut de olika funktionerna. (Ljung 2006: 56–57.) 

Ogillande (10) kan uttryckas med svordomar som t.ex. helvetes, satans, jävla, 

förbannad(e) (ett jävla oväsen, den förbannade datorn). Svordomen fungerar som en 

bestämning för ordet som följer. Man kan också uttrycka ogillande genom att placera skit 

framför ett ord, t.ex. en skitbok, en skitmatch, men också genom att bilda sammansatta 

ord med helvete, fan eller jävel, som exempelvis bilhelvete eller bokjävel. (Ljung 2006: 

56–57, 2011: 34.) Extra betoning och eftertryck (11) betonar enligt Ljung (2006: 57, 

2011: 34) också ordet som följer svordomen, t.ex. Du behöver inte göra det varenda jävla 

dag. En liknande användning av jävla finns i uttryck som Jag måste ha lagt den någon 

jävla stans. I engelska kan man också lägga svordomen inne i ett ord eller uttryck för 

extra betoning, som t.ex. infuckingcredible och Shut the fuck up. (Ibid.) 

Enligt Ljung (2006: 57–58, 2011: 34) är förstärkningsord (12) en vanlig typ av 

svordomar. Det fungerar som en intensifierande bestämning till ordet eller yttrandet, t.ex. 

De körde jävligt fort eller Det var helvetes/satans/jävligt/förbannat kallt igår. Man kan 

också uttrycka hög grad av något genom att bilda ett sammansatt ord med t.ex. skit, som 

Maten var skitgod. Grad kan också uttryckas med ett efterställt uttryck, som exempelvis 

Vi jobbade som fan. (Ibid.) Framhävande av frågeord (13) utgår enligt Ljung (2006: 

58–59, 2011: 34) från behovet att kunna förstärka kraften hos frågor. Istället för att nöja 

sig med frågor som Vem har sagt det? och Var ligger Timbuktu? säger man Vem fan har 

sagt det? och Var i helvete ligger Timbuktu? (Ibid.) Ord som används som svärord 

utvecklas i många fall till nya ord (14) med en ny betydelse. Ett exempel i svenskan är 

djävul som har gett upphov till en jävel, jävlas och jävelskap. Ordet skit kan exempelvis 

användas också i sammanhang där det betyder ”något alls”, som till exempel Jag bryr 

mig inte ett skit om vad dom säger. En vidare utveckling av skit är att skita i något. (Ljung 

2006: 57–60, 2011: 34–35.) 
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2.5 Svordomsteman  

 

Som redan framgått i avsnitt 2.4.1 kan man skrika Helvete! eller Skit! som ett utrop av 

irritation eller förvåning. Dessa två utrop har samma funktion, men olika motiv, teman, 

dvs. de anknyter till olika tabubelagda ämnesområden: helvete till religionen och skit till 

avföring. (Ljung 2006: 62, 2011: 35–36.) Ljung presenterar följande fem svordomsteman:  

 

(1) Det religiösa/övernaturliga temat. 

(2) Det skatologiska temat. 

(3) Könsorganstemat. 

(4) Det sexuella temat. 

(5) Mammatemat. (Ljung 2011: 35.) 

 

Ljung (2006: 62–63) konstaterar att det vid sidan av dessa finns flera mindre teman, 

exempelvis prostitution, onani, sjukdomar, vissa djur och döden (se avsnitt 2.3 ovan om 

tabun). Det finns också svordomar som inte har något uppenbart tema. Hit hör till exempel 

engelskans bloody. (Ljung 2006: 62–63, 2011: 36.) Tidigare har Ljung (2006: 62) 

presenterat sex grupper men har senare (2011: 35) kombinerat de två kategorierna 

samlagstema och sodomitema till sexuellt tema (4).  

Svordomar med religionstema (1) är vanliga i många språk och svordomar med detta 

tema är de mest frekventa svordomarna i svenskan. I kristna kulturer har dessa svordomar 

anknytning till Gud, Jesus, helgonen och andra religiösa fenomen. De har ursprungligen 

syftat på Gud och Jesus, men senare också på helvetet, förbannelsen och djävulen. 

Exempel på svordomar med ett religiöst tema kan vara helvete, jävla, satan, Gud och 

Jesus. (Ljung 2006: 64.) Ljung (2011: 37) skriver att man i muslimkulturer hänvisar 

likadant till exempelvis Allah, Profeten och heliga platser, men inte till djävulen eller 

helvetet. Det finns stilistiska skillnader mellan svordomar: svordomar som betecknar 

onda makter som fan, jävlar, helvete betraktas som grövre än de som innehåller Guds 

namn eller boning som gud, herregud, himlar (SAG 2, 1999: 749). 

Enligt Ljung (2006: 63–65, 2011: 37–38) är det skatologiska temat (2) framträdande 

i många språk. Ord med detta tema är avföringsrelaterade och kan exempelvis vara skit, 

piss, arsle, röv, häck. Två svordomar kan alltså med samma funktion ha olika teman, t.ex. 

utropen Skit! och Satan!, men samtidigt bör noteras att situationen också kan vara 

omvänd. Svordomar med samma tema kan ha olika funktioner, till exempel Skit! (utrop), 
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Han är en riktig skit (skällsord), och i många andra uttryck som prata skit, skita i, Jag 

begrep inte ett skit. (Ljung 2006: 63–65.) 

Ljung (2006: 65, 2011: 38) skriver att könsorganstemat (3) är mycket vanligt och det 

anknyter till könsorgan och dess folkliga termer såsom kuk och fitta. Stroh-Wollin (2010: 

5) nämner i sin enkätundersökning att dessa könsord kallas ibland även för ”runda ord”. 

Begreppet ”runda ord” anses ha kommit från skådespelaren Per Oscarsson när han den 

11 februari 1967 yttrade sig i ett teveprogram på följande sätt: ”Knulla, det är ett runt och 

mjukt och vackert ord.” (ibid.). Ett vanligt svordomsbruk för dessa ord är skällsord: Din 

jävla fitta!, Han är en riktig kuk!, men de används även som irritationsutrop som Fitta 

(också)! (Ljung 2006: 65–66). Ulla-Britt Kotsinas (2003: 148) konstaterar i En bok om 

slang, typ, som fokuserar på ungdomsspråk, att religiösa svordomar ansågs vara mycket 

chockerande i en tid då religionen var starkare, men nu när religionen inte längre spelar 

samma roll som förr har dessa svordomar mist styrkan, speciellt eufemismerna som 

fanken, fasen eller sablar. Enligt henne (ibid.) är t.ex. jävligt bra eller förbannad ganska 

vanliga förstärkningsord i dag. Enligt henne (a.a.: 152–154) handlar de fula orden i dag 

mest om sexualitet, t.ex. hora, fitta eller bög. 

Ljung (2011: 39) konstaterar att många språk bygger en del av sina mest frekventa 

svordomar runt tabuord kring det sexuella temat (4) och sexuellt umgänge, till denna 

grupp hör t.ex. engelskans fuck (knulla, min övers.) som kan brukas i exceptionellt många 

olika sammanhang och funktioner. Fuck är en mångsidig svordom, den kan användas som 

substantiv, stupid fuck (jävla idiot), som verb fuck off (dra åt helvete) och den fungerar 

som stam i orden som fucker och fucking. Vidare kan ordet ha flera funktioner, t.ex. som 

exklamation Fuck!, som förbannelse eller ovänlig uppmaning Fuck you!, och som sådana 

skällsord som motherfucker, fucker och stupid fuck. (Ibid.) Till denna kategori hör också 

teman som har att göra med oral- och analsex samt masturbering. (Ljung 2006: 66–68, 

2011: 39–41.) 

Mammatemat (5) handlar enligt Ljung (2006: 68) om sexuell tillgänglighet hos 

någons mor, syster eller även andra kvinnliga släktingar. Temat förekommer bl.a. i 

förolämpningar som Din mamma (är en hora)! och ovänliga incestuösa uppmaningar som 

Knulla din mamma! Exempel på engelska är motherfucker och son of a bitch. Detta motiv 

har inte varit typiskt för svenskan, men inte heller i andra germanska språk, förutom 

engelskan. (Ljung 2006: 68–70, 2011: 41.) 
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2.6 Semantisk och pragmatisk analys 

 

Språklig betydelse utforskas inom semantiken (se t.ex. Allwood & Andersson 1987, 

Larjavaara 2007, Saeed 2009, Cassirer 2015). Svenska Akademiens grammatik (SAG 1, 

1999: 34) beskriver semantiken enligt följande:  

 

Semantiken beskriver de språkliga uttryckens innehåll utan hänsyn till användning i en speciell 

situation och kontext. Semantiken är emellertid nära förbunden med den språkvetenskapliga 

pragmatiken som relaterar betydelserna till faktiska situationer där yttrandena förekommer och som 

visar hur det semantiska innehållet tolkas i sitt kommunikativa sammanhang. 

 

Allwood & Andersson (1987: 3) exemplifierar semantiken och dess dubbeltydighet 

genom satsen ”alla älskar någon”, där någon kan syfta på en viss person som älskas av 

alla eller på vilken som helst person som någon älskar. Ordets betydelse består av olika 

typer av element, exempelvis denotation och konnotation (se Cassirer 2015: 36). 

Ordförrådet hos en person är enligt Jean Aitchison (1995: 82) en gigantisk 

flerdimensionell ständigt föränderlig spindelväv där alla ord sammanhänger med 

varandra. I enlighet med John I. Saeed (2009: 10–11) kan konstateras att när man 

behärskar ett språk kan en otalig mängd satser skapas och dessa satser har således en 

otalig mängd betydelser. Han (ibid.) menar att när man syntaktiskt rätt kan kombinera ord 

finns gränslösa möjligheter för olika kombinationer:  

 

So the meanings of sentences cannot be listed in a lexicon like the meanings of words: they must be 

created by rules of combination too. Semanticists often describe this by saying that sentence 

meaning is compositional. This term means that the meaning of an expression is determined by the 

meaning of its component parts and the way in which they are combined. […] We see that meaning 

is in two places, so to speak, in a model of grammar: a more stable body of word meanings in the 

lexicon, and the limitless composed meanings of sentences. (Saeed 2009: 10–11.) 

 

Cassirer (2015: 32) konstaterar att ett ord aldrig är fult, utan referenten till ordet är något 

fult, obehagligt, skrämmande eller något annat som vi inte vill tala om. Han (a.a.: 177) 

framhäver dock att fast det bakomliggande fenomenet skulle vara detsamma kan man 

undvika obehaget med eufemismer. Som redan konstaterat i avsnitt 2.2 ovan ger Cassirer 

(ibid.) bl.a. könsorganen som exempel, det känns inte så svårt att tala om ämnet då man 

använder latinska ord eller termer. Vidare ger han flera exempel på tabuområden (se 
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avsnitt 2.3 ovan), där man använder mycket eufemismer, som t.ex. döden, 

kroppsfunktioner och sexuellt umgänge (ibid.). 

SAG (1, 1999: 210) definierar termen pragmatisk enligt följande:  

 

... tar hänsyn till det icke-språkliga sammanhanget inklusive lyssnarens erfarenheter och 

förväntningar i förståelsen av ett yttrandes betydelse. Man skiljer mellan å ena sidan ett yttrandes 

semantiska innehåll (som är en funktion av dess syntaktiska struktur och de ingående ordens lexikala 

betydelser) och å andra sidan dess pragmatiska *innebörd (som är en funktion av satsens semantiska 

betydelse och dess användning som yttrande i ett bestämt kommunikativt sammanhang). (SAG 1, 

1999: 210.) 

 

Allwood & Andersson (1987: 3) ger exempel på pragmatiken med påståendet ”fönstret 

är öppet” som i vissa talsituationer kan fungera som uppmaning att stänga fönstret. Saeed 

(2009: 17) exemplifierar detta med satsen ’The place is closing’, (Platsen stänger, min 

övers.), med vilken talaren kan antingen mena det som ett yttrande eller som en 

uppmaning att man skall skynda att köpa de sista varorna (om man finner sig i ett varuhus) 

eller de sista dryckerna (om man finner sig i en bar), eller som en uppmaning att gå iväg. 

Cassirer (2015: 63) exemplifierar fenomenet vidare med yttrandet ”det regnar” som kan 

antingen upplysa om sakförhållandet, det kan ha en signalfunktion för någon att ta på sig 

en regnkappa eller det kan uttrycka missnöje med vädret. Cassirer (ibid.) poängterar att 

fast dessa tre funktioner alltid finns i ett yttrande, är endast en av dessa funktioner 

vanligen i fokus och dominerar. Saeed (2009: 17–18) refererar skillnaden mellan 

semantik och pragmatik enligt följande:  

 

… non-situation-specific meaning is what semantics is concerned with. On the other hand the range 

of uses a sentence can be put to, depending on context, would be the object of study for pragmatics. 

One way of talking about this is to distinguish between sentence meaning and speaker meaning. 

This suggests that words and sentences have a meaning independently of any particular use, which 

meaning is then incorporated by a speaker into the particular meaning she wants to convey at any 

one time. In this view semantics is concerned with sentence meaning and pragmatics with speaker 

meaning. (Saeed 2009: 17–18.) 

 

Cassirer (2015: 25) skiljer mellan betydelse, innebörd och mening. Betydelse betecknar 

ords lexikaliska eller explicita betydelse medan innebörd är en term för läsarens tolkning 

av betydelsen. Mening betecknar författarens avsikt. (Ibid.) Semantiken undersöker det 

hur ord, satser, meningar och texter betyder (Cassirer 2015: 32), dvs. betydelse och 

innebörd, medan pragmatiken omfattar hela kommunikationssituationen och fokuserar på 
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sändarens intention, dvs. mening (a.a.: 60). Cassirer (ibid.) introducerar följande frågor 

som den pragmatiska analysen primärt ställer:  

 

Vilket syfte har skribenten med sin text?  

Uppfyller texten detta syfte?  

Vem profiterar på om texten uppfyller sitt syfte?  

Med vilka medel åstadkommer talaren eller skribenten detta (eller varför sker det inte)? (Cassirer 

2015: 60.) 

 

Mats Dahllöf (1999: 9) beskriver skillnaden mellan semantik och pragmatik enligt 

följande (fet stil i originalet): ”Semantiken är en del av språkvetenskapen, som är den 

överordnade vetenskapen om mänskligt språk. Pragmatiken är ett nära besläktat 

ämnesområde, inom vilket man studerar språkets användning och försöker klargöra hur 

de språkliga betydelserna är förknippade med mänskliga syften och sammanhang.” Han 

(a.a.: 11) exemplifierar detta med satsen ”Kan du öppna dörren?”, som semantiskt sett är 

en fråga om någons förmåga att öppna dörren, medan pragmatiskt sett är det en 

uppmaning att öppna dörren. Alla dessa definitioner som presenterats ovan är eniga om 

vad semantiken innebär, vad pragmatiken undersöker samt vad deras skillnad är. I min 

analys utgår jag således från denna utgångspunkt.  

Inom semantiken, så som Dahllöf (1999: 56) konstaterar, är komponentanalysen ett 

sätt att få ordning i en lexikal semantik baserad på definitioner och komponenterna, och 

de semantiska dragen gör det lättare att se samband mellan olika betydelser. Han (ibid.) 

anser också att det underlättar jämförelse av begrepp som tillhör olika språk. Semantiska 

betydelsekomponenter kan enligt Saeed (2009: 260) användas för att definiera lexikala 

relationer hos olika ord. I min analys vill jag komma åt de olika semantiska och 

pragmatiska dragen i syfte att undersöka likheter och skillnader med hjälp av dessa 

betydelse- och stilkomponenter. Exempel (Dahllöf 1999: 55, Saeed 2009: 26) på 

betydelsekomponenter kan vara följande:  

 

Tabell 1. Exemplen på komponentanalys. 

 

kvinna [+ MÄNSKLIG] [– MASKULIN] [+ VUXEN]  

hustru [+ MÄNSKLIG] [– MASKULIN] [+ VUXEN] [+ GIFT] 

flicka [+ MÄNSKLIG] [– MASKULIN] [– VUXEN] [– GIFT] 

ungkarl [+ MÄNSKLIG] [+ MASKULIN] [+ VUXEN] [– GIFT] 

änkling [+ MÄNSKLIG] [+ MASKULIN] [+ VUXEN] [– GIFT] 
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Här finns fyra betydelsekomponenter, dvs. semantiska drag, [MÄNSKLIG], [MASKULIN], 

[VUXEN] och [GIFT] som kan vara positivt (+) eller negativt (–) specificerade. 

Komponenten kan också vara ospecificerad, begreppet kvinna innebär ingen specifikation 

av civilstånd. I min analys (se avsnitten 4.1–4.3) markeras sådana fall som kan vara både 

positivt eller negativt specifierad med ±, dvs. en kvinna kan vara gift men är 

nödvändigtvis inte det. Enligt denna modell är alltså alla ord som betraktas mänskliga och 

de får således betydelsekomponenten [+ MÄNSKLIG]. Följande betydelsekomponent 

skiljer dessa åt med att dela mellan maskulin och feminin. Om ordet betyder något 

manligt, exempelvis änkling, får ordet betydelsekomponenten [+ MASKULIN] medan 

hustru får komponenten [– MASKULIN]. Samma mönster följer med [± VUXEN] och 

[± GIFT]. Beroende på vilka ord man betraktar och hurdana särdrag man vill skilja åt måste 

man ha komponenter som skiljer åt just dessa ord. Efter att jag har excerperat materialet 

och analyserat alla exemplen kan jag skapa betydelse- och stilkomponenter som är 

lämpliga för min analys. Svordomarna i mitt material är för det mesta religiösa (t.ex. fan, 

helvete, jävla), men det finns också andra teman (t.ex. skit, kyss mig). 

 

2.7 Stilistisk analys 

 

Cassirer (2015: 15) konstaterar att ”det primära syftet med den stilistiska utformningen i 

retoriken är att förstärka budskapets verkan.” Han (ibid., kursiv. i originalet) tillägger att 

”avsikten med den stilistiska utformningen av en text är således att förstärka dess verkan 

genom att förtydliga innehållet eller budskapet och att försköna den.”  Cassirer (a.a.: 16–

17) påpekar att stil är förhållandet mellan form, innehåll och effekt och att stilistiken 

fokuserar på mottagarens reaktioner på och upplevelser av texten. I enlighet med detta 

kan man anta att en mottagare sannolikt får en starkare reaktion om texten innehåller ordet 

skit i stället för t.ex. avföring, fast de är synonymer, dvs. betydelsen är densamma. Av 

synonymer uttalar Cassirer (2015: 18, 47) att de skiljer sig just på det stilistiska planet, 

de uttrycker attityder, värderingar, betoningar och perspektiv, alltså stilnivån och 

stilvalören. Han (a.a.: 19) tillägger att ”det finns ytterligt få verkliga synonymer i 

västerländska språk. De allra flesta orden som har liknande betydelse skiljer sig i fråga 

om just stilvärde.” Som redan framgått i avsnitt 2.2 kan svordomar väcka anstöt, vilket 
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antyder att svordomar har en viss effekt i en text. Cassirer (a.a.: 21–22) konstaterar att 

först när man åstadkommer någon effekt är språkliga fenomen stilistiskt relevanta och att 

effekten kan vara större eller mindre och således mer eller mindre stilistiskt relevant. När 

det gäller stilnivå konstaterar Cassirer (a.a.: 102, kursiv. i originalet) att det betecknar 

graden av formalitet i texten och att endast uttryck som avviker från den normala stilen 

karakteriseras med termer som starkt vardagligt, vardagligt, ålderdomligt och högtidligt.  

Cassirer (2015: 128) skriver att prosatext som framställer händelserna ur berättarens 

synvinkel kallas relation och att den bildar stommen i skönlitterär prosa. Utöver 

berättarrösten förekommer det också avsnitt där personerna talar i olika former av 

anföring (ibid.). Cassirer (ibid.) ger tre olika typer av anföring (kursiv. i originalet): 

”direkt, indirekt och svävande eller inlevande framställning”. I enlighet med Cassirer 

(ibid.) är deras förekomst och proportion ”stilistiskt relevanta faktorer bland annat därför 

att de ger en bild av berättarens hållning gentemot sina personer och påverkar den grad 

av närhet som läsaren kommer att uppleva till dessa.” Den aktuella romanen Fallet G är 

en blandning av relation och anföring, dvs. en blandning av berättarröst, direkt anföring, 

dvs. dialog och direkt anföring med anföringsverb samt en berättarröst ur den fiktiva 

personens synvinkel. Följande exempel visar detta: 

 

[...] Han hade hunnit så långt som till den ensamstående versalen innan han avbröt sig. 

Jaan G? tänkte han, Helvete också. Jaan G. Hennan.  

– Vi har bara bott i det här landet i några månader. Fast min man kommer från Maardam 

ursprungligen. Vi hyr ett hus nere i Linden ... tretti kilometer härifrån, jag antar att ni vet var det 

ligger? 

– Javisst. 

Kunde det finnas flera Jaan G. Hennan? Förmodligen. Men hur stor var sannolikheten för att det 

skulle vara någon av dem? Och hur ...? 

– Hur mycket tar ni betalt?  

– Det beror på. 

– Beror på vad? 

– Uppdragets art. Tidsåtgång. Kostnader ... 

– Jag vill att ni bevakar min man under några dagar. Från morgon till kväll, ni kommer knappast 

att ha tid för några andra uppdrag. 

– Varför vill ni ha honom bevakad? 

– Det tänker jag inte gå in på. Jag önskar bara att ni kontrollerar vad han har för sig, och sedan 

rapporterar till mig. Okej?  

Hon höjde ett ögonbryn och blev ännu vackrare. 

Klassiskt, tänkte han. Det är tamejfan klassiskt. Det var inte ofta han kände sig som Philip 

Marlowe, åtminstone inte i nyktert tillstånd. Kanske gällde det att suga på karamellen så länge den 

varade. [...] (Nesser 2003: 15–16.) 

 

Enligt Cassirer (2015: 129) är en blandning av relation och anföring den mest relevanta 

typen ur en stilistisk synvinkel, och detta kan även kallas täckt eller inlevande anföring 



 

 

25 

 

och svävande framställning. Enligt Cassirer (ibid.) belyser en sådan framställning 

författarens empati med personen i romanen samt svävningen mellan anföring och 

relation. Cassirer (ibid.) sammanfattar detta enligt följande: ”Effekten av anföringstypen 

är att vi på ett något diffust sätt upplever att det är personen i berättelsen snarare än 

berättaren som talar, känner eller tänker.” Han (ibid.) tillägger att en sådan effekt kan nås 

med hjälp av talspråkliga nyanser och t.ex. svordomar. Birger Liljestrand (1983: 22) 

skriver att i en blandning mellan relation och anföring kan stilnivån skilja sig på så sätt 

att i direkt anföring ligger den över eller under relationens stilnivå. Han (ibid.) tillägger 

att den direkta anföringens stilnivå oftast ligger under relationens stilnivå, dvs. medan 

relationen är skriftspråklig, ligger anföringen närmare autentiskt talspråk. Exemplet ur 

Nessers Fallet G nedan belyser Liljestrands (1983: 22) framställning: 

 

[...] Han startade på nytt och backade tillbaka bilen tio meter. De hade fortfarande god insyn mot 

villan, men så länge inte Nolan kom ut på tomten, skulle han antagligen inte lägga märke till dem. 

Rooth stängde av motorn. Moerk såg på klockan. Den var tjugo minuter över två.  

– Kruxet, sa Rooth. Det där jävla kruxet är obegripligt. Men om vi slår ihop våra kloka huvuden, 

kanske vi löser det?  

Beate Moerk funderade hastigt om det fanns någon dold könsanspelning i uttrycket att slå ihop 

huvudena, men när hon mötte hans ärliga blå ögon bestämde hon sig för att så inte var fallet.  

– Allright, sa hon. Sätt igång! 

– Verlangen var alkis, sa Rooth. 

– Stämmer.  

– Inte särskilt observant, antagligen. 

– Antagligen inte. 

– Ändå påstår han att han hittat någonting avgörande för det där gamla mordet i Linden. 

– Ja.  

– Hur fan kan det ha gått till? Vad menade han?  

Beate Moerk tänkte efter några sekunder. (Nesser 2003: 426–427.) 

 

Exemplet ovan visar att i relationen är meningarna väl formulerade och i regel längre än 

i anföringen. I anföringen utgörs talspråkliga signaler av kortare meningar, svordomar 

och slangord som alkis i stället för alkoholist. Med Liljestrands (1980: 23) ord är 

anföringen ”överhuvudtaget det osminkade och kortfattade i hela uttryckssättet”.  

 

2.8 Metodbestämning 

 

De metoder som jag tillämpar i mitt arbete presenteras i detta avsnitt. Undersökningen är 

deskriptiv och kvalitativ med kvantitativa inslag. Jeremy Munday (2008: 181) beskriver 

denna deskriptiva metod enligt följande:  
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[…] the corpus-based approach links with other methodologies and approaches, notably descriptive 

studies, the study of the translation product and the interest in identifying typical features of 

translation where the combination of rapid access to the ‘big picture’ of quantitative data, supported 

with close critical analysis of the texts in their sociocultural environment, comprises an 

complementary interdisciplinary methodology that reveals patterns that may otherwise pass 

unnoticed. (Munday 2008: 181.) 

 

Munday (a.a.: 182) tillägger att en sådan kvantitativ metod kan vara begränsad av de 

resultat som datorn kan framställa, vilket gäller större material som betraktas med hjälp 

av datorer. Mitt material är dock mindre och är möjligt att betraktas systematiskt utan 

hjälp av datorer. I min genomgång beskriver jag resultaten kvantitativt och redogör för 

hur mycket utelämning och försvagning av svordomar det har funnits i översättningarna. 

Den kvantitativa metoden tillämpar jag för att kunna jämföra antalet svordomar i 

materialet. Med en kvalitativ forskning syftar man enligt Alexander Künzli (2013: 53–

58) till att få en genomgripande förståelse av fenomenet som man undersöker genom att 

identifiera orsaker bakom det. Med den kvalitativa aspekten strävar jag efter att få en 

uppfattning av utelämning och försvagning av svordomarna som fenomen och utreda 

varför det sker i det aktuella materialet. I syfte att få reda på i hurdana kontexter 

svordomarna har fått en annan stilgrad i översättningen utför jag en semantisk-pragmatisk 

komponentanalys. Metoden utgår ifrån att alla svordomar som förekommer i det aktuella 

materialet får vissa betydelsemarkörer, dvs. komponenter, och genom att utnyttja dessa 

markörer analyserar jag skillnaderna mellan svenska, finska och engelska svordomar. 

Svordomarna får också en stilmarkör enligt deras styrka som definieras med hjälp av 

ordböcker, exempelvis fucking [VULGÄR] eller jävla [STARKT VARDAGLIGT], fasen [MILD]. 

Dessa markörer anges i avsnitten 3.1.1–3.1.3. Svordomarna får alltså semantiska drag 

eller semantiska komponenter som markerar svordomens tema, exempelvis helvete 

[RELIGIÖS] eller skit [SKATOLOGISK]. Meningen är att alla svordomarna får sådana 

semantiska drag som särskiljer dem från de andra svordomarna i materialet. Detta leder 

till att eftersom största delen av svordomarna i materialet är religiösa, dvs. har draget 

[RELIGIÖS] är det nödvändigt att det indelas i mindre kategorier, t.ex. fan [UNDERJORDISK] 

och gud [HIMMELSK].  

Den kvantitativa aspekten innebär att jag gör en komparativ uppställning där det 

svenska originalet jämförs med den finska och den engelska översättningen i syfte att få 

fram likheter och skillnader mellan de två översättningarna (se Bilaga 1). Detta innebär 
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även statistisk analys av omfattningen av svordomarna i båda översättningarna men också 

i det svenska originalet. Den komparativa metodens syfte är också att kvalitativt finna 

skäl som orsakar det att svordomar utelämnas och försvagas i det aktuella materialet. 

Metoden består av tre skeden:  

 

1) Fas 1: excerpering av kraftuttrycken och svordomarna  

2) Fas 2: kategorisering av kraftuttrycken och svordomarna  

3) Fas 3: en semantisk-pragmatisk analys av kraftuttrycken och svordomarna.  

 

Den semantisk-pragmatiska analysen innebär även en stilistisk analys, en komparativ 

aspekt vars mening är att finna stilistiska skillnader och likheter mellan den svenska, 

finska och engelska romanen.  

I enlighet med Cassirer (2015: 131) kan jag konstatera att man med hjälp av ordval 

kan beteckna sina tankar och uttrycka sina attityder till eller mot det vi talar om. Han 

(ibid.) exemplifierar detta genom att ge följande benämningar för ett utomäktenskapligt 

barn: horunge och kärleksbarn. Skillnaden i stilvalören mellan dessa exempel är att det 

första är negativt laddat [+ NEGATIV] och det andra är positivt laddat [– NEGATIV]. 

Cassirer (a.a.: 132) ger även exempel på skillnader i ordens värde och styrka: ”skitig är 

smutsigare (dvs. starkare) än mycket smutsig”. Min analys fokuserar på intensiteten och 

styrkan hos svordomarna, jfr gud, som enligt SO (2009: 1094) är ett milt kraftuttryck och 

jävlar som enligt SO (2009: 1422) är ett starkt kraftuttryck som används som svordom. 

För att kunna jämföra styrkan och intensiteten får svordomarna stildragen enligt 

ordboksdefinitioner. Stildragen anges i avsnitten 3.1.1–3.1.3 nedan. 

Efter excerperingen och kategoriseringen gör jag en semantisk-pragmatisk analys av 

svordomarna. Den semantiska analysen innebär att jag systematiskt analyserar de 

svordomar som förekommer i mitt material för att kunna jämföra svordomarnas 

betydelse- och stildrag. I min genomgång ingår också en jämförande analys av 

svordomsteman (se avsnitt 2.5 ovan) i alla tre språken. Den semantisk-pragmatiska 

metoden innebär en kontextualiserad analys av försvagningarna och utelämningarna i 

materialet. Detta betyder att kontexten har en inverkan på svordomens stil, men utöver 

det vill jag undersöka om kontexten eventuellt också kan förklara vissa fall av 

utelämningar eller försvagningar.  
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3 SVORDOMARNAS FÖREKOMSTER OCH SEMANTISKA DRAG  

 

I detta kapitel belyser jag de resultat som jag har fått av excerperingen. Efter 

excerperingen av materialet visar det sig att det enligt de kriterier som presenterats för 

svordomar i avsnitt 2.2 ovan finns 466 svordomar i den svenska romanen, 441 svordomar 

i den finska översättningen och 425 svordomar i den engelska romanen. Som dessa siffror 

redan visar är det uppenbart att en del svordomar har utelämnats i översättningarna. Ljung 

(2006: 62–64) konstaterar att religionsmotivet är det vanligaste motivet bland svenska 

svordomar. Detta påstående finner stöd i undersökningsmaterialet – inte bara i den 

svenska romanen utan också i den finska och engelska översättningen.  

 

3.1 Kategorisering av svordomarna 

 

I detta avsnitt presenterar jag de svordomar som förekommer i materialet och 

kategoriserar dem enligt svordomstyp. Inledningsvis presenterar jag de svordomar som 

förekommer i det svenska materialet, sedan övergår jag till svordomarna i den finska 

översättningen och efter det behandlar jag svordomarna i den engelska översättningen. 

Kategoriseringen sker enligt svordomstypen och svordomens tema, dvs. jävla och jävligt 

ingår i samma grupp eftersom det handlar om samma svordom fast funktionen skulle 

variera. Teman (se avsnitt 2.5 ovan) är det religiösa temat, det skatologiska temat, 

könsorganstemat, det sexuella temat och mammatemat. Med det religiösa temat syftar jag 

uttryckligen på kristendomen och svordomar inom kristendomen.  

Det finns 13 olika svordomstyper i det svenska materialet, 15 olika svordomstyper i 

det finska materialet och 22 olika svordomstyper i det engelska materialet. Dessa siffror 

visar att det finns en större varietet i de engelska svordomarna än i de svenska 

svordomarna. Med tanke på lagen om ökad standardisering (se avsnitt 2.1 ovan) visar just 

svordomarnas varietet att det inte är helt entydigt att svordomarna och deras stil har 

standardiserats även om svordomarnas antal har minskat i översättningarna.  

Ljung (2011: 56–57) diskuterar skillnaderna mellan diaboliskt (som syftar på djävulen 

och helvetet) och gudomligt (som syftar på Gud, Jesus och dylikt) svärande samt 

eventuella orsaker till varför diaboliskt svärande anses grövre än gudomligt svärande. 

Enligt Ljung (ibid.) härstammar det från medeltiden och från rädslan av djävulen; man 
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kunde hamna illa åt med auktoriteterna om man svor via Gud, men om man svor via 

djävulen kunde man bli sammankopplad med häxeri eller djävulsdyrkan. Dessutom fanns 

risken att djävulen själv skulle uppenbara sig (ibid.). Ljung (ibid.) menar att detta kan ha 

haft två möjliga följder för diaboliskt svärande: att man har svurit mindre på grund av den 

konkreta rädslan eller att man svurit mera för att uttrycken har burit mera tabun i sig. Som 

det framgår nedan instämmer Ljungs konstaterande med ordboksdefinitionerna. 

 

3.1.1 Svordomarna i Fallet G (2003) 

 

De mest frekventa svordomarna i den svenska originalromanen Fallet G (2003) är fan 

(och dess varianter som tamejfan och fanimej) med 127 belägg, jävla (och dess varianter 

som jävel, jävlig, jävla och djävulsk) med 97 belägg, helvete med 55 belägg, förbannad 

med 52 belägg, skit med 45 belägg, herregud (och dess varianter som gode gud) med 35 

belägg, tusan med 23 belägg och satan med 14 belägg. Antalet övriga svordomar (t.ex. 

fasen, helsike, rövslickare) är 18 belägg (se hela listan av belägg i Bilaga 1).  

 

Tabell 1. Svordomarnas förekomst i det svenska originalet Fallet G (2003).  

 

Svordom 

Antalet 

belägg  

Procentuell 

andel 

fan 127 27,3 % 

jävla 97 20,8 % 

helvete 55 11,8 % 

förbannad 52 11,2 % 

skit 45 9,7 % 

gud 35 7,5 % 

tusan 23 4,9 % 

satan 14 3,0 % 

övriga 18 3,8 % 

Sammanlagt 466 100 % 

 

Kategoriseringen i tabell 1 (likaså i tabell 2 och 3 i avsnitten 3.1.2 och 3.1.3 nedan) 

grundar sig i svordomstypen, dvs. i svordomen och dess varianter. Den svordom som 

förekommer mest i det svenska materialet är fan och dess varianter, vilket innebär att alla 
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svordomar som innehåller fan har räknats med oberoende av svordomens funktion, t.ex. 

fy fan, tamejfan, fanskap, fanimej. Sista gruppen, övriga, bildas av mindre grupper, dvs. 

svordomar som har ett så litet antal belägg att de som enskilda grupper täcker mindre än 

2 % av alla svordomar. Svordomarna i denna grupp är följande: arsel, rövhål, bitch, fasen, 

helsike, röven, mopshäck och piss off. Det finns en svordom i materialet, herrejävlar 

(Nesser 2003: 496) som jag behandlar som två svordomar eftersom det är omöjligt att 

kategorisera den enbart under gruppen jävla eller gud.  

 

3.1.1.1 fan 

 

Svordomen fan är den frekventaste svordomen i det svenska materialet med 127 belägg 

och omfattar över en fjärdedel av alla svordomar i romanen, alltså 27,3 procent. 

Varianterna av fan i materialet i denna grupp är följande: fan, fanskap(et), tamejfan, ta 

mej fan och fanimej. SO beskriver ordet fan enligt följande:  

 

djävul(en) {JFR håken, satan} <vanl. i svordomar>: fy ~!; ~ också!; det var som själva ~! [...] ◦ ofta 

äv. om person, vanl. nedsätt. men ngn gång äv. uppskattande <starkt vard.>: en stackars lättlurad 

~; han var en ~ på att trixa med bollen (SO 2009: 719, fan.) 
 

Enligt SAOB (1924: F244, fan) syftar fan också på djävulen, används som kraftuttryck 

och svordom och kan användas både positivt och negativt. Ordet fan har många andra 

funktioner än den ovan nämnda fy fan eller fan också, och SO (2009: 719, fan) listar 

exempel på användning av svordomen:  

 

det vete fan det är svårt att säga [...] 

ge fan i ngt strunta i ngt [...] 

ge sig fan på ngt vara fast besluten eller övertygad om ngt [...] 

har du sett på fan det var en överraskning [...] 

måla fan på väggen göra ngt värre än det är [...] 

nu är fan lös nu sätter eländet igång [...] 

nu/så ska de få se på fan nu/så händer ngt alldeles speciellt [...] 

så fan heller inte! [...] 

ta mej fan utan minsta spår av tvivel [...] detta är ta mej fan det bästa jag har varit med om 

vara full i fan vara lurig och skojfrisk [...] 

visst fan! 1 naturligtvis [...] 2 javisst, ja [...] 3 visst är det så att [...] (SO 2009: 719, fan.) 
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Norstedts svenska slangordbok (NSS 1998: 45, fan) ger ordet följande definition: 

 

1 djävulen; fan ta dig; fan ta dig jävla subba! skällsord 2 idiot, dumskalle; din fule fan 3 

förstärkningsord, svordom; fan vad b; fan vad blåst i huve; fan vad slut; fan vad du är trög [...] 4 va 

fan!, va fan då! det gör detsamma, det spelar ingen roll. (NSS 1998: 45, fan.) 

 

Ulla-Britt Kotsinas Stockholmsslang (1996: 45, fan) definierar fan som ett kraftuttryck 

och ett förstärkningsuttryck som också kan användas om en person. Enligt dessa 

definitioner ovan syftar fan på djävulen, fan är en vanlig svordom, ordets stil är starkt 

vardagligt, fan är oftast nedsättande men kan också användas positivt. Svordomen har 

alltså en religiös komponent och den syftar på den underjordiska härskaren, djävulen. I 

den semantisk-pragmatiska analysen får fan komponenter enligt följande: [RELIGIÖS], 

[UNDERJORDISK], [VÄSENDE] och stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. 

 

3.1.1.2 jävla 

 

Svordomen jävla täcker en femtedel av den svenska romanens svordomar med 97 belägg. 

Det finns olika variationer av denna svordom i romanen och de varianter som förekommer 

i materialet är följande: jävla, jävliga, jävel(n), (för) jävligt, jävligaste, jävlar(na) och 

djävulskt. I min genomgång använder jag kollektivbenämningen jävla för alla dessa 

varianter. SO (2009: 557, djävla) beskriver ordet djävla/jävla enligt följande:  

 

adj., ingen böjning. uttryck för starkt ogillande {JFR förbannad 1} <ett starkt kraftuttryck>: ~ Kalle, 

nu har han försovit sig igen! ibl. äv. i uttryck för uppskattning <vard.>: han är en ~ skytt – han har 

vunnit tre tävlingar i rad (SO 2009: 557, djävla.) 

 

Enligt SAOB (1918: D1787, djäfla/djävla) är djävla vulgärt och används såsom kraftord. 

Enligt SAOB (ibid.) syftar ordet på djävulen och det används som uttryck för bl.a. vrede 

och förargelse. I SAOB (ibid.) anges att djävla också kan användas i positiv betydelse: 

”Det var några djäfla ögon han har, dvs. märkvärdigt goda ögon.” Denna användning ges 

också i SO (2009: 557, djävla). NSS (1998: 96, jävla) karakteriserar jävla som svordom 

och förstärkningsord med betydelsen mycket, t.ex. så jävla trevlig, det var otroligt jävla 

spännande. Kotsinas (1996: 99, jävla) definierar jävla (jäla, djävla) som ett 

förstärkningsord som kan användas som ett skällsord. 

  



 

 

32 

 

Ordet djävel (el. jävel) beskrivs i SO (2009: 557, djävel) enligt följande:  

 

(beteckning på) person som man tycker illa om <kan uppfattas som stötande>: vad är det för en ~? 

[...] äv. med mer positiv betydelse, särsk. om person som beundras för ngt <vard.>: en rolig ~; han 

är en ~ på golf. Äv. i negerande uttryck för att ingen är närvarande <vard.>: det fanns inte en ~ i 

klubbstugan. Äv. om föremål <vard.>: skodjävel [...] 

 

SAOB har inte motsvarande uppslagsord, men NSS (1998: 96, jävel) definierar jävel som 

”1 elak person, otrevlig person, idiot” och ”2 skicklig person; jag är en jävel på att laga 

mat 3 person; en fet jävel en tjock person 4 sup; ta sig en jävel [...] 5 fjärt; blåsa en jävel 

fjärta”. Kotsinas (1996: 99, jävel) karakteriserar jävel som ”person, typ”. SO (2009: 557, 

djävlig) definierar djävlig (el. jävlig) så här:  

 

mycket besvärlig <ett starkt kraftuttryck>: de var ~a mot den nya eleven; det är för ~t att det ska 

regna just idag [...]. äv. allmänt förstärkande, ibl. äv. positivt <vard.>: han är för ~ på att dribbla; 

nu tar vi det ~t lugnt (adv.) (SO 2009: 557, djävlig.) 

 

SAOB (1918: D1789, djäflig/djävlig) beskriver ordet djäflig som vulgärt och att det 

används som kraftuttryck. Enligt SAOB (ibid.) betyder det att någon är i hög grad elak, 

ondskefull eller besvärlig eller att något är i hög grad svårt, besvärligt eller obehagligt. 

Uttrycket kan också användas som adverb så att ordet är förstärkande såsom ’ytterst’ eller 

’i hög grad’ (ibid.). Enligt NSS (1998: 96, jävlig) är jävlig något dåligt, elakt eller otrevligt 

men kan också användas som förstärkningsord med betydelse mycket, såsom något jävligt 

privat, men ger också en tredje användning, för jävligt, med betydelsen dåligt. Kotsinas 

(1996: 99, jävlig, djävlig) definierar ordet som ”otrevlig, otäck, dum, elak” och som ett 

förstärkningsord. 

Djävulsk karakteriseras i SO (2009: 557, djävulsk) enligt följande ”mycket (lömsk och) 

ondskefull om person, handling e.d.: en ~ fälla; den ~a behandlingen av fångarna”. SAOB 

(1918: D1819, djäfvulsk) beskriver ordet djäfvulsk som är lik djävulen och som utmärker 

eller karakteriserar djävulen, t.ex. diabolisk, demonisk. Enligt SAOB (ibid.) betyder ordet 

också något ondskefullt, elakt eller grymt. SAOB (ibid.) karakteriserar uttryckets stildrag 

som starkt vardagligt och vulgärt. Kotsinas (1996: 99, jävulskt, djävulskt) definierar 

djävulskt som ett förstärkningsord. 

Som ovan framgått syftar också jävla på djävulen, och således har fan i likhet med 

jävla en religiös och underjordisk komponent. Stilnivån varierar mellan vardagligt och 
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starkt kraftuttryck. Såsom fan kan också jävla användas såväl negativt som positivt. De 

semantiska dragen som jävla får i analysen är [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [VÄSENDE] 

och stildraget [STARKT VARDAGLIGT].  

 

3.1.1.3 helvete 

 

Ordet helvete förekommer 55 gånger i det svenska materialet och täcker knappt 12 

procent av svordomarna. SO (2009: 1174, helvete) beskriver helvete som en ”plats där de 

fördömda tänks vara tvungna att vistas och pinas enl. (äldre) kristen tradition”. Ordet 

används enligt SO (ibid.) ofta som rent kraftuttryck och SO ger ”starkt vardagligt” som 

ordets stildrag, och uttrycket kan användas exempelvis i uttryck som ”dra åt helvete!”, ”i 

helvete heller!” eller ”det var ett helvetes liv”. Enligt SAOB (1930: H715, helvete) syftar 

ordet på djävulens rike och används som kraftuttryck. Ordets stildrag är enligt SAOB 

(ibid.) starkt vardagligt eller vulgärt. Man kan använda uttrycket bl.a. i förbannelser, för 

att uttrycka misslycka, som utrop, som förstärkande uttryck eller för att förneka något 

(ibid.). NSS karakteriserar ordet på följande sätt:  

 

1 åt helvete, helt åt helvete totalt fel, elak, otrevlig 2 i helvete heller nej, aldrig! 3 dra åt helvete, 

må du bli en av oss och brinna i helvetet ge dig iväg!, stick! 4 ditt satans misskapta helvete 

svordom, skällsord 5 förstärkningsord; jävla helvetes idiot! (NSS 1998: 79, helvete.) 

 

Enligt definitionerna ovan har helvete en religiös komponent och syftar på djävulens rike, 

de onda andarnas underjordiska rike. Stildraget är starkt vardagligt och ordet används ofta 

som ett rent kraftuttryck. Dess semantiska drag i analysen är [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], 

[PLATS] samt stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. 

 

3.1.1.4 förbannad 

 

Förbannad och dess olika former som förbannade och förbannat förekommer 52 gånger 

i det svenska materialet och omfattar cirka 11 procent av svordomarna. SO (2009: 897, 

förbannad, förbannat) beskriver ordet enligt följande: 

 

förbann´ad [...] 1 (ej predikativt) som man känner mycket starkt ogillande för {JFR förbaskad 1} 

<starkt vard.>: din ~e idiot; den ~e bilen vill inte starta. Äv. rent förstärkande: lögn, ~ lögn och 

statistik; alltihop är bara lögn och ~ dikt. [...] 2 (predikativt) som känner (plötslig) vrede {JFR 

förbaskad 2} <starkt vard.>: NN blev ~ och slog till honom. [...] 



 

 

34 

 

förbann´at [...] mycket: jag har ~ mycket att göra just nu. lik förbannat trots (allt) detta <vard.>: 

han trodde att han hade packat allt men lik förbannat hade han glömt passet (SO 2009: 897, 

förbannad, förbannat.) 

 

Enligt SAOB (1927: F2367, förbanna) används ordet som svordom med betydelsen 

”nedkalla Guds (l. andra högre makters) vrede o. straffdom över (ngn l. ngt), önska att 

Guds osv. straff måtte drabba (ngt), önska (ngn) ondt [...]”. Enligt SAOB är ordets stildrag 

starkt vardagligt och ordet kan användas enligt följande:  

 

a) om person: bråkig, stursk, ”fräck” [...], ävensom DJÄVLIG [...].  

b) om person [...]: spritt galen; i sht i utrop, särsk. sådana i frågande form [...]. Är du rent l. fly 

förbannad? [...].  

c) om sak: i hög grad svår l. besvärlig l. otrevlig l. kinkig [...].  

d) mi attributiv ställning, utan eg. betydelseinnehåll, i uttr. för vrede l. förbittring l. förargelse l. 

förakt l. avsky o. d.; jfr DJÄVLA [...]. Ett sådant förbannat slarv! [...]. 

e) uppretad, vred. [...]. 

f) ss. förstärkningsord: stor, utomordentlig, obeskrivlig; om person: duktig. Du har gjort mig en 

förbannad väntjenst. [...] Det är (helt enkelt) din förbannade skyldighet att hjälpa mig. [...]. 

g) ss. adv., eg. ss uttr. för missnöje l. förargelse o.d.; ofta bl. förstärkande: i hög grad, mycket, 

”satans”, ”sabla”, ”djäkla”; jfr DJÄVLIG. (SAOB 1927: F2367, förbanna.) 

 

 

NSS (1998: 63, förbannad) ger ordet två betydelser som är ”1 arg” och ”2 mycket”. Ordet 

är ett ”förstärkningsord, svordom; det lyckas han förbannat bra med; förbannat bråttom; 

din förbannade jävla hagga; din förbannade jävla helidiot” (ibid.). Enligt Kotsinas (1996: 

61, förbannat) är detta ett förstärkningsord. Uttrycket får följande semantiska dragen: 

[RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [HIMMELSK], [HANDLING] samt stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT]. 

 

3.1.1.5 skit 

 

Ordet skit förekommer 45 gånger i den svenska romanen. Varianterna i denna grupp är 

följande: skit(en), skitstövel(n), skitprat(et), skitig(a), skitsnack, skit(er), bläckskitare, 

skitsak, skitig(a), skitsamma och bullshit. Det finns två belägg som har formen bullshit 

(Nesser 2003: 294 och 313) i den svenska romanen och har överförts som sådan 

(företeelsen kodväxling, se t.ex. John J. Gumperz 1982: 59) både i den finska (Nesser 

2009: 292 och 311) och i den engelska (Nesser 2014: 354 och 377) översättningen. 

SO (2009: 2769, skit) definierar skit som ett starkt vardagligt uttryck för avföring och 

smuts, och ordet kan även användas bildligt om negativa företeelser som exempelvis 
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”skitjobb; → skitsnack; skitunge; hon är trött på hela ~en”. Enligt SO (ibid.) kan skit 

också syfta på en person i negativ betydelse men som förstärkande förled både negativt 

och positivt, t.ex. skitbra och skitdålig. Uttrycket fungerar även som interjektion såsom 

Skit också! och man kan uttrycka frånvaro av något såsom i exemplet de såg inte ett skit 

i mörkret (ibid.). Enligt SAOB (1971: S4150, skit) syftar skit på exkrementer, träck, lort, 

spillning och dynga samt till orenlighet och smuts. Enligt SAOB (ibid.) kan man också 

hänvisa till en person, djur, sak eller företeelse med skit. Som ovan framgått kan man 

även bilda sammansättningar (t.ex. skitjobb) (ibid.). 

NSS (1998: 180–181, skit) definierar skit som avföring, fjärt samt smuts, smörja, 

elände och otyg, en otrevlig eller elak person, barn, typ eller person samt gnutta eller 

dugg. Enligt NSS (ibid.) finns det fasta uttryck såsom hela skiten (alltihop), skit samma 

(spelar ingen roll), köra skiten ur någon (besegra), full av skit (elak, otrevlig), sitta i skiten 

(vara i en besvärlig situation) och snacka skit (tala illa om någon). Kotsinas (1996: 217, 

skit) karakteriserar skit som smuts, smörja och dugg. 

SO (2009: 2769, skita) definierar verbet skita som att ha avföring eller att strunta i 

något. SO beskriver ordets stildrag som starkt vardagligt och vardagligt. Både SO (ibid.) 

och SAOB (1971: S5146, skita) definierar skita som att ha avföring. Kotsinas (1998: 217, 

skita) ger bara avträde och toalett samt bajsa och strunta i som beskrivning till skita, men 

NSS ger följande definitioner till skita:  

 

1 bajsa 2 fjärta 3 toalett 4 stjärt, bak 5 skita i strunta i, inte bry sig om; skiter väl jag i! dewt bryr jag 

mig inte om; de skiter i musiken; skit i det!, skit i vilket! 6 skita i brallan, skita knäck, skita ner 

sig, skita på sig vada rädd; skit på dig! gå din väg!, stick!, sluta!, låt bli! 7 skita ner smutsa ner [...] 

8 skita sig gå dåligt, misslyckas, gå åt skogen; det sket sig för Frölunda, när affären skall göras upp 

skiter sig allt; det där med tjejen sket sig 9 uppe i skiten narkotikaberoende (NSS 1996: 181, skita.) 

 

Skitig definieras i SO (2009: 2769, skitig) som smutsig och i SAOB (1971: S4160, skitig) 

som nedsmutsad, förorenad med exkrementer, smutsig eller oren. Enligt NSS (1996: 181, 

skitig) har skitig betydelserna ’smutsig’, ’dålig’ eller ’usel’, Kotsinas (1998: 218, skitig) 

ger betydelsen ’smutsig’. Skitprat och skitsnack definieras i SO (2009: 2769, sskitprat, 

skitsnack) som ’osant’ och ’elakt’ samt ’intetsägande’ och ’ogrundat prat’. NSS (1996: 

182, skitsnack) ger betydelserna ’struntprat’ och ’skvaller’, och Kotsinas (1998: 218, 

skitsnack) ger betydelsen ’struntprat’. 

SO (2009: 2769, skitstövel) karakteriserar skitstövel som en ”person som beter sig 

mycket illa” medan NSS (1996: 218, skitstövel) beskriver detta som en otrevlig person. I 
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tillägg till detta ger Kotsinas (1998: 182, skitstövel) definitionen ”elak, opålitlig person, 

knöl”.  

Enligt definitionerna ovan är det uppenbart att skit syftar på avföring och har således 

ett skatologiskt tema. Stilnivån beskrivs som starkt vardagligt eller vardagligt. Uttrycket 

kan utöver avföring användas för något som är smutsigt men också även om personer. 

Ordet som förstärkande förled förekommer både i positiva och i negativa sammanhang, 

t.ex. skitbra och skitdålig. Uttryckets semantiska drag i analysen är [SKATOLOGISK], 

[AVFÖRING], [HANDLING] samt stildraget [STARKT VARDAGLIGT].  

 

3.1.1.6 gud 

 

Olika varianter av gud förekommer 35 gånger i det svenska originalet. Förutom gud finns 

följande uttryck: gode gud, herregud, i herrens namn, gud förbjude, herrejävlar och 

gudsförgätna. Som ovan framgått (avsnitt 3.1.1 ovan) har jag tolkat herrejävlar som två 

svordomar eftersom uttrycket ingår i två kategorier (gud och jävla, se avsnitten 3.1.1.2 

och 3.1.1.6). SO beskriver ordet gud enligt följande:  

 

(ofta med versal) ett (antaget) övernaturligt väsen som har avgörande inflytande över (viss del av) 

tillvaron [...] spec. i vissa världsreligioner, bl.a. kristendomen, som namn på ett enda gott skapande 

sådant väsen [...] äv. i många utrop och milda kraftuttryck: gode Gud, hela bryggan rasar!; tack 

gode Gud att du lever!; låt för ~s skull bli det där!; Gud ske lov att det har slutat regna!; Herre Gud, 

vilket oväsen!; Gud vet när han kommer tillbaka; Gud sig förbarme! (SO (2009: 1094, gud.) 

 

SAOB (1929: G1243, gud) definierar gud som ”i allm. Gud i (förr äv. av) himmelen. Den 

ende, sanne Guden [...] Den allsmäktige, evige Guden”. Enligt SAOB (ibid.) kan man 

nedkalla Guds straff och då kan uttrycket övergå till något så vulgärt som en svordom, 

t.ex. ”Gud förbanne mig”. NSS (1996: 72, gud) ger två beskrivningar åt Gud i slang, den 

första är ”snacka med Gud” som betyder att dö, och den andra är ”Gud i London”, alltså 

som ”herregud!”, ett utrop och en mild svordom. Enligt SO (2009: 1094, gud) kan 

uttrycket användas vardagligt i fraser som ”Gud vet”, ”vete Gud” och ”Gud må veta” och 

det kan användas för att ge eftertryck åt en uppmaning som exempelvis ”Säg för Guds 

skull ingenting åt honom om saken!”. 

Herre definieras i SO (2009: 1183, herre) förutom en respekterad man som ”äv. som 

namn på Gud (och i kraftuttryck); ibl. som rent förstärkningsord (ibl. med best. f. sing. 

herran och med versal): [...] många herrens år; men ~ Gud, vad har du gjort?”. SAOB 
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(1931: H817, herre) beskriver herre som en person som härskar eller råder och att man 

ofta syftar på Gud. Enligt SAOB (ibid.) kan herre också användas i utrop som ”Herre 

(min) Gud!” och ”herregud”.  

Herre och gud syftar alltså på Gud och har således ett religiöst tema, dessa uttryck 

syftar på den himmelska härskaren. Stilnivån är vardaglig men tydligt under starkt 

vardaglig eller grov. Således får dessa svordomar stildraget mild i min analys. De 

semantiska dragen som kraftuttrycken i denna kategori får i min analys är [RELIGIÖS], 

[HIMMELSK], [VÄSENDE] samt stildraget [MILD]. 

 

3.1.1.7 tusan 

 

Tusan förekommer 23 gånger i den svenska romanen. Varianter av tusan i romanen är 

tamejtusan och vadtusan. SO (2009: 3327, tusan) definierar tusan som ”ett tämligen milt 

kraftuttryck”. SO (ibid.) ger attan som synonym till tusan och definierar attan som 

”djävul(en) {SYN. tusan; JFR sjutton 2} <ett lindrigare kraftuttryck>” (a.a.: 127, attan). 

Enligt SAOB (2005: T3241, tusan) har uttrycket kommit från räkneordet tusen, men att 

betydelsen sannolikt har uppkommit genom ellips av sådana uttryck som tusan djävlar. 

SAOB (ibid.) beskriver uttrycket tusan som vardagligt, som en mild svordom och som en 

eufemism för djävulen och tusan kan användas för att uttrycka uppskattning, t.ex. ”han 

är en ~ till karl”. Uttrycket används enligt SAOB (ibid.) bl.a. i eder, förbannelser och 

utrop för att ge eftertryck. Kotsinas (1998: 276, tusan) beskriver tusan som en interjektion 

och ett kraftuttryck. 

Tusan har ett religiöst tema och syftar på det underjordiska, dvs. på djävulen. Enligt 

definitionerna är uttrycket milt och eufemistiskt. Ursprungligen har ordet syftat på 

räkneordet tusen men sedan övergått till att eufemistiskt syfta på djävulen. Dess 

semantiska drag är [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [VÄSENDE] samt stildraget [MILD]. 

 

3.1.1.8 satan 

 

Uttrycket satan förekommer 14 gånger i det svenska originalet. Uttrycket har inte andra 

varianter i materialet än satan och satans. SO (2009: 2657–2658, satan) definierar satan 

enligt följande:  
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sa`tan [...] (ibl. med versal) varelse som förkroppsligar det onda, ofta i bibliska sammanhang som 

en sorts namn {JFR ande2, djävul, ¹fan} [...]äv. om person, med både positiv och negativ 

bibetydelse: pojksatan; en långhårig ~ [...] äv. som svordom (både positivt och negativt 

förstärkande): ~ också; nej för ~; svårt som ~; ~ så intressant; din ~s skurk  

 

SAOB (1965: S1200, satan) karakteriserar satan som en benämning på djävulen, som en 

ond ande eller demon och beskrivs som starkt vardagligt. Enligt SAOB (ibid.) kan satan 

användas dels om en person, dels också adjektiviskt för att beteckna en hög grad av något, 

t.ex. satans delikat2. Enligt SAOB (ibid.) används satan i bl.a. eder, förbannelser, utrop 

och frågor för att uttrycka bekräftelse eller för att ge eftertryck åt påståenden. SAOB 

(ibid.) anger att satan också kan användas positivt ”satan så bra”, men också att man kan 

förneka något, t.ex. ”bry sig satan om ngn”. NSS (1996: 174, satan, satans) ger satan en 

definition som en svordom och som ett förstärkningsord.  

SAOB (1965: S1200, satan) ger ordet stilnivån starkt vardagligt, men SO (2009: 2657–

2658, satan) ger satan ingen stilmarkör utan karakteriserar ordet som en svordom. 

Norstedts Svenskt språkbruk (2003: 996, satan) ger stilnivån vardagligt men uttrycker att 

ordet används som en svordom. Ordet djävul (jfr djävel) karakteriseras också som 

vardagligt, men enligt Svenskt språkbruk (ibid.) används den ”i svordomar och kraftuttr.” 

I SAOL (2015: 1117, satan) anges ordet som svordom. 

Enligt definitionerna ovan har satan ett religiöst tema och syftar på den underjordiska 

härskaren, djävulen. Svordomen kan användas i både positiva och negativa uttryck och 

den karakteriseras som en svordom med en vardaglig eller starkt vardaglig stilnivå. De 

semantiska dragen är [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [VÄSENDE] samt stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT]. 

 

3.1.1.9 Övriga 

 

Gruppen övriga består av sammanlagt 20 belägg i det svenska originalet. Svordomarna i 

denna kategori är arsel, praktarsel, rövhål, röven, kyss mig (i röven), rövslickare, 

mopshäck, fasen, helsike, bitch och piss off. Arsel och praktarsel tolkas som en typ av 

svordom, röv, rövhål, rövslickare och kyss mig (i röven) anses som en annan typ, samt 

fasen, helsike, bitch och piss off behandlas som separata svordomar.  

                                                 
2 Exemplet är ur Nesser 2003: 396. 
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SO (2009: 112, arsel) definierar arsel som stjärt, särskilt på en människa, och beskriver 

uttrycket som starkt vardagligt. Enligt SO (ibid.) kan man också använda uttrycket om en 

person, vilket är starkt nedsättande men även i kraftuttryck som ”kyss mig i arslet!”. 

SAOB (1902: A2365, ars) definierar ordet som bak, bakdel och anus, och beskriver stilen 

som lägre talspråkligt. NSS (1996: 4, arsel) ger ordet tre definitioner: ”1 idiot, elak, 

otrevlig person; ett riktigt arsel 2 bak, stjärt 3 homosexuell man”. Enligt dessa 

beskrivningar har arsel ett skatologiskt tema (se avsnitt 2.5 ovan) och har stilnivån starkt 

vardagligt. Ordet syftar på människans bakdel, dvs. en kroppsdel.  

SO (2009: 2613, röv) ger röv en definition som ett ”parti på kroppen kring tarmarnas 

mynning” och som ett svordomsliknande uttryck. Enligt SO (ibid.) är uttryckens stil starkt 

vardagligt. SO (ibid.) beskriver rövslickare som en ”person som skaffar sig förmåner 

genom att vara inställsam mot överordnade) och ger likaså uttrycket en starkt vardaglig 

stilnivå. SAOB (1962: röv) definierar röv som bakdel och stjärt och anger stilen som starkt 

vardagligt. Enligt SAOB (ibid.) kan röv användas i uppmaningar som att kyssa (eller ta 

eller se) någon i röven för att uttrycka förnekande, förakt, förargelse eller likgiltighet. 

Såsom SO ger SAOB (ibid.) också rövslickare stilbeskrivningen starkt vardagligt och 

beskriver ordet som en ”inställsam person”. NSS (1996: 172, röv) definierar röv bl.a. som 

bak och stjärt men också som en otrevlig person. Rövslickare beskrivs som en ”person 

som ställer sig in” (ibid.). Såsom arsel har också röv ett skatologiskt tema och syftar på 

människans bakdel. Stilnivån beskrivs likaså som starkt vardagligt.  

Häck definieras i SO (2009: 1225, häck) som en ”rad av tätt planterade buskar [...], 

ordnad uppställning på dubbla led av en större grupp människor [...], uppställt hinder [...], 

foderbehållare [...]” samt ”del av fartyg eller båt som hänger ut akteröver [...] äv. bildligt 

bakdel på person <vard.>: en berusad gäst nöp servitrisen i ~en, jobba häcken av sig 

jobba mycket hårt <vard.>: hon jobbade häcken av sig för att hinna färdigt innan 

semestern”. SAOB (1932: H1864, häck) upptar inte det bildspråk som syftar på 

människans bakdel men definitionen är från 1932. NSS (1996: 87, häck) definierar häck 

som ”1 bak, stjärt; hans vita häck 2 ta dig i häcken! dra åt skogen!, stick!, sluta!, lägg 

av! 3 frysa häcken av sig frysa mycket”. Mops är enligt SO (2009: 1999, mops) ”en 

dvärghund med utstående ögon, trubbig nos och rynkig panna [...] äv. om människa (el. 

annan varelse) med liknande egenskaper: mopsansikte; han är en riktig liten ~”. 

Mopshäck är alltså ett skällsord och sammansättningen syftar på bakdelen på en hund, 
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dess tema är således skatologisk. Ordets stilnivå är enligt SO (2009: 1225, häck) 

vardaglig. Arsel, röv och häck anses som samma typ av svordom i min analys och de får 

följande semantiska drag: [SKATOLOGISK], [KROPP] samt stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT]. 

SO (2009: 727, fasen) definierar fasen som fan och en mildare svordom. SAOB (1924: 

F244, fan) beskriver fasen som en eufemistisk avledning av fan. Enligt NSS (1996: 46, 

fasen) är fasen ett kraftuttryck. Även SO (2009: 727, fasen) anger fasen som en 

förskönande omskrivning av fan. Detta tyder på att fasen har ett religiöst motiv och syftar 

på fan, djävulen, dvs. den underjordiska härskaren, men är en eufemistisk omskrivning 

av svordomen fan. Därför får ordet stilvalören mild. Dess semantiska drag är [RELIGIÖS], 

[UNDERJORDISK], [VÄSENDE] samt stildraget [MILD]. 

Helsike definieras enligt SO (2009: 1173, helsike) som en mycket svår situation med 

stilbeskrivningen vardagligt. Ordet används enligt SO (ibid.) i rena kraftuttryck som ”i ~ 

heller!; dra år ~!” men är en förskönande ombildning av svordomen helvete. SAOB 

(1930, H713, helsike) beskriver uttrycket också som en eufemistisk ombildning av helvete 

i synnerhet i svordomar samt ger uttrycket stilbeskrivningen starkt vardagligt. Uttrycket 

karakteriseras som eufemistiskt och (starkt) vardagligt och på grund av beskrivningen 

som ett eufemistiskt uttryck får helsike stilvalören mild. Uttryckets tema är religiöst och 

ordet syftar på helvete, det underjordiska riket. Helsike får följande semantiska drag: 

[RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [PLATS] samt stildraget [MILD]. 

Bitch förekommer en gång i det svenska originalet. SO (2009: 292, bitch) definierar 

bitch som en ”flicka eller kvinna som (ofta) uppträder aggressivt”. SO (ibid.) tillägger att 

ordet har kommit från engelskans bitch med samma betydelse, men som på engelska 

enbart är negativt medan det på svenska inte nödvändigtvis uppfattas som enbart negativt, 

utan det kan också uttrycka bl.a. självständighet. NSS definierar bitch enligt följande:  

 

1 elak, otrevlig kvinna, stöddig, överlägsen kvinna; bitchen R. bara knallade in på redaktionen; alla 

bitchar med silverbyxor ser ner på mig 2 ful flicka, ful kvinna 3 lösaktig kvinna, prostituerad 4 

aggressiv lesbisk kvinna 5 skällsord till el. om kvinna jävla bitch! 6 flickvän (NSS 1996: 14, bitch.) 

 

SAOL (2015: 117, bitch) definierar bitch bara som en ”aggressiv kvinna” men ger 

uttrycket stilbeskrivningen vardaglig. Uttrycket i den svenska kriminalromanen syftar på 

en kvinna, men inte en särskilt aggressiv sådan. Följande avsnitt är ur Fallet G (Nesser 

2003: 68) och händelserna sker i privatdetektiv Verlangens hotellrum när han har försovit 
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sig från utcheckningen och städerskan kommer in i rummet hon tror är tomt (min kursiv. 

i exemplet): 

 

[...] Hon var ung och söt och han bestämde sig för att försöka framföra det till henne. 

Du skall inte be om ursäkt, ville han säga. Du är ung och fräsch som en daggig lilja... här ser du 

ett sjunde klassens svin. Tag lärdom. 

Men det blev inte till mer än ett väsende. Hans tunga var smidig som ett hönsnät – och luften 

nerifrån hans sönderrökta lungor, som skulle ha satt hans uttorkade stämband i skön resonans, inte 

mycket mer än en het pust från en utdöende ökenbrand.  

Stäng dörren så du slipper se mig, tänkte han och försökte göra något med ansiktet. Le eller 

någonting. Det gjorde ont.  

Nu bad hon om ursäkt igen. Men var det inte så att han skulle checka ut från rummet idag? 

undrade hon. Före klockan elva, det var liksom den rutin man hade. Inte bara på det här hotellet, det 

var likadant i hela den här kedjans och det stod i informationsbroschyren. 

Nu förstod han. Bitch, tänkte han och kände järnbandet strama åt runt huvudet igen. Du var bara 

bländverk du också.  

– Tio minuter, lyckades han rossla fram. Ge mig tio minuter. [...] (Nesser 2003: 68.) 

 

Bitch kommer in i svenskan från engelskan på 1980-talet. Oxford English Dictionary 

(OED 2016, bitch) ger bl.a. följande definitioner för bitch:   

 

1. 

a. The female of the dog [...] 

b. The female of the fox, wolf and occasionally of other beasts […] 

2.  

a. Applied opprobriously to a woman; strictly, a lewd or sensual woman. Not now in decent use; but 

formerly common in literature. In mod. use, esp. a malicious or treacherous woman; of things: 

something outstandingly difficult or unpleasant. (OED 2016, bitch.) 

 

Bitch är förutom en hynda också en liderlig, obscen, skabrös eller en sensuell kvinna. 

Ljung (2011: 132) kategoriserar bitch under temat djur, vilket är ett av de mindre 

svordomstemana (se avsnitt 2.5). Ordets syftar således både på djur och sexuellt tema, 

alltså på en kvinna. Ordet har ett vardagligt stildrag. Komponenterna i den semantiska 

analysen är [SEXUELL], [DJUR], [MÄNSKLIG], [KVINNLIG] samt stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT]. 

Det sista exemplet i denna kategori är piss off, som förekommer en enda gång i 

materialet och är ett lån från engelskan såsom bitch. Uttrycket är inte översatt vare sig i 

den finska eller i den engelska översättningen utan har överförts som ett identiskt uttryck. 

Därför behandlar jag ordet endast i detta avsnitt och inte i följande avsnitt där jag 

diskuterar svordomarna både i den finska och i den engelska översättningen. Uttrycket 

förekommer i följande kontext (min kursiv.):  
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[...] – Vet du vad du kan göra, din satans rövslickare, fortsatte Verlangen inspirerat. Du kan ta din 

feta direktör och stoppa upp honom i din egen förbannade mopshäck, fy fan, tror du inte jag har 

viktigare saker för mig än att sitta här och lyssna till ditt debila dravel? 

– Nej, nu jävlar..., sa Krotowsky. När jag får syn på dig nästa gång, är det lika bra att du... 

– Piss off! sa Verlangen och drämde på luren. [...] (Nesser 2003: 251.) 

 

Piss är enligt SO (2009: 2344, piss) ett starkt vardagligt uttryck för urin. SAOB (1953: 

P959, piss) karakteriserar piss också som folkligt eller mer eller mindre vulgärt uttryck 

för urin. NSS (1996: 152, piss) ger en definition för piss enligt följande: ”1 något dåligt, 

trist, tråkigt 2 sprit, alkohol 3 urin, kiss 4 det är en piss i Mississippi det gör detsamma, 

det spelar ingen roll 5 eng. piss off! gå din väg!, stick!”. OED (2016: piss) definierar 

också piss som ett grovt slanguttryck för urin, men ger en vidare definition för piss off: 

”to leave, to go away”, dvs. att gå sin väg, att sticka iväg. OED (ibid.) tillägger vidare att 

imperativformen ”Piss off!” används ibland för att uttrycka tvivel. Uttrycket har alltså ett 

skatologiskt tema och syftar på urin. Ordets stildrag är grov slang, dvs. ordet är enligt min 

kategorisering vardagligt eller starkt vardagligt. Uttrycket får semantiska drag enligt 

följande: [SKATOLOGISK], [URIN], [HANDLING] samt stildraget [STARKT VARDAGLIG]. 

 

3.1.2 Svordomarna i Tapaus G – murha menneisyydestä (2009) 

 

De mest frekventa svordomarna i den finska översättningen Tapaus G – murha 

menneisyydestä (2009) är helvetti (sv. helvete3) med 117 belägg, helkkari (helsike, tusan, 

ta mig fan, jävla, förbannat) med 92 belägg, piru (fan, djävul, satan) med 59 belägg, hitto 

(fanken, fasen, tusan, jädrans) med 56 belägg, paska (skit, lort) med 46 belägg, hyvä 

jumala (herregud) och dess varianter med 36 belägg och kirottu (förbannad, jävla) med 

12 belägg. Det förekommer 23 övriga svordomar i det finska materialet och de är följande: 

saatana (satan), perseennuolija (rövslickare), perhana (jädrans, jäklar, tusan, 

förbannat), helkutti (sjutton också!, tusan också!), saakeli (förbaskat, sablar, tusan), 

pentele (helsike), bitch och piss off (se hela listan av belägg i Bilaga 1). 

 

  

                                                 
3 De svenska motsvarigheterna inom parentes enligt Stora finsk-svenska ordboken (SFSO 2004). 
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Tabell 2. Svordomarnas förekomst i den finska romanöversättningen Tapaus G – murha menneisyydestä 

(2009). 

 

Svordom 

Antalet 

belägg  

Procentuell 

andel 

helvetti 117 26,5 % 

helkkari 92 20,9 % 

piru 59 13,4 % 

hitto 56 12,7 % 

paska 46 10,4 % 

jumala, herra, luoja 36 8,2 % 

kirottu 12 2,7 % 

övriga 23 5,2 % 

Sammanlagt 441 100 % 

 

Det svenska originalet har 466 belägg och den finska översättningen 441. Den finska 

översättningen har 25 belägg färre, dvs. det finns ca 5,4 procent färre svordomar i den 

finska översättningen än i det svenska originalet. Det visar att en del av de svenska 

svordomarna har inte översatts till finska. 

 

3.1.2.1 helvetti 

 

Helvetti (helvete4) är den mest frekventa svordomen i den finska översättningen med 117 

belägg, svordomen omfattar alltså över en fjärdedel av alla svordomar i materialet. 

Svordomen har varianter som huvudsakligen har olika kasusformer: helvetti, helvetin, 

helvettiä, helvetissä, helvetistä, helvettiin, helvetisti, helvetillistä och helvetillisesti. 

Kielitoimiston sanakirja (KS del 1 2012: 239, helvetti) definierar helvetti som en plats där 

syndare lider sitt straff, alltså dödsriket, som ett smärtsamt tillstånd och ger uttrycket 

stildraget vardagligt och karakteriserar ordet som en grov svordom. Ordet kan enligt KS 

(ibid.) användas för att ange hög grad av något, såsom ”helvetin hyvä” eller ”helvetin 

huono” (”helvetes bra” eller ”helvetes dåligt”5). Som den svenska motsvarigheten helvete 

har helvetti ett religiöst tema och syftar på det underjordiska riket, dödsriket. Svordomens 

                                                 
4 SFSO 2004: 238, helvetti. 
5 Översättningarna inom parentes är mina egna och så ordagrant översatta som möjligt för att ge ett intryck 

av hur uttrycket används i detta sammanhang i finskan. 
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stildrag karakteriseras som vardagligt. Helvetti får följande semantiska drag: [RELIGIÖS], 

[UNDERJORDISK], [PLATS] samt stildraget [STARKT VARDAGLIG]. 

 

3.1.2.2 helkkari 

 

Helkkari (”mitä ~a vad fan!; vad i helskota (helsike)!; totta ~ssa! visst för fan!; visst för 

tusan!; banne mig!; ta mig fan!”6) förekommer 92 gånger i den finska översättningen med 

varianter enligt följande: helkkari, helkkarinmoinen, helkkaria, helkkarin, helkkarissa, 

helkkarista, helkkariin, helkkaristi och helkkarinmoisesta. Uttrycket beskrivs enligt KS 

(1 2012: 235, helkkari) som en mild svordom med vardagligt stildrag. Enligt Nykysuomen 

etymologinen sanakirja (NES 2004: 183, helkkari) är helkkari en mild svordom som är 

en slangavledning av helvetti (helvete). Enligt dessa beskrivningar har helkkari ett 

religiöst tema och syftar på helvetet, det underjordiska riket, men har mildare stildrag en 

helvetti. De semantiska drag som helkkari får i min analys är följande: [RELIGIÖS], 

[UNDERJORDISK], [PLATS] samt stildraget [MILD]. 

 

3.1.2.3 piru 

 

Svordomen piru (fan, djävul, satan7) förekommer 59 gånger i den finska översättningen, 

och betyder enligt KS (2 2012: 517, piru) djävulen, det är ett skällsord och används som 

en svordom. Uttrycket har enligt KS (ibid.) vardagligt stildrag. Vidare ger KS (ibid.) 

beskrivningen milt öknamn för pirulainen och mild svordom för pirulauta. De varianter 

som förekommer i materialet är följande: piru, pirun, pirua, piruja, pirussa, pirusta(ko), 

pirulainen, pirulaisen, pirulaista, pirulaisia, piruparka, piruparan, piruparkojen, 

pirullinen och pirulauta. Enligt NES (2004: 931, piru) betyder piru djävulen, men om 

ordets ursprung finns det olika uppfattningar. Man har enligt NES (ibid.) antagit att piru 

är ett ryskt lån och att den har sammankopplats med den slaviska hedniska åskguden 

perun, men den enligt NES (ibid.) mer sannolika förklaringen är att piru kommer från 

ordet perkele, som är namnet på den baltiska åskguden (a.a.: 903, perkele). Ulla-Maija 

Kulonen (1990: 4) konstaterar i Kielikello att många finska svordomar som 

sammankopplas med religion har lånats in i religionen ur ett ordförråd som är äldre än 

                                                 
6 SFSO 2004: 235, helkkari. 
7 SFSO 2004: 997, piru. 
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kristendomen. Uttrycket syftar på djävulen, den underjordiska härskaren och således är 

svordomens motiv religiöst och svordomens stildrag vardagligt eller milt. För att 

stildraget är olika för olika belägg delar jag dessa vidare i två svordomstyper: piru och 

pirullinen samt pirulainen, piruparka och pirulauta. Den första kategorin innefattar 39 

belägg och den andra 20. De semantiska drag som piru får i min analys är [RELIGIÖS], 

[UNDERJORDISK], [VÄSENDE] samt stildraget [STARKT VARDAGLIGT] och de semantiska 

dragen som pirulainen får är [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [VÄSENDE] samt stildraget 

[MILD]. 

 

3.1.2.4 hitto 

 

Det finns 56 belägg av hitto i det finska materialet. Enligt KS (1 2012: 267, hitto) är hitto 

en mild svordom med vardagligt stildrag. SFSO (2004: 256, hitto) ger uttrycket 

motsvarigheten ”fanken; fasen; tusan; jädrans”. De varianter av hitto som förekommer i 

den finska översättningen är följande: hitto, hitot, hittoa(ko), hittoja(ko/kaan), 

hiton(kaan), hitossa, hitosta, hittoon, hitonmoinen och hitonmoista.  Enligt NES (2004: 

204, hitto) har hitto germanskt ursprung och kommer från ordet hiisi som en slags gammal 

slangavledning. Hiisi har enligt NES (a.a.: 196, hiisi) flera betydelser, bl.a. ’jätte’, ’troll’, 

’djävulen’ och dylika skrämmande varelser men därtill betyder det ’helig plats’, ’skog’, 

’begravningsplats’, men å andra sidan också ’djävulens rike’, ’dödsriket’ och ’helvetet’. 

Ordets ursprung har enligt NES (ibid.) debatterats exceptionellt mycket och om ordet har 

flera skandinaviska eller germanska lånetymologier presenterats. Kulonen (1990: 5) 

konstaterar att hiisi och avledningen hitto är ett exempel på hedniskt ursprung och har 

inte lånats in i kristendomen. Kulonen (ibid.) menar också att hiisi ursprungligen har 

syftat på heliga platser, som begravningsplatser, men som i folkdiktning också syftar på 

dödsriket och helvetet. I Finland har hiisi enligt Kulonen (ibid.) också syftat på en religiös 

varelse, fastän inte en kristen sådan. Hitto är enligt dessa definitioner en mild svordom 

med hedniskt ursprung. Dess tema härleds till hednisk religion före kristendomen och 

således kategoriseras den inte som en religiös svordom. Hitto får semantiska drag enligt 

följande: [HEDNISK], [PLATS], [VÄSENDE] och stildraget [MILD]. 
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3.1.2.5 paska 

 

Svordomen paska förekommer 46 gånger i den finska översättningen. Varianterna är 

följande: paska, paskat, paskaa, paskaan, paskalle, paskiainen, paskiaisen, paskiaisten, 

(emä)paskiaista, (super)paskiaiselta, paskiaiseen, paskapuheita, paskapuhetta, 

paskanjauhanta, musteenpaskantaja, paskamaisuuden, paskaisimmistakin och bullshit. 

SFSO (2004: 949, paska) definierar paska enligt följande:  

 

1 skit -en -ar; (liasta myös) lort -en -ar ► olla ~lla sitta4 och skita4 ; sitta4 på skithuset; sillä oli 

kengät ~ssa han hade skitiga skor ► (kuv) hän iski kätensä ~an han gick på en riktig nit; (suomr 

myös) han slog handen i skiten; puhua ~a prata1 (snacka1) skit; hän on suuri ~ koko mies han är en 

stor skit; radio on ~na radion är död (kaputt, paj) [...] 2 (kirouksissa tms.) haista ~! kyss mig i 

häcken!; ta dig i häcken!; kyss mig i röven (vars ruotsr arslet)!; en välitä siitä ~akaan det bryr jag 

mig inte ett skit om; ~n marjat, sitä en usko skitsnack, det tror jag inte på; ja ~t minä sinun 

puheistasi! jag skiter i vad du säger!; jag ger väl fan i vad du säger! 3 (adjektiivina) ~ jätkä 

skitstöv|el -eln -lar; se on ~ homma (juttu) det är för [d]jävligt; det är en [d]jävlig grej; det är skit 

(SFSO 2004: 949, paska.) 

 

KS (2 2012: 457, paska) definierar uttrycket som avföring, lort men även smuts och anger 

att det kan användas dels i förbannelser och skymfer, dels som ett adjektiv. KS (ibid.) ger 

ordet ett vardagligt stildrag. Också enligt NES (2004: 883, paska) betyder paska avföring 

eller smuts. Paskainen (skitig, nerskitad [...] lortig8) definieras som ’nerkladdat i 

avföring’ eller ’smutsig’ (KS 2 2012: 457, paskainen). Paskamainen översätts som 

”[d]jävlig [...] taskig” enligt SFSO (2004: 949, paskamainen) och KS (2 2012: 457, 

paskamainen) beskriver uttrycket som något obehagligt, äckligt, vidrigt, elakt, illistigt 

eller dylikt. Paskiainen (och paskapää) översätts som skitstövel eller skit till svenska 

(SFSO 2004: 949, paskiainen, paskapää) och definieras i KS (2 2012: 457, paskiainen) 

som ett nedsättande ord för en (d)jävlig person (paskamainen henkilö). Paska syftar på 

avföring och därmed har det ett skatologiskt tema. Dess stildrag beskrivs som vardagligt. 

Paska får följande semantiska drag: [SKATOLOGISK], [AVFÖRING] och stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT]. 

 

3.1.2.6 jumala, herra, luoja 

 

Kraftuttryck som syftar på Gud förekommer 36 gånger i det finska materialet. Denna 

svordom har varianter som herran tähden, (herra/luoja) varjelkoon, hyvä jumala, luoja, 

                                                 
8 SFSO 2004: 949, paskainen. 
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(hyvä) jumala och herra varjele. SFSO (2004: 243, herra) definierar herra som herre och 

härskare samt som Herre och Gud. KS (1 2012: 248, herra) definierar herra förutom som 

en manlig titel som en benämning för Gud och som interjektioner som uttrycker bl.a. 

förvåning, skräck eller förtvivlan. Enligt NES (2004: 190, herra) är herra ett lån från 

fornsvenskans herra eller hærra. Ursprungligen har ordet syftat på en förnäm man men 

har sedan fått betydelserna Herre och Kristus (ibid.).  

Jumala (Gud9) definieras enligt KS (1 2012: 392, jumala) som övernaturliga varelser 

samt den högsta dyrkade varelsen i kristendomen, Gud, Herren, den allsmäktige. 

Uttrycket kan enligt KS (ibid.) användas i interjektioner och beskärmanden som 

exempelvis ”herregud!”. SFSO (2004: 666–667, luoja) översätter luoja som skapare som 

också används av Gud. Luoja kan enligt SFSO (ibid.) användas i interjektioner, t.ex. ”voi 

hyvä ~ [herre] du min skapare; ~, miten kaunista! himmel (gud), vad vackert!”. Enligt 

KS (2 2012, 110, luoja) betyder luoja skapare av t.ex. ett konstverk samt Gud. Uttrycket 

kan användas som interjektioner för att uttrycka t.ex. skräck (ibid.). Uttrycket har ett 

religiöst tema och syftar på Gud. Som ett kraftuttryck har det ett milt stildrag, så mild att 

dessa ordböcker inte ger en stilbeskrivning åt uttrycket utan nämner endast att det kan 

användas som en interjektion. De semantiska dragen som uttryck i denna kategori får är 

[RELIGIÖS], [HIMMELSK], [VÄSENDE] och stildraget [MILD]. 

 

3.1.2.7 kirottu 

 

Uttrycket kirottu förekommer 12 gånger i materialet och SFSO (2004: 480, kirottu) 

översätter uttrycket som förbannad, förbaskad, [d]jävla och jädrans. KS (1 2012: 570, 

kirottu) karakteriserar kirottu som ett uttryck som används som svordomar och ger 

exempel som riivattu och halvattu. KS (ibid.) definierar kirota (förbanna10) som att yttra 

en svordom, svära, förbanna och nedkalla en förbannelse i Guds namn samt som att skälla, 

klandra och förargas. I KS (a.a.: 209, halvattu) beskrivs halvattu (förbaskat, sjutton 

också!11) som en vardaglig svordom eller ett vardagligt kraftuttryck. KS (2 2012: 695, 

riivattu) anger riivattu (fasen, sjutton, helsike, tusan12) som en vardaglig mild svordom.  

                                                 
9 SFSO 2004: 348, jumala. 
10 SFSO 2004: 480, kirota. 
11 SFSO 2004: 214, halvattu. 
12 SFSO 2004: 1146, riivattu. 
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SFSO (2004: 480, kirota) ger definierar kirota enligt följande: ”~ jku alimpaan 

helvettiin önska¹ att ngn ska brinna i helvetet”. Uttrycket har ett religiöst tema och kan 

syfta på det underjordiska, men också på det himmelska eftersom man kan förbanna i 

Guds namn. Stildraget ligger på samma nivå som tusan och helsike, vilket är milt. Kirottu 

får följande semantiska drag: [RELIGIÖS], [HIMMELSK], [UNDERJORDISK], [HANDLING] och 

stildraget [MILD]. 

 

3.1.2.8 Övriga 

 

Gruppen övriga består av sammanlagt 23 belägg. Svordomarna i denna kategori är 

perhana, pentele, saatana, saakeli, helkutti, perse, perseennuolija, bitch och piss off. 

SFSO (2004: 962, perhana) ger perhana en definition som en mild svordom och 

översätter den som ”jädrans!; jäklar!; jäklar anamma!; [d]jävlar!; tusan [också]!; fanken 

[också]!; attan [också]!; förbaskat [också]!; förbannat [också]!”. KS (2 2012: 475, 

perhana) definierar den också som en mild svordom med vardagligt stildrag. Enligt NES 

(2004: 901, perhana) används perhana som ett kraftuttryck och det är mest sannolikt en 

avledning av uttrycket perkele. Som redan framgått (se avsnitt 2.1.2.3 ovan) syftar perkele 

på den hedniska baltiska åskguden (NES 2004: 903, perkele). Pentele översätts enligt 

SFSO (2004: 961, pentele) som helsike, helskota, förbaskad. KS (2 2012: 474, pentele) 

beskriver pentele som en mild svordom med vardagligt stildrag. Såsom perhnana är också 

pentele en avledning av perkele, Erkki Itkonen (1966: 202) beskriver det som en 

eufemistisk avledning. På grund av detta behandlar jag perhana och pentele som samma 

svordom. Perhana och pentele har alltså hedniskt ursprung och karakteriseras som milda 

svordom med vardagligt stildrag. Dess semantiska drag är följande: [HEDNISK] och 

[VÄSENDE] och har stildraget [MILD]. 

Saatana definieras i SFSO (2004: 1197, saatana) som satan, djävulen samt som en 

grov svordom som fan, satan, satans och [d]jävla. KS (3 2012: 5, saatana) anger saatana 

som djävulen, fan och satan samt en grov svordom med vardagligt stildrag. Enligt NES 

(2004: 1099, saatana) är saatana ett lån sannolikt från fornsvenskan. Ursprungligen är 

det hebreiska och har med bibeln spritt sig genom grekiska och latinska (ibid.). Saatana 

har ett religiöst tema och syftar på djävulen. Ordet är enligt dessa beskrivningar en grov 

svordom med vardagligt stildrag. De semantiska dragen som saatana får i min analys är 

[RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [VARELSE] och stildraget [GROV]. 
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Saakeli översätts i SFSO (2004: 1194, saakeli) som ”förbaskat [också]; sablar [också]; 

tusan [också]; katten [också]; sjutton [också]; fanken [också]”. KS (3 2012: 2, saakeli) 

beskriver saakeli som en mild svordom med vardagligt stildrag. Enligt NES (2004: 1096, 

saakeli) är det ett kraftuttryck som är en avledning av saatana (se saatana i stycket ovan). 

Uttrycket är alltså en eufemistisk avledning av saatana, och har ett religiöst tema samt 

syftar på djävulen. Ordets stildrag beskrivs som vardagligt och uttrycket är en mild 

svordom och dess semantiska drag är [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [VARELSE] samt har 

stildraget [MILD]. 

SFSO (2004: 235, helkutti) översätter helkutti som ”sjutton också!; fy sjutton; katten 

också!; tusan också!; fy attan!; painu ~iin dra åt helsike!; dra åt skogen”. KS (1 2012: 

235, helkutti) beskriver uttrycket som en mild svordom med vardagligt stildrag. Suomen 

kielen etymologinen sanakirja (SKES 1 1981: 66, helkatti, helkutti) beskriver helkatti och 

helkutti som en mild svordom och som en eufemistisk avledning av svordomen helvetti 

(helvete, se avsnitt 3.1.2.1 ovan). Uttrycket har ett religiöst tema och syftar på helvetet, 

ordet karakteriseras som en mild svordom med vardagligt stildrag. Helkutti får de 

semantiska dragen [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [PLATS] samt stildraget [MILD]. 

Perse och perseennuolija anses som samma typ av svordom såsom röv och rövslickare 

(se avsnitt 3.1.1.9 ovan). SFSO (2004: 966, perse) definierar perse som röv, arsel, häck, 

ända, bakdel och bak samt som ett kraftuttryck, t.ex. ”fan; [d]jävlar; satan ► voi ~! fy 

fan!” och perseennuolija (ibid.) som rövslickare. KS (2 2012: 481, perse) beskriver perse 

som ett lågspråkligt uttryck för bakdel eller stjärt samt som en grov svordom. 

Perseennuolija karakteriseras likaså i KS (ibid.) som lågspråkligt och definieras som 

lismare. Uttryckets tema är skatologiskt och stildraget är lågspråkligt. Dess semantiska 

drag är [SKATOLOGISK], [KROPP] och stildraget är [STARKT VARDAGLIGT]. 

De två sista svordomarna i denna kategori är bitch och piss off. Dessa termer är 

oöversatta och de finns inte i finska ordböcker. Som ovan framgått (se avsnitt 3.1.1.9) har 

uttrycket bitch två teman i min analys eftersom det syftar på en hynda och en kvinna. 

Ordet har ett vardagligt stildrag och dess semantiska drag är [SEXUELL], [DJUR], 

[MÄNSKLIG], [KVINNLIG] samt stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. Piss off har ett 

skatologiskt tema (se avsnitt 3.1.1.9) och syftar på urin. Ordets stildrag är grovt 

slanguttryck, dvs. vardagligt eller starkt vardagligt, och således är uttryckets semantiska 

drag [SKATOLOGISK], [URIN], [HANDLING] samt stildraget [STARKT VARDAGLIG]. 
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3.1.3 Svordomarna i The G File (2014) 

 

Det förekommer 424 svordomar i den engelska översättningen The G File (2014), och de 

mest frekventa svordomarna är hell med 102 belägg, God eller Christ (med varianter som 

for Christ’s sake, godforsaken, good Lord) med 94 belägg, damn (med varianter som 

dammit all, damned, damn and blast) med 93 belägg, bloody med 41 belägg, bastard med 

23 belägg, devil med 17 belägg, crap med 12 belägg och arse (med varianter som 

arsehole, arse-licker) med 10 belägg. I tillägg till dessa finns det 32 övriga svordomar 

med färre än 10 belägg i det engelska materialet. Dessa svordomar är följande: bollocks, 

shit och bullshit, bitch, confounded, piss off, diabolical, blasted, prat, fucking, 

pussyfooting, piss off, arsehole, bugger, prat och blasted (se hela listan av belägg i 

Bilaga 1). 

 

Tabell 3. Svordomarnas förekomst i den engelska romanöversättningen The G File (2014). 

 

Svordom 

Antalet 

belägg  

Procentuell 

andel 

hell 102 24,1 % 

God, Christ, Lord 94 22,2 % 

damn 93 21,9 % 

bloody 41 9,7 % 

bastard 23 5,4 % 

devil 17 4,0 % 

crap 12 2,8 % 

arse 10 2,4 % 

övriga 32 7,5 % 

Sammanlagt 424 100 % 

 

 

Den engelska översättningen har det största antalet olika svordomar även om antalet 

belägg är minst i dessa tre romaner. Det svenska materialet har 13 typer av svordomar 

och den finska översättningen 15 olika svordomskategorier. Däremot finns det 22 olika 

svordomstyper i den engelska översättningen. På grund av dessa siffror kan man 



 

 

51 

 

konstatera att den engelska översättningen har mest variation i svordomarna. Det kan 

antyda att man i engelska använder svordomar på ett annorlunda sätt än i svenska och i 

finska.  

 

3.1.3.1 hell 

 

Hell är den mest frekventa svordomen i det engelska materialet och uttrycket förekommer 

102 gånger i det engelska materialet. Uttrycket har följande varianter i materialet: hell, 

hellish(ly), Hell’s bells och what the hell. OED (2016, hell) beskriver ordet som dödsriket, 

det infernaliska stället efter döden, platsen för plåga och det onda, underjorden bl.a. i den 

kristna traditionen. Uttrycket kan användas som ett förstärkningsord för att uttrycka 

irritation, förargelse, överraskning och dylikt, hell kan också användas med ett 

intensifierande adjektiv som exempelvis bloody hell och fucking hell (ibid.) OED (ibid.) 

definierar stildraget som talspråkligt (colloquial) i fraser som all hell breaks loose och go 

to hell. Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (NSEO 1996: 540, hell) beskriver hell 

enligt följande:  

 

a) helvete[t] b) ofta i slangartade uttryck: ~s bells (teeth)! helvete (satan, jäklar) [också]!, djävlar 

[anamma]!; oh, ~! jäklar [också]!; det var [som] fan!; all ~ is breaking loose hela helvetet bryter 

lös, det tar hus i helvete; a (starkare one) ~ of [a mess] en jäkla (himla)...; I had a ~ of a life as a 

child jag hade ett helvete som barn [...] (NSEO 1996: 540, hell.) 

 

Oxford Learner’s Dictionaries (OLD 2016, hell) anger hell som en svordom som används 

för att uttrycka irritation eller överraskning. Enligt The Oxford Dictionary of Modern 

Slang (ODMS 2010: 99, hell) används hell som en svordom för att uttrycka bl.a. otålighet 

eller irritation. Uttrycket beskrivs som pejorativt (ibid.). Uttrycket har ett religiöst tema 

och syftar på det underjordiska riket, helvetet. Uttrycket beskrivs som en svordom och 

stildraget beskrivs i min analys som talspråkligt, dvs. starkt vardagligt. De semantiska 

dragen som hell får i min analys är [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [PLATS] samt stildraget 

[STARKT VARDAGLIG]. 

 

3.1.3.2 Christ, God, Lord 

 

Svordomarna i denna grupp har 94 belägg i det engelska materialet. Denna typ av 

kraftuttryck har varianter i materialet enligt följande: good God, for God’s sake, for 
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heaven’s sake, for Christ’s sake, (my/by) God, godforsaken, God almighty, good Lord 

och by Christ. Största delen av God, Lord och Christ skrivs med stor initial i det engelska 

materialet till skillnad från det svenska och finska materialet där initialen oftast är liten.  

Christ förekommer 24 gånger i materialet. Enligt OED (2016, Christ) syftar Christ på 

Jesus från Nasaret, messias, den gudomliga frälsaren. Uttrycket kan enligt OED (ibid.) 

användas som en stark interjektion för att uttrycka bl.a. överraskning, tvivel och skräck. 

OLD (2016: Christ) beskriver Christ som ett informellt tabubelagt uttryck som kan väcka 

anstöt. NSEO (1996: 174, Christ) översätter uttrycket som ”Kristus; ~! Herre Gud!, 

jösses!; for ~’s sake! för helvete! [...]” Uttrycket har ett religiöst tema och syftar enligt 

den kristna traditionen på Jesus, Guds son.  

God har 59 belägg i materialet. OED (2016, god) definierar god som något 

övermänskligt gudaväsen, i kristendomen (skrivs med stor initial) det högsta väsendet 

och skaparen av allt. Ordet kan användas som interjektion för att uttrycka starka känslor, 

exempelvis skräck, avsky, irritation eller ångest, t.ex. oh God, my God. NSEO (1996: 492, 

god) översätter god som ”1 G~ Gud; [...] G~ almighty allsmäktige Gud [...] 2 gud [the ~ 

of love]; avgud, avgudad person [...] My G~! Gode Gud!; for God’s sake för guds skull 

[…]”. Uttryckets tema är religiöst och det syftar på Gud. Enligt OLD (2016, god) kan 

fraser såsom ”by God!” och ”good God” väcka anstöt. Därför får uttrycket stildraget mild.  

Lord förekommer 9 gånger i materialet. OED (2016, lord) beskriver lord som en 

härskare, herre, innehavare samt som en benämning åt Gud och Jesus. Uttrycket kan 

enligt OED (ibid.) användas i interjektioner som utrop för överraskning. NSEO ger en 

översättning enligt följande:  

 

1 herre, härskare [of över] [...] the ~s of creation skapelsens herrar: a) människorna b) männen [...] 

2 magnat [press ~s], storman, storhet [the ~s of art] 3 poet. el. skämts. gemål [...] 4 teol., the L~ 

Herren, Gud; Our L~ Vår Herre och Frälsare, Kristus [...][good] L~! Herre Gud! [...] L~ bless me 

(my soul)! vard. du store tid!; L~ knows who (how)! vard. Gud vet vem (hur)! 5 lord; he is a ~ by 

courtesy han tituleras lord av artighet […] 6 [...] the House of Lords överhuset 7 L~ Lord adelstitel 

före namn [...] (NSEO 1996: 700, lord.) 

 

I denna kontext där uttrycket används som en interjektion är temat religiöst och syftar på 

Gud eller Jesus. Enligt OLD (2016, lord) kan lord väcka anstöt i fraser såsom ”oh Lord” 

eller ”Lord knows”, således får uttrycket stildraget som en mild svordom.  

Heaven har två belägg i materialet som båda lyder ”for heaven’s sake” (Nesser 2014: 

323, 588). OED (2016, heaven) ger en definition för heaven som himmelen där solen och 
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månen befinner sig samt i den kristna traditionen platsen där Gud och änglarna är, platsen 

där de frälsade lever sitt eviga liv, motsatsen till helvetet. Enligt OED (ibid.) kan for 

heaven’s sake användas för att uttrycka bl.a. frustration, protest eller begäran.  Uttrycket 

har ett religiöst tema och det syftar på det himmelska riket. NSEO (1996: 536, heaven) 

karakteriserar uttryckets stildrag som vardagligt. Enligt OLD (2016, heaven) kan 

informella fraser såsom ”heaven forbid” och ”heaven help somebody” väcka anstöt. 

Stildraget är på grund av detta milt.  

Eftersom dessa kraftuttryck syftar på olika saker och således har olika semantiska drag, 

behandlar jag dem som separata uttryck i min analys. Christ syftar på Jesus, God syftar 

på Gud, Lord kan syfta på både Jesus och Gud samt heaven syftar på himmelriket. Alla 

dessa är milda kraftuttryck. Således får Christ de semantiska dragen [RELIGIÖS], 

[HIMMELSK], [VÄSENDE], [MÄNSKLIG] samt stildraget [MILD]. God får de semantiska 

dragen [RELIGIÖS], [HIMMELSK], [VÄSENDE] samt stildraget [MILD]. De semantiska dragen 

för Lord är [RELIGIÖS], [HIMMELSK], [VÄSENDE], [MÄNSKLIG] samt stildraget [MILD] och 

de semantiska dragen för heaven är [RELIGIÖS], [HIMMELSK], [PLATS] och stildraget 

[MILD]. 

 

3.1.3.3 damn 

 

Uttrycket damn förekommer 93 gånger i materialet i följande variationer: damn (you/her), 

I’ll be damned, (I’m) damned, dammit (all), damn it all, damn and blast, damnation, 

damnable och danmedest. OED (2016, damn) beskriver damn som en förbannelse, som 

att svära, att förbanna någon eller att döma någon i helvetet. OLD (2016, damn) 

karakteriserar damn som en svordom som används bl.a. när man är irriterad, besviken och 

dylikt. Enligt NSEO (1996: 258, damn) är uttrycket vardagligt och betyder att förbanna, 

fördöma och svära över någonting. Uttrycket används också som interjektion, exempelvis 

’tusan’, ’sablar’, ’jäklar (också)!’.  

Ljung (2011: 55) konstaterar att det är naturligt att sammankoppla damn med Gud 

eftersom det är Gud som frälser eller fördömer, men den enligt Ljung (a.a.: 169) första 

inskrivna användningen av damn har varit i samband med djävulen, han citerar exemplet 

från Macbeth (V.iii.11): ”The devil damn thee black, thou cream-faced loon”. Det vore 

ändå motiverat att ta det himmelska också med som ett semantiskt drag eftersom det finns 

svordomar såsom goddamn eller god damn you fast det inte förekommer i det aktuella 
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materialet. Damn får semantiska drag enligt följande: [RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], 

[HIMMELSK], [HANDLING] samt stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. 

 

3.1.3.4 bloody 

 

Bloody har 41 belägg i det engelska materialet. OED (2016, bloody) anger bloody som 

‘blodig’, ‘blodröd’, ‘grym’, och som ett intensifierande talspråkligt uttryck. OLD (2016, 

bloody) definierar bloody som en svordom som många upptäcker som förolämpande och 

uttrycket beskrivs som tabu och slang. I skillnad t.ex. till hell beskriver OLD uttrycket 

bloody som ”a swear word that many people find offensive” medan hell beskrivs som 

”offensive to some people”. Detta tyder på att bloody har grövre stil än hell. NSEO (1996: 

101, bloody) anger bloody som ett slanguttryck som motsvarar svenskans ’förbannad’, 

’satans’, ’helvetes’ och ’jävla’. Svordomen bloody används speciellt mycket i Australien 

och den har således fått smeknamnet ”The Great Australian Adjective” (Ljung 2011: 143–

144, Hughes 1991: 171–172). Som ovan redan framgått, lyfter både Ljung (ibid.) och 

Hughes (ibid.) fram att bloody används mycket i Australien och i Britannien, men 

svordomen används inte i amerikansk engelska, vilket framgår också i OED (2016, 

bloody).  

Ljung (2011: 143) konstaterar att bloody är en svordom med kompletterande funktion 

(se avsnitten 2.4 och 2.4.2 ovan). Enligt Ljung (ibid.) och andra forskare (bl.a. Hughes 

1991: 171–173) finns det olika uppfattningar om svordomens ursprung och diskussionen 

har därför inte lett till någon entydig slutsats. Ashley Montagu (1967: 241–247) 

presenterar åtta olika etymologier som har diskuterats kring ursprunget av bloody. Enligt 

Montagu (ibid.) är den mest sannolika ursprungsteorin den att uttrycket syftar på blod. 

OED (2016, bloody) ger flera eventuella förklaringar åt uttryckets ursprung:  

 

The origin of the intensifying use of the adjective […] and adverb […] is uncertain and disputed. 

  

It has been suggested that this usage derives from oaths referring to the blood of Christ […], although 

this seems unlikely given firstly that none of these interjections is recorded in intensive use 

themselves, and secondly that a functional shift from interjection to intensifier would be highly 

unusual. […]  

  

It has been argued that intensifying use originated with the phrase bloody drunk, which provides the 

earliest evidence of adverbial use of bloody in this use […] and is relatively common in the late 17th 

and early 18th centuries. Various attempts have been made to explain this phrase […] with allusion 

to the drinking habits of aristocratic rowdies of the 17th cent. […] although no parallel phrase with 

blood […] is attested to support this hypothesis. Alternatively, it has been suggested that bloody 
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drunk reflects attitudes to the Catholic dogma of transubstantiation (which dictates that consecrated 

wine is substantially transformed into the blood of Christ in the Eucharist) and the drinking habits 

of priests during the Reformation […].  

 

The word bloody does seem to be used especially often in this period with derogatory reference to 

Catholic individuals, practices, and beliefs, and it seems likely that this may in part reflect 

association with (and aversion to) the doctrine of transubstantiation among Protestants. 

  

However, the adjective is attested a century before the adverb as an intensifier […], which would 

appear to suggest the following different course of development. 

  

The collocation bloody whore […] may echo use of this phrase with reference to the Whore of 

Babylon (where literal bloodshed is clearly alluded to […]), although there is no implication of 

literal bloodshed in the use in this quot. […]. In many cases in the late 16th and early 17th centuries, 

especially where the adjective modifies a derogatory word for a person (e.g. bloody villain, bloody 

murderer, bloody thief, etc.), it is unclear whether bloody refers to real blood, bloodshed, or 

bloodthirstiness, or is an intensifier. It seems likely that the intensifying uses of bloody arose from 

semantic bleaching in formations of this type. Compare, with similar semantic development, Middle 

French sanglant covered with blood (c1100 in Old French), hateful, despicable, (as an extreme 

intensifier and pejorative) accursed, damned […]. (OED 2016, bloody.) 

 

Som ovan framgått är det inte entydigt vad bloody syftar på. Forskarna har inte kunnat 

bevisa att uttrycket inte kunde ha religiöst ursprung men det finns hänvisningar till 

användning av uttrycket på franska redan före kristendomen (Montagu 1967: 246). Trots 

det kan jag inte definitivt utesluta möjligheten att bloody kunde ha religiöst ursprung. 

Ljung (2011: 36) konstaterar att vissa uttryck inte har ett tydligt tema och att engelskans 

bloody hör till dessa svordomar. Således ger jag uttrycket ett tema som är [BLOD], men i 

tillägg till det eftersom jag inte kan utesluta det religiösa temat får bloody de semantiska 

dragen [RELIGIÖS] och [HIMMELSK]. En ytterligare komponent för bloody är [KROPP] och 

det stilistiska draget är [GROV]. 

 

3.1.3.5 bastard 

 

Bastard har 23 belägg i det engelska materialet. OED (2016, bastard) definierar bastard 

som ett oäkta barn och som ett vulgärt uttryck för speciellt en man. Utöver ett oäkta barn 

anger OLD (2016, bastard) bastard som ett tabuuttryck för att förolämpa någon som har 

varit ovänlig eller annars betett sig dåligt. Uttrycket beskrivs som slang (ibid.). NSEO 

(1996: 76, bastard) ger bastrard följande definitioner: ”1 utomäktenskapligt (oäkta) barn 

[...] skällsord bastard 2 [...] hybrid [...] 3 sl. knöl, skitstövel; jäkel [...] 4 sl. fanskap [...]”. 

Ljung (2011: 36) kategoriserar bastard under mammatemat fastän han konstaterar att 

temat inte är lika uppenbart som för t.ex. motherfucker. Således får bastard de semantiska 

dragen [MAMMA], [MÄNSKLIG] och stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. 
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3.1.3.6 devil 

 

Devil har 17 belägg i materialet med följande varianter: devil, devilish(ly) och devilry. 

OED (2016, devil) definierar devil som djävulen samt som ett uttryck av irritation, 

otålighet, överraskning, skräck och förargelse. Enligt OED (ibid.) kan devil också 

användas om en person för att uttrycka diverse egenskaper: ”merely a term of reprobation 

or aversion; also playfully connoting the qualities of mischievous energy, ability, 

cleverness, knavery, roguery, recklessness, etc., attributed to Satan”. Uttrycket beskrivs 

som talspråkligt i OED (ibid.) och informellt i OLD (2016, devil). NSEO (1996: 282, 

devil) ger devil betydelserna ’djävul’, ’satan’ och ’fan’ samt ger en översättning till ”the 

Devil!” som’jäklar också!’ och ’tusan heller!’. 

Ljung (2011: 57) konstaterar att djävulen har en mindre prominent ställning i 

engelskan och att det engelska underjordiska svärandet inte har utvecklats på samma sätt 

som t.ex. i Sverige eller eller i andra protestantiska länder. Antalet belägg som syftar på 

djävulen i det engelska materialet är avsevärt mindre än t.ex. i det svenska materialet: det 

finns 17 belägg för devil i den engelska översättningen medan det finns 127 belägg för 

fan och 97 belägg för jävla i det svenska originalet. Det stöder Ljungs (ibid.) 

konstaterande om att man på svenska svär mera via djävulen än på engelska. Uttrycket 

devil får på grund av dessa definitioner semantiska drag enligt följande: [RELIGIÖS], 

[UNDERJORDISK], [VÄSENDE] samt stildraget [MILD]. 

 

3.1.3.7 crap 

 

Uttrycket crap förekommer 12 gånger i den engelska översättningen med varianterna 

crap och crappy. OED (2016, crap) beskriver crap som grov slang som betyder avföring 

och struntprat (jfr skitsnack i avsnitt 3.1.1.5 ovan) eller något värdelöst eller onyttigt. 

OLD (2016, crap) anger crap som ett tabuuttryck för nonsens, något som är av dålig 

kvalitet, ordet syftar på kritik eller orättvis behandling samt avföring. Ordet definieras 

som tabu och slang (ibid.). NSEO (1996: 240, crap) ger crap en definition som ett 

slanguttryck för ’skit’ och ’skitsnack’. De semantiska dragen för crap är [SKATOLOGISK] 

och [AVFÖRING] samt det stilistiska draget är [STARKT VARDAGLIGT]. 
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3.1.1.8 arse 

 

Det finns 10 belägg på arse i materialet med varianterna arse, arsehole, kiss my arse och 

arse-licker. OED (2016, arse) ger arse definitionen bakdel. Arsehole beskrivs som ett 

grovt slanguttryck för anus, ett obehagligt ställe och en dum, irriterande eller osympatisk 

person (OED 2016, arsehole). Arse-licker anges som en lismare (OED 2016, arse-licker). 

Enligt OLD (2016, arse) betyder arse en bakdel eller en dum person. Uttrycket beskrivs 

som ett tabu- och slanguttryck (ibid.). Arsehole är enligt OLD (2016, arsehole) anus eller 

en otrevlig person. OLD (2016, arse-licker) anger arse-licker som en lismare och 

beskriver uttrycket som tabubelagt och slang. NSEO (1996: 50, arse) definierar arse som 

ett vulgärt uttryck för ’arsle’, ’arsel’, ’röv, och ’häck’. Arsehole beskrivs i NSEO (ibid., 

arsehole) både som ett vulgärt uttryck för ’rövhål’ och som ett skällsord. NSEO (ibid. 

arse-licker) beskriver arse-licker som ett vulgärt uttryck för ’rövslickare’. Svordomar i 

denna grupp får komponenterna [SKATOLOGISK] och [KROPP] samt stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT]. 

 

3.1.1.9 Övriga 

 

Det finns 32 belägg i den sista gruppen och den innebär 11 olika svordomstyper enligt 

följande: confounded, (bull)shit, bollocks, fucking, diabolical, prat, piss off, bugger, 

pussyfooting, bitch och blasted. Dessa svordomstyper har färre än 10 belägg var och deras 

procentuella andel som enskilda svordomstyper är mindre än 2 %.  

Confounded förekommer 8 gånger i det engelska materialet. OED (2016, confounded) 

definierar confounded enligt följande: ”Applied by way of execration to any person or 

thing strongly objected to […]”. Som ett adverb jämställs uttrycket med damned (ibid.). 

Av uttryckets ursprung  anger OED (2016, confounded, confound) att dess betydelse har 

varit ’förvirrad’. OLD (2016, confounded) anger confounded som ett uttryck för irritation. 

Enligt NSEO (1996: 213, confounded) är uttrycket vardagligt och ger den svenska 

motsvarigheten ’förbaskad’. Confounded får det semantiska draget [HANDLING] och det 

stilistiska draget [MILD]. 

Shit och bullshit har 6 belägg i det engelska materialet, shit fyra och bullshit två. OED 

(2016, shit) beskriver shit som grov slang med betydelsen ’avföring’. Man kan enligt 

OED (ibid.) också använda uttrycket bl.a. om en föraktlig person, om skräp eller om något 
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värdelöst samt om struntprat (jfr skitsnack i avsnitt 3.1.1.5 ovan). OLD (2016, shit) anger 

shit som ett tabuuttryck och slang för avföring, nonsens och en otrevlig person. NSEO 

(1996: 1098, shit) anger shit som ett vulgärt uttryck för ’skit’. OED (2016, bullshit), OLD 

(2016, bullshit) och NSEO (1996: 128, bullshit) alla definierar bullshit som ’skitsnack’ 

och ’struntprat’. NSEO (ibid.) karakteriserar uttrycket som vardagligt, OED som grov 

slang och OLD som tabubelagt slanguttryck. Enligt dessa beskrivningar ovan får shit de 

semantiska dragen [SKATOLOGISK], [AVFÖRING] och det stilistiska draget [STARKT 

VARDAGLIGT]. 

Bollocks förekommer 3 gånger i den engelska översättningen. OED (2016, bollocks) 

anger bollocks som ett uttryck för frustration eller irritation samt ignorerande såsom 

’skitsnack’ med betydelsen ’testiklar’. OLD (2016, bollocks) beskriver bollocks som ett 

uttryck för oenighet och ’struntprat’. Uttryckets egentliga betydelse är testiklar (ibid.). 

NSEO (1996: 107, bollocks) anger uttrycket som vulgärt med betydelsen ’ballar’ och 

’testiklar’ och som interjektion med samma funktion som ”skitprat!”. Uttrycket får enligt 

dessa definitioner de semantiska dragen [SEXUELL], [KROPP] och stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT]. 

Det finns 3 belägg för fucking i det engelska materialet. OED (2016, fucking) anger 

ordet som grov slang med betydelsen samlag. Fucking används som ett intensifierande 

uttryck, t.ex. ”You can stick you fucking job up your fucking arse.” (ibid.). OLD (2016, 

fucking) definierar fucking som ett tabubelagt slanguttryck som många uppfattar som 

förolämpande. NSEO (1996: 457, fucking) beskriver fucking som ett vulgärt uttryck och 

anger den svenska motsvarigheten ’jävla’, ’helvetes’, ’satans’ samt som interjektion 

”fucking hell!” motsvarigheten ’jävlar!’, ’fy fan!’. Enligt dessa karakteriseringar får 

uttrycket de semantiska dragen [SEXUELL] och [HANDLING] samt stildraget [GROV]. 

Diabolical förekommer 3 gånger i den engelska översättningen. Enligt OED (2016, 

diabolical) syftar diabolical på djävulen och karakteriserar uttrycket som ’djävulsk’. Som 

slanguttryck har diabolical betydelsen ’skamlig’ och ’förfärlig’ eller ’förfärligt dåligt’ 

(ibid.). OLD (2016, diabolical) anger uttrycket som informellt språk som används för att 

uttrycka att något är väldigt dåligt eller irriterande. NSEO (1996: 283, diabolical) ger 

uttrycket motsvarigheten ’förfärlig’, ’avskyvärd’, ’jäkla’ och ’jävla’ samt beskriver ordet 

som vardagligt. Enligt dessa karakteriseringar får diabolical de semantiska dragen 

[RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [VÄSENDE] och stildraget [MILD]. 
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Prat förekommer två gånger i det engelska materialet. Enligt OED (2016, prat) har 

prat syftat på människans bakdel men används i slang som benämning för en föraktlig 

person. OLD (2016, prat) definierar prat som ett slanguttryck för en dum person. NSEO 

(1996: 925, prat) beskriver prat som ’nolla’, ’tönt’, ’klantskalle’, ’rumpa’ samt vulgärt 

’fitta’. Oxford Dictionary of Modern Slang (2010: 177, prat) beskriver prat bl.a. så här: 

”A fool or a ’jerk’”. Ljung (2011: 38) beskriver prat som en mild svordom med 

skatologiskt tema. Enligt dessa definitioner får prat semantiska drag enligt följande: 

[SKATOLOGISK], [KROPP] och stildraget [MILD]. 

Piss off och pissed off förekommer två gånger i det engelska materialet, en gång var. 

Enligt OED (2016, piss) syftar piss på urin. Piss off som interjektion betyder ’stick’ eller 

’gå din väg!’ men OED (ibid.) anger att interjektionen också kan uttrycka tvivel. OLD 

(2015, piss off) beskriver piss off som ’att fara sin väg’. NSEO (1996: 897, piss) definierar 

piss som ett vulgärt uttryck för ’piss’ och ger piss off motsvarigheten ’stick’ och ’far åt 

helvete!’. OED (2016, pissed) anger pissed off  som talspråkligt med betydelser som ’arg’, 

’irriterad’ och ’uttråkad’. OLD (2016, pissed) definierar pissed off som ett slanguttryck 

för ’väldigt arg’ eller ’irriterad’. NSEO (1996: 897, pissed-off [sic!]) beskriver pissed off 

som ett vulgärt uttryck för ’skitförbannad’. Dessa uttryck får de semantiska dragen 

[SKATOLOGISK], [URIN], [HANDLING] och stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. 

Bugger har två belägg i materialet. Enligt OED (2016, bugger) har uttrycket sitt 

ursprung i sodomi, bugger har varit en juridisk term för sodomit. Uttrycket används enligt 

OED (ibid.) som ett grovt och förolämpande slanguttryck för  en ’karl’ eller ’kille’. OLD 

(2016, bugger) beskriver bugger bl.a. som ett offensivt och tabubelagt slanguttryck som 

används för att förolämpa någon, speciellt en man. NSEO (1996: 126–127, bugger) 

definierar bugger enligt följande: ”1 jur. sodomit 2 sl. jävel, knöl, sate 3 sl. jäkel, fan [...] 

4 sl. it’s a ~ det är för jävligt II vb tr sl. 1 ha tidelag med, begå sodomi med [...] 2 ~ it! 

fan [också!]; ge fan i det; ~ that! det skiter jag i! 3 I’m ~ed if I know ta mig fan om jag 

vet [...]”. Ljung (2011: 40) kategoriserar bugger under det sexuella temat eftersom det 

syftar på sodomi. Enligt dessa definitioner får bugger de semantiska dragen [SEXUELL], 

[HANDLING] samt stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. 

Pussyfooting har ett belägg i det engelska materialet. OED (2016, pussyfoot) beskriver 

uttrycket enligt följande: ”To tread softly or lightly, so as to avoid being noticed; to move 

warily or stealthily; (also) to behave in a sly, furtive, or underhand manner […]” och ”To 
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speak or act with excessive caution; to behave in a hesitant, non-committal, or evasive 

manner […]”, kortfattat att skygga för någonting. Ordet har sitt ursprung i pussy som 

enligt OED (2016, pussy) syftar på de kvinnliga genitalierna, vaginan. OLD (2016, 

pussyfoot) karakteriserar pussyfoot som ett informellt uttryck med betydelsen att vara 

varsam eller försiktig med att uttrycka sin åsikt för att inte göra någon upprörd. NSEO 

(1996: 959, pussyfoot) anger pussyfoot enligt följande: ”vard. I vb itr 1 tassa, smyga 2 

bildl. vara hal [...] uttrycka sig smidigt (diplomatiskt); stop ~ing around! sluta gå som 

katten kring het gröt!, kom till saken!”. På grund av dessa karakteriseringar får 

pussyfooting de semantiska dragen [SEXUELL], [KROPP], [KVINNLIG], [HANDLING] och  

stildraget [MILD]. 

Det finns ett belägg av bitch i det engelska materialet. Som redan framgått i avsnitt 

3.1.1.9 ovan syftar bitch enligt OED (2016, bitch) dels på en hynda, dels föraktfullt på en 

liderlig, obscen, skabrös eller en sensuell kvinna. OLD (2016, bitch) anger bitch förutom 

en hynda som ett offensivt slanguttryck för en kvinna. NSEO (1996: 95, bitch) anger bitch 

som ’hynda’, ’tik’, ’rävhona’ samt som en ’satkäring’, ’satmara’, ’morrhoppa’ och 

’slyna’. Ljung (2011: 132) kategoriserar bitch under temat djur, vilket är ett av de mindre 

svordomstemana (se avsnitt 2.5). Således får bitch komponenterna [SEXUELL], [DJUR], 

[MÄNSKLIG], [KVINNLIG] och stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. 

Blasted är den sista svordomen i det engelska materialet och har ett belägg. OED 

(2016, blasted) anger blasted som ”sprängt” samt ”cursed, damned”. Enligt OED (ibid.) 

används blasted för att uttrycka bl.a. förargelse. OLD (2016, blasted) beskriver blasted 

som ett informellt uttryck för irritation. NSEO (1996: 98, blasted) anger blasted som ett 

vardagligt uttryck och ger motsvarigheterna ’förbaskad’, sabla’, ’jäkla’. Eftersom 

uttrycket är en eufemistisk motsvarighet för damned, får blasted de semantiska dragen 

[RELIGIÖS], [UNDERJORDISK], [HIMMELSK], [HANDLING] samt stildraget [MILD]. 

 

3.2 Sammanfattning av de semantiska dragen  

 

Ovan har jag presenterat svordomstyperna som förekommer i den svenska 

originalromanen samt i den finska översättningen och i den engelska översättningen. 

Svordomarna har kategoriserats enligt tema och deras egenskaper som komponenterna 

beskriver. Komponenterna, dvs. de semantiska dragen som ingår i analysen är följande: 
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[RELIGIÖS], [SEXUELL], [SKATOLOGISK], [HEDNISK], [MAMMA] samt [DJUR]. De 

komponenter som jag angett i syfte att kunna indela svordomarna vidare är 

[UNDERJORDISK], [HIMMELSK], [VÄSENDE], [PLATS], [MÄNSKLIG], [KVINNLIG], 

[HANDLING], [KROPP], [BLOD], [AVFÖRING] samt [URIN]. Stilkomponenterna, dvs. 

stildragen i min analys är följande: [MILD], [STARKT VARDAGLIGT] och [GROV]. 

Komponenten markeras med ett + om svordomen har det semantiska draget och om 

svordomen inte har det semantiska draget markeras det med en tom ruta. Det finns även 

svordomar som får flera komponenter samtidigt, dvs. som hör till flera grupper, eller som 

kan antingen ha en komponent eller inte. Ett exempel på en sådan svordom är engelskans 

Lord (se avsnitt 3.1.3.2) som kan syfta både på Jesus och Gud och detta markeras med ±. 

 

 

4 SEMANTISK-PRAGMATISK ANALYS 

 

I detta kapitel utför jag den semantisk-pragmatiska analysen. Först presenterar jag de 

semantiska komponenterna för de svenska svordomarna, sedan för de finska svordomarna 

och slutligen för de engelska svordomarna. Ovan (se avsnitten 3.1–3.1.1.9) har jag 

kategoriserat svordomarna och gett dem semantiska drag enligt definitioner i ordböcker. 

I komponentanalysen markerar + att svordomen har komponenten. Med ± markeras att 

svordomen kan ha komponenten men nödvändigtvis inte. De ställen i tabellen som förblir 

tomma har markeringen –, vilket betyder att ordet inte har det ifrågavarande semantiska 

draget. För att underlätta läsbarheten utelämnar jag markeringen. 

 

4.1 Komponentanalys av de svenska svordomarna 

 

I tabell 4 nedan har jag fyllt i de semantiska dragen hos svordomarna i avsnitt 3.1.1 ovan. 

De semantiska dragen numreras för att få dem alla att rymmas i tabellen. En lista av 

dragen finns också nedan. Svordomen anges i kolumnen till vänster och efter det markeras 

dess semantiska drag med +, dvs. om svordomen har det aktuella draget eller med ± som 

anger att både plus- och minustolkning är möjlig. Om det inte finns någon markering i 

tabellen har svordomen inte det semantiska draget. De semantiska dragen har numrerats 

från 1–20 och det semantiska draget står under tabellen med respektive nummer. På den 
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nedersta raden i tabellen står det hur många svordomar det ifrågavarande semantiska 

draget har. Svordomar som har markeringen ± kan antingen ha draget eller inte. 

Exempelvis markeringen 7/8 betyder att det finns en svordom som har markering ± och 

7 som har +, och således kan det finnas antingen 7 eller 8 svordomar med det 

ifrågavarande draget. Samma logik gäller tabell 5 och tabell 6 i avsnitten 4.2 och 4.3 

nedan.  
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Tabell 4. Semantisk-pragmatisk analys av svordomarna i krimiminalromanen Fallet G (2003). 

 

      

1 [RELIGIÖS] 8 [HIMMELSK] 15 [BLOD] 

2 [SEXUELL] 9 [VÄSENDE] 16 [AVFÖRING] 

3 [SKATOLOGISK] 10 [PLATS] 17 [URIN] 

4 [HEDNISK] 11 [MÄNSKLIG] 18 [MILD] 

5 [MAMMA] 12 [KVINNLIG] 19 [STARKT VARDAGLIGT] 

6 [DJUR] 13 [HANDLING] 20 [GROV] 

7 [UNDERJORDISK] 14 [KROPP]   

 

                                                 
13 * anger antalet belägg i det svenska materialet. 

Svordom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 *13 

fan +      +  +          +  127 

jävla +      +  +          +  97 

helvete +      +   +         +  55 

förbannad +      ± ±     +      +  52 

skit   +          ±   +   +  45 

gud +       + +         +   35 

tusan +      +  +         +   23 

satan +      +  +          +  14 

röv   +           +     +  9 

fasen +      +  +         +   5 

helsike +      +   +        +   2 

bitch  +    +     + +       +  1 

piss off   +          ±    +  +  1 

                  Sammanlagt 466 

Sammanlagt 9 1 3 0 0 1 7/8 1/2 6 2 1 1 1/3 1 0 1 1 4 9 0  
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Det finns 13 typer av svordomar i det svenska materialet. Det överlägset vanligaste 

svordomstemat är religiöst tema med 9 av de 13 kategoriserade svordomstyperna, dvs. 

410 svordomar har religiöst tema, och deras procentuella andel av alla förekommande 

svordomar är ca 88 %. Av de religiösa svordomarna syftar högst 8 av 9 på det 

underjordiska och högst 2 syftar på det himmelska. Likaså syftar 6 av de religiösa 

svordomstyperna på ett väsende, 2 på en plats och 1 syftar på en handling. Endast de 

religiösa svordomarna med komponenten [UNDERJORDISK] täcker 80,5 % av alla 

svordomarna i materialet med 375 belägg. Om man exkluderar förbannad från detta är 

andelen underjordiska svordomar 69,3 % med 323 belägg.  

Det finns flera komponenter som de svenska svordomarna inte har: [HEDNISK], 

[MAMMA], [BLOD] samt stildraget [GROV]. Största delen av svordomarna, dvs. 9 av 13, har 

stildraget [STARKT VARDAGLIGT] och 4 får komponenten [MILD]. I det svenska materialet 

finns det enligt denna analys 65 belägg med stildraget [MILD] och 401 belägg med 

stildraget [STARKT VARDAGLIGT], dvs. den procentuella andelen milda svordomar är 13,9 

% och andelen starkt vardagliga svordomar är 86,1 %. Det kan antyda att svenska inte har 

grova svordomar, att det inte finns grova svordomar i just denna roman eller att 

ordböckerna inte anger svordomarnas grovhet i fler än två grader.  

Det finns 6 svordomar som har det semantiska draget [VÄSENDE] och alla dessa 

svordomar är religiösa. Upp till 5 av dessa svordomar har ett underjordiskt drag och syftar 

på djävulen, bara en svordom med komponenten [VÄSENDE] syftar på det himmelska. 

Tabellen visar att det underjordiska draget är störst efter det religiösa draget om man inte 

räknar med stildragen.  

 

4.2 Komponentanalys av de finska svordomarna 

 

Tabell 5 nedan visar de semantiska dragen hos svordomarna i det finska materialet som 

angetts i avsnitt 3.1.2 ovan. I det finska materialet finns det 2 svordomstyper fler än i det 

svenska materialet, antalet svordomstyper i det finska materialet är alltså 15. En orsak till 

det att det finns fler svordomstyper i det finska materialet är att piru och purilainen anses 

som två olika svordomstyper eftersom de har olika stildra (se avsnitt 3.1.2.3 ovan).  
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Tabell 5. Semantisk-pragmatisk analys av svordomarna i den finska översättningen Tapaus G – murha menneisyydestä (2009). 

 

      

1 [RELIGIÖS] 8 [HIMMELSK] 15 [BLOD] 

2 [SEXUELL] 9 [VÄSENDE] 16 [AVFÖRING] 

3 [SKATOLOGISK] 10 [PLATS] 17 [URIN] 

4 [HEDNISK] 11 [MÄNSKLIG] 18 [MILD] 

5 [MAMMA] 12 [KVINNLIG] 19 [STARKT VARDAGLIGT] 

6 [DJUR] 13 [HANDLING] 20 [GROV] 

7 [UNDERJORDISK] 14 [KROPP]   

                                                 
14 * anger antalet belägg i det finska materialet. 

Svordom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 *14 

helvetti +      +   +         +  117 

helkkari +      +   +        +   92 

piru +      +  +          +  39 

pirulainen +      +  +         +   20 

hitto    +     ± ±        +   56 

paska   +             +   +  46 

jumala mm. +       + +         +   36 

kirottu +      ± ±     +     +   12 

saakeli +      +  +         +   9 

perse   +           +     +  5 

perhana 

mm. 
   +     +         +   3 

saatana +      +  +           + 3 

helkutti +      +   +        +   1 

bitch  +    +     + +       +  1 

piss off   +          +    +  +  1 

                  Sammanlagt 441 

Sammanlagt 9 1 3 2 0 1 7/8 1/2 6/7 3/4 1 1 2 1 0 1 1 8 6 1  
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Det finns 441 belägg i det finska materialet, dvs. 25 belägg färre än i det svenska 

originalet. Det finns 15 typer av svordomar i analysen av svordomarna i Tapaus G – 

murha menneisyydestä (2009). Komponenten [RELIGIÖS] förekommer hos 9 svordomar 

såsom i det svenska materialet. Det finns alltså 329 svordomar med religiöst tema i det 

finska materialet, dvs. 74,6 %. Indelningen mellan himmelska och underjordiska 

komponenter fördelar sig lika jämfört med det svenska materialet: av 9 svordomar syftar 

2 eller kan syfta på det himmelska, och 8 syftar eller kan syfta på det underjordiska.  

I likhet med det svenska materialet fattas komponenterna [MAMMA] och [BLOD] i de 

finska svordomarna, men det finns 2 svordomar med komponenten [HEDNISK], hitto och 

perhana (och pentele) samt en svordom har fått komponenten [GROV], saatana. Andelen 

hedniska svordomar i det finska materialet är alltså 13,4 %. Den svenska motsvarigheten 

satan beskrivs vara starkt vardagligt men inte grovt (se avsnitt 3.1.1.8 ovan) och således 

har dessa svordomar fått olika komponenter i analysen fast betydelsen är densamma.  

Som ovan framgått (se avsnitt 4.1) har största delen av de svenska svordomarna 

stildraget starkt vardagligt: 9 av 13 svordomstyper har stilkomponenten [STARKT 

VARDAGLIGT]. De finska svordomarna fördelar sig på ett annorlunda sätt: 8 av de 15 

svordomstyperna har stildraget [MILD], 6 svordomstyper har stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT] och en svordomstyp har stildraget [GROV]. Det betyder att 229 svordomar 

har stildraget [MILD], 209 har stildraget [STARKT VARDAGLIGT] och 3 har stildraget 

[GROV], dvs. över hälften av de finska svordomarna har stildraget [MILD] medan under 15 

% av de svenska svordomarna har stildraget [MILD]. Den procentuella andelen milda 

svordomar i det finska materialet är 51,9 %, andelen starkt vardagliga svordomar är 47,4 

% och andelen grova svordomar är 0,7 %.  

Det visar sig (se Bilaga 1) att 265 svordomar har bevarat sin styrka i det finska 

materialet, dvs. 265 svordomar har behållit sitt stildrag i den finska översättningen. Det 

finns 155 belägg som har fått mildare stildrag i det finska materialet, dvs. 155 belägg har 

försvagats. Utöver det finns det 4 exempel som har grövre stildrag och har förstärkts i 

översättningen. Medan 42 svordomar har utelämnats har den finska översättaren lagt till 

17 svordomar.  
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4.3 Komponentanalys av de engelska svordomarna 

 

Tabell 6 nedan visar de semantiska dragen hos svordomarna i det engelska materialet (se 

avsnitt 3.1.3 ovan). I det engelska materialet finns det 22 svordomstyper, dvs. 9 typer fler 

än i det svenska materialet och 7 typer fler än i det finska materialet. En orsak till detta är 

att God, Christ, Lord och heaven betraktas som enstaka svordomstyper och inte som en 

enda grupp som i den svenska och den finska analysen. Orsaken till det är det att de 

svenska svordomarna gud och herre hänvisar till samma saker och deras betydelse är 

densamma. Likaså de finska svordomarna jumala, herra och luoja har samma betydelse 

och syftar på samma sak. Däremot syftar god på Gud, Christ på Jesus, Lord både på Gud 

och Jesus samt heaven syftar på himmelriket. Därför anses dessa svordomar som olika 

svordomstyper. Utöver det finns det ändå fler svordomstyper i det engelska materialet.     
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Tabell 6. Semantisk-pragmatisk analys av svordomarna i den engelska översättningen The G File (2014). 

 

 

                                                 
15 * anger antalet belägg i det engelska materialet. 

Svordom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 *15 

hell +      +   +         +  102 

Christ  +       + ±  +       +   24 

God +       + +         +   59 

Lord +       + ±  ±       +   9 

heaven +       +  +        +   2 

damn +      ± ±     +      +  93 

bloody ±       ±      + +     + 41 

bastard     +      +        +  23 

devil +      +  +         +   17 

crap   +             +   +  12 

arse   +           +     +  10 

confounded             +     +   8 

shit   +             +   +  6 

bollocks  +            +     +  3 

fucking  +           +       + 3 

diabolical +      +  +         +   3 

prat   +           +    +   2 

piss off   +          +    +  +  2 

bugger  +           ±      +  2 

pussyfooting  +          + + +    +   1 

bitch  +    +     + +       +  1 

blasted +      ± ±     +     +   1 

                  Sammanlagt 424 

Sammanlagt 9/ 

10 

5 5 0 1 1 3/5 4/7 3/5 2 3/4 2 6/7 5 1 2 1 10 10 2  
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1 [RELIGIÖS] 8 [HIMMELSK] 15 [BLOD] 

2 [SEXUELL] 9 [VÄSENDE] 16 [AVFÖRING] 

3 [SKATOLOGISK] 10 [PLATS] 17 [URIN] 

4 [HEDNISK] 11 [MÄNSKLIG] 18 [MILD] 

5 [MAMMA] 12 [KVINNLIG] 19 [STARKT VARDAGLIGT] 

6 [DJUR] 13 [HANDLING] 20 [GROV] 

7 [UNDERJORDISK] 14 [KROPP]   

 

 

Det finns 424 belägg i det engelska materialet, dvs. 42 belägg färre än i det svenska 

materialet och 17 belägg färre än i det finska materialet. Det finns 22 olika svordomstyper 

i det engelska materialet, vilket är 9 svordomstyper flera än i det svenska materialet och 

7 svordomstyper flera än i det finska materialet, dvs. det finns mest diversitet i 

svordomarna i det engelska materialet. Förutom komponenten [HEDNISK] finns alla de 

övriga komponenterna i det engelska materialet.  

Komponenten [RELIGIÖS] förekommer hos högst 10 svordomar. Om man inkluderar 

bloody i de religiösa svordomarna är den procentuella andelen 82,8 %, men om man 

exkluderar bloody är den procentuella andelen religiösa svordomar 73,1 %. Det som dock 

skiljer sig från det svenska och finska materialet är skillnaden i indelningen mellan 

himmelska och underjordiska komponenter hos de svordomar som har religiöst tema: av 

10 svordomar har högst 5 svordomar komponenten [UNDERJORDISK], men 7 har eller kan 

ha komponenten [HIMMELSK]. Kategoriseringen av svordomarna skiljer sig dock från de 

svenska och finska svordomarna eftersom lord och god anses som olika svordomstyper 

och en sådan variation finns inte i det svenska och det finska materialet. I tillägg till det 

ökar Christ och heaven antalet himmelska svordomar. Resultatet varierar beroende på om 

man inkluderar eller exkluderar de svordomar som markerats med ±, dvs. när både minus- 

och plustolkning är möjlig. Om man räknar med bloody, damn och blasted i svordomar 

som har komponenten [±HIMMELSK] är andelen himmelska religiösa svordomar i hela 

materialet 54,0 %. Om man exkluderar dem ur draget [HIMMELSK] är andelen religiösa 

himmelska svordomar 22,2 %. Likaså om man inkluderar damn och blasted i draget 

[UNDERJORDISK] är andelen religiösa underjordiska svordomar i materialet 50,9 %, men 

om man exkluderar dem ur draget [UNDERJORDISK] reduceras andelen till 28,8 %. Fast 

det finns färre olika svordomar med komponenten [UNDERJORDISK] i det engelska 

materialet är hell det mest frekventa svordomen i det engelska materialet med 102 belägg. 

I jämförelse med det svenska och det finska materialet finns det i den engelska 
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översättningen 5 svordomar med komponenten [SEXUELL]. I det svenska och finska 

materialet finns det bara ett belägg med denna komponent och i båda fall är belägget 

bitch. Den engelska romanen har i tillägg till bitch följande svordomar med denna 

komponent: bollocks, fucking, bugger och pussyfooting. Antalet belägg är sammanlagt 

för alla svordomarna med komponenten [SEXUELL] i det engelska materialet 10, dvs. 

2,4 % av alla beläggen. Likaså finns det flera svordomar med komponenten 

[SKATOLOGISK] i det engelska materialet. I det svenska och det finska materialet har 3 

svordomar komponenten [SKATOLOGISK] medan denna komponent finns i det engelska 

materialet hos 5 svordomar. I det svenska materialet är andelen skatologiska svordomar 

11,8 %, i det finska materialet är andelen skalologiska svordomar likaså 11,8 %. Fast 

variationen tycks vara större i det engelska materialet och det finns flera olika svordomar 

är antalet belägg mindre, och således är andelen skatologiska svordomar i det engelska 

materialet 7,5 %.  

Av de 22 svordomstyperna får 10 stildraget [MILD], 10 får stildraget [STARKT 

VARDAGLIG] och 2 svordomar får stildraget [GROV]. Det betyder att 126 belägg 

kategoriseras som milda svordomar, 254 starkt vardagliga och 44 anses som grova. Den 

procentuella andelen milda svordomar är således 29,7 %, andelen starkt vardagliga 

svordomar 59,9 % och andelen grova svordomar 10,4 %.  

Å ena sidan är andelen milda svordomar i den engelska översättningen nästan dubbel 

jämfört med det svenska originalet, å andra sidan finns det inte alls grova svordomar i det 

svenska originalet medan det finns 44 belägg med stilkomponenten [GROV] i det engelska 

materialet. Att det finns mer kraftfulla svordomar i den engelska översättningen kan bero 

på kategoriseringen, men det kan också bero på idiomatiska fraser, exempelvis bloody 

hell. Det att det finns grövre svordomar kan också bero på att översättaren har velat 

kompensera för utelämningar och försvagningar. Största delen (41 av 44 belägg) av de 

grova engelska svordomarna är bloody och resten (3 av 44) är fucking. Ljung (2011: 147) 

skriver att bloody, fucking och damn(d) ibland kallas ’adjective’ eller ’expletive adjective’ 

men konstaterar att fast dessa uttryck används som adjektiv och adverb kan de också 

användas på sätt som inte kan klassificeras som en ordklass. Enligt Ljung (ibid.) har dessa 

ord (bloody, fucking) ibland en tydlig syntaktisk funktion som ett gradadverbial före ett 

adjektiv och fungerar på samma sätt som engelskans ”very, highly” eller ”extremely” 

(’mycket’, ’ytterst’, ’väldigt’, ’i hög grad’, min övers.). Som framgått i avsnitt 2.4 ovan 
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kan samma svordom ha olika funktioner. Både fucking och bloody kan ha en funktion 

bl.a. som ogillande bestämning och de kan ge extra betoning eller eftertryck samt fungera 

som förstärkningsord. Det som är gemensamt för fucking och bloody är det att de 

förekommer endast i kompletterande funktion (se avsnitt 2.4.2 ovan) i mitt material, dvs. 

de står inte som självständiga uttryck utan står som bestämningar till andra ord. 

Det framgår (se Bilaga 1) att i det engelska materialet har 255 svordomar bevarat sin 

styrka, dvs. sitt stildrag. Det finns 69 belägg som har fått mildare stildrag och har 

försvagats i översättningen. Det finns betydligt mera förstärkning i den engelska 

översättningen än i den finska översättningen. Medan det finns bara 4 belägg i den finska 

översättningen som har förstärkts har den engelska översättningen 50 belägg som har 

grövre stildrag än de respektive belägg i det svenska originalet. Den engelska 

översättningen visar också flera utelämningar och tillägg än den finska översättningen, 

den engelska översättaren har utelämnat 92 belägg men lagt till 50 svordomar i 

översättningen.  

 

4.4 Pragmatisk analys  

 

I detta avsnitt presenterar jag svordomarna i de aktuella kontexterna. I detta avsnitt 

åskådliggörs i vilka kontexter svordomarna förlorar eller får mer intensitet och styrka, 

dvs. när deras stildrag ändras. Det finns fall där översättaren har utelämnat svordomar, 

fall där översättaren har tillagt svordomar samt fall där översättaren har försvagat eller 

förstärkt en svordom. Eftersom det finns två översättningar och därmed två olika 

översättningslösningar kan dessa inte behandlas i tur och ordning utan det görs parallellt. 

I sådana fall där den finska översättaren eventuellt skulle ha utelämnat något kan det 

hända att den engelska översättaren har lagt till en svordom eller bevarat ett motsvarande 

uttryck. Dessa exempel visar hur svordomarna antingen bevarar, förlorar eller får mer 

styrka och intensitet. Nedan har svordomen bevarats och utelämnats i översättningarna i 

exemplen (1), (2) och (3): 

 

(1)   

– Jävla skitsnack, sa han. Jag 

har varit inne i Linden ända sen 

i förmiddags. (Nesser 2003: 54.) 

– Älkää puhuko paskaa, hän 

sanoi. – Minä olen ollut 

Lindenissä aamupäivästä 

saakka. (Nesser 2009: 53.) 

‘What a load of crap,’ he said. 

‘I’ve been in Linden since this 

morning.’ (Nesser 2014: 57.) 
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(2)   

– Det skiter jag fullständigt i om 

han har, sa Van Veeteren 

(Nesser 2003: 107). 

– Vähät minä siitä, on tai ei ole, 

Van Veeteren sanoi (Nesser 

2009: 105). 

‘I couldn’t care less if he did,’ 

said Van Veeteren (Nesser 

2014:124).  

(3)   

– Min man hatade inte dig, sa 

hon efter en stunds tystnad. 

Hyste bara förakt, det gör jag 

också. Du ska inte tro att du 

vinner någonting med det här 

jävla pratandet. (Nesser 2003: 

480.) 

– Hän ei vihannut sinua, nainen 

sanoi hetken tauon jälkeen.  

– Halveksi vain, niin kuin 

minäkin. Älä luulekaan 

voittavasi mitään kaikella tällä 

jutustelulla. (Nesser 2009: 476.) 

‘My husband didn’t hate you,’ 

she said after a lengthy silence. 

‘He was merely contemptuous 

of you – so am I. You mustn’t 

think that all this talking will do 

you any good.’ (Nesser 2014: 

577.) 

 

I exempel (1) finns det två svordomar i den svenska meningen men bara en svordom i 

både den finska och engelska översättningen. Skitsnack som behållits kvar i 

översättningarna har samma tema som i det svenska originalet, ett skatologiskt tema (se 

avsnitt 2.5 ovan). Likaså bevaras svordomens stildrag [STARKT VARDAGLIGT]. 

Översättarna har gett en motsvarighet åt den ena svordomen men utelämnat den andra. 

Utelämningen kunde förklaras med att stilen inte förändras avsevärt i detta sammanhang 

om man utelämnar den andra svordomen, men det finns dock en semantisk skillnad. Man 

kunde översätta meningen på finska t.ex. så här: ”Helvetti, mitä paskapuhetta” (Helvete, 

sånt skitsnack, min övers.) eller ”Hitonmoista paskapuhetta” (Jävla skitsnack). Den 

engelska översättningen är en idiomatisk fras som inte kan ändras, men man kunde 

kompensera utelämningen med en annan fras, exempelvis så här: ”‘What a load of crap,’ 

he said. ‘For Christ’s sake, I’ve been in Linden since this morning.’” 

Exempel (2) i originalet lyder ”Det skiter jag fullständigt i om han har […]”, men i 

den finska romanen har översättaren utelämnat svordomen och översatt meningen som 

”Vähät minä siitä, on tai ei ole […]”. Betydelsen är densamma men den semantiska 

nyansen förändras och stilen standardiseras. Meningen kunde översättas som ”En välitä 

siitä paskaakaan, on tai ei ole […]” eller som ”Paskat minä siitä välitän, on tai ei ole 

[…]”. Likaså har översättaren utelämnat svordomen i den engelska romanen och översatt 

meningen som ”I couldn’t care less if he did […]”. Exempel (2) kunde översättas till 

engelska som ”I couldn’t give a shit if he did […]”, och då skulle den semantiska nyansen 

hålla sig närmare originalets stil och svordomens tema skulle också bevaras. 

Översättningarna av exempel (3) visar också utelämning av svordomar. Den svenska 

meningen ”Du ska inte tro att du vinner någonting med det här jävla pratandet.” har 

översatts till finska som ”Älä luulekaan voittavasi mitään kaikella tällä jutustelulla.” 
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Översättaren har utelämnat svordomen även om meningen kunde översättas t.ex. enligt 

följande: ”Älä kuvittelekaan, että tämä helvetin jutustelu hyödyttäisi sinua mitenkään.”. 

Likaså har svordomen utelämnats i den engelska översättningen, fast man helt enkelt 

kunde placera en svordom på samma ställe som i den svenska meningen: ”You mustn’t 

think that (all) this bloody talking will do you any good.” Exemplen (1), (2) och (3) stöder 

hypotesen (se avsnitt 1.1 ovan) som grundar sig i Tourys lag (1995) att språket 

standardiseras i översättningarna. 

I exemplen (4), (5), (6) och (7) har översättarna bevarat, förstärkt och tillagt en 

svordom:  

 

(4)   

Och varför i herrens namn 

skulle han, Maarten Baudewijn 

Verlangen, behöva ägna sin 

snålt utmätta tid åt någonting så 

utstuderat simpelt som att 

skugga Jaan G. Hennan? […] 

(Nesser 2003: 22.) 

Ja miksi herran tähden hänen, 

Maarten Baudewijn 

Verlangenin, oli kulutettavaa 

niukkaa aikaansa johonkin niin 

erinomaisen yksinkertaiseen 

kuin Jaan G. Hennanin 

varjostamiseen? […] (Nesser 

2009: 22.) 

And why the hell should he, 

Maarten Baudewijn Verlangen, 

have to spend what little time he 

had on something so bloody 

stupid as shadowing Jaan G. 

Hennan? […] (Nesser 2014: 

19.) 

(5)   

– Nej, sa Verlangen. Jag antar 

det. Faktum är att jag är rätt 

angelägen om att få sätta fast 

den där svinpälsen. Ärligt 

talat… ja, ärligt talat skrämmer 

han mig. (Nesser 2003: 125.) 

– Ei, Verlangen sanoi. – En 

usko. Itse asiassa minä olen aika 

innokas saamaan sen paskiaisen 

nalkkiin. Totta puhuen… no, 

totta puhuen hän pelottaa 

minua. (Nesser 2009: 123.) 

‘No,’ said Verlangen. 

‘Presumably not. The fact is that 

I am dead keen to see that swine 

put behind bars. To be honest… 

Well, to be honest, he scares the 

shit out of me.’ (Nesser 2014: 

147.) 

(6)   

[…] Den där förbannade 

Nationalparken är stor som 

Irland ungefär, det skulle krävas 

en del insatser för att hitta 

henne. (Nesser 2003: 201.)  

[...] Se saakelin kansallispuisto 

on suunnilleen Irlannin 

kokoinen, hänen löytämisensä 

vaatisi melkoisen urakan. 

(Nesser 2009: 199.) 

‘[…] That damned National 

Park is about as big as Ireland 

and it would involve a hell of an 

effort to find her.’ (Nesser 2014: 

241.) 

(7)   

Han blev stående I 

vardagsrummet och brottades 

med sit vankelmod. Fy fan, 

tänkte han. Jag borde men jag 

vill inte, vad har jag här att 

göra? (Nesser 2003: 280.) 

Hän jäi seisomaan 

olohuoneeseen ja taisteli 

epäröintiään vastaan. Hyi hitto, 

hän ajatteli. Minun pitäisi mutta 

en halua, mitä tekemistä minulla 

täällä on? (Nesser 2009: 278.) 

He stood in the living room, 

trying to make up his mind. 

Dammit all, he thought. I ought 

to, but I haven’t got the 

strength. What the hell am I 

doing here? (Nesser 2014: 337.) 

 

Den engelska översättningen i exempel (4) visar både förstärkning och tillägg. Den finska 

översättningen imiterar det svenska originalets stil så att svordomens styrka och intensitet 

behålls på samma nivå. Den engelska översättningen har däremot grövre stil än originalet. 

I stället för att behålla ”varför i herrens namn” som kunde översättas med ”why in God’s 
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name”, som också skulle bevara svordomens tema, har översättaren angett ”why the hell”. 

Enligt min analys har hell stildraget [STARKT VARDAGLIGT] och är grövre än herre som 

har stildraget [MILD] (se avsnitten 3.1.1.6 och 3.1.3.1 ovan). Den engelska översättaren 

har även lagt till en svordom i följande mening ”so bloody stupid” som på svenska lyder 

”så utstuderat simpelt”. Detta kunde översättas t.ex. som ”so utterly elementary” men i 

stället har översättaren angett en svordom vars stildrag enligt min analys är [GROV]. 

Exempel (5) visar tillägg i den finska och engelska översättningen. Den finska 

översättaren har översatt ”svinpälsen” som ”paskiaisen” medan den engelska översättaren 

har behållit originalets stil med ”swine put”. Den engelska översättaren har dock lagt till 

information: ”To be honest… he scares the shit out of me.”, som i originalet lyder ”Ärligt 

talat… ja, ärligt talat skrämmer han mig.” Å ena sidan har översättaren utelämnat 

upprepningen av ”ärligt talat” men å andra sidan har översättaren lagt till en svordom i 

meningen som kunde översättas som ”he (really) scares me”. I detta exempel har både 

den finska och den engelska översättaren angett en svordom med stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT] fastän det inte finns någon svordom i det svenska originalet. 

Följande exempel (6) visar både bevarande, försvagning och tillägg. Svordomen i den 

finska översättningen har försvagats. Enligt min analys har förbannad stildraget [STARKT 

VARDAGLIGT] och saakeli stildraget [MILD] (se avsnitten 3.1.1.4 och 3.1.2.8 ovan), men 

den engelska översättningen behåller svordomens intensitet med damned som har 

stildraget [STARKT VARDAGLIGT]. Den engelska översättaren har dock lagt till en svordom 

i den följande meningen ”a hell of an effort” som kunde översättas som ”quite an effort”, 

som enligt min mening skulle vara närmare originalets stilistiska nyans.  

Exempel (7) är ett liknande fall som exempel (6). Det visar både bevarande och tillägg 

i den engelska översättningen och försvagning i den finska översättningen. I det svenska 

originalet har ”Fy fan” stildraget [STARKT VARDAGLIGT] men den finska översättningen 

”Hyi hitto” har stildraget [MILD]. Den engelska återgivningen ”Dammit all” motsvarar 

det svenska originalets stildrag (se avsnitten 3.1.1.1 och 3.1.3.3 ovan) och således bevarar 

styrkan. Såsom i exempel (6) har den engelska översättaren också lagt till en svordom i 

exempel (7). Meningen i den svenska romanen är ”[…] vad har jag här att göra?”. Den 

engelska översättaren tillägger semantisk information och har översatt meningen på 

följande sätt: ”What the hell am I doing here?”. Meningen kunde översättas som ”What 
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am I doing here?”, men om man skulle föredra den fras som översättaren har använt, 

kunde den översättas som ”What on earth am I doing here?”.  

I exempel (8) har den finska översättaren försvagat båda kraftuttryck som finns i det 

svenska originalet, dvs. jävla och förbannade har översatts som helkkarin och saakelin: 

 

(8)   

– Samarbetet? sa Verlangen. 

Vad då för jävla samarbete? 

Han måste ha sagt slavarbetet! 

Du hörde fel, din förbannade 

knähund! (Nesser 2003: 251.) 

– Yhteistyön? Verlangen sanoi. 

– Minkä helkkarin yhteistyön? 

Hän puhui varmaan orjatyöstä! 

Sinä olet kuullut väärin, senkin 

saakelin sylikoira! (Nesser 

2009: 249.) 

‘Services?’ said Verlangen. 

‘What bloody services? He must 

have said servitude. You heard 

wrongly, you fucking lap-dog!’ 

(Nesser 2014: 302.) 

(9)   

– Jävlar! sa inspector Rooth. 

Helvetes jävlar också! 

– Vad är det som står på? 

hördes en röst utifrån entrén. 

(Nesser 2003: 432.) 

– Helvetti! sanoi tarkastaja 

Rooth. – Voi helvetin helvetti!  

– Mitä täällä tapahtuu? kuului 

ääni ovelta. (Nesser 2009: 429.) 

‘Bloody hell!’ said Inspector 

Rooth. ‘Bloody fucking hell!’ 

‘What’s going on?’ wondered a 

voice from outside the front 

door. (Nesser 2014: 519.) 

 

Båda finska uttryck är eufemismer och anses som milda svordomar i min analys (se 

avsnitten 3.1.2.2 och 3.1.2.8 ovan) medan de svenska svordomarna jävla och förbannade 

anses som starkt vardagliga uttryck (se avsnitten 3.1.1.2 och 3.1.1.4 ovan). I detta 

sammanhang kunde jävla och förbannade översättas som ”pirun” och ”helvetin”. 

Dessutom skulle ”senkin” kunna utelämnas om man hade ”helvetin” före ”sylikoira”.  Den 

engelska översättaren har återgett dessa uttryck med bloody och fucking, vilka enligt min 

analys är båda grova svordomar (se avsnitten 3.1.3.4 och 3.1.3.9 ovan). Detta exempel 

visar försvagning i den finska översättningen från stildraget [STARKT VARDAGLIGT] till 

[MILD] samt förstärkning i den engelska översättningen från [STARKT VARDAGLIGT] till 

[GROV].  

Den finska översättningen i exempel (9) imiterar stilen i det svenska originalet, det 

finns 3 svordomar vars stildrag är [STARKT VARDAGLIGT] i både den svenska romanen 

och den finska översättningen. Den engelska översättningen har återigen förstärkning 

samt tillägg: ”Jävlar!” har återgetts med ”Bloody hell!” och ”Helvetes jävlar!” har 

återgetts med ”Bloody fucking hell!”. Det att bloody hell kunde anses som en fast fras tas 

inte i beaktande i min analys eftersom jag betraktar varje svordom som en enhet för att 

möjliggöra komponentanalysen. Bloody anses i detta sammanhang som ett intensifierande 

adjektiv som också är en svordom (se avsnitt 3.1.3.1 ovan). Om bloody hell ansågs som 

en svordom skulle antalet svordomar i detta exempel vara samma i den engelska 
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översättningen och i det svenska originalet. Det förklarar ändå inte ändringen i 

svordomarnas intensitet och styrka – det att översättaren valt använda svordomar med 

grövre stil. Sådana fall där en svordom i det svenska materialet har översatts till bloody 

hell finns det flera av i det engelska materialet (se Bilaga 1, t.ex. # 76–77, 295–296, 414–

415). I detta exempel har ändå 3 svordomar i det svenska materialet med stildraget 

[STARKT VARDAGLIGT] återgetts med 5 svordomar i det engelska materialet, varav 2 har 

stildraget [STARKT VARDAGLIGT] och 3 [GROV].  

Exemplen (10), (11) och (12) visar utelämning både i den finska översättningen och i 

den engelska översättningen:  

 

(10)   

Ibland blir jag jävligt trött på 

honom, tänkte Münster (Nesser 

2003: 82). 

Joskus minä olen tosi 

kyllästynyt häneen, Münster 

ajatteli (Nesser 2009: 80). 

He drives me up the wall at 

times, thought Münster (Nesser 

2014: 93). 

(11)   

Hon hade kommit till honom 

med en dunkel bön om hjälp; 

han hade inte uträttat ett skit, nu 

var hon död och han hade 

skyfflat över problemet i 

polisens händer (Nesser 2003: 

111). 

Nainen oli tullut hänen luokseen 

esittämään hämärän 

avunpyynnön; hän ei ollut 

saanut aikaan yhtään mitään, ja 

nyt Barbara Hennan oli kuollut 

ja hän oli sysännyt ongelman 

poliisin käsiin (Nesser 2009: 

109). 

She had come to him with a 

somewhat obscure cry for help: 

he had done absolutely nothing, 

now she was dead, and he had 

shuffled off the responsibility 

into the hands of the police 

(Nesser 2014: 129). 

(12)   

Jag visste det, tänkte Van 

Veeteren. Fan i helvete! Med 

någon fullständigt kortsluten 

synaps i min uttorkade hjärna 

visste jag det. (Nesser 2003: 

286.) 

Minä tiesin tämän, Van 

Veeteren ajatteli. Voihan 

helvetti! Jollakin kuivuneitten 

aivojeni täysin oikosulkuun 

joutuneella synapsilla minä 

tiesin. (Nesser 2009: 284.) 

I knew it, thought Van 

Veeteren. Dammit all! Thanks 

to some worn out synapse in my 

shrivelled mind, I knew it. 

(Nesser 2014: 343.) 

 

Den finska och engelska översättningen i exempel (10) har inget kraftuttryck fastän det 

svenska exemplet har jävligt. Det finns ingen uppenbar orsak till varför svordomen har 

utelämnats, på finska har jävligt återgetts med ”tosi” (’väldigt’, min övers.), även om 

meningen kunde översättas som ”Joskus minä olen helvetin/pirun kyllästynyt häneen”. 

Den engelska översättningen saknar också en svordom, vilket kan bero på att meningen 

har återgetts med en fast fras. Som framgått i avsnitt 2.4.2 ovan konstaterar Ljung 

(2011: 40) att det finns svordomar i engelskan som kan ”inbakas” i en fras (eller t.o.m. 

ett ord, t.ex. absofuckinglutely, Henry the fucking Eighth). Enligt denna modell kunde 

denna fras översättas t.ex. så här: ”He drives me up the bloody wall at times”. 
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Exempel (11) är ett liknande fall, det svenska originalets skit har utelämnats och 

återgetts med ett neutralt uttryck på både finska och engelska. Som i föregående exempel 

(10) finns det ingen evident orsak varför översättaren har utelämnat svordomen; 

meningen ”[…] han hade inte uträttat ett skit […]” kunde överstättas till finska enligt 

följande: ”[…] hän ei ollut saanut aikaan paskaakaan […]”. På engelska måste man igen 

ändra på konstruktionen men meningen kunde översättas t.ex. med ”[…] he hadn’t 

accomplished a damn thing […]”. 

Exempel (12) skiljer sig något från de föregående exemplen (10) och (11), frasen i 

fråga är ”Fan i helvete!”, det finns alltså två svordomar i en interjektion. På finska har 

interjektionen översatts som ”Voihan helvetti!” och på engelska ”Dammit all!”, alltså 

med en svordom i båda översättningarna. Det finns många olika utropssvordomar (se 

avsnitt 2.4.1 ovan) och det här utropet uttrycker irritation. På finska kan man upprepa en 

svordom för att betona svordomen, och frasen kunde översättas exempelvis som ”Voi 

helvetin helvetti!” såsom i exempel (9) ovan. På engelska kunde man å sin sida översätta 

frasen som ”Goddammit!”. 

Nedan finns ett exempel på utelämning men också en typ av interferens (se avsnitt 2.1 

ovan). 

 

(13)   

– Om vi vill att han ska 

uppmärksamma oss är det 

perfekt, sa Moerk och tittade 

bort mot huset. Om två 

människor tillbringar en hel 

eftermiddag i en bil i ett 

villaområde som det här, då... 

– ... är dom antagligen snutar 

eller ett älskande par, fyllde 

Rooth i. Kanske det är bäst om 

vi spelar ett älskande par, så vi 

inte röjer oss. 

–  Jo, kyss mig, sa Beate Moerk. 

(Nesser 2003: 425–426.) 

 

– Jos haluamme, että hän panee 

meidät merkille, tämä sopii 

erinomaisesti, Moerk sanoi 

katsellen taloon päin. – Jos 

kaksi ihmistä viettää kokonaisen 

iltapäivän autossa tällaisella 

omakotialueella, niin... 

– …ne ovat joko kyttiä tai 

rakastavaisia, Rooth täydensi. 

– Ehkä meidän on parasta 

esittää rakastavaisia, jotta emme 

paljastuisi? 

–  Haista nyt… Beate Moerk 

sanoi. (Nesser 2009: 423.) 

 

‘If we want to make sure he 

notices us, this is the perfect 

place,’ said Moerk, looking at 

the house. ‘If two people spend 

a whole afternoon in a car on a 

housing estate like this, then –’ 

‘– they’re either the filth or a 

loving couple,’ said Rooth. 

‘Perhaps we ought to play the 

roles of a loving couple, so that 

we don’t give ourselves away.’ 

‘You’d better kiss me, then,’ 

said Moerk. [sic!] (Nesser 2014: 

511.) 

 

 

Det svenska exemplet har brutits av och hela meningen skulle eventuellt lyda ”Kyss mig 

i röven/häcken”. Den finska översättaren har använt samma strategi som har använts i 

det svenska originalet och brutit av frasen i mitten. Hela frasen på finska kunde vara t.ex. 

”Haista nyt paska”. Det som kan orsaka den engelska översättningen är att översättaren 
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har missförstått det svenska originalet och inte förstått att det är fråga om en ovänlig 

uppmaning (se avsnitt 4.2.1 ovan). Frasen ”Kyss mig i röven/häcken” har en motsvarighet 

i engelskan som lyder ”Kiss my ass/arse”. Det verkar som om den engelska översättaren 

inte har förstått frasens mening utan har tolkat innebörden som den uppenbara lexikaliska 

betydelsen (se Cassirer 2015: 25 samt avsnitt 2.6 ovan). Det stöder också Chestermans 

(2010: 39) konstaterande, i det här fallet representerar översättningen källtextens 

betydelse och stil fel (se avsnitt 2.1 ovan). 

Översättarna har ställvis ändrat på svordomarnas stildrag men oftast har översättaren 

behållit stilen. Av de svenska svordomarna har 56,9 % behållit stilgraden i den finska 

översättningen och 54,7 % i den engelska översättningen (se avsnitten 4.2 och 4.3 ovan). 

Å andra sidan visar det att stilgraden hos nästan hälften av materialets svordomar har 

ändrat eller utelämnats i översättningarna. En del av utelämningar kan bero på att det har 

funnits två svordomar efter varandra i originalet, såsom i exempel (1) och (12). 

Förstärkning och försvagning å sin sida kan bero på att översättaren strävar efter en 

idiomatisk text (Hjort 2007b, se avsnitt 2.2 ovan) och då kan andra uttryck fungera 

naturligare även om deras stilgrad skulle ändras. Det finns dock flera exempel av 

försvagning och utelämning i genomgången ovan, såsom de finska och engelska 

översättningarna i exemplen (1), (2), (3), (10), (11) och (12), som kunde utan vidare 

översättas med ett uttryck med samma stilgrad som i originalet.  

 

 

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Denna pro gradu-avhandling handlar om svordomar och deras översättning. Syftet i 

avhandlingen är att undersöka hur svordomarna översätts i ett skönlitterärt verk genom 

att tillämpa en semantisk-pragmatisk analys. Svordomarna har excerperats och 

kategoriserats. Efter det har jag enligt ordboksdefinitioner gett svordomarna semantiska 

komponenter och stilkomponenter. Med hjälp av stilkomponenterna har jag kunnat 

analysera svordomarnas grovhet på en ytlig nivå. De semantiska komponenterna ger en 

annan bild av svordomarnas motiv, tema och bakgrund. Utöver det visar den semantisk-

pragmatiska metoden skillnaderna mellan svordomarna i det svenska originalet och i den 

finska och i den engelska översättningen. Utöver komponentanalysen har jag diskuterat 



 

 

79 

 

exempel på svordomarna i den autentiska kontexten där de förekommer i den svenska 

romanen och i dess finska och engelska översättningar. Undersökningsmaterialet är den 

svenska författaren Håkan Nessers Fallet G (2003) och dess finska översättning Tapaus 

G – murha menneisyydestä (Saara Villa 2009) samt dess engelska översättning The G 

File (Laurie Thompson 2014).  

Det finns 466 belägg i det svenska materialet, 441 belägg i det finska materialet och 

424 belägg i det engelska materialet, det finns alltså 25 belägg färre i den finska romanen 

och 42 belägg färre i den engelska romanen. Det finns ett tydligt antal utelämningar: det 

finns 5,4 % färre svordomar i den finska översättningen och 9 % färre svordomar i den 

engelska översättningen än i det svenska originalet. Detta stöder Tourys lag om ökad 

standardisering (1995) som varit hypotesen för min avhandling pro gradu (se avsnitt 1.1 

ovan). Det finns också fler milda svordomar i den engelska översättningen än i det 

svenska originalet: andelen milda svordomar i det engelska materialet är 29,7 % medan 

den motsvarande andelen i det svenska materialet är 13,9 %, vilket också stöder 

hypotesen. Som ovan framgått finns det dock mest av olika svordomar i den engelska 

romanen, 22 belägg, medan det i det svenska materialet finns endast 13 olika 

svordomstyper (se avsnitten 4.1 och 4.3 ovan). I tillägg till detta är andelen grova 

svordomar i det engelska materialet 10,4 % medan den motsvarande procentsiffran är 0 % 

i det svenska materialet, vilket å sin sida inte stöder hypotesen.  

Den finska översättningen för sin del stöder hypotesen mer: andelen milda svordomar 

är 51,9 % medan motsvarande andel är 13,9 % i det svenska materialet. Antalet finska 

svordomstyper är 15 medan det motsvarande antalet svenska svordomstyper är 13. Detta 

beror delvis på att några svordomar i det finska materialet anses som två olika svordomar, 

såsom piru och pirulainen (se avsnitt 3.1.2.3 ovan). Antalet grova svordomar i det finska 

materialet är 3 och dess andel av alla svordomar i det finska materialet är 0,7 %.  
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Tabell 7. Antalet svordomar i materialet, andelen av utelämningar och fördelningen av stildragen. 

 
  

Fallet G 

Tapaus G – murha 

menneisyydestä 

 

The G File 

Antalet belägg 466 441 424 

Antalet och den procentuella andelen av 

milda svordomar  
65 13,9 % 229 51.9 % 126 29,7 % 

Antalet och den procentuella andelen av 

starkt vardagliga svordomar 
401  86,1 % 209 47,4 % 254  59,9 % 

Antalet och den procentuella andelen av 

grova svordomar 
0 0 % 3 0,7 % 44 10,4 % 

 

Nedan finns en uppställning över i hur stor utsträckning översättarna har bevarat, 

försvagat, förstärkt, tillagt eller utelämnat svordomar. Bevarande avser fall där 

svordomen har samma stildrag i det svenska originalet och i översättningen. Försvagning 

visar fall där den översatta svordomen har mildare stildrag än det svenska originalet, dvs. 

fall där svordomens styrka och intensitet har försvagats. Förstärkning visar motsatta fall, 

dvs. fall där den översatta svordomens stildrag har förstärkts. Utelämning visar däremot 

fall där översättaren inte har återgett någon svordom även om det finns en svordom i den 

svenska romanen. Tillägg avser fall där översättaren har återgett en svordom i 

översättningen fastän det inte funnits någon svordom i det svenska originalet. Tabellens 

jämförelsetal är det svenska originalets antal belägg (466), t.ex. i det finska materialet har 

man bevarat stilen på 265 svordomar av 466 svordomar, d.v.s. 56,9 %.  

 

Tabell 8. Bevarande, försvagning, förstärkning, tillägg och utelämning i den finska översättningen Tapaus 

G – murha menneisyydestä och den engelska överästtningen The G File.  

 

 Tapaus G – murha 

menneisyydestä 
The G File 

Bevarande 265 56,9 % 255 54,7 % 

Försvagning 155 33,3 % 69 14,8 % 

Förstärkning 4 0,8 % 50 10,7 % 

Utelämning 42 9,0 % 92 19,8 % 

Tillägg 17 50 

 

Det som enligt Hjorts enkätundersökning (2007b, se avsnitt 2.2 ovan) kan ha en inverkan 

på svordomarnas försvagning är översättarens mål att skriva idiomatiska texter. I Hjorts 

undersökning tas inte ställning till varför grova svordomar inte kunde anses som 
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idiomatiskt språk. Å andra sidan visar antalet grova svordomar i det engelska materialet 

att också översättaren har ansett grovt språk som idiomatiskt. En del av utelämningarna 

kan bero på att det har funnits två svordomar i en fras i originalet (se avsnitt 4.4, exempel 

1 och 12). En uppenbar orsak till utelämning är översättningsfel (se avsnitt 4.4, exempel 

13) där översättaren har missförstått meningen.  

Den semantisk-pragmatiska metoden som jag tillämpat i min avhandling pro gradu 

visar tydligt hurdana skillnader det finns mellan svordomarna i de olika språkversionerna 

av den undersökta kriminalromanen. Det förekommer avsevärda skillnader i 

svordomarnas teman mellan den svenska romanen och dess finska och engelska 

översättning. Medan 88 % av de svenska svordomarna är religiösa har endast 74,6 % av 

de finska svordomarna ett religiöst tema. Om man anser bloody som en religiös svordom 

är andelen religiösa svordomar i det engelska materialet 82,8 % eller 73,1 %. Likaså finns 

det stora skillnader mellan de underjordiska och himmelska svordomarna. Skillnaderna 

mellan det svenska materialet och det finska materialet är inte lika stora, men de engelska 

svordomarna skiljer sig från svordomarna i det svenska materialet. Det svenska originalet 

visar att 80,5 % av alla svenska svordomar har en religiös och en underjordisk 

komponent, medan av de engelska svordomarna är andelen svordomar med en religiös 

och en underjordisk komponent högst 50,9 % (se avsnitten 4.1 och 4.3 ovan). Enligt min 

analys visar det sig att på svenska är det typiskt att använda svordomar som syftar på 

helvetet eller djävulen, som också Ljung (2011: 57) konstaterar, men på engelska 

använder man utöver hell också himmelska svordomar såsom god, christ och lord mer än 

t.ex. gud används på svenska. Det finns också en större variation i de himmelska 

svordomarna i det engelska materialet – när de himmelska svordomarna i det svenska 

materialet består av gud, herre och eventuellt förbannad, består de himmelska 

svordomarna i det engelska materialet av lord, god, christ, heaven samt eventuellt av 

damn, bloody och blasted. Svordomarna översätts för det mesta som svordomar eller 

kraftuttryck, men som ovan framgått har det skett ett antal utelämningar både i den finska 

och i den engelska romanen. För utgångspunkterna i min undersökning har de aktuella 

semantiska dragen gett ett svar på min första forskningsfråga (se avsnitt 1.1) som 

behandlar det hur svordomarna och kraftuttrycken översätts i det aktuella materialet. 

Med ordboksdefinitionerna har jag fått fram de aktuella semantiska dragen. Likaså har 

jag kunnat ange stildrag åt svordomarna och således kunnat utföra en jämförande analys 
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angående svordomarnas stilvalör. Metoden för undersökningen är tillämpbar, dvs. jag har 

kunnat svara på mina forskningsfrågor (se avsnitt 1.1 ovan) och utföra undersökningen. 

Det som min analys inte tar ställning till är de kriterier som tillämpats för att ange de 

semantiska dragen och speciellt stildragen för svordomarna. Definitionerna och 

stilbeskrivningarna i ordböckerna, speciellt i de olika språken som betraktats, kan vara 

inexakta och det kan ha en inverkan på undersökningsresultaten. Definitionerna kan vara 

kulturbundna och stilbeskrivningarna skiljer sig mellan språken: t.ex. de finska 

svordomarna har tydligt tre olika stildrag men de svenska ordböckerna (SO 2009, SAOB 

och NSS 1998) ger inte tre olika grovhetsdrag. Det kan bero på att de aktuella svenska 

svordomarna endast har stildragen [MILD] och [STARKT VARDAGLIGT], men en annan 

förklaring för detta kan vara att dessa ordböcker inte anger fler än två stildrag. Därför är 

det svårt att evaluera om det faktiskt är en anmärkningsvärd stilskillnad mellan t.ex. 

engelskans bloody som har fått stilkomponenten [GROV] och svenskans satan med 

stildraget [STARKT VARDAGLIGT].  

Svordomens funktion spelar en stor roll i en pragmatisk analys och det bör beaktas i 

större grad. Funktionen kan ha en inverkan på svordomens stilgrad, jfr t.ex. knappjävel 

(Nesser 2003: 67) och Jävlar! (Nesser 2003: 432). I min analys har jag kategoriserat 

svordomarna enligt svordomstyp och inte enligt deras funktion, och enligt min mening 

kunde stildragen undersökas vidare om svordomarnas funktion behandlades mer 

djupgående i den pragmatiska analysen. Funktionerna bör behandlas redan då man anger 

svordomarna stilgrad, vilket å sin sida eventuellt skulle orsaka en större mängd olika 

svordomar i fall svordomarna får olika stilgrad beroende på deras funktion. 

Definitionen av och kriterierna för en svordom kunde också ifrågasättas. Det finns ett 

antal milda kraftuttryck (t.ex. helsike) som i denna studie har behandlats som svordomar, 

men på grund av de angivna kriterierna (se avsnitt 2.2 ovan) anses andra grova uttryck 

inte som svordomar, exempelvis hora (Nesser 2003: 137) och knullade (Nesser 2003: 

143). Orsaken till varför dessa uttryck inte anses som svordomar i min analys ligger i 

kriterierna som jag ställt i avsnitt 2.2 ovan, speciellt kriterie (5), att svordomen inte kan 

användas i ordagrann betydelse. De ställda kriterierna syftar till entydighet, det skall vara 

uppenbart varför ett visst uttryck betraktas som en svordom för att underlätta 

avgränsningen av svordomarna.  
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Undersökningens hypotes om att språket standardiseras i översättningarna får stöd i 

den finska översättningen men den engelska översättningen bekräftar inte hypotesen. Det 

väcker frågan om lagen om ökad standardisering borde undersökas vidare mellan två 

översättningar. Utöver det skulle det vara relevant att undersöka om standardiseringen 

beror på översättningsspråket eller den enstaka överästtarens val.  
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BILAGA 1: Översikt av svordomarna i det aktuella materialet 
 

Tabellen nedan visar alla belägg som förekommer i materialet. Tabellen visar också svordomarnas stildrag enligt min kategorisering i avsnitten 3.1.1–3.1.3: M-kolumnen 

visar vilka svordomar som kateroriseras som milda, SV-kolumnen visar svordomar som anses starkt vardagliga och G-kolumnen markerar de grova svordomarna. Första 

kolumnen med belägg avser originalverket Håkan Nessers Fallet G (2003), den andra kolumnen med belägg den finska översättningen av Saara Villa, Tapaus G – murha 

menneisyydestä (2009), och den tredje kolumnen den engelska översättningen av Laurie Thompson, The G File (2014). Den första kolumnen som är markerad med # 

anger beläggnummer.  

 

   
  

Fallet G (2003) 
         

Tapaus G – murha 

menneisyydestä (2009)          
The G File (2014) 

      

#   s.   M SV G   s.   M SV G   s.   M SV G 

1   10 jävla   1     10 helvetin   1     4 awful       

2   15 helvete   1     15 helvetti   1     10 good Lord 1     

3   16 tamejfan   1     16 hitto soikoon 1       11 I’ll be damned   1   

4   22 skitstöveln   1     22 paskiaisen   1     18 bastard   1   

5   22 förbannad   1     22 helkkarin 1       18 damned   1   

6   22 i herrens namn 1       22 herran tähden 1       19 hell   1   

7   22 utstuderat simpelt         22 erinomaisen yksinkertaiseen         19 bloody stupid     1 

8   23 helvete   1     23 helvettiä   1     19 pot       

9   23 helvete   1     23 helvetissä   1     20 hell   1   

10   23 praktarsel   1     23 paskiaisen   1     20 arsehole   1   

11   25 skitprat   1     25 paskat   1     22 rubbish       

12   25 fan   1     25 hittoa 1       23 hell   1   

13   26 skitiga   1     26 paskaisista   1     23 dirty       

14   27 gud förbjude 1       27 luoja varjelkoon 1       24 God forbid 1     

15   27 jävla   1     28 saakeli 1       25 big softie       

16   29 fan   1     29 hittojako 1       26 hell   1   

17   29 jävliga   1     29 karmeita         26 glaring       

18   29 skiten   1     29 roska         27 set-up       
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19   30 skitstöveln   1     30 paskiainen   1     28 bastard   1   

20   30 skitstöveln   1     30 paskiainen   1     28 bastard   1   

21   31 tusan 1       31 hittoon 1       29 bloody     1 

22   31 fy fan   1     31 hitto 1       29 arse   1   

23   32 förbannade   1     32 kirotut 1       30 damned   1   

24   32 jävla   1     32 kirotut 1       30 bloody     1 

25   32 jävla   1     32 helkkarin 1       31 -       

26   33 Gode gud 1       33 Hyvä jumala 1       31 good God 1     

27   34 fan   1     34 pirun   1     33 hell   1   

28   35 helvetes förgård   1     35 helvetin esikartano   1     34 Hell   1   

29   36 förbannad   1     36 helkkarin 1       36 damned   1   

30   37 helvete   1     37 helvettiä   1     38 hell   1   

31   38 fy fan   1     38 hyi hitto 1       39 bugger   1   

32   38 jävla   1     38 helkkarin 1       39 damned   1   

33   38 -         38 -         39 hell   1   

34   38 jä…   1     38 hel…   1     39 -       

35   39 förbannat   1     39 helkkarin 1       40 bloody     1 

36   39 helvete   1     39 hitto soikoon 1       40 hell   1   

37   40 fan   1     39 piru vie   1     41 for God's sake 1     

38   40 helvete   1     40 helvettiä   1     41 hell   1   

39   40 jävel   1     40 penteleen 1       41 bastard   1   

40   41 helvete   1     40 helvetti   1     42 damn and blast   1   

41   41 jävla   1     40 hitonkaan 1       42 bloody     1 

42   41 förbannad   1     41 helkkarin 1       42 damned   1   

43   41 arsel   1     41 paskiainen   1     43 arsehole   1   

44   42 helvete   1     42 helvetisti   1     44 -       

45   42 gud vet 1       42 luoja ties 1       44 god only knew 1     

46   47 fan   1     46 hevettiä   1     49 hell   1   

47   50 för jävligt   1     49 kamalaa         52 diabolical 1     

48   50 -         49 -         52 bloody     1 
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49   50 för jävligt   1     49 kamalaa         52 diabolical 1     

50   53 karl         52 -         56 damn you   1   

51   53 skitsnack   1     52 paskapuheita   1     56 crap   1   

52   54 fan   1     52 pirua   1     57 devil 1     

53   54 fan   1     53 helvettiä   1     57 for Christ’s sake 1     

54   54 jävla   1     53 älkää         57 -       

55   54 skitsnack   1     53 paskaa   1     57 what a load of crap   1   

56   54 bli lite trött         53 hiukan väsyttää         58 pissed off   1   

57   55 förbannat   1     53 kiihtykö         58 -       

58   55 förbannad   1     54 piru vieköön   1     59 slightest       

59   55 jävla   1     54 vähäisintäkään         59 bloody     1 

60   55 skiten   1     54 roskan         59 bloody     1 

61   56 förbannade   1     54 helkkarin 1       59 damned   1   

62   56 fan   1     54 helvetissä   1     59 bloody     1 

63   56 fan   1     55 helvetissä   1     60 bloody     1 

64   56 fanimej   1     55 piru vieköön   1     60 for Christ’s sake 1     

65   56 jävla   1     55 helkkarin 1       60 bloody     1 

66   59 fan   1     57 pirusta   1     62 hell   1   

67   59 gud vet 1       57 luoja 1       63 God only knows 1     

68   60 fan   1     58 helvetissä   1     64 rubbish       

69   61 tamejfan   1     59 hitto soikoon 1       64 for Christ’s sake 1     

70   65 jävel   1     63 paskiainen   1     71 bastard   1   

71   66 rövhål   1     64 paskiainen   1     71 arsehole   1   

72   67 snälla gode gud 1       65 jumala 1       73 Please God 1     

73   67 knappjävel   1     65 pirulainen 1       73 little button       

74   67 knappjävel   1     65 pirulainen 1       73 -       

75   67 -         65 sen         73 bloody thing     1 

76   67 -        65 -        74 bloody      1 

77   67 fy fan   1     65 hitto 1       74 hell   1   

78   68 bitch   1     66 bitch   1     75 bitch   1   
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79   69 förtappade håla till stad         67 surkeassa kaupunginrähjässä         75 hellish dump of a town   1   

80   69 satan   1     67 helvetti   1     75 for Christ’s sake 1     

81   69 tack och lov         67 luojan kiitos 1       76 thank God 1     

82   69 fan   1     67 helvettiä   1     76 hell   1   

83   69 förbannade   1     67 helkkarin 1       76 confounded 1     

84   69 gud visste 1       67 luoja ties 1       76 lord at God only knows 2     

85   69 gud 1       67 luoja 1       76 God 1     

86   72 gudsförgätna 1       69 luojan hylkäämä 1       79 godforsaken 1     

87   72 fasen 1       70 helkkarissa 1       79 hell   1   

88   73 förbannat   1     71 helkkarin 1       80 damned   1   

89   73 helvete   1     71 helvetissä   1     80 hell   1   

90   76 fasen 1       74 piru   1     84 God only knows 1     

91   78 fan   1     76 miten         88 hell   1   

92   79 helvete   1     77 helvettiin   1     89 -       

93   79 fan   1     77 pirua   1     89 hell   1   

94   79 -         77 -         89 for Christ’s sake 1     

95   80 helvete   1     78 helvettiä   1     90 hell   1   

96   80 jävlar   1     78 helvetti   1     90 devil 1     

97   81 jävligaste   1     79 hitonmoista 1       91 damnedest   1   

98   82 förbannat   1     80 helkkarin 1       92 damned   1   

99   82 -         80 -         93 bastard   1   

100   82 jävligt   1     80 tosi         93 -       

101   85 förbannad   1     83 pentele 1       96 damned   1   

102   86 mattjäveln   1     84 saakelin 1       98 bloody     1 

103   89 jävlar   1     87 piruparkojen 1       101 devils 1     

104   91 helsike 1       89 helkkarissa 1       104 hell   1   

105   92 fan   1     90 hitto soikoon 1       105 for Christ’s sake 1     

106   92 helvete   1     90 helvetti   1     106 Hell’s bells   1   

107   92 fan   1     90 pirua   1     106 devil 1     

108   92 satans   1     90 saatanan     1   106 dammit all   1   
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109   93 förbannat   1     91 helkkarin 1       107 -       

110   93 tusan 1       91 helkkarissa 1       107 Good God 1     

111   93 fan också   1     92 helvetti   1     108 damn and blast   1   

112   94 fan   1     92 helvetti   1     108 damn and blast   1   

113   95 tamejfan   1     93 piru vie   1     109 I’m damned   1   

114   95 fan   1     94 hittoa 1       110 devil 1     

115   96 skitprat   1     94 pötyä         110 rubbish       

116   97 förbannade   1     95 pirulaista 1       112 confounded 1     

117   98 fan   1     96 helvetti soikoon   1     113 come off it!       

118   98 jävel   1     96 paskiainen   1     113 slimy customer       

119   100 i hela friden         98 helkkarista 1       115 the hell   1   

120   107 helvete   1     105 helvettiä   1     124 hell   1   

121   107 skiter   1     105 vähät minä siitä         124 couldn’t care less       

122   108 fan   1     106 piru   1     124 devil 1     

123   108 helvete   1     106 helvettiä   1     125 hell   1   

124   108 fan   1     106 pirua   1     125 -       

125   108 fan   1     106 helvetti   1     125 stupid berk       

126   109 fan   1     107 helvetissä   1     126 for God’s sake 1     

127   109 förbannade   1     107 kirotun 1       126 confounded 1     

128   109 helvete   1     107 helvettiä   1     126 hell   1   

129   109 helvete   1     107 helvettiä   1     126 hell   1   

130   109 privatsnok         107 -         126 damn you   1   

131   109 satans   1     107 saatanan     1   126 godforsaken 1     

132   111 satans   1     109 helkkarin 1       128 confounded 1     

133   111 skit   1     109 mitään         129 nothing       

134   112 fan   1     110 helvetti   1     129 damn and blast   1   

135   112 skitstöveln   1     110 paskiainen   1     129 shit   1   

136   112 infernaliskt         110 helvetillisesti   1     129 desperate       

137   115 helvete   1     113 helvetisti   1     133 hell   1   

138   115 jävligt   1     113 helkkarin 1       133 bloody     1 
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139   115 fan   1     113 helvetti soikoon   1     133 hell   1   

140   116 fan   1     114 helvetti soikoon   1     135 I’ll be damned   1   

141   116 fan   1     115 helkkarissa 1       135 damn   1   

142   119 herregud 1       117 varjelkoon 1       139 Good Lord 1     

143   119 jävla   1     117 hitto soikoon 1       139 bloody     1 

144   121 fan   1     119 helvetti   1     141 damn it all   1   

145   121 förbannade   1     119 helkkarin 1       141 damned   1   

146   121 helvete   1     119 helkkarin 1       141 extremely       

147   122 tamejtusan 1       120 helkkari 1       142 I’ll be damned   1   

148   123 jävligt   1     120 helkkarin 1       143 hell   1   

149   123 jävel   1     121 paskiainen   1     144 bastard   1   

150   124 fan   1     122 hitossa 1       145 hell   1   

151   124 fan   1     122 ihan         146 for Christ’s sake 1     

152   125 helvete   1     122 helvetin   1     146 hell   1   

153   125 fan   1     123 hitto 1       146 for Christ’s sake 1     

154   125 svinpälsen         123 paskiaisen   1     147 swine put       

155   125 skrämmer mig         123 pelottaa         147 shit   1   

156   126 fan   1     124 helkkarissa 1       148 damned   1   

157   126 fan   1     124 helkkarissa 1       148 God 1     

158   127 herregud 1       124 varjelkoon 1       149 Good Lord 1     

159   129 jävla   1     127 helkkarinmoinen 1       152 hell   1   

160   132 jävligaste   1     130 kinkkisempää         156 outrageous       

161   137 fan   1     135 helvetissä   1     162 hell   1   

162   138 fan   1     136 helkkari 1       163 for Christ’s sake 1     

163   140 helvete   1     138 helvetissä   1     165 hell   1   

164   143 jävla   1     141 helvetin   1     168 bloody     1 

165   143 jävla   1     141 saakelin 1       169 bloody     1 

166   144 förbannade   1     142 kirotun 1       170 -       

167   145 jävla   1     143 helkkarin 1       171 damned   1   

168   145 fan   1     143 hitto soikoon 1       171 hell   1   
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169   146 tamejfan   1     144 helkkari 1       172 I’ll be damned   1   

170   146 tamejfan   1     144 helkkari 1       172 I’ll be damned   1   

171   146 helvete   1     144 helvettiä   1     172 hell   1   

172   146 helvete   1     144 helvetissä   1     173 hell   1   

173   147 kör till förihelvete   1     144 helvetti   1     173 go to hell   1   

174   147 -         144 -         173 damn   1   

175   147 helvete   1     145 helvetissä   1     173 hell   1   

176   147 fanimej   1     145 piru vieköön   1     174 -       

177   147 helvete   1     145 helvettiä   1     174 hell   1   

178   149 förvisso         147 ei todellakaan         175 Good Lord 1     

179   151 jäveln   1     149 pirulainen 1       177 bastard   1   

180   151 fan   1     149 pirussa   1     178 hell   1   

181   151 förbannat   1     149 helkkarin 1       178 damned   1   

182   152 fanskapet   1     150 paskiaisen   1     178 bastard   1   

183   152 tusan 1       150 hitto soikoon 1       179 dammit   1   

184   152 jävla   1     150 helkkarin 1       179 -       

185   152 skiter   1     150 paskat   1     179 -       

186   153 jävel   1     151 paskiainen   1     179 bastard   1   

187   153 helvete   1     151 helvetissä   1     180 hell   1   

188   154 helvete   1     152 helvetissä   1     181 hell   1   

189   158 fan   1     156 helvetti   1     187 by Christ 1     

190   159 jävel   1     157 peijakas         188 single berk       

191   160 fy fan   1     158 helvetti   1     190 Holy shit   1   

192   160 förbannat   1     158 helkkarin 1       190 bloody     1 

193   162 jävla   1     159 saakelin 1       191 damned   1   

194   164 jävligaste   1     162 hitonmoinen 1       194 damnable   1   

195   164 fan   1     162 iänikuista         195 donkeys years       

196   166 röven   1     164 perseeseensä   1     198 arsehole   1   

197   168 herregud 1       166 varjelkoon 1       199 My God 1     

198   168 struntprat         166 pelkkää pötyä         199 Crap   1   
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199   169 -         167 -         200 devil 1     

200   169 fan   1     167 hitto 1       201 hell   1   

201   170 förbannat   1     168 helkkarin 1       202 full       

202   170 skitprat   1     168 paskapuhetta   1     202 rubbish       

203   171 vi vet ingenting         169 mitä tahansa         204 God only knows 1     

204   173 fan   1     171 helvettiä   1     206 hell   1   

205   175 skitpratet   1     173 paskanjauhanta   1     208 crap   1   

206   176 jävligt   1     174 helkkarin 1       209 devilishly 1     

207   176 fan   1     174 pirua   1     210 hell   1   

208   177 jävligt   1     175 helkkarin 1       211 devilishly 1     

209   178 vadtusan 1       176 hittoa 1       212 what the devil 1     

210   178 vadihelvete   1     176 helkkaria 1       212 what the hell   1   

211   179 fan   1     177 helvetistä   1     212 hell   1   

212   179 helvete   1     177 voihan helvetti   1     213 damn and blast   1   

213   180 bläckskitare   1     178 musteenpaskantaja   1     214 bloody muckracker     1 

214   181 sannerligen         179 hitto soikoon 1       215 certainly       

215   181 helvete   1     179 helvetissä   1     215 dammit   1   

216   183 jävel   1     181 piruparka 1       218 bastard   1   

217   183 jävligt   1     181 helkkarin 1       218 really       

218   185 jävligt   1     183 helkkarin 1       220 extremely       

219   185 satan   1     183 helvetti   1     221 for Christ’s sake 1     

220   189 skitprat   1     187 paskapuhetta   1     226 rubbish       

221   190 herregud 1       188 varjelkoon 1       227 Good God 1     

222   191 helvete   1     189 helvetissä   1     228 hell   1   

223   196 skitstöveln   1     194 paskiaiseen   1     234 an utter shit   1   

224   197 fanskap   1     195 paskamaisuuden   1     235 devilry 1     

225   197 jävel   1     195 joku         235 bastard   1   

226   198 förbannade   1     196 kirottu 1       238 damned   1   

227   199 tusan 1       197 hitto soikoon 1       238 for Christ’s sake 1     

228   200 fan   1     198 pirussa   1     240 God only knows 1     
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229   201 fan   1     199 helvettiä   1     241 you name it       

230   201 förbannade   1     199 saakelin 1       241 damned   1   

231   201 en del insatser         199 melkoisen         241 a hell of an effort   1   

232   202 jävel   1     200 pirulainen 1       242 prat 1     

233   202 förbannat   1     200 helkkarin 1       242 damned   1   

234   202 jäveln   1     200 paskiainen   1     242 bastard   1   

235   203 fan   1     201 piru vieköön   1     243 damn and blast   1   

236   206 förbannat   1     204 helkkarin 1       246 damned   1   

237   209 rumpan         207 perse   1     251 as naked as this one       

238   211 jäveln   1     209 pirulaista 1       253 bastard   1   

239   216 rumpan         214 perse   1     258 naked under his gown       

240   217 i herrens namn 1       215 luoja nähköön 1       260 for God’s sake 1     

241   218 fan   1     216 helvettiä   1     261 hell   1   

242   218 förbannade   1     216 kirotun 1       261 damned   1   

243   219 helvete   1     216 helvetti   1     262 for God’s sake 1     

244   219 helvete   1     217 helvettiä   1     262 cock-up       

245   219 skit   1     217 paskaa   1     262 crap   1   

246   219 dystra         217 synkän         262 damned   1   

247   221 fan   1     219 helvetti   1     264 for God’s sake 1     

248   221 fan   1     219 helvettiä   1     264 hell   1   

249   222 skit   1     220 paskaa   1     265 crap   1   

250   222 skitsak   1     220 pikkujuttu         266 tiny matter       

251   222 skiter   1     220 paskat   1     266 couldn’t care less       

252   223 fan   1     221 piru vieköön   1     266 for Christ’s sake 1     

253   223 aj då         221 helkkari 1       266 Good Lord 1     

254   223 satan   1     221 hyi hitto 1       267 please God 1     

255   223 jävla   1     221 helvetin   1     267 bloody     1 

256   223 fan   1     221 piru   1     267 God only knows 1     

257   223 jävel   1     221 pirulainen 1       267 bastard   1   

258   224 jävel   1     222 pirulainen 1       268 bugger   1   
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259   224 jävla   1     222 -         268 lots of       

260   224 skit   1     222 hittojakaan 1       268 not a word       

261   224 jävla   1     222 helkkarin 1       268 bloody     1 

262   224 fan   1     222 pirua   1     269 for Christ’s sake 1     

263   225 fan   1     223 helvetti   1     269 God 1     

264   225 fan   1     223 helvetissä   1     269 bloody     1 

265   225 kyss mig i röven   1     223 paskat   1     269 kiss my arse   1   

266   225 helvete   1     223 helvettiä   1     269 hell   1   

267   226 satan   1     224 voihan helvetti   1     270 damn and blast   1   

268   234 jäveln   1     232 pirulainen 1       280 bastard   1   

269   234 satan   1     232 voihan helvetti   1     280 damn it all   1   

270   235 gud give 1       233 luoja suokoon 1       282 God 1     

271   238 satan   1     236 hyi helvetti   1     285 for God’s sake 1     

272   239 man får vara tacksam         237 saamme olla kiitollisia         286 thank God 1     

273   246 förbannade   1     244 saakelin 1       295 accursed       

274   246 förbannade   1     245 kirottu 1       296 confounded 1     

275   247 fan   1     245 pirua   1     297 hell   1   

276   249 jäveln   1     247 paskiainen   1     299 bastard   1   

277   251 fan   1     249 helvetissä   1     301 I’ll be damned   1   

278   251 jävla   1     249 helkkarin 1       302 bloody     1 

279   251 förbannade   1     249 saakelin 1       302 fucking     1 

280   251 tusan 1       249 hitto soikoon 1       302 for God’s sake 1     

281   251 satans   1     249 saatanan     1   302 fucking     1 

282   251 rövslickare   1     249 perseennuolija   1     302 arse-licker   1   

283   251 förbannade   1     249 helvetin   1     302 damned   1   

284   251 mopshäck   1     249 mopsinperseeseesi   1     302 arsehole   1   

285   251 fy fan   1     249 hyi hitto 1       302 dammit all   1   

286   251 jävlar   1     249 helkkari 1       302 for Christ’s sake 1     

287   251 piss off   1     249 piss off   1     302 piss off   1   

288   251 fan   1     249 oikein         302 hell   1   
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289   253 förbannad   1     251 helkkarin 1       304 damned   1   

290   253 förbannad   1     251 helkkarin 1       304 damned   1   

291   256 förihelvete   1     254 helvetissä   1     307 for God’s sake 1     

292   256 jävla   1     254 helkkarin 1       307 bloody     1 

293   256 jävla   1     254 helvetin   1     307 damned   1   

294   261 helvete   1     259 helvettiä   1     313 hell   1   

295   266 -         264 -         320 bloody     1 

296   266 jävlar   1     264 helvetti   1     320 hell   1   

297   269 herregud 1       267 luoja nähköön 1       323 for heaven’s sake 1     

298   270 tusan 1       268 voihan helkkari 1       324 dammit all   1   

299   271 djävulskt   1     269 pirullinen   1     326 devilish 1     

300   272 herregud 1       270 varjelkoon 1       327 Good Lord 1     

301   274 fan   1     272 helvetti   1     330 hell   1   

302   275 skit i   1     273 vähät siitä         331 never mind that       

303   276 det var som…         274 no helkkari 1       331 for Christ’s sake 1     

304   276 jävla   1     274 helkkarin 1       331 bloody     1 

305   277 tusan 1       275 totta hitossa 1       333 most certainly       

306   280 skitiga   1     278 paskaisten   1     337 filthy       

307   280 fy fan   1     278 hyi hitto 1       337 dammit all   1   

308   280 -         278 -         337 hell   1   

309   281 helvete   1     278 helvetissä   1     337 hell   1   

310   286 fan   1     284 voihan         343 dammit all   1   

311   286 helvete   1     284 helvetti   1     343 -       

312   287 fan   1     285 voihan piru   1     345 damn it all   1   

313   288 förbannade   1     286 helkkarin 1       346 confounded 1     

314   288 förbannade   1     286 helkkarin 1       346 accursed       

315   289 skitprat   1     287 paskat   1     348 rubbish       

316   289 ordjävlarna   1     287 sananpahulaiset         348 -       

317   290 förbannade   1     289 helkkarin 1       349 damned   1   

318   291 fan   1     289 totta pirussa   1     350 bloody     1 
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319   292 tusan 1       290 hitto soikoon 1       351 for Christ’s sake 1     

320   294 fan   1     292 piru vieköön   1     353 for God’s sake 1     

321   294 bullshit   1     292 bullshit   1     354 bullshit   1   

322   295 helvete   1     293 helvetissä   1     355 hell   1   

323   296 inihelvete   1     294 helvetin   1     356 hellishly   1   

324   297 fan   1     295 pirua   1     358 Good God 1     

325   298 fan   1     296 hittoa 1       358 hell   1   

326   298 herregud 1       296 varjelkoon 1       358 for God’s sake 1     

327   300 jäveln   1     298 pirulainen 1       362 bastard   1   

328   302 gudsförgätna 1       300 jumalanhylkäämässä 1       364 godforsaken 1     

329   304 satan   1     302 hyi helvetti   1     366 Hell’s bells   1   

330   304 skiten   1     302 roskan         366 confounded 1     

331   307 tamejfan   1     305 hitto vieköön 1       371 damned   1   

332   308 gud förbjude 1       306 luoja varjelkoon 1       371 God forbid 1     

333   309 göken         307 veijari         373 bastard   1   

334   309 fan   1     307 pirulaisen 1       373 -       

335   309 gamla         307 vanhaan         373 damned   1   

336   309 fan   1     307 helkkarin 1       373 -       

337   312 skitiga   1     309 paskaisimmistakin   1     376 appalling       

338   313 bullshit   1     311 bullshit   1     377 bullshit   1   

339   313 jävligt   1     311 helkkarin 1       378 damned   1   

340   318 tusan 1       316 hiton 1       382 on earth       

341   320 tusan 1       318 hitto 1       385 hell   1   

342   322 tamejfan   1     320 piru vieköön   1     387 -       

343   322 vad i hela…         320 mitä ih…         388 hell   1   

344   323 herregud 1       320 varjelkoon 1       388 Good Lord 1     

345   325 tusan 1       324 hitto soikoon 1       391 for God’s sake 1     

346   327 strunta i kosmetiken         325 jätä kosmetiikka sikseen         392 cut the crap   1   

347   327 fan   1     325 voi helkkari 1       393 Good God 1     

348   329 skiter   1     327 paskat   1     395 bollocks   1   
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349   329 fanimej   1     327 voi helkkari 1       395 I’ll be damned   1   

350   329 förbannat   1     327 helkkarin 1       395 damned   1   

351   330 skiter   1     327 viis siitä         396 so what       

352   330 tusan 1       328 hittoa 1       396 hell   1   

353   332 tack och lov         330 luojan kiitos 1       398 thank God 1     

354   338 tusan 1       336 hittoa 1       405 hell   1   

355   339 herregud 1       337 varjelkoon 1       406 Good God 1     

356   341 förbannat   1     339 helkkarin 1       409 damned   1   

357   341 förbannade   1     339 kirotun 1       409 damned   1   

358   342 jävla   1     340 helkkarin 1       410 hell   1   

359   343 tusan 1       341 helkkariin 1       411 hell   1   

360   343 herregud 1       341 varjelkoon 1       412 Good God 1     

361   344 skiten   1     342 paskaan   1     413 crap   1   

362   347 fan   1     345 totta hitossa 1       416 bloody     1 

363   348 jävla   1     346 saakelin 1       418 bloody     1 

364   348 fan   1     346 pirustako   1     418 devil 1     

365   348 skit   1     346 paskaa   1     419 cock-up       

366   349 skit   1     347 mitään         419 -       

367   349 fan   1     347 voihan helvetti   1     419 damn and blast   1   

368   349 fan   1     347 voihan helvetti   1     420 damn and blast   1   

369   351 fan   1     349 totta pirussa   1     422 for Christ’s sake 1     

370   352 gode gud 1       350 herra varjele 1       423 Good Lord 1     

371   355 jävla   1     353 helkkarin 1       426 hell   1   

372   356 om gud vill 1       354 jos luoja suo 1       428 God willing 1     

373   358 jäveln   1     356 pirulainen 1       430 devil 1     

374   360 tusan 1       358 hittoa 1       432 hell   1   

375   360 tamejfan   1     358 helvetti   1     432 for Christ’s sake 1     

376   360 praktarslet   1     358 paskiainen   1     433 arsehole   1   

377   363 jävel   1     361 pirulaisia 1       435 bastard   1   

378   363 fy fan   1     361 hyi helvetti   1     435 dammit all   1   
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379   364 tusan 1       362 hittoa 1       437 hell   1   

380   364 fan   1     362 voihan helkkari 1       437 Good God 1     

381   364 vad i hela friden         362 mitä ihmettä         437 hell   1   

382   365 fan   1     363 piru   1     438 devil 1     

383   367 fan   1     365 hitto 1       440 hell   1   

384   367 förbannade   1     365 kirotun 1       440 damned   1   

385   367 för jävligt   1     365 helvetillistä   1     441 damned   1   

386   367 helvete   1     365 helvetti   1     441 Hell’s bells   1   

387   369 tusan 1       367 hitto soikoon 1       443 pretty       

388   369 skitsamma   1     367 samantekevää         443 -       

389   370 fan   1     368 hitossa 1       444 hell   1   

390   371 jävligt   1     369 helkkarin 1       445 very       

391   372 satans   1     370 helvetin   1     447 hell   1   

392   373 jävla   1     371 piruparan 1       448 devil 1     

393   373 skiter   1     371 viis piittaamme         448 ignore       

394   377 helvete   1     375 helvettiä   1     453 hell   1   

395   377 fan   1     375 totta hitossa 1       453 -       

396   377 herregud 1       375 Hyvä jumala 1       453 God almighty 1     

397   377 herregud 1       376 Hyvä jumala 1       454 God almighty 1     

398   378 tusan 1       376 hittoa 1       454 what on earth       

399   378 jävla   1     376 saakelin 1       454 bloody     1 

400   379 jäveln   1     377 vihulainen         455 bloody     1 

401   379 fan   1     377 totta hitossa 1       456 bloody     1 

402   383 fasen 1       381 helkkarissa 1       460 God 1     

403   386 fan   1     384 pirua   1     463 on earth       

404   388 jävligt   1     386 helkkarin 1       465 bloody     1 

405   388 praktsvin         386 emäpaskiaista   1     465 arsehole   1   

406   389 fan   1     387 voihan helkkari 1       466 for Christ’s sake 1     

407   389 jäveln   1     387 pirulaisen 1       467 bastard   1   

408   392 schmuckställe         389 surkea ja schmuck         470 crap   1   
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409   392 bedrövliga         389 surkeita         470 crappy   1   

410   394 kludd         391 kamalaa suttua         473 crap   1   

411   394 fan   1     391 hittoa 1       473 hell   1   

412   394 jävligaste   1     390 voi helkkari 1       473 insulting       

413   394 skiter   1     391 en minä viitsi         473 won’t bother       

414   394 -         391 -         473 bloody     1 

415   395 jävlar   1     392 helvetti   1     473 hell   1   

416   395 -         392 -         474 bloody     1 

417   395 jävlar   1     392 helvetti   1     474 hell   1   

418   395 strunt i         392 hittoon 1       474 bollocks   1   

419   396 satans   1     393 helkkarinmoisesta 1       475 pussyfooting 1     

420   396 fanskap   1     393 paskiaisen   1     475 bastard   1   

421   397 vete gudarna 1       394 jumalat nähkööt 1       477 God only knows 1     

422   399 fan   1     395 helkkarista 1       478 hell   1   

423   399 förbannade   1     396 helkkarin 1       479 damned   1   

424   413 fan   1     410 pirua   1     495 hell   1   

425   413 fan   1     411 voihan helvetti   1     496 hell    1   

426   413 -         411 -         496 damnation   1   

427   414 för höge farao         411 helkutti vieköön 1       497 for Christ’s sake 1     

428   414 fasen 1       412 helkkarissa 1       497 hell   1   

429   415 helvete   1     412 helkkaristi 1       498 for Christ’s sake 1     

430   416 skitprat   1     413 pötyä         499 rubbish       

431   416 fan   1     413 helkkari 1       499 damned   1   

432   417 fan   1     414 voihan helvetti   1     500 -       

433   420 -         417 -         504 godforsaken 1     

434   421 fan   1     418 voi helkkari 1       505 damn and blast   1   

435   422 fan   1     419 pirustako   1     507 I’m damned   1   

436   423 helsike 1       421 helkkaria 1       508 hell   1   

437   426 kyss mig 
  

1 
    

423 haista nyt 
  

1 
    

511 
you’d better kiss me, 

then [sic!]       
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438   426 dravlet         423 hölötys         511 crap   1   

439   426 jävla   1     423 helkkarin 1       511 bloody     1 

440   427 fan   1     424 helvetissä   1     512 hell   1   

441   428 helvete   1     425 helvetissä   1     513 hell   1   

442   429 skit   1     427 mitään         515 nothing       

443   432 -         429 -         519 bloody     1 

444   432 jävlar   1     429 helvetti   1     519 hell   1   

445   432 helvetes   1     429 helvetin   1     519 bloody     1 

446   432 -         429 -         519 fucking     1 

447   432 jävlar   1     429 helvetti   1     519 hell   1   

448   433 förbannad   1     430 helkkarin 1       520 damned   1   

449   435 helvete   1     432 voihan helvetti   1     523 by God 1     

450   436 förbannat   1     433 ollenkaan         523 damned   1   

451   437 tusan 1       434 hittoako 1       525 hell   1   

452   437 praktkräk         434 superpaskiaiselta   1     525 king-size prat 1     

453   438 jävligt   1     435 hitto 1       526 damned   1   

454   438 helvete   1     435 helvetti   1     526 -       

455   439 förbannat   1     436 voihan helkkari 1       528 damn it all   1   

456   440 jävel   1     437 piruparka 1       528 -       

457   440 fan vet   1     437 piru tietää   1     529 God only knows 1     

458   440 i hela friden         437 hittoa 1       529 what on earth       

459   442 helvete   1     438 helvettiin   1     530 hell   1   

460   443 förbannade   1     439 kirotun 1       531 blasted 1     

461   444 förbannat   1     440 helkkarin 1       533 damned   1   

462   444 förbannat   1     440 helkkarin 1       533 damned   1   

463   445 fan   1     441 helkkarissa 1       534 hell   1   

464   446 -         443 tai mitä tahansa         536 God only knows 1     

465   447 tusan 1       444 hittoa 1       537 devil 1     

466   448 jävla   1     444 helkkarin 1       537 -       

467   448 skitsamma   1     444 hittojako 1       537 never mind       
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468   448 förbannat   1     444 helkkarin 1       537 -       

469   448 herregud 1       445 luoja nähköön 1       538 -       

470   453 jävlar   1     449 helkkari 1       544 dammit all   1   

471   454 herregud 1       450 varjelkoon 1       545 My God 1     

472   456 tusan 1       452 hittoa 1       546 hell   1   

473   456 fan   1     452 piruja   1     547 -       

474   461 skitprat   1     457 paskat   1     553 rubbish       

475   461 förbannade   1     457 kirotussa 1       553 confounded 1     

476   462 helvete   1     458 helvetisti   1     554 for Christ’s sake 1     

477   463 kräket         459 pirulainen 1       555 berk       

478   463 förbannat   1     459 kamalasti         555 damned   1   

479   463 inihelvete   1     459 helvetisti   1     555 -       

480   463 jäveln   1     459 paskiaista   1     555 bastard   1   

481   471 fan   1     467 helkkari 1       566 hell   1   

482   471 fan   1     467 helkkaria 1       566 hell   1   

483   472 jävligt   1     468 perhanan 1       567 damned   1   

484   472 fan   1     468 viis piittasi         567 toss       

485   472 helvetes   1     468 helvetin   1     568 bloody     1 

486   472 jävlar   1     468 kuustoista         568 hell   1   

487   472 -         468 -         568 bloody     1 

488   472 fan   1     468 voihan helvetti   1     568 hell   1   

489   474 förihelvete   1     470 helvetti soikoon   1     569 for God’s sake 1     

490   474 jävla   1     470 tippaakaan         570 dammit   1   

491   474 herregud 1       470 varjelkoon 1       570 Good God 1     

492   475 fan   1     471 pirua   1     571 hell   1   

493   476 förbannade   1     472 kirotun 1       573 damned   1   

494   477 förihelvete   1     473 helvetissä   1     573 -       

495   478 jävla   1     484 helkkarin 1       575 awful       

496   478 fy fan   1     474 helvetti   1     575 Good God 1     

497   479 förbannade   1     475 altaan pohjalla         575 damned   1   
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498   480 diaboliskt         476 pirullinen   1     577 diabolical 1     

499   480 jävla   1     476 tällä         577 -       

500   481 fan   1     477 helvetissä   1     578 for Christ’s sake 1     

501   482 fan   1     478 helvetissä   1     579 for God’s sake 1     

502   484 skiten   1     480 paskalle   1     582 business       

503   485 fan   1     481 voihan helvetti   1     584 dammit all   1   

504   486 förbannad   1     482 helkkarin 1       585 damned   1   

505   486 förbannat   1     482 helvetin   1     585 -       

506   486 fan   1     482 hitosta 1       585 I’m damned   1   

507   488 satan   1     484 helvetti   1     588 for heaven’s sake 1     

508   488 tamejfan   1     484 piru vieköön   1     588 I’ll be damned   1   

509   489 jävla   1     485 helvetin   1     588 damned   1   

510   489 gode gud 1       485 Hyvä jumala 1       588 for God’s sake 1     

511   491 fasen 1       487 no helkkari 1       591 I’ll be blowed       

512   492 jävla   1     488 helkkarin 1       592 damned   1   

513   492 ta mej fan   1     488 piru vieköön   1     592 damn her   1   

514   492 helvete   1     488 helvetti   1     593 Hell’s bells   1   

515   493 skit   1     489 hitot 1       593 bollocks   1   

516   493 jävla   1     489 helvetin   1     594 damned   1   

517   493 jävla   1     489 helvetin   1     594 damned   1   

518   494 fan   1     489 viis veisaan         594 -       

519   495 herregud 1       491 herra varjelkoon 1       596 Good God 1     

520   495 gode gud 1       491 Hyvä jumala 1       597 Good God 1     

521   496 herrejävlar 1 1     491 pirulauta 1       597 praise be to God 1     

                                      

      sammanlagt 65 401 0     sammanlagt 229 209 3     sammanlagt 126 254 44 

 


