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Abstract 
 

Fokuseringen på sexuella kränkningar som riktar sig mot tjejer i skolan, både i massmedia och 

i samhälls diskussioner, har gjort könshierarkin mellan elever i skolan synlig. Ett av de mest 

använda förolämpningarna i omlopp är ordet hora. Då jag tror att användandet av ord som 

hora är mer komplex än bilden som ges i media, väljer jag att undersöka användandet av ordet 

utifrån Bourdieus teori om symboliskt våld och Skeggs teori om respektabilitet. Syftet med 

min uppsats är att se om ett ord som hora, som länge förknippats med en förolämpning mot en 

kvinna, kan få en betydelse som associeras med något positivt. Min uppsats visar att ord som 

hora inte alltid uppfattas som kränkande, och att även tjejer använder ord som hora. Jag visar i 

min uppsats olika sätt att använda ett ord som hora, där ordet inte alltid har ett direkt 

förolämpande syfte. Jag väljer att belysa mina resonemang och diskussoner utifrån intervjuer 

med tjejer på högstadiet.  

 

Nyckelord: Sexuella trakasserier, symboliskt våld, Bourdieu, hora, symbolisk dominans, 

makthierarki, respektabilitet, Skeggs. 

 

The mass median focusing and the general debate of sexual harassment toward girls in school 

have made the hierarchy between the sexes of the students in school visible. Though I think 

the picture of a use of words like ‘whore’ is more complex than the one that exist in mass 

media, I choose here to examine that complexity from a perspective of Bourdieus theory of 

symbolic power and Skeggs theory of respectability. The purpose of this paper is to se if a 

word like ‘whore’, which long has been associated with an insult against woman, can get a 

meaning that is associated with something positive. My paper shows that a word like whore is 

not found as harassments in all situations, and that girls also use words like whore. I also 

show different ways to use words like whore in my paper, where the word is not always 

meant as an insult. I choose to illustrate my reasoning and discussions with interviews with 

girls in school. 

 

Keywords: Sexual harassment, symbolic power, Bourdieu, whore, symbolic domination, 

hierarchy of power, respectability, Skeggs.  
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1. Inledning 
 

Larmrapporter i media om sexuella kränkningar i skolan ökar, och debatter om sexuella 

trakasserier i skolan känns ständigt aktuella. Som ett exempel kan en artikel i Sydsvenska 

Dagbladet den 30 januari1 nämnas, där det går att läsa att var tredje elev i skolan kränks, och 

att det framför allt är unga tjejer som är målgruppen för de sexuella trakasserier som praktisk 

taget utförs varje dag i svenska skolor. Så sent som den 18 maj 2004 blev två killar 

polisanmälda efter att ha kränkt en tjej upprepade gånger genom att kalla henne hora (DN 

2004-05-18)2.  

Kränkningarna består, precis som i den nyss nämnda artikeln, framför allt av 

förolämpningar, så som att bli kallad hora. Många tjejer är förtvivlade över den handfallenhet 

de möter i arbetet mot sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier och en, på grund av dessa, 

fruktansvärd situation för tjejer i skolan är inget nytt fenomen, men det tycks vara först då 

sexuella trakasserier uppmärksammats i media som tjejers situation i skolan börjat utredas. 

Arbetet mot ett stopp på sexuella trakasserier har länge och i stor utsträckning legat i 

ungdomarnas egna händer – ett arbete som inte är en lätt sak att utföra.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Jag kommer i min uppsats att utgå från antagandet att de svårigheter många tjejer stött på 

under kampen mot ett stopp på sexuella trakasserier möjligtvis har resulterat i att de tröttnat 

på att reagera. Istället för de kanske en omedveten kamp genom ett eget användande av 

förolämpande ord (som hora, vilket är det ord jag riktat min uppsats emot) – ett användande 

som går emot det traditionella, där ordet har används i förolämpande syfte. Jag är intresserad 

av att undersöka hur tjejers förhållande till förolämpande ord är idag genom att undersöka hur 

de själva väljer att använda dessa, om de över huvudtaget använder dem, och om detta 

eventuella användande skiljer sig ifrån det traditionella användandet i förnedrande syfte. Jag 

är också nyfiken på att se vilka motståndsstrategier tjejerna tar till då de blir kallade 

nedsättande saker. Vad svarar de på en förolämpning? I mitt arbete kommer jag att fokusera 

på ett exempel av alla förolämpande ord – hora. Anledningen till detta är att det framför allt är 

ordet hora som figurerar i media då det talas om sexuella trakasserier i skolan.  
                                                 
1 Asker  2004-01-30, SvD, www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6837884.asp 2004-05-11 
2 2004-05-18, DN, www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=2669808&previousRenderType=2 2004-05-18 
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 Det jag hoppas kunna visa är om förolämpande ord som hora kanske håller på att 

minska sin sedan länge kraftfulla effekt som förolämpning. Jag har valt att rikta mig till 

tonåringar eftersom de tycks, utifrån rapporter som sexuella trakasserier i skolan (se t ex SvD 

2004-01-303, SvD 2004-12-044), ofta använda sig av ord av slaget jag är intresserad att 

undersöka. Jag anser att sexuella trakasserier är något som bör tas på högsta allvar. Mitt syfte 

med uppsatsen är att visa komplexiteten och problematiken som ligger i ett användande av 

ord som hora. Jag vill undersöka om, och i så fall hur, unga tjejer idag kan bekämpa ett 

problem genom en metod som – i jämförelse med andra, ”traditionella” metoder, som 

lagstiftning och olika förordningar – kan ses som radikalt annorlunda. Det vill säga att genom 

ett konkret användande försöka förändra innebörden i ett ord. Jag kommer att diskutera 

fördelar, nackdelar och vilka möjligheter ett sådant användande av orden innebär. Jag 

kommer även undersöka vad ett övertagande av förolämpande ord som hora spelar för roll i 

debatten om jämlikhet mellan könen.  

 

1.2 Metod och material 
 

Eftersom jag är intresserad av att se vilken relation tjejer har till ordet hora och hur de själva 

använder ordet, har jag valt att intervjua tjejer i femtonårsåldern om deras förhållande till 

ordet och deras användande av det. Jag kommer nedan att ge en kort presentation av skolorna 

och av informanterna. Jag kommer även kortfattat att diskutera några av de faktorer som kan 

ha påverkat resultatet av intervjuerna. 

 

1.2.1 Presentation av skolorna 
Jag gjorde två intervjuer på två olika skolor som delvis liknar varandra. De två skolorna är 

ungefär lika stora, cirka 400 elever med fyra respektive sex niondeklasser. De ligger båda i 

mindre städer, vilket säkert har betydelse för resultatet på intervjuerna. Datumen för de båda 

intervjutillfällena är 2004-03-31 och 2004-04-02, vilket även kommer vara beteckningen och 

skiljemärket på intervjuerna då jag refererar till dem i analysen. Anledningen att jag valde att 

göra mina intervjuer på de här skolorna, som till stor del liknar varandra, är dels eftersom 

forskningen i små städer inte är så utbredd, och dels då jag var nyfiken på att se om resultatet 

varierade då skolorna tycktes ha lika förutsättningar, vilket även utgjorde anledningen till att 

                                                 
3 Asker 2004-01-30, SvD, www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6837884.asp 2004-05-11 
4 Asker 2004-12-04, SvD,  www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6609877.asp 2004-05-18  
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jag valde att göra två intervjuer. Anledningen som avgjorde att det blev just dessa två skolor 

var att de båda ansåg att det fanns tid till besök av det här slaget trots hetsen kring alla 

nationella prov.  

  

1.2.2 Presentation av intervjupersoner  

Vad gäller urvalet av informanter hade jag ingen kontakt med tjejerna själv innan intervjun, 

utan urvalet sköttes av de personer jag tog kontakt med på skolorna vilket var vid 

intervjutillfället 2004-03-31 en fritidsledare och 2004-04-02 en lärare i samhällsvetenskap. 

Jag framförde dock en önskan vid både tillfällena om att tjejerna gärna fick vara olika mycket 

engagerade i aktiviteter så som sport och politik. Min önskan var även att tjejerna skulle vara 

slumpmässigt utvalda, då jag inte ville ha en grupp tjejer som enbart bestod av bästa vänner.  

 Variationen av tjejer i grupperna utgjordes till största delen av tjejer som blev 

tillfrågade, som hade tid och som var intresserade av att göra en intervju. Grupperna var vid 

intervjuerna lika stora. De bestod båda av fem tjejer, där det både tycktes vara variation i 

klasstillhörighet och etnicitet, vilket jag kommer att diskutera vidare nedan. Jag ville inte att 

tjejerna skulle bli för styrda av mina frågor, och valde därför att ha öppna frågor och i 

huvudsak sitta och lyssna på deras diskussioner. Först när jag kände att tjejerna började dra 

sig ifrån frågan, eller det område jag ville att de skulle prata om gick jag in i samtalet och gav 

dem ett nytt område att diskutera. Fördelen med öppna frågor kan vara vad Anette Göthlund 

diskuterar i sin avhandling där hon intervjuar tjejer i tonåren; att det just blir intressanta 

diskussioner. Nackdelen kan vara att tjejerna ibland svävar ut i sina diskussioner till saker 

som inte berör ämnet (Göthlund 1997:42). Jag hade, om tid funnits, gjort fler intervjuer och 

kanske även gått med tjejerna en dag eller två i skolan för att se med egna ögon hur deras 

vardag såg ut. Tidspress och påsklov satte stopp för de planerna. Frågorna som var 

utgångspunkter för intervjuerna är bifogade som bilaga (se Bilaga).  

 Den ena gruppen tjejer brukade diskutera frågor som berör sexuella trakasserier så som 

att bli kallad hora. Om det var något som skolan organiserade eller något de gjorde på ledig 

tid framkom inte. Den andra gruppen tjejer menade att de inte hade några gemensamma 

”tjejsamtal” som skolan ordnade och inte heller oorganiserade samtal, men ville gärna börja 

diskutera frågor av detta slag som berör dem.  

 Jag vill även diskutera klasstillhörigheten bland mina informanter, då jag tror att 

intressanta iakttagelser som grundar sig i olika klassbakgrund kan göras, vad gäller ett 

användande av ett ord som hora. Tjejerna jag intervjuade pratade inte alls om klass, trots att 
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närvaron av klass var påtaglig i deras svar och diskussioner. Jag hade få medel att tillgå då jag 

skulle undersöka vilken klass tjejerna kunde anses tillhöra. De var alla generellt sätt klädda i 

mer eller mindre modeenliga kläder. En aspekt kan vara att tjejerna hade tagit på sig de mest 

moderiktiga eller exklusiva kläder de äger för en dag, då de visste att jag skulle komma. 

Ekonomiskt kunde jag heller inte utgöra någon variation dem emellan. Jag valde därför att 

utgå ifrån en klassbedömning som Skeggs gör i sin studie av genus i hänsyn till klass bland 

engelska kvinnor (Skeggs 1997:128), för att få en uppfattning om vilken klass tjejerna kunde 

förknippas med. I likhet med Skeggs frågade jag dem om hur deras liv och vardag såg ut: om 

deras familjeförhållanden, om de bodde med sina föräldrar, vad deras föräldrar arbetade med 

och var de bodde. Utifrån tjejernas svar tyckte jag min kunna se variationer av arbetarklass 

och medelklass bland tjejerna i grupperna, där majoriteten utgjordes av arbetarklass. För att 

kunna göra en sådan uppdelning behövde jag dra en gräns för att skilja medelklass och 

arbetarklass åt. Jag valde att ge beteckningen ’medelklass’ till tjejer som hade föräldrar med 

akademisk utbildning eller med arbete som krävde akademisk utbildning, medan de tjejer vars 

föräldrar hade en grundskole- eller gymnasieexamen eller arbeten med lägre krav på 

utbildning gavs beteckningen ’arbetarklass’. Jag är medveten om att detta är en problematisk 

indelning som egentligen kräver klarare riktlinjer, och kanske är det en indelning som inte 

stämmer med verkligheten, men det är ändå en grund för mina iakttagelser. 

Då endast ett fåtal av mina informanter tycktes ha en etnicitet som skiljde sig ifrån de 

andras, men samtidigt inte tycktes ha något annorlunda sätt att se på eller använda sig av ord 

som hora, kommer jag inte att diskutera betydelsen av etnicitet. Jag kommer således inte att 

beröra hur ordet hora används utifrån olika kulturer, eller vad ett användande av hora som det 

tycks användas bland mina informanter hade inneburit i en annan kultur. Hade mitt underlag 

varit större hade jag också haft möjlighet till en analys utifrån etnicitet.   

 

1.2.3 Annat tänkvärt runt intervjuerna 
Allt jag hittills nämnt med situation, relationen tjejerna emellan, tidigare samtal om ämnet, 

skolans storlek och läge, tror jag har påverkat resultatet av mina intervjuer. Jag är medveten 

om detta och väljer att inte dra några slutsatser endast utifrån intervjuerna. Jag kommer 

framför allt att använda dem som ingångspunkter till mina analyser och som belysande 

exempel. Det jag vill diskutera här är ytterligare några av de faktorer som kan ha påverkat 

resultatet av intervjuerna.  
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 Jag tycker att det är viktigt att reflektera över min närvaro vid intervjuerna, där jag för 

det första vill problematisera min ålder i jämförelse med de tjejer jag intervjuade. Jag är några 

år äldre än tjejerna jag intervjuade vilket kan ha betydelse i hur jag blev bemött av dem. Både 

positivt då det skiljer så pass mycket i ålder att det kanske ger en bättre fokusering i intervjun, 

och att det inte blev så mycket ”tramsande”, men också negativt då tjejerna kanske känner en 

viss osäkerhet mot mig. Denna osäkerhet kan vara kopplad till ett hierarkiskt problem som 

kan uppstå då någon med akademisk utbildning intervjuar människor med lägre utbildning, 

vilket Shulamith Reinhartz diskuterar i boken Feminist Methods in Social Research (1992), 

där hon problematiserar feministiska undersökningsmetoder (Reinhartz 1992:18ff). Jag kan 

också tänka mig att resultatet kunde ha blivit annorlunda om jag dels hade varit äldre, då det 

kunde ha blivit en anpassning av språket från deras sida, dels om jag varit yngre då de kunde 

ha mist en del av respekten mot mig och mot allvaret i mitt besök. Jag vill även vad gäller min 

närvaro problematisera vad det kan ha inneburit att jag som kvinna intervjuade kvinnor. Detta 

är en faktor som jag tror kan ha påverkat resultatet, särskilt då jag intervjuade dessa tjejer om 

deras relation till ett ord som jag själv haft en relation till och då min relation till ordet kanske 

inte skiljer sig markant ifrån den relation de tjejerna jag intervjuade hade. Detta kan innebära 

att en del underförstådda meningar passerade under intervjun. För att följa det resonemang 

som Reinhartz driver om kvinnor som intervjuar kvinnor, så kan det även ha inneburit att jag 

var väl förberedd för intervjun och till viss del visste vilka frågor som är relevanta och 

intressanta att ställa (Reinhartz 1992:23f).  

 Det andra jag vill reflektera över är relationen tjejerna jag intervjuade har till ämnet jag 

intervjuade dem om, och även frågorna jag tog upp i intervjun. Jag upplevde inte att någon av 

tjejerna hade problem att relatera till ämnet. Det var några av dem som först sa att de aldrig 

själva blivit kallade hora, men att de hade en relation till ordet ändå eftersom det figurerade i 

deras omgivning praktiskt taget varje dag. Då de fick tänka ett tag visade det sig trots allt att 

alla tjejerna någon gång hade blivit kallad hora. Jag behövde inte presentera ämnet närmare 

innan de själva var ingång med samtal och diskussion runt frågorna.  

 Det tredje jag vill reflektera över är vad platserna intervjuerna utfördes på hade för 

påverkan på intervjuerna. Platserna var mycket olika och intervjuerna utformades olika, i 

riktning med miljöerna. Vid det ena intervjutillfället befann vi oss i ett rum möblerat med 

soffor på en fritidsgård, utanför skoltid. Jag tyckte att stämningen vid detta tillfälle kändes 

avslappnad och neutral, vilket även ledde till att diskussionerna smittades av stämningen. Vid 

det andra intervjutillfället var platsen ett rum som liknade ett konferensrum, sterilt med ett 
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stort bord. Intervjun skedde under skoltid och stämningen vid detta tillfälle var något mer stel 

och avvaktande. Intervjun tycktes påverkas av miljön omkring oss.  

 

1.3 Teori 
 

Jag kommer här endast ge en övergripande redovisning av de teorier som flitigast kommer att 

användas i uppsatsen, för att sedan närmare utveckla teorierna då de är aktuella i analysen. 

För att kunna undersöka min empiri behöver jag teorier om vad begrepp eller ord har för 

påverkan på diskurser och vad deras användande leder till. En mycket intressant, och för mitt 

ändamål användbar, teori tycks Pierre Bourdieus teori om det symboliska våldet vara.  

 Det symboliska våldet är ett våld som ibland är svårt att se då det har sitt uttryck genom 

kunskap och kommunikation, det vill säga språk, snarare än genom fysisk handling (Bourdieu 

1999:11). Bourdieu menar att det huvudsakligen är det symboliska våldet som upprätthåller 

den könsmaktsordning vi lever i, där kvinnan är underordnad mannen. Det symboliska våldet 

är knutet till ett värderingsschema som alla ord mäts utifrån, och som uppstått ur den 

ursprungliga arbetsdelningen mellan kvinnor och män, där kvinnorna förknippats med de 

mindre statuserkända arbetena. Detta värderingsschema är skapat efter ett maskulint språk, på 

grund av arbetsdelningen, och gör dominansförhållandet, som den könsmaktsordning vi lever 

i, naturligt då det är inpräntat i vårt språk. Detta är ett värderingschema som ständigt 

omedvetet reproduceras när vi talar (Bourdieu 1999:47). För att uppnå makt genom det 

symboliska våldet, vilket utgör poängen med dominanssystemet, gäller det att inneha ett 

legitimt språk. Det legitima språket utgår ifrån dominanssystemet och uppmuntrar därmed 

även det, vilket gör det manliga språket legitimt. Den omedvetna reproduktionen av det 

legitima, manliga språket, i kombination med vårt sätt att tänka som präglats av det 

symboliska våldet, gör det svårt att komma ifrån det dominansförhållande vi lever i (Bourdieu 

1999:17). 

 Jag kommer att undersöka den avtrubbning som kanske finns bland tjejer inför ordet 

hora, och användandet av ordet, genom att tillämpa Bourdieus teori om symboliskt våld och 

dess effekter på mitt empiriska material. Trots att Bourdieu påpekar att genus genomskär 

sociala relationer lika mycket som klass, tycks han i vissa teorier bortse ifrån detta. För att 

komplettera Bourdieus teori om klass och även tillföra ett perspektiv av genus på min analys 

vill jag använda mig av Beverly Skeggs teori om respektabilitet, som hon presenterar i Att bli 

respektabel (1997). Jag anser att det klassperspektiv Skeggs använder sig av i sin teori, som är 
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byggt på Bourdieus antagande om klass, kan vara användbart och intressant då jag ska försöka 

förklara varför uppfattningen om och användandet av ordet hora varierar från tjej till tjej.  

 Skeggs menar att det är respektabiliteten som bland annat präglar vårt sätt att tala, vem 

vi talar med och hur vi klassificerar andra, vilket ger en bild av hur betydande 

respektabiliteten är i samhället (Skeggs 1997:9). Särskilt stor vikt har respektabilitet vid en 

särskiljning av grupper. Respektabiliteten har alltid utgjort en klassmarkör och varit ett 

riktmärke att sträva efter, då arbetarklassen beskrivits som farlig och respektlös. 

Respektabilitet nås genom investering i olika kapital som i huvudsak utgörs av fyra former; en 

social, ekonomisk, kulturell och symbolisk, där det symboliska kapitalet är det mest 

aktningsvärda. Kapitalen är inte konstanta utan snarare kontextspecifika, det vill säga att de 

människor som lever i samhället fördelas i stort efter vilken volym av kapital de besitter och 

hur kapitalet är sammansatt. Volymen och sammansättningen är dock inte bestående utan 

förändras enligt individens rörelsebana genom det sociala rummet. Skeggs menar att vi vid 

födseln ärver vissa sociala kapitalrelationer som kan utgöras av exempelvis kön, klass, 

sexualitet eller etnicitet. Dessa kapitalrelationer är inte kapital i sig, utan förser oss snarare 

med relationer som kapital organiseras och värderas efter. De utgör även enligt Skeggs 

gränser för vilket slags kapital som är tillgängligt för de olika positionerna, då vår sociala 

position påverkar våra rörelser och relationer till andra sociala positioner (Skeggs 1997:20ff). 

 För att nå makt, som delvis är målet med respektabiliteten, måste ens kapital bli legitimt, 

det vill säga symboliskt. Men även här finns det begränsningar. Exempelvis bidrar många 

framställningar av arbetarklassen snarare till att sänka det lilla kapitalomfång klassen har, 

frånta den dess legitimitet och stoppa en omvandling av kapitalet till att bli symboliskt. Även 

på diskursiv nivå blockeras kapitalomvandlingen, då en grupp genom sitt symboliska kapital 

och makt kan utnyttja en annan grupp både ekonomiskt och kulturellt (Skeggs 1997:35), 

vilket är fallet då vi drar teorin om respektabilitet till att gälla tjejer som blir kallade hora. 
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2. Ordet hora i samhällsdebatten  
 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att diskutera ordet hora, dess innehåll och dess 

betydelse för den samhällsdebatt som rör ordet. Den pågående debatten om sexuella trakass-

erier i samhället är inte svår att upptäcka. De senaste åren har inläggen duggat tätt, och jag vill 

här visa en del av de mest uppmärksammade bidragen till debatten. Kanske är det de här 

bidragen som gjort att debatten tagit ny fart och blossat upp extra mycket de senaste året.  

 

2.1 Samhällsdebatten kring hora och sexuella trakasserier  
 

2.1.1 Vägra Kallas Hora -kampanjen 
Elevkampanjen är en organisation som riktar sig till elever över hela landet och vars roll 

enligt de själva är att stödja och organisera skolprotester mot alla slags försämringar på skolor 

och även sammanlänka kampen mellan elever, olika skolor, lärare och personal5. Elev-

kampanjen är en socialistisk organisation och drog år 1999 igång en kampanj med namnet 

Vägra Kallas Hora då de ansåg att tjejer stod inför en fruktansvärd situation i skolan och att 

något behövde göras åt situationen då den inte tycktes bli bättre utan snarare sämre.  

 De aktiva i Vägra Kallas Hora menar att det krävs kamp för att nå förbättring, kamp 

både ifrån stat och myndigheter, men även från vanliga tjejer och killar. Några av de förslag 

som Vägra Kallas Hora driver är, vad gäller skolan, en kamp mot sexuella trakasserier på 

skolor (och även i samhället), att det bör bedrivas ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen 

och att tjejer borde öva självförsvar på gympan. Vad gäller samhället i övrigt så anser Vägar 

Kallas Hora bland annat att preventivmedel och mensskydd bör vara gratis, att porrindustrin 

bör avvecklas och att pengar borde satsas på tjejjourer6.  

 Listan över de aktioner och protester Vägra Kallas Hora har genomfört är lång och 

många har haft viss framgång. Men en sådan feministisk och politisk organisation har inte helt 

oväntat fått en del kritik. Användandet av begrepp som hora och bög i demonstrationer som 

genomförts har ifrågasatts. Nättidningen Arbetarmakt (nr 26, 1999-10-13) skriver i en artikel 

om en demonstration som Elevkampanjen genomförde i Vägra Kallas Hora-anda mot 

trakasserier den 6 oktober 1999, där slagord som; ”vägra kallas hora, vägra kallas bög...” 

                                                 
5 www.socialisterna.org/ek/ 2004-04-12  
6 www.socialisterna.org/ek/ 2004-04-12 
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användes. Arbetarmakt ifrågasätter om detta är ett lämpligt användande av ord av det slaget, 

då det strider mot RFSL:s taktik om ett försök till att avväpna ordet bög genom att använda 

det i mer positiv mening. Arbetarmakt menar att Elevkampanjens användande av orden 

snarare befäster fördomarna än bekämpar dem, då slagord som de ger känslan av att man inte 

vill bli förknippad med förtryckta grupper som prostituerade och homosexuella7.   

 Samtidigt som jag delvis håller med om kritiken Arbetarmakt riktar mot Elevkampanjen 

för de lite klumpigt formulerade slagorden i protesten, tycker jag att eftersom slagorden 

användes emot sexuella trakasserier i form av beskyllning, är kritiken delvis obefogad. Hur 

ska man kunna göra uppror och visa sitt misstycke emot en oönskad beskyllning utan att själv 

använda orden? En fråga som är värd mer utrymme men som jag tyvärr inte kommer gå in på 

här är; varför det endast är ordet bög som tas på allvar av RSFL och tycks värdigt ett mer 

positivt användande, och inte ord som hora.  

  

2.1.2 Böcker i ämnet 
För ungefär fem år sedan publicerades boken Fittstim (2000), en bok där tjejer och unga 

kvinnor beskriver sin vardag och alla de orättvisor de tycker sig bli utsatta för jämfört med 

jämngamla killar. Boken är redigerad av Linda Skugge och Belinda Olsson, och består av 

korta berättelser av tjejer om problem som berör tjejer. Rollen att vara mamma, diskrimi-

neringen i sportens värld, ätstörningar, sexualitet, etnicitet och att få stämpeln som hora tas 

upp och diskuteras på ett bra och enkelt sätt. 

  Nästa bok jag skulle vilja nämna är debattboken Ta Betalt! – en feministisk 

överlevnadsguide (2003) som är skriven av Moa Elf Karlén och Johanna Palmström, där 

tjejers roll i skolan och på arbetsmarknaden tas upp för granskning. Ta Betalt! är en bok som 

ger många förslag på åtgärder som kan och bör tas i bruk då sexuella trakasserier eller 

diskriminering på grund av kön uppstår på skola eller arbetsplats. Boken visar vilka lagar man 

kan luta sig mot och använda då man som tjej känner sig sexuellt trakasserad eller 

diskriminerad. 

 

2.1.3 Film Hip hip hora.  
Ett av de senaste inläggen i debatten är filmen Hip hip hora (Teresa Fabik, 2004), en film som 

behandlar sexuella trakasserier i skolan, hade premiär 30 januari 2004. Filmen handlar om en 

tjej som under kraftig berusning blir utsatt för ett övergrepp av ett gäng killar. Rykten sprids 

                                                 
7  www.arbetarmakt.com/nyhetsbrev/nr26.php 2004-04-12 
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sedan på hennes skola och tjejen blir till följd av det kallad hora. Vidare handlar filmen om 

hennes ensamma kamp för att bekämpa dessa rykten om att hon är en hora, då hennes vänner 

sviker henne. Filmen ger även en bild av hur vuxna och skolan behandlar sexuella trakasserier 

(Janson, Sydsvenska Dagbladet 2004-01-30)8. Filmen ger en stark inblick om hur det är att 

vara tjej och utsättas för sexuella trakasserier i skolan. Manusförfattaren och regissören Teresa 

Fabik menar att filmen till viss del är självbiografisk men att den framför allt faktiskt skildrar 

en allmän kamp, inte endast en kamp mellan könen utan även en kamp om status och 

ställningar, och att filmen ger en bild av både miljön och relationerna på högstadiet, så som de 

tyvärr ser ut idag (Tillberg, Minou 2004-03-08)9. 

  

2.1.4 Lag mot sexuella trakasserier i grundskola och gymnasieskola. 
Elever på grundskolan och gymnasieskolan omfattas inte av de lagar om förbud av sexuella 

trakasserier som finns i jämställdhetslagen som gäller på alla arbetsplatser med fler än nio 

anställda. De lagar som elever i grundskolan och gymnasieskolan kan nyttja då de anser sig 

utsatta för sexuella trakasserier är arbetsmiljölagen som för ett arbete mot kränkningar och 

mobbning som exempelvis sexuella trakasserier (Elf Karlén & Palmström 2003:22). Även 

skollagen och läroplanen tar upp jämställdhet och ett arbete för en jämställd skola. Eftersom 

det inte finns någon lag som riktas mot problem som sexuella trakasserier på grundskolenivå 

eller på gymnasiet har utbildningsminister Thomas Östros tagit ett initiativ för en 

diskrimineringslag som ska riktas speciellt mot grundskola och gymnasieskola (Gustavsson, 

Aftonbladet 2003-09-22)10. Lagen förväntas innehålla krav på ett förebyggande av sexuella 

trakasserier och annan kränkande behandling på skolor. Jag har inte funnit någon exakt 

definition av lagen, då den inte förväntas att börja gälla förrän i januari 2005, och ännu är 

under diskussion.  

 

2.1.5 Rättsalen: ”...du har sett ut som en hora” 
Det är bra att det finns lagar som sätter upp förbud emot sexuella trakasserier och riktlinjer för 

hur sexuella trakasserier bör behandlas, men det finns fortfarande en tveksamhet till den 

verkan lagarna har. Ett exempel på svårigheten att kontrollera sexuella trakasserier i form av 

att kalla någon hora, är ett fall i rätten som fått mycket uppmärksamhet på grund av att den 

här typen av trakasserier är knutna till kön.  

                                                 
8 www.svd.se/recensioner/HTLM/Page3.asp?ID=5836 2004-05-12 
9 www.minou.nu/minou_8/f_hip_hip_hora.htm 2004-03-30 
10 www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,364121,00.html 2004-03-23 
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 Advokaten Tore Noreberg kallade i rätten den svarande kvinnan för hora, baserat på 

hennes utseende och uppförande. Han menade att hon på grund av sin klädsel och sitt 

beteende till viss del fick anse sig delaktig i det brott hon själv anmälde. Hur kan en man i 

advokatens position anse sig ha rätt att gå emot lagen om sexuella trakasserier, eller förtal, 

som han är väl medveten om existerar och kalla en kvinna för hora, i rättssalen? Som ett 

tecken på att beteendet inte är acceptabelt fick händelsen stor uppmärksamhet i media, och 

advokaten krävdes i ett öppet brev be om ursäkt till den utsatta kvinnan (Karlsson, Offensiv 

588, 2004-03-04)11. Ett milt straff för ett så pass stort lagbrott. 

 Ovan är ett tydligt exempel beskrivet på att lagar för att förhindra sexuella trakasserier 

inte är tillräckligt som skydd emot den typen av förolämpningar. Jag ställer mig därför 

tveksam till att en lag som verkar för ett förhindrande av sexuella trakasserier i grundskolan 

och gymnasieskolan ger så stor verkan. Jag anser ändå att det borde finnas lagar som gäller 

diskriminering och kränkningar på grundskolan och gymnasieskolan också.  

 Kanske är de tjejer som blir utsatta för förolämpningar, som att bli kallade hora, varje 

dag också tveksamma till lagar, och har på grund av det i stället börjat ta arbetet mot ett stopp 

i egna händer genom ett försök att vända på innehållet av hora till ett positivt – så som man 

gjort med ordet bög, vilket jag kommer att diskutera mer. Det är ett antagande jag vill 

undersöka, men till att börja med vill jag ge en definition av vad ordet hora betyder.  

   

2.3 Ordets betydelse och innehåll 
 

Definitionen för hora i Prismas Svenska Ordbok (2003) har två innebörder som till stor del 

skiljer sig ifrån varandra. Enligt den första definitionen är en hora en;  
”kvinna som mot betalning (yrkesmässigt) har sexuellt umgänge med män <nedsätt.;kan verka 

stötande> ¤äv. allmännare sexuellt vidlyftig kvinna <särsk. i mäns språk>”  

Enligt den andra innebär hora att;  
”ha sexuellt umgänge med annan än make om gift person el. allmännare <vard.; nedsätt.>” 

(Prismas Svenska ordbok, 2003) 

Fredrik Lindström, språkforskare i nordiska språk, menar att ordet hora är sprunget ur 

begreppet ”att bedriva hor”, vilket innebar en sexuell aktivitet utanför äktenskapet, det vill 

säga att ha en sexualitet som inte var kontrollerad av kyrkan (Lindström 2002:173). ”Horan”, 

som då hade betydelsen enligt den andra beskrivningen i ordboken, hade en självklar 

maskulin motsats, nämligen ”horbocken”. En logisk tanke är att en definition av ordet 
                                                 
11 www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/588/advokat_vkh.html  2004-04-12 
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horbock borde passa den definition som görs av hora i ordboken, dock enligt en maskulin 

ram. Tyvärr är det inte så enkelt utan definitionen av horbock enligt Prismas Svenska Ordbok 

(2003), är;  
”en man som ägnar sig åt erotiska utsvävningar <nedsätt.; ngt åld>”  

Att det är en något ålderdomlig nedsättning av en man, som inte används idag kan jag hålla 

med om, men definitionen skiljer sig markant jämfört med definitionen av den kvinnliga 

motsvarigheten.  

 Runt nittonhundratalets början skedde en förändring i definitionen av ordet hora. Från 

att ha definierats som en kvinna som har sexuella aktiviteter utanför äktenskapet, övergick 

betydelsen och innehållet av hora till att mer förknippas med att utföra sexuella tjänster mot 

betalning, det vill säga prostitution (Lindström 2002:173). Frågan är om det är betydelsen att 

sälja sexuella tjänster för pengar som fortfarande är den dominerande definitionen av en hora. 

Marie Carlshamre (Dagens Nyheter 2004-02-18)12, menar att när killar kallar tjejer för horor 

idag, stämmer innehållet mer överens med den andra definitionen av hora i ordboken, att de 

”knullar runt som de själva vill”, snarare än att tjejer säljer sexuella tjänster för pengar. 

Carlshamre menar att innebörden av hora idag då det används i förolämpande syfte, snarare 

har en betydelse av en kvinna som själv bestämmer över sin sexualitet, i den bemärkelsen att 

hon får ha sex med vem hon vill, när hon vill och hur mycket hon vill (Carlshamre Dagens 

Nyheter, 2004-02-18)13 – trots att detta inte borde vara något förnedrande för unga tjejer och 

kvinnor. Trots denna förskjutning av ordets betydelse mot ett mer positiv innehåll, att en 

kvinna har en egen sexualitet, är det fortfarande ytterst förnedrande att bli kallad hora, något 

som diskuteras av mina informanter. Varför det är så, varför det är förnedrande att bli 

beskylld över det egna bestämmandet över sin sexualitet, har jag inget direkt svar på. Kanske 

är det på grund av våra djupt rotade moraliska värderingar om ordet och dess betydelse.  

 

                                                 
12 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=109444&previousRenderType=2 2004-03-23 
13 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=109444&previousRenderType=2 2004-03-23 
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3. Användande av ordet hora bland tjejer 
 

Innan jag ger mig in i analysen vill jag undersöka en fråga som tangerar uppsatsens 

problemställning; nämligen om ett ord verkligen kan förändra sin status genom ett förändrat 

användande. Med förändrad status menar jag en process där ett ord exempelvis går ifrån att ha 

en negativ association eller att vara kopplat till något negativt, till att bli associerat med något 

positivt. Detta är något jag är intresserad av att utveckla och undersöka. Om det är möjligt så 

blir det intressant att veta vad det är som påverkar ordet att förändras, och det är även 

intressant att se varför det är just det ordet som lyckas förändra sin status och inte något annat 

ord. Därefter kommer jag att påbörja analysen av hur tjejerna jag intervjuade använde ord som 

hora. 
 

3.1 Förändrad status av ett ord 
 

För att börja reda upp frågan om statusen på ett ord och få en plats att utgå ifrån, krävs en 

klassificering av vad för slags ord hora är. Lars-Gunnar Andersson som är docent och 

språkforskare vid Göteborgs universitet, menar att hora kan definieras till ett kraftuttryck, då 

det karaktäriserande för ett kraftuttryck är att ordets användningsområde är vidgat, det vill 

säga att ordet kan ses som dubbeltydigt (Andersson 1985:81). Trots att detta skrevs för nästan 

20 år sedan instämmer jag med tolkningen han gör av ordet hora då det, som jag diskuterat 

ovan, både kan användas i betydelsen en kvinna som säljer sexuella tjänster för pengar, och i 

ett allmänt nedvärderande syfte mot en kvinna. Jag menar dock att ordet hora har fler 

användningsområden än de Andersson beskriver.  

 Utifrån vad tjejerna berättade i intervjuerna om hur ordet hora används bland ungdomar 

idag, styrker att ordet även kan kategoriseras som en svordom. Detta baserar jag på att mina 

informanter menade att de likaväl kunde säga hora om de råkade slå sig eller använda ordet 

som ett uttryck för att visa sin ilska. De menade, som Ulla14 säger, att:  
” [...] om man slår sig eller så, så kan man säga ’hora’ lika väl som att säga ’fan’, liksom. Utan att 

man tänker på det.” (Ulla, 2004-03-31) 

Det vill säga att tjejerna använde ordet som ett kraftuttryck, som även det ingår i den 

definition som Andersson ger av kategorin svordomar (Andersson 1985:93). I ett mer allmänt 

perspektiv på svärande för Andersson ett resonemang om skillnaden mellan ett vardagligt 

                                                 
14 Tjejernas namn är fingerade.  
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svärande, då en svordom används som vilket ord i ett språk som helst, och ett svärande som 

används som ett uttrycksfullt kraftuttryck, då svordomen är menad att visa kraften och allvaret 

i uttrycket (Andersson 1985:122). Han menar att dessa två sätt att använda svordomar inte 

konkurrerar med varandra och att de används på olika plan med olika syften. Utifrån det 

resonemanget ges en möjlighet för ett ord att uppträda både som ett neutralt ord, och som ett 

kraftuttryck, beroende på situationen och det sätt ordet används.  

 För att överföra resonemanget till ordet hora, kan ett användande på två olika sätt som 

inte konkurrerar med varandra uppfattas som ett hinder för en fullständig avväpning av en 

svordom, eller ett kraftuttryck som hora. Enligt vad Andersson skriver om det vardagliga 

svärandet har en svordom då den används i ett vardagligt språk mist sin egentliga effekt 

(Andersson 1985:122). Detta kan delvis ses som en avväpning av en svordom, eftersom det 

inte längre ger någon effekt – vilket är huvudmålet med ett kraftuttryck. Lindström för ett 

liknande resonemang om användandet av svenska svordomar. Han ser det som en möjlighet 

till avväpning av ord, vilket exempelvis har skett med orden svartskalle och blatte i svenskan. 

Lindström påstår vidare att en urvattning av ett ord sker först då den beskyllda står för det 

han/hon blir beskylld för, då poängen att beskylla går förlorad. Lindstöm menar att ett ord 

som hora kan ha mist sitt negativa innehåll om alla svenska kvinnor säger att de är horor 

(Lindström 2003:175). Jag menar att detta resonemang, som låter hoppgivande i teorin, 

antagligen inte är genomförbart i praktiken. Jag tror att teorin är ogenomförbar med ordet hora 

just därför att ordet har två betydelser, som antingen kan innebära att vara prostituerad eller 

att ha en egen sexualitet. De två innebörderna av ordet hora ger två möjligheter till tolkning av 

ordet då det används: det vill säga att det alltid finns en möjlighet att ordet tolkas till den 

motsatta innebörden vad som egentligen menades.   

 Genom att följa Lindströms resonemang – och även till viss del Anderssons – om att en 

svordom kan mista sin effekt vid upprepad användning, finner vi en möjlighet för ett ord att 

avväpnas sitt förolämpande innehåll. 

 Men vad är det då som påverkar orden att förändra sin status? Jag tror delvis att ett svar 

ligger i det Andersson berör då han skriver att styrkan av en svordom ligger i hur den används 

i praktiken. Språket, vilket naturligtvis även innefattar orden, påverkas av användandet av det 

i massmedia, i den tekniska utvecklingen, i samhällets utveckling och i vår egen personliga 

utveckling (Andersson 1985:218, Lindström 2003:239). Språket är, som framgår i detta 

resonemang, bundet till den kontext vi befinner oss i för tillfället, och även bundet till den 

diskurs det används i. Därmed förändras språket med tiden. Ordens status handlar således 

mycket om omgivningens inställning till dem, en inställning som varierar med samhällets 
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utveckling och är beroende av hur, var och när ett ord används. Språket kan därmed ses som 

bundet till en kontext då det följer utvecklingen samtidigt som utvecklingen följer språket: 

språket kan alltså ses som kontextualiserat. Åt vilket håll utvecklingen går är det vi själva som 

bestämmer (Andersson 1985:217, Lindström 2003:234). Dock anser jag, i enlighet med 

Bourdieu, att vi har olika förutsättningar att påverka utvecklingen, beroende på vilken status 

vi har i samhället, och vilken makt vi har att tillgå (Bourdieu 1999:109ff).  

 Av detta kan vi alltså se att det finns möjligheter att förändra ett ords status, och att det 

har skett förut på olika sätt. Problemet med just ordet hora kan vara dess dubbla betydelse – 

en betydelse som unga tjejer idag kan tolka som positiv, och en som alltid varit negativ. 

Varför betydelsen varit så negativ är i sig väldigt intressant, och diskussionen kring det 

förtjänar en del utrymme som jag dessvärre inte kommer att ge den. På grund av denna 

dubbelhet kan det bli extra svårt att som tjej förhålla sig till ordet hora och att göra det till 

”sitt”. Jag kommer nedan att fördjupa mig i det sätt de tjejer jag intervjuat medvetet och 

omedvetet valt att använda ordet, och vilka förändringsmöjligheter det öppnar upp för.  
 

3.2 Vänskapsord  
 

Med tanke på att ett ord som hora länge enbart förknippats med en negativ bild av en kvinna, 

kan det tyckas motsägelsefullt att påstå att ordet hora även kan användas för att visa vänskap. 

Detta är en fråga jag vill undersöka här nedan.  

 Andersson menar att det finns vissa sociala motiv till att använda sig av svordomar. 

Bland annat nämns motiv som att chockera, visa tillhörighet, visa tuffhet men även för att visa 

vänskap. Men då en svordom eller ett kraftuttryck används för att visa vänskap finns det en 

stor risk att det sker en missuppfattning. För att kunna använda kraftuttryck av slaget hora till 

en vän krävs att det både finns respekt och tillit i relationen. Den som använder kraftuttrycket 

till en vän måste veta var gränserna går, och den kallade måste förstå att det är vänskapligt 

menat. Andersson skriver själv att:  
”Hur konstigt det än låter kan detta alltså vara ett yttrande som tyder på ett stort förtroende och som 

kräver ömsesidig respekt” (Andersson 1985:118).  

Andersson, och även Lindström, resonerar kring hur människor använder ett språk och hur 

språket uppfattas av åhörarna. Andersson menar att ord som för vissa tycks lämpliga, kan för 

andra tyckas olämpliga i samma situation. Människor som oftare använder vissa ord kan ha en 

mer positiv inställning till dem, än individer som inte använder orden frekvent och som 

därmed även anser orden olämpliga (Andersson 1985:181). Lindström nämner exempelvis 



 18

ordet ”dam”, vilket är en beteckning av en kvinna som för vissa tycks opassande då det ses 

som gammalmodigt, medan den ses som en passande beteckning av andra (Lindström 

2002:243).  

 För en utförlig förståelse av användandet av begrepp som hora bland tjejer krävs teorier 

om både ungdomskultur och identitetsskapande. Fanny Ambjörnsson som nyligen givit ut 

avhandlingen I en klass för sig (2003), där hon gör en etnografisk studie av tjejer för en 

förståelse om vilken roll klass, sexualitet och etnicitet spelar i skapandet av genus, använder 

sig av teorier om just identitetsskapande och ungdomskultur. Då jag tycker att hennes 

resonemang är bra kommer jag framför allt att använda dem vad det gäller delar av analysen 

som berör de områdena. I sin avhandling visar Ambjörnsson att det finns ett användande av 

ord som hora som mer vänskapligt än skällsord. Ambjörnsson noterar att det ofta fanns en 

underton av skämtsamhet i språket då ord som hora och slampa användes i vänskapliga 

sammanhang (Ambjörnsson 2003:87f, 196). Ambjörnsson visar i sin studie att tjejer som 

lever i en vardag där ord som hora är ofta förekommande, inte har några problem med att 

förstå när ordet hora används i förolämpande syfte och när det används som ett ord kompisar 

emellan. Detta bekräftas av de tjejer jag intervjuade som använde ordet hora som ett 

kompisord, som inte heller hade problem med att se skillnad på ett förolämpande användande 

och ett mer vänskapligt användande. Elsa uttrycker det på följande sätt:  
”Men kolla här, om mina vänner kallar mig för hora då vet jag ju att de egentligen inte menar det. 

[...] jag har de kompisar jag vet jag kan kalla för hora, och de jag vet jag inte kan kalla för hora.” 

(Elsa, 2004-03-31)  

För någon utomstående som inte ofta använder ord som hora kan det anses vara fruktansvärda 

ord, som enbart kan ha ett användningsområde. Men, som Ambjörnsson skriver, är bilden av 

ordet hora mer komplex än så, då ordet exempelvis kan användas i vänskapliga sammanhang 

och som en utmaning av den traditionella bilden av en kvinna som sexuellt återhållsam, och 

inte endast som ett skällsord (Ambjörnsson 2003:187).  

 Även i teorin om symboliskt våld finns antagande om språk som kan användas olika i 

olika situationer, beroende på vem som talar och vem som lyssnar. Bourdieu menar att:  
”What circulates on the linguistic market is not ’language’ as such, but rather discourses that are 

stylistically marked both in their production, in so far as each speaker fashions an idiolect from the 

common language, and in their reception, in so far as each recepient helps to produce the message 

which he perceives and appreciates by bringing to it everything that makes up his singular and 

collective experience.” (Bourdieu 1991:39) 
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Talaren behöver således hjälp ifrån åhöraren att skapa meddelandet som han/hon vill sända ut. 

Ett ord eller språk kan endast få en kraftfull effekt om det blir erkänt som ett ord med kraftfull 

effekt. Då tjejerna använder ordet sinsemellan i vänskapliga sammanhang, uppfattas det inte 

som ett kraftfullt ord, utan snarare som ett ord som visar tillhörighet i en gemenskap 

(Bourdieu 1991:113). Detta användande syns också i Ambjörnssons studie där de tjejer hon 

studerade kunde kasta ur sig saker som i andra sammanhang skulle ses som förnedrande. Ord 

som fitta, bajs och hora, beskrivs av Ambjörnsson som avsaknande den kraft de har i andra 

sammanhang då tjejerna i en del situationer sa dem till varandra (Ambjörnsson 2003:87f).  

Detta visar, som Bourdieu vill påvisa, att auktoriteten påverkas och läggs på språket utifrån, 

och är beroende av vem språket är riktat till och vem som lyssnar.  

 Ord som hora och slampa har länge varit begränsade till ett kön, det kvinnliga könet, 

men något som visade sig i intervjuerna, och som även Ambjörnsson lägger märke till under 

sin studie, är att ord av slaget hora nu börjat ta sig över könsgränserna. I alla fall vad gäller ett 

vänskapligt användande av orden har ordet blivit adopterat av killar som säger det till 

varandra (Ambjörnsson 2003:197).  
 

3.3 Olika användande beroende på klasstillhörighet. 
 

Under intervjuerna med tjejerna framgick det att uppfattningen om ordet hora kan användas i 

en mer positiv mening varierade en hel del tjejerna emellan. De intervjuer jag utförde kan inte 

ur någon aspekt ses som helt fullständiga och utan felmarginal, och som jag redan klargjort 

kommer inte några direkta slutsatser att dras enbart utifrån intervjuerna. Naturligtvis hade 

mina informanter olika erfarenhet av ord som hora, slampa och bitch, men det var 

erfarenheter som ändå tycktes hålla sig inom någon slags ram, en ram starkt påverkad av 

klass. Detta är inte enbart en observation jag gjort i min analys, utan även Ambjörnsson ser i 

sin studie ett liknande mönster (Ambjörnsson 2003:197ff). För att försöka förklara varför 

användandet av ordet hora varierar efter klass, tycks Beverly Skeggs teori om respektabilitet 

vara lämplig att applicera.  

  Under en intervjun med mina informanter dök en fråga upp som är mycket intressant att 

se på ur Skeggs teori om respektabilitet. Greta upplevde problemtiken så här:  
”Jo men det är konstigt, för när tillexempel du Ingela blir kallad hora av någon i korridoren så, 

liksom fastnar det inte på dig. Medan om någon kallar mig för hora på samma sätt, så får jag 

liksom stämpeln att vara en hora [...] nej men inte riktigt stämpeln, men det verkar fastna på mig 

medan det rinner ut i sanden om någon kallar dig för hora.” (Greta, 2004-04-02) 
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Den problematik Greta beskriver ovan, att öknamnet hora tycks hänga kvar efter henne om 

hon blir kallad hora, medan om Ingela blir kallad hora så ”rinner det ut i sanden”, kan ha 

många olika förklaringar som inte alls behöver vara kopplade till klasstillhörighet. En 

förklaring kan dock vara att det hänger ihop med mängden symboliskt kapital, och därav även 

makt i form av respektabilitet, de två tjejerna innehar. Kvinnor ur arbetarklassen har, som 

Skeggs påvisar, ett begränsat kapital medfött just eftersom de är kvinnor och tillhör arbetar-

klassen – och detta kapital är svårt att använda sig av på en marknad där det saknar symbolisk 

legitimitet, då legitimiteten på den sociala marknaden är maskulin och har en högre klasstatus 

(Skeggs 1997:153). Ingela, som jag anser tillhör medelklassen, tycks ha en så pass stor mängd 

symboliskt kapital att hon kan utnyttja den makt som följer detta kapital att hantera en 

förolämpning som hora. Med hjälp av den respektabilitet hennes symboliska kapital innebär 

lyckas hon även göra förolämpningen hora till icke trovärdig. Då Greta som jag ser som 

arbetarklass och därmed i avsaknad av den stora mängd symboliskt kapital som Ingela har, 

inte heller har samma möjlighet att falla tillbaka på sin respektabilitet, har hon även svårare 

att göra en förolämpning som hora icke trovärdig.  

 Denna problematik som Greta är medveten om kan också ha en förklaring som 

Ambjörnsson diskuterar; att arbetarklasstjejer kanske medvetet sätter sig på tvären mot en 

normaliserad femininitet (Ambjörnsson 2003:90f, 188ff, 206). Om det är så att Ingela tillhör 

medelklass, kanske hon tillhör en normaliserad femininitet, vilket i så fall innebär att hon 

utstrålar en ”korrekt” sexualitet. Medan Greta ur arbetarklassen kanske har sexuell utstrålning 

– medvetet eller omedvetet – som inte faller under normen av hur en ”anständig” kvinna ska 

vara. Denna sexuella utstrålning kan utgöra en anledning till att kommentarer tycks fastna på 

henne. Om detta resonemang stämmer skulle det iså fall kunna innebära att det är Greta, och 

inte Ingela, som har möjlighet att förändra ordets betydelse: Ingela kan inte förändra 

betydelsen av ordet hora då hon inte på allvar förknippas med någon av ordets två betydelser 

på grund av sin ”korrekta” sexuella utstrålning. Det är snarare Greta som i större utsträckning 

har möjlighet att förändra ordets betydelse då det tycks fastna på henne, det är hon som kan 

göra något med ordet, medan Ingela bara kan ”hjälpa till” genom att vara ett slags bollplank 

ordet bollas vid så att det tappar sin kraftfulla effekt.  

 Skeggs menar att det framför allt är kroppen som är en kvinnas kulturella kapital, det 

vill säga det kapital som kan omvandlas till symboliskt kapital och där av få högre status och 

makt, vilket betyder att kroppen utgör ett av de viktigaste kapitalen för att införskaffa 

respektabilitet för en kvinna (Skeggs 1997:135ff). Skeggs menar att det är i verknings-

områdena runt sexuella praktiker som kamper om respektabilitet utspelar sig, och att det är 
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nödvändigt för en kvinna som vill skaffa respektabilitet att frånsäga sig det sexuella och 

istället visa upp ett feminint utseende och beteende. Ambjörnsson uppmärksammar att detta 

sker bland tjejer idag då de balanserar mellan att vara lagom sexuellt tillgängliga, så killarna 

inte tappar intresset och att samtidigt hålla den sexuella tillgängligheten på en nivå där de inte 

klassas som lössläppta och ett ”lätt byte” för killarna, och då riskera stämpel som horor 

(Ambjörnsson 2003:117f, 184ff). Precis som Skeggs visar i sin studie av engelska kvinnor 

och deras skapande av genus ur ett klassperspektiv, utövar tjejerna i Ambjörnssons studie och 

de tjejer jag intervjuade dagligen en kamp för att övervinna den nedvärdering och 

avlegitimering som hör ihop med deras tilldelade sociala och klassmässiga positioner. En 

framställning av klass är en avgörande skådeplats i denna kamp om klasstillhörighet, och det 

är där det symboliska våldet är mest påtagligt (Skeggs 1997:154ff).  
  

3.4 Tjejers medvetna relation till ordet hora. 
 

Jag har inte svårt att tro att det verkligen är som det påstås i media, att en tredjedel av alla 

tjejer i femtonårsåldern upplever förolämpningar som att bli kallad hora i skolan (se t ex 

SvD15). Det jag är nyfiken på är hur dessa tjejer reagerar och agerar då de blir kallade hora, 

och vad dessa reaktioner beror på. Det är även detta jag vill ge en inblick i och kanske en 

djupare förståelse för här nedan.  
 

3.4.1 Handling och reaktion då man blir kallad hora.  
En av de första frågorna jag ställde till tjejerna jag intervjuade var hur de reagerade då någon 

kallade dem för hora, och då framförallt i ett förolämpande syfte. Det övergripande svaret var 

en uppfattning som var liknande bland alla de tjejerna jag intervjuade och kan sammanfattas 

med var Eivor sa:  
” [...] man reagerar inte längre om man hör hora. Det är alldeles för vanligt. [...] man hör det minst två 

gånger om dagen, så man orkar inte att reagera [...] det kanske är synd. Man blir fortfarande sårad och 

så, men...[rycker på axlarna]”  (Eivor, 2004-03-31) 

Tjejerna menade utan stor variation, precis som Eivor förklarade ovan, att de inte orkar 

reagera varje gång de hör ordet hora, då det är ofta förekommande. Men trots att de inte 

reagerar verbalt, genom att säga ifrån varje gång, betyder inte det att de accepterat att bli 

kallade för horor. Jag vill försöka förstå tjejernas något motsägelsefulla agerande gentemot 

                                                 
15 Asker, Anna 2004-01-30, SvD, www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6837884.asp 2004-05-11  
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vad de känner, som till viss del tycks grundat på tröttheten av att reagera, som kan ha en 

djupare förklaring än så.  

 För att klarlägga tjejernas agerande utifrån teorin om den manliga dominansen, som 

utgår ifrån att kvinnor tilldelats en symbolisk underlägsenhet, vilket skett i enlighet med en 

slags ”ursprunglig” arbetsdelning som fördelats efter kön, där kvinnor fick de mindre 

statusfyllda arbetena, som att ta hand om djuren eller laga mat. Denna arbetsuppdelning och 

underordning för kvinnor ger i sin tur endast en möjlighet att utföra makt enligt Bourdieus 

definition, vilket sker genom att vända de starkares styrka emot dem själva, det vill säga 

mannens styrka emot mannen själv. Om det inte är möjligt får kvinnan acceptera sin 

underlägsenhet och gå åt sidan för den manliga dominansen (Bourdieu 1999:45). Jag är dock 

inte helt överens med Bourdieu i detta resonemang, då jag menar att det är en för enkelriktad 

teori som inte tar hänsyn till de variationer av makt som klasstillhörighet ger. Jag menar att 

Bourdieu i vissa delar av sina teorier bortser ifrån att en kvinna ur övre medelklassen har en 

högre status, en större mängd legitimt symboliskt kapital, än en kvinna ur arbetarklassen. 

Därför har även kvinnan ur medelklassen större möjlighet att påverka förtrycket hon utsätts 

för utifrån andra grunder, än kvinnan ur arbetarklassen.  

 Det var ingen av tjejerna jag intervjuade som tyckte att det kunde ses som något positivt 

att bli kallad hora. Däremot varierade åsikterna lite fram och tillbaka om det positiva 

användandet av ett ord som hora. De som använde ordet till sina kompisar ansåg det 

acceptabelt att bli kallad hora och även att använda ordet till en kompis, så länge det höll sig 

till en nära vän och sades som ett skämt. Att själv bli kallad hora av en kompis på ett 

skämtsamt sätt blev de inte sårade av, utan menade att de självklart förstod att det var menat 

som ett skämt.  

 De tjejer som menade att de aldrig använde begreppet hora till sina kompisar, sa att de 

skulle ta illa upp även om en vän skulle kalla dem för hora. Yvonne förklarar varför hon 

väljer att inte använda ett begrepp som hora för att visa vänskap: 
”Jag har aldrig sagt hora eller bitch till en kompis någonsin [...] jag fattar inte hur man kan kalla sin 

kompis bitch eller hora. Det är precis som att säga till henne att ’du är dum i huvudet’. [...] då kan 

man göra det ordet så det blir helt vanligt. Så att det blir typ ’ja, ja, du kan kalla mig vad du vill’ 

[ironiskt], om man börjar med ’din bitch’, typ.” (Yvonne, 2004-03-31)  

För att följa ett resonemang Ambjörnsson för i sin studie; att tjejer ur medelklassen inte 

använder ett ord som hora lika ofta och på samma sätt som tjejer ur arbetarklassen gör 

(Ambjörnsson 2003:197f), kan Yvonnes avståndstagande ifrån ett användande av ord som 

hora bero på hennes klass status som, enligt mig, är medelklass. Dock tycks rädslan för att det 
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kommer ett ord som är värre än hora, då hora blir acceptabelt att vänskapligt kalla någon, vara 

grunden till Yvonnes resonemang.  
 

3.4.2 Varför blir reaktionen sådan som den blir? 
Som jag beskrivit ovan reagerade tjejerna i allmänhet relativt lite då de blir kallade hora. De 

menade att de visste om att de inte var några horor, vilket gjorde att förolämpningen var lätt 

att stöta ifrån sig. Samtidigt menade de att de ibland fick nog och då kunde de till och med 

använda sig av fysiskt våld för ett stopp på de upprepade förolämpningarna – trots att fysiskt 

våld inte alltid fick den önskvärda effekten att sätta stopp för förolämpningarna, utan snarare 

verkade ge en effekt av ytterligare förolämpande uttal. Något som berättas av Eva: 
”[...] men när han började tjafsa så klippte jag till honom rätt över huv’et, [...] men de bara 

fortsatte, och kallade mig fetto [...]” (Eva, 2004-04-02) 

Ett fysiskt våld som stopp på förolämpningar kom endast på tal då det var killar som 

förolämpade tjejer, vilket kan bero på att då tjejer förolämpade varandra genom att kalla 

varandra hora, skedde det bakom ryggen på den utsatta tjejen utan att hon själv kunde höra 

det. Detta kommer jag att analysera nedan. 

 Vad det gäller populära ord, vilka innefattas i ett språk som skapas och talas av 

ungdomar, menar Bourdieu i likhet med det resonemang Andersson för, att ord som når en 

populär status tenderar att mista sin diskriminerande makt. Ett exempel på ett populärt ord är 

hora som, utifrån vad mina informanter berättar, tycks ha blivit ett uttryck som används flitigt 

av ungdomar i olika sammanhang. De populära orden kan efter en tid bli uppfattade som 

utslitna ord, vilket troligen kommer av en upprepad utsatthet i kombination med känslan av 

vardaglighet då det används i alla situationer. Bourdieu menar att detta kan innebära att 

populära ord som från början haft en förtryckande och diskriminerande betydelse då de 

används ofta kan bli avväpnade (Bourdieu 1991:63ff).  

 Jag menar att Bourdieus bild av populära ord som avväpnade sin effekt är problematisk 

eftersom ordet i vissa samanhang fortfarande har kvar sin kraftfulla effekt, vilket har 

diskuterats av mina informanter ovan, och även stärks av Anderssons resonemang om 

avväpnade svordomar ovan. Samtidigt kan jag se en möjlighet till motreaktion ifrån tjejerna 

då ordet blir vardagligt använt – de använder sig själva av ordet, något som kanske kan ses 

som en motståndsstrategi, men även motsägelsefullt. 
 

3.5 Ord för att visa avundsjuka och erhålla makt. 
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Jag har redan konstaterat att det existerar ett användande av ord som hora bland mina 

informanter både som en allmän svordom och som ett ord för att visa vänskap. Ett intressant 

nyttjande av ordet som jag hittills inte nämnt är ett användande för att visa avundsjuka, eller 

som försök att kontrollera. Tjejerna jag intervjuade menar att ordet används i situationer för 

att visa misstycke över en annan tjej, exempelvis en rival eller en tjej som anses påfrestande, 

eller som Ulla uttryckte det: ”[...] en tjej som är allmänt störig [...]” (Ulla, 2004-03-31).  

 Bourdieu diskuterar olika sätt att använda ett språk utifrån ett antagande om något han 

väljer att benämna en språklig kontralegitimitet. Den språkliga kontralegitimiteten kan lättare 

förstås som att det finns en strävan hos individer om att få ett övertag av ett språk de själva 

inte har legitimitet att använda. Det betyder att individer med låg status ignorerar att den 

legitima språkliga diskursen innehavs av individer med hög status, och skapar språkliga 

diskurser för att passa deras regler och lagar. Eftersom det legitima språket i en kontext 

innehavs av individer med ett legitimt kapital, som vanligtvis är individer med hög status, är 

endast ett övertag av språk utfört av individer med låg status möjlig i en kontext eller i 

utrymmen som tillhör individer med låg status; alltså ett utrymme de individer med hög status 

är uteslutna ifrån (Bourdieu 1991:98).  

 För att ge ett exempel på Bourdieus resonemang som redogjorts ovan, kan det kopplas 

till hur tjejerna jag intervjuade själva använder sig av ordet hora på ett sätt som liknar det 

användningssätt de dominerande individerna har. De dominerande individerna i dessa situa-

tioner utgörs av killar och män som kan ses som de ursprungliga användarna av ordet, då det 

använts som ett ord av kontroll och förnedring av tjejer och kvinnor. Detta är något som jag 

kommer att diskutera mer längre fram. Då jag frågade tjejerna om de ansåg att det var 

acceptabelt av en killkompis att kalla dem för hora på ett vänskapligt sätt, blev deras svar alla 

i stil med det svar Elsa gav:  
” [...] men då en kille kallar en tjej för hora, även om det är min kompis, blir det en annan sak.” (Elsa, 

2004-03-31) 

Svaret visar att tjejer kan använda ordet hora på ett sätt som killar inte kan.  

 Mina informanter menade även att ordet hora kan användas på ett liknande sätt så som 

killar använder ordet för att förolämpa, och kontrollera, tjejer. Ingela menade exempelvis: 
”[...] om man ser en tjej på ett disco, som är snygg, har snygga kläder och snygg kropp och så, så kan 

det hända att man vänder sig till sina kompisar och liksom frågar ’vem är den horan?’, bakom hennes 

rygg utan att hon hör det.” (Ingela, 2004-04-02) 

Ingela menade, med mycket medhåll ifrån de andra informanterna, att om en tjej tycktes 

utgöra ett hot emot deras position eller status, det vill säga att tjejen såg bra ut och hamnade i 
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de intressanta killarnas blickfång, kunde hon bli kallad hora, då hon själv inte hörde. Detta 

användande har samma syfte och använder samma förnedrande och kontrollerande metoder, 

men skiljer sig ifrån de högljudda förolämpningar som mina informanter menade att killarna 

använder, genom att det blir ett uttryck för att visa avundsjuka och ett försök till att 

kontrollera situationen. Tjejerna gör ett försök att skaffa symbolisk dominans genom att ge 

individen som hotar deras status ett förnedrande öknamn innan rivalen själv hinner göra 

intrång på deras revir och därmed hota tjejernas symboliska status. Delvis tycker jag att 

beteendet kan förklaras med teorin om det symboliska våldet där det påstås att sexuella 

trakasserier inte alltid har just det sexuella ägandet i sig som slutmål, vilket det kan tyckas 

sträva efter. Sexuella trakasserier kan i vissa situationer hänvisa till enbart ägandet, eller 

kontrollerandet, vilket då framför allt syftar till att skapa dominans (Bourdieu 1999:34). Så 

anser jag att man kan tolka tjejernas användande av hora i situationer liknande den som 

beskrivits ovan, då syftet inte tycks vara att kontrollera eller äga rivalen sexuellt utan endast 

kontrollera henne så hon inte utgör ett hot emot tjejernas statuts.  

 Ur ett klassperspektiv skulle det beteende Ingela beskriver kunna förklaras med att 

hennes klasstillhörighet, som ovan konstaterats är medelklass, ”skyddar” henne ifrån att 

drabbas negativt då hon kallar en tjej för hora, oavsett om tjejen ifråga är medelklass eller 

arbetarklass. Hennes beteende, att kalla en tjej för hora, är en förtryckande mekanism lika 

mycket som när en kille kallar en tjej för hora. Ingela förstärker därmed endast den 

förtryckande strukturen genom att tillintetgöra det kapital tjejen hon kallar hora har – alltså 

snygg kropp etc – genom att göra henne till en sexualiserad tjej som därmed inte faller under 

den ”korrekta” femininiteten. Några informanter menade även att tjejer som vanligtvis inte 

höll sig i kretsar kring discon och fester, tjejer som snarare betecknades som mesiga eller 

plugghästar och i andra sammanhang aldrig skulle bli kallade hora, kunde få öknamnet hora 

på ett liknande sätt som beskrivits ovan, om de någon gång dök upp på en fest.  

 Beteendet i de två situationerna beskrivet ovan, tillsammans med situationer då mina 

informanter menade att de använde ordet hora som ett vänskapsord, kan kanske förklaras 

genom att de inte endast tar del i ett språk som är präglat av platser och diskurser. Tjejerna 

tycks även ta del av diskurser som finns i sammanhangen runt förolämpningar och 

kontrollerande. Enligt teorin om det symboliska våldet ger en anpassning till diskurser som 

cirkulerar i en kontext, så väl i språk som i beteende, exempelvis på ett disco eller i en 

korridor, en bra avkastning vad gäller symbolisk makt (Bourdieu 1991:99f).  

  Bourdieu diskuterar två sätt att ge namn: å ena sidan finns ett tilldelande av en titel, som 

exempelvis kirurg eller prinsessa, å andra sidan finns förolämpningen, det vill säga att ge 
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någon ett öknamn eller anklaga någon för något, vilket är typen av namngivning jag 

intresserar mig för. Världen existerar enligt Bourdieu bland annat genom synvinklar där 

individer, som på grund av sin egen position och av sin egen åsikt, skapar och ger smeknamn, 

som kräver stor möda för att nå ett legitimt erkännande. Detta ger i sin tur att de som blir 

förolämpade genom att få ett smeknamn inte blir erkända och får symbolisk makt, utan 

symbolisk makt erhåller snarare den individ som ger smeknamnet (Bourdieu 1991:239f). Att 

inneha symbolisk makt kan leda till att ens symboliska kapital ökar, och man får en bättre 

social position, vilket kan vara en av anledningarna till att tjejerna agerar som de gör, det vill 

säga ger plugghästar och rivaler förolämpande smeknamn (Bourdieu 1991:86). Vilket kan 

vara en ytterligare tanke, förutom ett kontrollerande, bakom Ingelas beteende i citatet ovan. 
 

3.6 Synonymer  
 

Då det framför allt är ordet hora som dykt upp i diskussioner om sexuella trakasserier och 

som enligt massmedia förekommer i skolan, antog även jag att det var det ordet som var mest 

förekommande (se bland annat SvD16, Aftonbladet17, DN18). Detta antagande visade sig inte 

stämma på de skolor mina informanter gick på, där det förekom alla möjliga förolämpningar. 

Fitta, bitch och slampa förekom jämsides med hora. Dock ansågs både begreppen bitch och 

slampa vara mindre farliga, eller sågs som ”snällare” varianter av begrepp som hora. De 

snällare varianterna av orden kan användas så som Eivor menar:  
”[...] det finns de tjejer som är egna, de som man inte kan bestämma över, som har ett bitchigt 

beteende. [...] att vara bitchig är liksom att inte bry sig. En del blir bitchiga för att de är poppis. [...] 

man är liksom bitchig om man står på egna ben. [...] de tänker ’jag är bättre än dig’” (Eivor, 2004-03-

31) 

Detta är ett ord många av tjejerna jag intervjuade i en del situationer kan identifiera sig med, 

eftersom att vara bitchig, som beskrivits av Eivor ovan, innebär att vara självständig och 

ofoglig. Slampig beskrivs som att vara flirtig, en roll som tjejerna jag intervjuade tycker är 

helt acceptabel att inta. Att bli kallad fitta beskrivs dock värre än att bli kallad hora, vilket 

grundar sig i att tjejerna vet om att de inte är några horor och därför lättare kan slå ifrån sig. 

Att bli kallad fitta är mer pinsamt anser tjejerna jag intervjuade, framför allt eftersom det är 

generande att bli kallad ett könsord offentligt. Det finns dock sätt att hantera situationen när 

man blir kallad fitta, vilket jag kommer att diskutera nedan.  
                                                 
16Asker 2004-01-30, SvD, www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_6837884.asp 2004-05-11  
17 Gustavsson, 2003-09-22, Aftonbladet, www.aftonbladet.se/vss/kvinna/story/0,2789,364121,00.html 2004-03-
23 
18 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=2669808&previousRenderType=2 2004-05-18 
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 De förolämpningar som nämns som värst av alla de ord som förekommer i den språkliga 

diskursen tjejerna befinner sig på, är inte knutna till något speciellt kön. Förolämpningar som 

är knutet till personliga egenskaper eller utseende, särskilt om det är en egenskap eller en del 

av utseendet de inte själva är nöjda med, anses av tjejerna jag intervjuade som något mer 

förfärligt. Som Eva menar att: 
” [...] jag blir hellre kallad hora än fetto [...]om man är tjock är det värre att bli kallad fetto. Då tar 

man inte åt sig om man blir kallad hora, för det vet man att man inte är.” (Eva, 2004-04-02) 
 

3.7 Svar på förolämpningar 
 

När tjejerna jag intervjuade blev förolämpade ville de gärna förolämpa tillbaka, och gärna 

med en förolämpning med liknande effekt som på den förolämpningen de just fick. Vid frågan 

om vilka förolämpningar tjejerna svarade med då de blev förolämpade, kunde ingen komma 

på en enda bra förolämpning till en kille. Det enda ordet de tycktes ha ett bra och effektfullt 

svar på var ordet fitta. Ett sätt att få tyst på den som förolämpade, förutsatt att det är en kille, 

var ett svar som Katarina presenterade; ”Jag är ingen, men jag har en!” (Katarina, 2004-04-02). 

Svaret beskrevs som kraftfullt då det inte direkt fanns något bra svar på det, och för att det 

faktiskt var sant.  

 Det är intressant att undersöka förolämpningar som riktar sig endast emot killar som 

finns i omlopp i språket idag, som skulle kunna göras till förolämpade tjejers försvar eller 

motangrepp. Det är först här under intervjun många av tjejerna reagerar över hur orättvist och 

hierarkiskt språket är, då det jämlika förhållandet mellan könen lyser extra tydligt med sin 

frånvaro kring dessa frågor. Sonja uttryckte denna tanke tydligt:   
”Det enda man kan komma på som kan skada lika mycket tillbaka, [...] är bög. Men det använder de 

själva till varandra så då verkar de inte ta åt sig. ’Din jävla horbock!’ funkar inte heller [skratt] [...] då 

tar de bara åt sig och blir stolta.” (Sonja, 2004-03-31) 

Ordet bög var inget gångbart ord som en förolämpning på en kille eftersom killarna själva, 

skämtsamt och allvarligt, kallade varandra för bög. Inte heller ord som kan ses som direkta 

maskulina översättningar av de feminina förolämpningarna hora, slampa och fitta, så som 

horbock, player och kuk hade en liknande effekt som deras feminina motsatser. Orden tycktes 

snarare befästa killarnas position som överlägsna tjejerna, än förolämpa dem, vilket är talande 

för maktpositionerna mellan könen i skolan. 

 Att de maskulina motsatserna till ord som hora inte ger en liknande effekt som när hora 

används mot en tjej, tyder på att den blivande effekten av en förolämpning inte ligger i själva 

förolämpningen. Kanske ligger effekten snarare i trovärdigheten hos individen som yttrar 
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förolämpningen, en trovärdighet som enligt det symboliska våldet är kopplad till legitimiteten 

hos individen snarare än till språket självt, och som är beroende av talarens legitimitet att 

använda språket. Legitimiteten är i sin tur beroende av individens – talarens – sociala position 

lika mycket som av den diskurs språket används i, då det är diskursen som ger talaren tillgång 

till och godkännande av det språk talaren använder. Det är, som beskrivet ovan, tillgången till 

de rätta verktygen för uttryck som gör skillnaden mellan om ett språk godkänns och tas på 

allvar av åhörarna, eller inte (Bourdieu 1991:109ff). En förolämpning som riktar sig åt det 

manliga könet tycks alltså inte vara ett legitimt verktyg att använda för att nå makt, speciellt 

inte då en tjej använder sig av dem.  
 

3.8 Begränsningar 
 

Vilka begränsningar möter ett användande av ord som hora vad gäller de inblandade 

individerna och i fråga om situationer? Och framför allt, vad har en diskurs där ord som hora 

får ett nytt användningsområde för ramar att hålla sig inom? Detta är några av de frågor som 

kommer att undersökas här nedan. 
 

3.8.1 Kriterier för att bli kallad hora. 
Att hamna i ett läge där man blir kallad för hora i ett förolämpande syfte är enligt mina 

informanter inte svårt. Det svåra tycks vara att hålla sig undan att bli kallad hora. Enligt 

tjejerna var en stämpel som hora lätt att få, vilket märks tydligt i det svar Greta gav på frågan 

vad som krävs för att bli kallad hora:  
”[...] men eftersom min storasyster gick på den här skolan och blev kallad hora [...] blir jag också 

kallad för hora. Typ, automatiskt liksom.” (Greta, 2004-04-02) 

Ett annat sätt att få stämpeln som hora kan vara på det sätt som Gunnel menar att:  
” [...] om en kille stötte på en tjej på en fest [...] och efter ett tag så visar det sig att killen redan har en 

tjej. Ja, då var det tjejen som han stötte på som blev kallad för hora. Det borde ju faktiskt vara han 

som blev det. Absolut inte hon.” (Gunnel, 2004-04-02) 

Tjejerna är också eniga om att ett rykte som hora även hänger ihop med utseendet, storleken 

på brösten och djupet i urringningen. 

 Något jag insåg under intervjuerna är att det är en stor skillnad mellan att bli kallad hora 

en gång, av en kompis eller ovän, gentemot att få stämpeln som hora, det vill säga att bli 

kallad hora av flera i många situationer och sammanhang. Att få stämpeln som hora verkade 

på tjejerna vara något av det värsta som kunde hända dem, då en sådan stämpel tycks oerhört 

svår att få bort. I många av mina informanters diskussioner framkommer det att även om 
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tjejen ifråga aldrig ens gjort något sexuellt så kan hon ses som en hora om hon fått stämpeln 

som en. Eivor menar bland annat att:  
”Jo men man kan ju bli kallad hora fast man inte ens haft sex. [...] man behöver inte ens ha rört en 

kille någonsin för att bli kallad för hora.” (Eivor, 2004-03-31) 

I bråk eller i situationer som handlar om avundsjuka, vilka båda utgår ifrån att erhålla makt 

över den andra parten, användas hora om en tjej istället för exempelvis ”idiot”, vilket är ett 

mer könsneutralt skällsord. Detta är situationer där ordet används utan att någon egentligen tar 

åt sig eller någon egentligen menar det, utan är snarare ett användande för ett försök till 

kontrollerande. Kriterierna för när ordet används och vilka som blir kallade tycks inte följa 

några bestämda regler, utan reglerna varierar från situation till situation. Teorin om det 

symboliska våldet utgår ifrån att vem som helst i princip kan säga vad som helst till vem som 

helst, men att det framför allt är diskurserna kring det aktuella språket och legitimiteten 

personen som använder språket innehar, som avgör om språket accepteras eller ignoreras 

(Bourdieu 1991:74f).  

 Utifrån teorin om det symboliska våldet beror ett användande av ord som hora snarare 

på vem som använder det, än på vem det är som blir kallad. Ett användande av ord som hora 

tycks ge symbolisk makt i form av ett symboliskt övertag. För att erhålla den symboliska 

makten genom en förolämpning, gäller det att erhålla vinsten från den gemensamma 

förståelsen av maktuppdelningen i rummet. Detta betyder, enklare uttryckt, att strategin för en 

effektfull förnedring, enligt det symboliska våldet, ligger i hierarkin av språken och var de 

talande befinner sig i hierarkin, och därför är möjlig endast då status skillnaden mellan de 

närvarande individerna är känd och erkänd (Bourdieu 1991:68f). Utifrån ett resonemang som 

detta går det att urskilja hur ett användande av ord som hora varierar med den legitimitet 

personen som yttrar ordet har i just den situationen. Och även att användandet varierar med 

vilka diskurser som finns runt språket och situationen. Legitimiteten av ordet tycks även 

variera utifrån vem det är som blir kallad hora.  
 

3.8.2 Legitima situationer 
I frågan om vilka situationer ord som hora kan ses som legitima att använda, är det är viktigt 

att komma ihåg att ett språkligt utbyte är relationer av symbolisk makt, där maktförhållandet 

mellan talarna, och de grupper talarna tillhör, utgör ett faktum. Bourdieu poängterar att det 

inte är rummet som definierar språket, utan språket som definierar rummet, vilket i sin tur ger 

att det inte finns några naturliga gränser för språket och hur det kan användas (Bourdieu 

1991:37ff). Situationer som uppenbarats under analysen där hora kan anses vara ett legitimt 
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ord att använda, är dels då man vill visa kontroll (t ex vid avundsjuka och bråk), och dels då 

syftet är att visa gemenskap (ett vänskapligt användande). Det finns dock begränsningar för 

användandet av begrepp som hora. Ingen av mina informanter ansåg det acceptabelt för killar 

eller föräldrar att använda ord som hora, varken som ett vänskapligt ord eller som ett 

skällsord. Tjejerna jag intervjuade ansåg heller inte det acceptabelt att kalla någon för hora, 

eller använda ordet, i en vuxens närvaro. 

 Bourdieu menar i teorin om det symboliska våldet att alla ord har ett visst värde som 

bestäms av den språkliga diskurs det figurerar i, och som utgörs av en gemensam förståelse av 

värdet i den diskursen. Ordet hora har således ett värde i den allmänna språkliga diskursen 

som, för att se till larmrapporterna i media (se t ex Dagens Nyheter 2004-05-18)19, är ett lågt 

värde. Hora är inte ett ord som används i den allmänna språkliga diskursen för att få respekt 

och makt. Då ordet figurerar i språkliga diskurser bland ungdomar tycks det ha ett annat, 

symboliskt värde, som skiljer sig ifrån värdet ordet har i den allmänna språkliga diskursen 

genom att ordet i språkliga diskurser bland unga kan användas för att erhålla makt, men det 

kan även användas utan att ha ett kontrollerande som syfte. Beroende på vilket värde ordet 

anses ha i en viss kontext, alltså vilken betydelse involverade individer lägger in i det, avgörs 

det om ordet är lämpligt eller inte lämpligt att säga (Bourdieu 1991:77).  

 

 
 

                                                 
19 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=2669808&previousRenderType=2 2004-05-18 
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4. Avslutande reflektioner  
 

När tjejer använder ett ord som hora på sätt som analyserats i uppsatsen, blir det tydligt hur 

mäktig könshierarkin i skolan verkligen är. Det tycks som att tjejerna jag intervjuade vill bli 

av med ett förolämpande ord som hora men står och väljer mellan olika strategier. Ska de 

ignorera, attackera eller avvakta? Vad vinner de tjejer jag intervjuade på att använda ett ord 

som hora på de sätt de gör? Vilka begränsningar och hinder går de tillmötes? 

 I det här stycket kommer jag att besvara frågeställningen som inledde uppsatsen. Jag 

kommer även att diskutera en del av de intressanta frågor och trådar som dök upp under 

analysens gång, som ytterligare synliggör den redan tydliga könshierarkin i skolan och 

ifrågasätter dess existens.  
 

4.1 Ett komplext användande av ordet hora  
 

Jag ville undersöka hur tjejers relation till ord som hora ser ut idag genom att undersöka hur 

tjejer själva använder dessa ord. Jag hade ett ursprungligt antagande om att tjejer idag tröttnat 

på att ingen hjälp kommer ifrån vuxna vad det gäller ett stopp på förolämpningar och kränk-

ningar. Jag förutsatte därför att de tagit saken i egna händer, vilket skulle kunna visas genom 

att de försöker vända ordet horas innehåll till något positivt genom att själva använda det. Mitt 

antagande visade sig dock endast delvis vara sant. Vad gäller relationen till ordet hora menade 

tjejerna jag intervjuade att de inte längre orkade bry sig om de blev kallade eller hörde ord 

som hora, då det förekom ett par gånger om dagen. Informanterna menade trots att de inte 

agerar verbalt känner de sig fortfarande sårade av att bli kallade hora, och särskilt om de blir 

kallade hora av en kille.  

 Tjejerna jag intervjuade menade att de själva använder ord som hora, men kanske inte 

bara i syfte med ett ändrat innehåll, i förhållande till ordboksdefinitionen. De flesta av tjejerna 

jag intervjuade kunde hålla med om att de använde ordet hora i ett vänskapligt syfte, till 

kompisar för att visa gemenskap – men i så fall bara till nära vänner och gärna med ett skratt 

för att visa att det inte var allvarligt menat. Beteendet kan kanske för utomstående tyckas 

märkligt, men som Lars-Gunnar Andersson (1985) visat, bekräftar det en relation med stor 

tillit och respekt.  

 Mina informanter använde även ordet hora på ett sätt som kan liknas vid det 

ursprungliga användandet av förolämpande ord, det vill säga i förolämpande syfte eller i syfte 
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att visa kontroll och erhålla makt. Detta skedde ofta då en rival tycktes utgöra ett hot mot 

tjejernas status, och då bakom ryggen på rivalen och utan att denne hörde det samt inom den 

egna gruppen för att eliminera hotet från rivalen.  

 Det tredje användandet som diskuterades av mina informanter var ett användande som 

kan liknas vid ett användande av en svordom. Detta användande kan enligt Andersson både 

ses som något positivt och något negativt då det är fråga om en avväpning av ett ord: positivt i 

den meningen att ordet har förlorat sin slagkraft då det används i ett vardagligt språk som en 

svordom, vilket bidrar till att varken den som säger det eller den som blir kallad egentligen tar 

åt sig. Det negativa i ett sådant användande är att ordet då det verkligen används i ett 

förolämpande syfte, som exempelvis mobbning, fortfarande innehar all sin ursprungliga 

effekt. De här två möjligheterna av användande är två sätt som inte konkurrerar med varandra 

utan verkar på två olika plan. Det räcker således inte att ordet börjar användas mer i 

situationer som en svordom för att ordet på alla plan ska urvattnas sitt förolämpande innehåll.  

 Jag har även försökt visa hur tjejernas förhållande till och användande av ord som hora 

är olika utformat beroende på vilken klasstillhörighet de tycktes ha. Jag har diskuterat utifrån 

Beverly Skeggs (1997) att en kvinnas kulturella kapital sitter i hennes kropp, vilket gör det 

viktigt för en kvinna att vara rädd om sin kropp. Mina informanter kände att de behövde vara 

”lagom” sexuella för att inte bli kallade hora – det vill säga att vare sig de var för utmanande 

klädda och hade ett för sexuellt beteende, eller de inte alls var sminkade, hade tajta kläder 

eller var sexuella, riskerade de, i båda fallen, att bli kallade hora. Den balansgång som 

beskrivits av de tjejerna jag intervjuade är något som även noteras av Fanny Ambjörnsson 

(2003) då hon studerar tjejer på gymnasiet.  
 

4.2 Ett ord blir legitimt  
 

Jag har genom Andersson och Lindström (2003) visat att ett ord kan ändra status, något som 

kan ses som en avväpnande effekt på ett kraftfullt innehåll av ett ord. En förändring av ett 

innehåll och en avväpning av ett ord är en process som tar lång tid. Att en avväpning fungerar 

är ordet ’bög’ bevis för: ordet har en annan ställning i och ett annat accepterande av samhället 

idag än det hade för ett par år sedan (Lindström 2002:174). Ordet hora tycks mer motstånds-

kraftigt för en avväpning, frågan är vari denna motståndskraft ligger. Kanske är det kopplat 

till det symboliska kapital tjejer har, då det framför allt är tjejer som blir kallade hora, som gör 

att de inte har makten att omvandla ett förnedrande ord till ett accepterat lika lätt som killar, 

då killar har ett större symboliskt kapital än tjejer, ett kapital som enligt teori om det 
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symboliska våldet är knutet till den ”ursprugnliga” arbetsdelningen mellan könen (Bourdieu 

1999:47).  

 Det kan också vara att bögar förväntas inta en något aktiv roll, eftersom de ändå är män, 

medan den prostituerade kvinnan kan beskrivas som en av de mest passiva varelserna, då hon 

sagt upp hela den egna agensen för att låta sig behandlas hur som helst av – just det – en man. 

Bög är därmed något som man kan vända till något positivt, men om man ser hora så som i 

tolkningen prostituerad kan det inte gärna ses som glatt och något att vara stolt över.  

 Fler exempel på ord som genomgått en förändring av status är några av de som Tiina 

Rosenberg, forskare och undervisare i teatervetenskap och genusvetenskap vid Stockholms 

universitet, nämner; queer, flata, och det engelska ordet ’dyke’ (2002:46). Ett ord som idag 

tycks genomgå en avväpning är ordet ’cp’, och som enligt mina informanter hade en 

förolämpande stämpel för ett par år sedan men inte går att använda i förolämpande syfte idag. 

Det är inte endast mina informanter som vittnar om en avväpning av ordet cp, utan den kan 

även ses genom uppmärksamheten i media. Programmet Cp-magasinet (Svt20) visar samhället 

ur ett perspektiv ifrån människor med ett funktionshinder. Programledaren till Cp-magasinet 

har själv en cp-skada och inleder program med att säga: ”[..] och jag är cp-skadad”. Han står 

för sitt funktionshinder, och att kunna stå för ett ord som använts som en förolämpning tycks 

utgöra ännu en gemensam nämnare för förolämpningar som tappat sin förolämpande effekt. 

Som Bourdieu menar måste effekten av ett ord uppfattas av åhöraren för att effekten ska ge 

verkan (Bourdieu 1991:39).  

 Detta skulle även kunna vara möjligt med ett ord som hora, men eftersom ordet hora har 

två innebörder, vilket har diskuterats i uppsatsen, blir ordet också mer problematiskt. En 

definition av ordet hora är prostitution, det vill säga att ta betalt för sexuella tjänster. Att ta 

betalt för sexuella tjänster var inget de tjejer jag intervjuade kunde stå för. En annan innebörd 

av ordet hora är att ha en okontrollerad sexualitet, en sexualitet som man själv bestämmer 

över. Detta kunde mina informanter stå för. Kanske ligger möjligheten för ett accepterande av 

samhället för ett ord som hora i att betydelsen av ordet bestäms till antingen den ena eller 

andra betydelsen av ordet. Båda innebörderna av ordet hora berör den kvinnliga kroppen och 

den kvinnliga sexualiteten. Enligt Skeggs resonemang om en kvinnas symboliska kapital som 

bundet till hennes kropp, blir det tydligt att mina informanter inte vågar riskera att få sitt 

symboliska kapital befläckat genom att bli beskylld för att utnyttja sin kropp för pengar – 

alltså ett innehåll som ordet hora kan ha då det används i förolämpande syfte, och som kan 

                                                 
20 Cp-magasinet, Svt, 2004 
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leda till att en tjejs respektabilitet sjunker, och därmed även hennes symboliska status och 

makt.  
 

4.3 Ett utmanade av könshierarkin?  
 

Antagandet om att det faktiskt pågår ett nytt användande av ord som hora bland dagens unga, 

gör det intressant att se vad denna nya diskurs har att kämpa emot för att bli en accepterad och 

legitim diskurs. En legitim diskurs existerar i dess form så länge den är socialt betrodd och 

erkänd, vilket gör en legitim språklig diskurs endast effektiv inom ett för tillfället accepterat 

förhållande mellan ett skapande och ett cirkulerande av språket (Bourdieu 1991:76). En 

legitimering av en ny språklig diskurs bör alltså först bli erkänd inom ett särskilt socialt rum 

där relationerna passar den nya diskursen. Kanske är det en pågående process vad gäller ordet 

horas användande bland unga?  

 Något jag tror har stor betydelse är just kontexten ordet befinner sig i, var ordet används, 

vilket Bourdieu inte trycker lika hårt på i teorin om symboliskt våld. Kanske är det kontexten i 

skolmiljön, med diskurser och strävan om legitimitet i samspel med ett identitetssökande, som 

gör verkan av ett ord som hora så stark som den är. Frågan är om ordet hora används så ofta 

som det gör i skolmiljö någon annan stans i samhället? Eftersom skolan i övrigt tycks vara 

formad efter en könsmaktsordning (se t ex Einarsson & Hultman 1984), tycks tjejer inte 

riktigt ha möjlighet att påverka ordets effekt i skolmiljö. Sättet som tjejerna jag intervjuade 

använder sig av ordet hora är problematiskt, men frågan är om problematiken beror på ordet 

eller användandet av ordet. Mina informanter tycks vilja sticka ut, de vill synas och ta plats, 

vilket de gör genom att använda ord som hora på det sätt de gör. Detta  sätt att använda ord 

som hora öppnar upp möjligheter för en utmaning av den könshierarki som blir tydlig i 

skolmiljö, möjligheter i form av en radering av det tabu som tidigare fanns på orden. Detta 

gör orden möjliga att använda i de flesta situationer till de flesta individer, utan att 

jämlikheten mellan könen tycks öka. För att en etablering av ett ord ska vara möjlig måste vi 

komma ihåg att själva motorn för en förändring inte är något annat än hela det språkliga 

systemet med dess sammanhängande aktioner och reaktioner. Centrum för en språklig 

förändring är här och nu, ett centrum som vi alla är delaktiga i, om än med olika möjligheter 

att påverka.  
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6. Bilaga: Intervjufrågor 
 

Intervjuerna med mina informanter kom att centreras king tre områden som alla var tänkta att beröra 

ordet hora; relationen till ordet, användandet av ordet och begränsningar kring ordet. Följdfrågorna på 

dessa huvudfrågor utformades olika beroende på intervjutillfället, frågorna kom heller inte i samma 

ordning vid de både tillfällena. 

 

Vad det gäller relationen till ordet hora ställde jag frågorna; 

 Har alla hört ordet användas? 

 Har de själva blivit kallade hora? 

 Har de någon gång hört ordet användas i ett syfte som inte är negativ? 

 Vad svarar de om de blir kallade hora? 

 Vilken är definitionen av ordet hora? Vad betyder ordet hora? 

 

Följdfrågorna till dessa huvudfrågor var bland annat: 

 Om de kunde nämna situationer eller platser då ordet hora förekom?  

 Vad hade hänt/vad de hade gjort för att bli kallade hora?  

 Skiljer sig svaren då hora används i förolämpande mening respektive ett vänskapsord? 

 

Vad gäller tjejernas egna användande av ett ord som hora, ställde jag frågorna: 

 Har ni själva använt ordet hora? Varför? 

 Vilka synomymer finns det till ordet hora? 

 

Följdfrågorna till dessa huvudfrågor var bland annat: 

 Har ni använt ordet hora i ett ”positivt” syfte? 

 Är det speciella situationer då de olika synonymerna används? 

Finns det speciella situationer då endast ordet hora, inga synomymer, går att använda? Vilka är 

det i så fall? 

Finns det ord som är värre än hora att bli kallad? Vilka är det i så fall, och varför? 

  

Vad gäller vilka begränsningar tjejerna såg med ordet hora ville jag vet: 

 Kan en kille vara en ’hora’? Varför/varför inte? 

 Finns det de som inte blir kallade hora? 

 Vilka är det som kallar? Vilka är det som kallas? 

 


