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Abstrakt 
Debatten om engelskans inflytande på svenskan har pågått under många år. Ibland talas det 
om en rädsla för att det svenska språket håller på att utarmas på grund av importen av 
engelska ord och uttryck. Forskning visar att toleransen gentemot engelskt inflytande är högre 
i yngre åldrar än hos äldre. Mot bakgrund av detta behandlar uppsatsen engelskans inflytande 
i det svenska språket bland gymnasieelever och lärare. Syftet med undersökningen är att 
studera frekvensen av lånord i nationella prov samt elevers och lärares attityder till lånord. För 
att undersöka detta används material i form av nationella prov och enkäter. Uppsatsen visar att 
frekvensen av lånord i elevernas nationella prov är relativt låg. De lånordstyper som 
undersöks är direktlån och översättningslån. Resultatet visar att de lånord som främst 
förekommer i proven är direktlån. Undersökningen visar även att attityderna överlag är 
positiva till engelskt inflytande på det svenska språket.  
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1 Inledning 
Debatten om engelskans inflytande på svenskan har pågått under många år. Åsikterna går ofta 

isär huruvida det engelska inflytandet är en tillgång eller ett hot mot det svenska språket. 

Ibland talas det om en rädsla för att det svenska språket håller på att utarmas på grund av 

importen av engelska ord och uttryck, vilket skulle innebära att svenskan är på väg att bli 

någon slags halvengelska. Vissa menar att engelskans utbredning hotar många av världens 

språk och att inom de närmsta 100 åren kommer endast 10 procent av dagens språk att 

existera.1 Andra menar istället att påverkan av engelskan berikar det svenska språket och att 

dess inflytande är oundvikligt. Historiskt sett har det svenska språket alltid påverkats av andra 

språk. Tidigare har språk som latin, tyska och franska kraftigt påverkat svenskan. Trots detta 

består det svenska språket, vilket innebär ännu ett argument för dem som är mindre oroade för 

engelskans inflytande. 

 Skolan är en huvudarena vad gäller språkinlärning. Detta gör det motiverat att 

undersöka utbredning och attityd till lånord bland såväl lärare som elever. Finns det i 

skolvärlden någon rädsla för en språklig utarmning eller är det inget som 

diskuteras/uppmärksammas? Lärares inställning och åsikter kring lånord känns extra 

intressant för oss som blivande språklärare då fingervisningar ges till hur ”problemet” kan 

tacklas.  

I skolans styrdokument Lpo 94 står det till exempel att skolan ska sträva efter att 

varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk, samt förstå betydelsen av att vårda sitt eget 

språk.2 Det framgår även i Lpf 94 att eleverna ska lära sig använda sina kunskaper som 

redskap för att reflektera, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.3 Kunskap 

om engelskans inflytande i svenskan samt dess effekter är viktigt för att eleverna själva ska 

kunna bilda sig en uppfattning om de anser att det är viktigt att bevara det svenska språket 

eller inte.  

Det går alltså inte att förneka att det engelska inflytandet under efterkrigstiden varit 

ovanligt kraftigt. Av denna anledning är en studie av det engelska inflytandet samt attityder 

hos gymnasieelever en angelägen forskningsuppgift, då deras attityd kan antas spegla den 

fortsatta utvecklingen. 

 

                                                
1 Björkman, S. i Att förstå Europa: Franglais och svengelska. 1994 s. 210 
2 Lpo 94 s. 9 
3 Lpf 94 s. 9 
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1.1 Forskningsläge 

Det finns en ganska väl dokumenterad forskning om engelska lånord och dess inflytande i det 

svenska språket. Dock är den mer inriktad mot språkbruk i tidningar etcetera än i skolan. Den 

forskning som är bedriven kring anglicismer, det vill säga: ”uttryckssätt som övertas från 

engelskan”4, i tidningar behandlar perioden 1984-1996, vilket innebär att forskningen inom 

detta område inte är bedriven på senare år. Vi har valt att framhålla tre forskare inom detta 

område. 

Judith-Ann Chrystal gav 1988 ut Engelskan i svensk dagspress där hon undersöker 

inlåning av ord från engelskan i ett stort antal dagstidningar. Chrystals avsikt med 

undersökningen är att undersöka hur stort det engelska inflytandet är, vad som lånas samt 

varför och hur inlåningen går till.5 Materialet Chrystal använder sig av i sin undersökning är 

48 nummer av dagstidningar som var utgivna 1984.6 Sammanlagt undersöktes 2,7 miljoner 

ord varav 6880 kan beläggas vara engelska lån. Samtidigt undersöktes engelska fraser och 

meningar, vilket resulterade i att det i text samt i annonser påträffades sammanlagt 2,5 

engelska lån per 1000 ord.7 Chrystal menar att dagstidningar ofta utpekas som en inkörsport 

för engelska lån och kommer i sin undersökning fram till att dagspressen har två olika roller i 

detta sammanhang. Dels kan tidningarna vara aktiva i inlåningen, dels använder de ord som 

redan är assimilerade med svenskan. Hon menar vidare att den debatt som förs, vilken gör 

gällande att det i svenskan vimlar av engelska ord, inte tycks ge hela bilden. Samtidigt pekar 

hon på den problematik som ändå ligger i att mäta ett visst inflytande av engelskan.8    

Ingrid Anderson gör i Engelskan i kvällspressen en liknande undersökning men 

använder sig av material från 1996. I Andersons undersökning framgår det att frekvensen av 

engelska lånord har ökat. Då Chrystal i sin undersökning redovisar 2,5 lånord per 1000 ord 

visar Andersons undersökning istället på en markant ökning då frekvensen av lånord här är 

5,9 per 1000 ord. Många av Andersons slutsatser liknar Chrystals men hennes undersökning 

visar även att den största orsaken till att det tycks finnas många engelska lånord i svenskan är 

den ojämna spridningen av lånen. Hon menar att majoriteten av de artiklar som undersöktes 

knappt innehåller några engelska lån, medan ett fåtal istället hade en stor koncentration, och 

framför allt då i artiklar som berör nöje. 9 

                                                
4 Nationalencyklopedin. Första bandet, 1989 s. 384 
5 Chrystal, J. Engelskan i svensk dagspress. 1988 s. 10 
6 Ibid. s. 34 
7 Ibid. s. 59 
8 Ibid. s. 190 f. 
9 Anderson, I. ”Engelskan i kvällspressen”. I: Språkminnet III. 2001 s. 115 f.  
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Kristina Jämtelid ställer i sin studie Engelska lånord förr och nu frågan om antalet engelska 

lånord har ökat eller inte, framför allt i tidningsartiklar som är undersökningens 

primärmaterial. Jämtelid gör en komparativ undersökning då hon studerar tidningsartiklar från 

1965 och 1995 med syftet att se om antalet lånord ökat eller minskat, vilken typ av lånord 

som används och om lånordens funktion har förändrats. Undersökningen visar att det skett en 

ökning av lånord och främst då i kategorin direktlån (se 4.1). Jämtelid menar att detta beror på 

att det behövs nya termer för alla de trender och tendenser som ständigt förnyas.10 Hon menar 

vidare mot bakgrund av sin undersökning att det är inom områden som sport, teknik och nöje 

de största importörerna av engelska lånord finns. Eftersom informationssamhället utvecklas 

allt snabbare och det främsta kommunikationsspråket är engelska menar hon även att 

användandet av engelska därmed blir naturligt och att inlåningen därmed ökar.11 

Nedanstående forskning är istället mer inriktad på attityder kring lånord. I Skinheads, 

hackers & lama ankor (1988) diskuterar Magnus Ljung engelskans inflytande på svenskan 

under 1980-talet. Ljung berör en mängd olika aspekter kring anglicismer och försöker ge en 

bild av den senaste tidens påverkan av engelskan. Ljung menar att strömmen av direkta lån 

inte är så stor som man kanske kan tro, och därmed avvisar han tanken att svenskan skulle 

vara ett hotat språk.12   

Ljung har även i Lam Anka – ett måste? undersökt engelskan i svenskan, dess 

mottagande och spridning. De lån som enligt Ljung var enklast för informanterna att ta till sig 

var översättningslån (se 4.3). Därefter följde direktlån. Ljung förvånades inte nämnvärt av 

resultatet som visade att informanterna hade täta kontakter med engelskan. Däremot fann han 

det anmärkningsvärt att informanterna läste på engelska i den höga utsträckning som 

undersökningen visade. Ljungs undersökning visar även att ungdomars attityd till lån överlag 

är mer positiv än de äldres, vilket kan indikera att en språkförändring är på gång. Med detta 

antagande menar Ljung att det är rimligt att räkna med att engelskans inflytande kommer att 

fortsätta eller till och med öka.13  

Catharina Nyström Höög behandlar i Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta 

svenska åsikter samt attityder till importord. Undersökningens grundfråga är vilken inställning 

informanterna har till moderna importord. Detta har Höög undersökt genom enkätfrågor samt 

intervjuer. Enligt Höög är resultatet av attitydsundersökningen enhetligt. Generellt sett är 

svenskarna svagt negativa i sin inställning till engelska importord men i praktiken accepterar 
                                                
10 Jämtelid, K. Engelska lånord förr och nu. 1996 s. 33 
11 Ibid. s. 34 
12 Ljung, M. Skinheads, hackers & lama ankor. 1988 s. 138 ff. 
13 Ljung, M. Lam anka – ett måste? 1985 s. 185 ff. 
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de dem. Undersökningen bekräftar även att engelskan har en stark ställning i Sverige; såväl 

hög- som lågutbildade anser att de behärskar det engelska språket väl. De flesta av 

informanterna tror inte heller att engelskan är något hot mot det svenska språket.14     

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att studera eventuell engelsk påverkan på 20 studenters 

skriftliga nationella prov under tredje året på gymnasiet. Undersökningen syftar även till att 

undersöka vilka typer av lånord som är mest frekventa. Syftet är däremot inte att undersöka 

studenternas språkbehandling i termer av argumentation, struktur eller grammatisk korrekthet.  

Undersökningen ämnar istället att genom enkäter ta reda på och redovisa gymnasielevers och 

lärares attityder till engelska lånord. Eftersom vi är blivande lärare är syftet med 

undersökningen även av didaktisk karaktär, då det är intressant att se hur lånord accepteras 

och behandlas i skolan. 

De frågor vi vill besvara är a) vilken inställning har lärare och elever på gymnasiet 

till lånord? b) vilken frekvens av lånord kan beläggas? och c) vilka lånord förekommer i 

nationella prov? Genom de här huvudfrågorna går det sedan att föra ett resonemang kring 

lånord och förhoppningsvis dra paralleller samt se likheter och skillnader mellan de 

undersökta områdena. Uppsatsens frågor lyder därmed: 

 

• Vilka är lärares och elevers attityder till lånord? 

• Hur frekvent förekommer lånord i nationella prov? 

• Vilka ord är det som lånas? 

1.3 Material och metod 

Undersökningens material bygger delvis på 20 studenters nationella prov i svenska skrivna 

under hösten 2006. Ämnet eleverna har skrivit om är: ”Den moderna människan i text och 

bild” och den totala mängden text som behandlas är 7636 ord. Studenterna gick vid 

provtillfället i årskurs tre på gymnasiet och samtliga läste på naturvetenskapliga programmet. 

Hälften av studenterna är pojkar och hälften är flickor.  

Materialet bygger också på en enkätundersökning av 26 informanter som även här 

går i årskurs tre på naturvetenskapliga programmet. Det är dock inte samma informanter som 

skrev det nationella provet som är med i enkätundersökningen. Detta beror på att de 

informanter som är med i enkätundersökningen precis har skrivit sitt nationella prov och att 
                                                
14 Höög Nyström, C. Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta. 2005 s. 173 f. 
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dessa är sekretessbelagda fram till januari 2008. Eftersom det inte fanns någon möjlighet att 

använda oss av samma informanter i enkäterna som i de nationella proven har vi valt att 

använda informanter från samma program, detta för att ge en så rättvis och jämförbar bild 

som möjligt.  

Även tio språklärare har tillfrågats i enkätundersökningen.15 Lärarnas enkät är 

likadan som elevernas men består även av en påbyggnadsdel.16 Enkäten syftar till att ta reda 

på elevers och lärares attityder till lånord. Den enkät som används är, med viss modifiering, 

baserad på Catharina Nyström Höögs enkätundersökning i Teamwork? Man kan lika gärna 

samarbeta.17  

Uppsatsens undersökning bygger på kvantitativ metod. Då studenternas nationella 

prov granskas kommer frekvensen av engelska lånord att redovisas. De lånord vi har valt att 

begränsa vår undersökning till är direktlån och översättningslån. Anledningen till detta är att 

de här lånordstyperna enligt Ljung är de vanligast förekommande i dagens svenska.18  

1.4 Avgränsningar 

För att kunna genomföra en undersökning om attityder till lånord inom ramen för C-uppsats 

har vi valt att göra vissa avgränsningar. Uppsatsen är därmed avgränsad såtillvida att endast 

en gymnasieklass har deltagit i enkätundersökningen och de nationella proven. Lärarurvalet 

har avgränsats på så sätt att det endast är språklärare som har tillfrågats. 

 Även fast vi, vilket tidigare nämnts, valt att endast undersöka direktlån och 

översättningslån bör det understrykas att även betydelselån är en grupp av lånord som flera 

forskare valt att använda sig av. Denna typ av lånord har dock inte påträffats i vårt material, 

men vi har ändå valt att definiera begreppet eftersom det är så pass vedertaget (se 4.2).  

Avgränsningen till lånord som kan tolkas som moderna lån från engelskan är gjord 

med hjälp av 1950 års SAOL, 9:e upplagan. Anledningen till denna avgränsning är den 

inströmning av lånord från engelskan som skedde i Europa och Sverige under efterkrigstiden. 

Därför har vi valt att inte redovisa de lånord som finns upptagna i denna ordlista, eftersom 

ordet då kan tolkas som ett äldre lånord. För att se om ett lånord är etablerat eller icke-

etablerat har vi valt att använda oss av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL), 2006, 

Nyordsboken, 2000, Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok, 2006 och 

Nationalencyklopedins ordbok band 1-3, 1996. Anledningen till att flera olika ordböcker 

                                                
15 Se bilaga 1 
16 Se bilaga 2 
17 Höög Nyström, C. 2005 s. 182 ff. 
18 Ljung, M. 1985 s. 1 f. 



  6 

används den att ordvalen kan variera något från bok till bok. Ord som finns redovisade i 

någon av dessa fyra böcker klassificeras därmed som etablerade. Vidare har vi valt att, till 

skillnad från exempelvis Chrystal och Anderson, behandla olika former av samma ordrot som 

ett lån, exempelvis: stress-stressa. Eftersom vi i vår undersökning inte har valt att se till olika 

ordklasser utan enbart på frekvens och låntyp, anser vi inte indelning efter ordklasser 

nödvändig. 

Det är viktigt att vara medveten om att frågorna i en enkätundersökning kan tolkas 

olika. Enkätundersökningen blir därför ytlig och svaren kortfattade. Dock ger enkäterna en 

tendens till gymnasieelevers attityd gentemot lånord. Analysen av de nationella proven kan 

däremot anses mer lättarbetad då ord för ord analyseras och redovisas utan vidare tolkning. 

Något problematiskt är det faktum att eleverna skriver om samma ämne i sina nationella prov, 

vilket kan öka frekvensen av vissa ord. I det material vi var tvungna att begränsa oss till kan 

alltså en viss överrepresentation av några lån förekomma. Allt för stor vikt bör därför inte 

läggas vid de enskilda lånens frekvens.  
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2 Historisk bakgrund  
Inlåning av främmande ord och fraser i svenskan är ingen ny företeelse. Det finns framförallt 

tre olika trender av lånord har kommit att betyda mycket för svenskan genom historien. Under 

medeltiden var tyskan det starkaste språket i Europa. Detta berodde framför allt på Hansan 

och dess betydelse och utbredning i dåtidens samhälle. Bland annat därmed importerades 

under denna tid ord inom till exempel handeln, stadslivet och olika yrkesbeteckningar in i 

svenskan. Under 1600- och 1700-talet fick tyskan sedan ge vika för franskan som istället blev 

den främsta utlånaren av ord. Franskan influerade därmed det svenska språket inom områden 

som bland annat politik, nöjesliv, mat och dryck. Även under 1800-talet var det svenska 

språket influerat av det franska, men då istället framförallt inom områden som kläder, 

inredning, teater etc. Under senare delen av 1700-talet kom engelskan att påverka det svenska 

språket men det är framförallt under 1800-talet som engelskan ökar till antalet i vårt språk för 

att sedan växa sig ännu starkare i andra halvan av 1900-talet.19  

Först efter andra världskriget och med USA:s växande dominans fullkomligt 

strömmar ord in från engelskan, inte bara i svenskan utan även i de flesta av de övriga 

europeiska språken.20 Att det var just krigsslutet som markerar starten av den engelska 

lånordseran är ingen tillfällighet, eftersom det var då som USA fick sitt definitiva genombrott 

som politisk/ekonomisk supermakt. Historiskt sett det är en gammal iakttagelse att språket 

följer i maktens fotspår.21 De lånord som importerats från engelskan under senare delen av 

1900-talet och början på 2000-talet kan bland annat finnas inom områden som livsmedel, 

sport, kommunikation, medicin och nöjesliv.22 

2.1 Språkpurism i historiskt perspektiv 

Ända sedan 1500-talet då nationalspråket fick en viktigare roll i Europa har främst de 

negativa inställningarna till främmande ord gjort sig hörda.  Till en början ville man dock 

nyansera språket och bland annat använde man sig av lexikala lån och inhemska nybildningar. 

Denna attityd ändrades dock efterhand och istället verkade purister för att skapa ett ”rent” 

språk genom att försöka rensa ut de nyare lånen. Däremot valde man att behålla de etablerade 

lånorden. Även i vår samtid kan man se tendenser till liknande inställning. Purism definieras 

enligt NE: ”inom språkvetenskap en inriktning som går ut på att hindra inlån av främmande 

                                                
19 Edlund, L-E & Hene, B. Lånord i svenskan. 2007 s. 42 ff. 
20 Westman, M ”Svenskt och engelskt”. I: Arv och lån svenskan. 1994 s. 65 
21 Ljung, M. 1988 s. 12 
22 Edlund, L-E & Hene, B. 2007 s. 58 
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språkelement till det egna språket. Istället för att låna ord från andra språk söker man skapa 

nya ord med det egna språkets tillgångar/…/”.23  

 Enligt Edlund/Hene ansågs på 1600-talet lånord från tyskan och danskan inte som 

främmande ord, på grund av de germanska släktdrag som finns. Bland annat användes tyska 

lånord i bibelöversättningar. Den kritik som hördes kring tyskans inflytande var under denna 

period därför inte särskilt massiv.  

Under 1700- och 1800-talet motarbetades främmande ord i framförallt offentliga 

skrifter. Det var speciellt ord från franskan och latin som kritiserades. Till och med Karl XIII 

efterlyste 1810 att folket skulle undvika främmande ord och talesätt. Det ansågs inte ”fint” att 

använda franskpräglade ord i det talade språket. Under den rådande tidens nationalromantik 

vurmade svenskarna inte enbart för nationalspråket utan även för den gamla nordiska 

språkgemenskapen. 

Vidare menar Edlund/Hene att det under senare delen av 1900-talet inte bara var 

språkpurister i Sverige som vände sig mot det stora engelska inflytandet utan detta gjorde 

även språkpurister i flertalet av de övriga europeiska länderna. Svenska språkforskare har 

överlag en liberal inställning till engelskan. De puristiska insatser som gjorts för att mota det 

engelska inflytandet på svenskan har inte varit tillräckligt effektfulla. Ett av de länder i 

Europa som däremot visar starka puristiska drag är Frankrike. Fransmännen har till och med 

lagstiftat om att man inte bör använda engelska ord i vissa offentliga samanhang, då det finns 

ett motsvarande franskt uttryck. En av anledningarna till att de språkrensningsförsök som 

skett i Sverige inte har fallit särskilt väl ut kan antas bero på att orden som varit berörda redan 

hunnit rota sig i det svenska språket. Ska ett ersättningsord accepteras måste det ske på ett 

tidigt stadium innan lånordet hunnit etablera sig.24  

2.2 Språkpurism i övriga Norden 

Framförallt Island, Finland och Norge brukar i språkpuristiska sammanhang framhållas som 

föredömen. Till skillnad från i övriga nordiska länder anses invånarna här skapa egna 

inhemska ord istället för att använda sig av nya lånord. Därmed anses språken i dessa länder 

vara relativt fria från anglicismer. Den officiella bilden överensstämmer dock inte alltid med 

vardagsspråket då det går att finna en mängd engelska lånord även i dessa länders språk.  

                                                
23 Nationalencyklopedin. Femtonde bandet, 1994 s. 355  
24 Edlund, L-E & Hene, B. 2007 s. 126 ff. 
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I Finland märks också en officiell puristisk hållning då en del lån har ersatts av finska 

motsvarigheter, till exempel har ordlånet bussi (eng. bus) ersatts med linja-auto, ett ord som 

mer överrensstämmer med finskan. Undersökningar har dock visat att gemene man ändå 

väljer att använda sig av ordet bussi. Även i Norge kan denna officiella puristiska hållning 

ifrågasättas då det redan på 1930-talet finns belägg att ett flertal engelska lånord lånats in och 

att inlånen därefter snarare har intensifierats. Finlands och Norges situation stämmer väl 

överens med Islands då det också här används engelska lånord i det allmänna standardspråket, 

till exempel: töff (eng. tough) och seif (eng. safe). Enligt Edlund/Hene är det riktigt att den 

officiella hållningen är mer språkpuristisk i dessa länder än i Sverige, men ser man till det 

egentliga språkbruket är skillnaden mindre väsentlig.25 

2.3 Förändrade villkor 

Ibland talas det om att svenskan är på väg att försämras. Språkförändring uppfattas ibland som 

ett språkförfall. Bland språkforskare och språkvårdare råder det dock i stort sett enighet om att 

det inte finns några skäl till en allmän och allvarlig försämring av det svenska språket. Det är 

uppenbart att det finns ett stort inflöde av engelska lånord och att engelska uttryck ofta 

används, ibland i sin engelska form och ibland anpassade till svenskan.  

Kommittén för svenska språket menar att detta inflytande inte har nått den 

omfattningen att det utgör ett allvarligt hot mot svenskans existens och att det finns flera skäl 

till detta antagande. De väljer att först lyfta fram att frekvensen av lånord inte är så påfallande 

stor och menar att en vanlig tidningstext innehåller ca fem engelska lånord per tusen ord, 

vilket kan jämföras med Chrystals undersökning (1988). För det andra menar de att de ord 

som tas in begränsar sig till språkets öppna och föränderliga delar. När verkligheten förändras 

behöver vi nya ord och uttryck och ett vanligt fenomen är just att man importerar dessa från 

andra språk, främst då från engelskan. För det tredje hänvisar kommittén till historiska 

faktorer och menar att svenskan alltid har påverkats från andra språk: latin, lågtyska, högtyska 

och franska har alla vid olika tillfällen lämnat avtryck i svenskan. Med den utgångspunkten 

menar de att engelskans inflytande varken är något nytt eller direkt påfallande starkt.26 

Ett problem gällande språkförändring och engelska lånord är dock risken för 

domänförluster. Med domän menas en grupp språksituationer inom en viss diskurs, till 

exempel skolan, domstolarna, familjen och idrotten. När ett språk inte längre kan användas 

inom en viss domän uppstår det en domänförlust. Olle Josephson menar i ”Engelskan i 2000-

                                                
25 Edlund, L-E & Hene, B. 2007 s. 132 f.  
26 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2002:27 s. 54 f. 
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talets Sverige” i Engelskan i Sverige (2005) att det självklart är både bra och nödvändigt att 

använda engelska inom vissa områden såsom utrikeshandel och forskning. Däremot är vi illa 

ute om vi alltid talar eller skriver engelska inom dessa domäner. Josephson menar vidare att 

det efter en tid inte längre uppstår nya svenska termer inom områdena, vilket i sin tur leder till 

att en någorlunda avancerad samhällsdebatt i ämnena inte kan föras på svenska. Svenskan går 

då inte längre att använda och domänförlusten är därmed ett faktum. Josephson anser att 

svenskan alltså löper en viss risk att förlora några centrala domäner. Däremot finns det enligt 

författaren ingen anledning att tro att svenskan helt kommer att försvinna då svenskan i 

grunden är ett starkt språk. För det första beror detta på ett högt antal modersmålstalare. För 

det andra är svenskars läs- och skrivkunnighet bland de bästa i världen, tidnings- och 

bokläsande är mycket utbrett och svenskans skriftspråk vad gäller stavning, böjning och 

meningsbyggnad är väldigt stabil.27  

 

                                                
27 Josephson, O. ”Engelskan i 2000-talets Sverige”. I: Engelskan i Sverige. Svenska språknämnden, Stockholm   

2005. s 12 ff. 
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3 Svenskarnas attityder till lånord 
Regeringen beslutade den 5 oktober 2000 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med 

uppdrag att lägga fram ett förslag till handlingsprogram för svenska språket. Programmets 

syfte var ”dels att främja svenska språkets ställning, dels att alla i Sverige – oavsett språklig 

och social bakgrund – utifrån sina förutsättningar skall ges likvärdiga möjligheter att tillägna 

sig svenska språket”.28 Med bakgrund av detta handlingsprogram gjordes två olika 

undersökningar. En av dessa utfördes av Kenneth Hyltenstam, professor i 

tvåspråkighetsforskning, som tog fram en rapport om undervisning i och på engelska i det 

svenska skolväsendet. Den andra undersökningen gjordes av fil. mag. Pia Nygård och 

handlade om att belysa kunskaper i, attityder till och bruk av minoritets- och invandrarspråk 

och stora internationella språk.29 I den senare undersökningen gjordes en enkätundersökning 

där 1000 svenskar bland annat fick svara på påståendet ”man använder alltför mycket 

engelska i Sverige”.30  

 

Tabell 1 Man använder för mycket engelska i Sverige 

Åldersfördelning 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år 
Tar helt eller delvis avstånd    50 % 37 % 27 % 24 % 
Tar delvis avstånd 30 % 32 % 28 % 13 % 
Instämmer delvis 14 % 19 % 21 % 27 % 
Instämmer helt 6 % 11 % 22 % 26 % 
Vet ej - 1 % 1 % 8 % 
Ej svar - - 1 % 1 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 
Källa: Statens offentliga utredningar 2002:27 Bilaga 2 s.43 

 

Tabellen visar att en tredjedel av de tillfrågade ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis” i 

påståendet medan två tredjedelar inte instämde i påståendet. Man kan även se en skiftning i 

attityden till engelskan genom generationer då 80 procent av de tillfrågade under 30 år tog 

avstånd från påståendet medan 53 procent av dem över 65 år instämde. Man kan även tolka 

resultaten som att två tredjedelar har en negativ attityd till påståendet, medan en tredjedel 

istället har en positiv attityd till engelskans inflytande. De slutsatser man kan dra angående 

skillnaden i åldersgrupperna är att ju yngre man är, desto mindre håller man med om att vi 

använder för mycket engelska i Sverige. I den yngsta åldersgruppen är hela 80 procent 
                                                
28 SOU 2002:27 s. 3 
29 Ibid. s. 40 
30 SOU 2002: 27 bilaga 2 s. 43  
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negativa till yttrandet. Hälften tar helt och hållet avstånd från påståendet och så få som sex 

procent instämmer helt. I den äldsta gruppen håller drygt hälften med om att det används för 

mycket engelska i Sverige.  

 

Denna undersökning kan jämföras med Höögs enkätfråga i Teamwork? Man kan lika gärna 

samarbeta där hon ger sina informanter påståendet ”Man använder alltför många engelska ord 

i svenskan idag”.  

Tabell 1:1 Man använder alltför många engelska ord i svenskan idag  

Svarsalternativ Enkät 
Helt enig 29 % 
Ganska enig 25 % 
Varken enig eller oenig 13 % 
Ganska oenig 17 % 
Helt oenig 15 % 
Vet ej 2 % 
Källa: Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta 2005 s. 74 

 

Här ser man att 54 procent av informanterna är ”ganska enig” eller ”helt enig” om påståendet 

medan 32 procent är ”ganska oenig” eller ”helt oeniga” om påståendet. 13 procent av 

informanterna är ”varken enig eller oenig” i påståendet. Jämför man denna undersökning med 

den föregående ser man att resultatet skiljer sig åt. I den först redovisade tabellen ansåg ca en 

tredjedel av informanterna att det var för mycket engelska i Sverige medan det i den andra 

undersökningen var ca en tredjedel av informanterna som istället ansåg att det inte var för 

mycket engelska i Sverige. Det bör noteras att det sammanlagda procenttalet i ovanstående 

tabell är 101 istället för 100. Detta misstag i Höögs tabell är dock av mindre vikt för helheten 

och påverkar inte heller den sammanlagda resultatbilden nämnvärt.   
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4 Vad är lånord? 
Det kan vara svårt att avgöra vad ett lånord är. Då det gäller diskussioner om engelskans 

inflytande på svenskan är det viktigt att ha definitionen klar för sig. Det är inte alltid enkelt 

och ofta är det flera olika aspekter som spelar in, vilket försvårar begreppsdefinitionen. 

Förförståelsen för engelskan spelar en viss roll då vissa förstår det nya ordets innebörd direkt 

medan det är mer främmande för andra. En annan aspekt som spelar in i definitionsbegreppet 

är hur länge ett ord betraktas som lånord och när det anses vara etablerat i svenskan. Detta 

beror främst på tiden och ordens spridning. De ord som inte blir etablerade är ofta tagna från 

en speciell domän hos den främmande kulturen som inte har någon motsvarighet i Sverige. 

Eftersom användningsområdet av ordet inte är stort etableras det inte heller. Ord som istället 

sprids och används flitigt i det allmänna språket samt uppmärksammas i någon ordbok anses 

etablerade. Det går inte exakt att säga hur lång tid det tar för ett ord att bli etablerat, eftersom 

det beror på ordets genomslagskraft. Ett exempel på ett ord som snabbt blev etablerat i 

svenskan i mitten på 1990-talet är CD (compact disc).31  

Det finns olika sätt att klassificera lånord. Olika forskare väljer att klassificera dem 

på olika sätt. Bland annat väljer Ljung i sin undersökning att dela in lånorden i direkta lån, 

översättningslån och konstruktionslån med vissa undergrupper.32 Jämtelid har istället valt att 

använda sig av slink-in-lån, motiverade lån och översättningslån och även här med vissa 

undergrupper.33 Chrystal väljer främst att använda sig av direktlån och utesluter 

översättningslån och betydelselån.34 

Analysmetoden i denna uppsats är baserad på Ljungs klassificering av lånord: direkta 

lån, konstruktionslån och översättningslån. Vi har valt att se närmre på direktlån och 

översättningslån. Skälet till att konstruktionslånen uteslutits ur undersökningen är att de enligt 

Ljung är: ”/…/den kategori av lån som det är svårast att finna avgörande bevis för”.35 Vidare 

menar författaren att det är svårt att bevisa om ett lån är ett konstruktionslån eller ej.Eftersom 

det är svårare att bevisa att ett lån är ett konstruktionslån än ett direkt- eller översättningslån 

har vi därför valt att utesluta den kategorin. 

 

                                                
31 Jämtelid, K. 1996 s. 8 ff. 
32 Ljung, M. 1985, s. 17 
33 Jämtelid, K.1996 s. 11 
34 Chrystal J-A. 1988 s. 28 
35 Ljung, M. 1988 s. 80 
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4.1 Direktlån 

Direktlån är lån som tas in direkt i svenskan utan översättning. Dessa lån modifieras ofta 

något vad gäller stavning, böjning och uttal. Exempel på relativt nya direktlån är: mejl, chatta, 

pop och pub. De lite äldre direktlånen urskiljer sig ibland eftersom stavningen förr oftast 

ändrades från enkel till dubbel konsonant: jobb, klubb, snobb.36 

4.2 Betydelselån 

Betydelselån innebär att ett lånord i till exempel svenska får en ny betydelse jämfört med den 

i det ursprungliga språket. Som exempel på betydelselån kan ordet karaktär ges. Karaktär 

innebar förr egenskap men används numer även då man syftar till skådespelarroll. Ett annat 

exempel är ordet romans som utöver sång idag också innebär kärlekshistoria.37 

4.3 Översättningslån 

Översättningslån är lån som översätts morfem för morfem från ett annat språk. Dessa 

översättningar är ibland helt exakta och ibland ungefärliga. Exempel på en exakt översatt fras 

är: du är välkommen, alltså ’ingen orsak’, från engelskans you are welcome. Ett exempel på 

ett mer ungefärligt översättningslån är skärpa sig från engelskans sharpen up.38 

4.4 Etablerade och icke-etablerade lån 

Den metod vi valt för att studera bruket av engelska i studenternas nationella prov följer till 

viss del den som Judith-Ann Chrystal använt i sin doktorsavhandling Engelskan i svensk 

dagspress (1988). Precis som Chrystal kommer vi alltså att studera olika lånord och även dela 

in dem i etablerade och icke-etablerade lån.  

För att avgöra vad som kan betraktas som ett etablerat lånord har, vilket nämndes i 

metoddelen, ett flertal ordböcker använts. Ord som alltså finns upptagna i någon av dessa 

ordböcker har därmed betraktats som etablerade lån. De lån som inte upptagits i ovannämnda 

böcker klassas därmed som icke-etablerade lån. Att orden lånats från engelskan och inget 

annat språk kan inte helt säkert fastslås, men går ändå att anta på grund av att orden har en 

mer eller mindre exakt motsvarighet på engelska, samt mot bakgrund av engelskans allmänt 

erkända superstatposition gentemot andra språk.  

                                                
36 Einarsson, J. Språksociolog. 2007 s. 232 
37 Ibid. s. 232 
38 Edlund, L-E & Hene, B. 2007 s. 34 f. 
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5 Resultatredovisning  

5.1 Enkäter 

I detta kapitel redovisas en sammanställning av de två enkäter som undersökningen baseras 

på. Frågorna i kapitel 5.1 är gemensamma för elever och lärare. Avsikten med att ställa 

samma frågor till elever och lärare är för att svaren ska kunna jämföras. Anledningen till att 

det även finns en separat lärarenkät (kap.5.2) är för att det även ska framkomma hur/om lärare 

och skola arbetar med anglicismer. Enkäterna redovisar pojkarnas (P), flickornas (F) och 

lärarnas (L) svar gruppvis. Elevernas gemensamma enkätsvar redovisas i kolumnen, elever 

totalt (ET). I den sista kolumnen, totalt (T), redovisas alla informanters, dvs. elevers och 

lärares, sammanlagda svar.  

5.1.1 Elev- och lärarenkät 
 
Tabell 2 Hur många gånger tror du att du har talat, läst eller skrivit på engelska 

den senaste veckan? 
 
Svarsalternativ P F L ET T 
Inte alls - - - - - 
En gång - - 3 - 3 
2-4 gånger 1 1 1 2 3 
Nästan varje dag 2 3 2 5 7 
Flera gånger om dagen 10 9 4 19 23 
Vet ej - - - - - 

 

Tabellen visar att majoriteten av såväl pojkar som flickor har svarat att de tror sig tala, skriva 

eller läsa engelska flera gånger om dagen. Ett fåtal menar att de har använt sig av engelska i 

någon form nästan varje dag. Ingen av informanterna påstår att de aldrig använt sig av det 

engelska språket den senaste veckan. 

Lärarnas resultat visar större spridning än elevernas då tre av dem anger att de endast 

brukat engelska i någon form en gång. Majoriteten av lärarna uppger i likhet med eleverna att 

de dock använder engelska nästan varje dag eller flera gånger om dagen.  
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Tabell 2:1 I vilka sammanhang har du läst, skrivit eller talat engelska den senaste 
veckan?  

 
Svarsalternativ P F L ET T 
Skrivit engelska på arbetet/i skolan 3 2 2 5 7 
Talat engelska på arbetet/i skolan 3 6 3 9 12 
Läst böcker eller artiklar på engelska 5 8 4 13 17 
Skrivit engelska på fritiden 7 2 4 9 13 
Talat engelska på fritiden 7 8 6 15 21 
Vet ej 1 - - 1 1 
 

Eftersom informanterna här har fått ge fler än ett svarsalternativ finns fler än 26 svar 

redovisade. Bland pojkarna går det att urskilja en tendens som visar att de nyttjar engelska 

oftare på fritiden än i skolan, till skillnad från flickorna som verkar använda sig av engelska 

ungefär lika mycket i skolan som på fritiden. Sammantaget visar tabellen att engelska talas 

och skrivs mer på fritiden än i skolan. Vidare verkar det som att informanterna läser mer än 

skriver på engelska. 

Lärarnas resultat avviker sig inte från elevernas i denna fråga. Även här är det en stor 

övervikt av lärarna som läser/skriver engelska på fritiden istället för i skolan.  

 

Tabell 2:2 Man använder allt för många engelska ord i svenskan idag. 
 
Svarsalternativ P F L ET T 
Helt enig - 1 1 1 2 
Ganska enig 2 3 4 5 9 
Varken enig eller oenig 5 1 4 6 10 
Ganska oenig - 4 1 4 5 
Helt oenig 5 3 - 8 8 
Vet ej 1 1 - 2 2 
 

Ovanstående tabell visar att en stor majoritet av elevinformanterna anser att det inte används 

för många engelska ord i det svenska språket idag. Fyra av de kvinnliga informanterna har 

angett något av alternativen som markerar enighet. En är ”helt enig”, medan de övriga tre är 

”ganska enig”. Endast två av pojkarna har svarat att de är ”ganska enig”. Ingen av pojkarna 

svarade att de var ”helt enig”, däremot svarade fem av pojkarna att de varken var ”enig eller 

oenig”. Sju av de kvinnliga informanterna har angett att de är relativt oeniga i påståendet. 

Fyra var ”ganska oenig” medan tre var ”helt oenig”. Av pojkarna fanns det inga som var 

”ganska oenig” men däremot var fem ”helt oenig”. Pojkarnas och flickornas svar skiljer sig 

inte särskilt markant åt i denna fråga.  
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Ingen av lärarna är till skillnad från eleverna ”helt oenig” med påståendet. Däremot 

är fyra av lärarna ”varken enig eller oenig”, och fem anser att vi använder för många engelska 

ord i svenska språket idag. 

 

Tabell 2:3 Det bör skapas nya svenska ord som ersätter de engelska ord som vi får 
in i språket. 

 
    Svarsalternativ P F L ET T 
Helt enig - - 1 - 1 
Ganska enig 1 3 2 4 6 
Varken enig eller oenig 1 1 4 2 6 
Ganska oenig 2 4 2 6 8 
Helt oenig 9 5 1 14 15 
Vet ej - - - - - 
 

Majoriteten av elevinformanterna är här ”oenig” med påståendet. Hela 20 av de 26 

informanterna menar att det inte bör skapas några nya svenska ersättningsord för engelska. 

Elva pojkar och nio flickor har använt sig av svarsalternativen ”ganska oenig” eller ”helt 

oenig”. Flickornas spridning bland svarsalternativen var dock mer utbredd än pojkarnas, 

vilken var mer sammanhållen.  

Lärarna verkar ha en mer kluven inställning till påståendet än eleverna. En lärare 

anser dock att det behövs svenska ersättningsord istället för de engelska medan endast en 

lärare istället anser att det inte behövs. Denna åsikt hade även majoriteten av eleverna. Fyra av 

lärarna svarade att de ”varken var enig eller oenig” med påståendet, vilket understryker deras 

kluvna inställning. 

 

De fyra frågor som informanterna hittills har svarat på har handlat om attityden till lånord på 

ett mer generellt plan. I följande tre frågor kommer informanterna i stället få ta ställning till 

konkreta ordpar och ange vilket de själva föredrar att använda sig av. 

 

Tabell 2:4 Vilket ord föredrar du att använda, ”mail” eller ”e-post”? 
 
Svarsalternativ P F L ET T 
Mail (e-mail) 13 10 7 23 30 
E-post - - - - - 
Använder båda - 3 3 3 6 
Vet ej - - - - - 
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Av tabellen framgår det att en övervägande majoritet av eleverna föredrar att använda det 

engelska lånordet mail istället för ordet e-post. Bara tre av elevinformanter, varav alla flickor, 

utger sig för att använda båda alternativen.  

 Tabellen visar också att lärarnas svar i stort sätt överensstämmer med elevernas i 

allmänhet och flickornas i synnerhet. Ungefär två tredjedelar av lärarna svarar att de föredrar 

att använda ordet mail istället för e-post. De övriga menar sig använda båda uttrycken. 

Flickorna har liknande siffror, medan pojkarna uteslutande använder sig av ordet mail. 

 

Tabell 2:5 Vilket ord föredrar du att använda, ”bodyguard” eller ”livvakt”? 
 
Svarsalternativ P F L ET T 
Bodyguard 4 2 - 6 6 
Livvakt 3 8 8 11 19 
Använder båda 6 3 2 9 11 
Vet ej - - - - - 
 

Majoriteten av elevinformanterna använder sig av ordet livvakt. En stor skillnad syns dock 

mellan flickor och pojkar, då fyra av pojkarna anger att de använder sig av ordet bodyguard 

och bara tre av livvakt. Fem av pojkarna menar att de använder sig av båda uttrycken. 

Flickorna är mer homogena i sina svar, då åtta svarar att de använder sig av livvakt. 

Lärarnas resultat påminner även här om flickornas, då alla utom två väljer ordet 

livvakt framför bodyguard. Den största skillnaden mellan lärarnas och elevernas svar är att 

ingen av lärarna har valt ordet bodyguard medan sex av eleverna påstår att det är ordet de 

föredrar att använda.   

 

Tabell 2:6 Vilket ord föredrar du att använda, ”design” eller ”formgivning”? 
 
Svarsalternativ P F L ET T 
Design 11 9 4 20 24 
Formgivning - - 1 - 1 
Använder båda 2 4 5 6 11 
Vet ej - - - - - 
 

En klar majoritet av eleverna föredrar att använda sig av ordet design framför formgivning. 

Ingen av informanterna använder sig endast av ordet formgivning men två av pojkarna och 

fyra av flickorna använder sig av båda begreppen.  

 Bland lärarna svarar fem att de använder båda uttrycken. Fyra föredrar design 

framför formgivning och en föredrar att använda sig av ordet formgivning.  Den största 



  19 

skillnaden mellan lärare och elever är att fler lärare uppger att de använder sig av båda 

termerna medan de flesta elever främst uppger att de använder sig av ordet design framför 

båda orden. 

 
Tabell 2:7 Det hade varit bäst om alla i världen hade engelska som modersmål. 

 
Svarsalternativ P F L ET T 
Helt enig  4 - - 4 4 
Ganska enig 3 - - 3 3 
Varken enig eller oenig 5 2 1 7 8 
Ganska oenig - 6 1 6 7 
Helt oenig - 5 8 5 13 
Vet ej 1 - - 1 1 
 

Tabellen visar att pojkarna och flickorna skiljer sig markant åt då det gäller påståendet att alla 

i världen borde ha engelska som modersmål. Sju av pojkarna håller mer eller mindre med om 

detta påstående medan ingen av flickorna gör detsamma. Då det gäller att inte vara ”enig” 

med påståendet råder motsatt förhållande. Ingen av pojkarna utger sig för att vara särskilt 

”oenig” med påståendet medan elva av flickorna visar sig vara ”oenig”. Fem av pojkarna och 

två av flickorna är ”varken eniga eller oeniga”. 

 En stor majoritet av lärarna anser att engelskan inte ska bli ett gemensamt modersmål 

för alla i världen.  

 
Tabell 2:8 Det kommer hela tiden nya ord från andra språk. De flesta kommer 

idag från engelska. Vet du om orden oftast översätts till svenska, till 
exempel ”musmatta”, eller om de bevaras som importord, till exempel 
”teamwork”? 

 
Svarsalternativ P F L ET T 
De flesta översätts 3 - - 3 3 
En stor del översätts - 3 5 3 8 
50-50 4 4 3 8 11 
En mindre del översätts 6 6 2 12 14 
Nästan inga översätts - - - - - 
 

Pojkarna och flickorna har i stort sett samma uppfattning om denna frågas påstående. En stor 

majoritet tror att ca 50 procent eller mindre översätts. Endast tre pojkar och tre flickor är av 

uppfattningen att de flesta lånord översätts.  

Hälften av lärarna tror att en stor del engelska lånord översätts till svenska. Tre lärare 

tror att hälften av de engelska lånorden översätts, medan två tror att en mindre del av lånorden 
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översätts. Majoriteten av alla informanter har valt något av dessa tre alternativ. En viss 

övervikt märks på åsikten att en mindre del översätts.  

 

Frågorna nedan fortsätter att utreda attityder till engelska ord och dess svenska 

motsvarigheter. Dessa frågor talar även om vilket av uttrycken som används mest frekvent 

eller om de används lika mycket. Tabellerna redovisar hur eleverna och lärarna förhåller sig 

till detta och vilket språk de föredrar att använda sig av. 

 
Tabell 2:9 I några fall där det finns både ett svenskt ord och ett engelskt är det 

svenska ordet vanligast, till exempel ”bodybuilder” – ”kroppsbyggare”, 
”reality-TV” – ”dokusåpa”. Hur enig är du med följande påstående: Det 
svenska språket bör användas. 

 
Svarsalternativ P F L ET T 
Helt enig 3 4 4 7 11 
Ganska enig 1 6 5 7 12 
Varken enig eller oenig 1 3 1 4 5 
Ganska oenig 3 - - 3 3 
Helt oenig 5 - - 5 5 
Vet ej - - - - - 
 

Totalt sett visar tabellen att fjorton av eleverna är antingen ”helt eller ganska enig” i 

påståendet att det svenska språket bör användas, medan åtta anser motsatsen. Det finns en stor 

skillnad mellan flickors och pojkars inställning till frågan, då inga flickor anser att det 

engelska ordet ska användas istället för det motsvarande svenska.  

 Lärarna anser näst intill uteslutande att det svenska ordet bör användas framför det 

engelska. Det är enbart pojkarna som i denna tabell visar tendens att vilja använda det 

engelska ordet istället för det svenska. 

 

Tabell 2:10 I andra fall används det engelska ordet och det svenska ungefär lika 
ofta, till exempel ”säkerhetskopia” – ”backup”; ”airbag” – 
”krockkudde”. Hur enig är du med följande påstående: Det svenska 
ordet bör användas. 

 
Svarsalternativ P F L ET T 
Helt enig - 1 3 1 4 
Ganska enig 2 4 3 6 9 
Varken enig eller oenig 5 4 1 9 10 
Ganska oenig 1 4 3 5 8 
Helt oenig 5 - - 5 5 
Vet ej - - - - - 
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Fem av flickorna är eniga med påståendet och två av pojkarna, men relativt många av både 

flickorna och pojkarna svarar att de ”varken är enig eller oenig”. Dock är sex av pojkarna och 

fyra av flickorna ”helt eller ganska oenig” med påståendet.  

Även här föredrar lärarna det svenska ordet framför det engelska. Tre menar dock att 

de är ”ganska oenig” med påståendet vilket innebär att de kan tänka sig det engelska ordet 

framför det svenska. 

 
Tabell 2:11 Så finns det ordpar där det engelska ordet är det som används mest, till 

exempel ”work shop” – ”arbetsseminarium”; ”forward” – ”anfallare”. 
Hur enig är du med följande påstående: Det svenska ordet bör 
användas. 

 
Svarsalternativ P F L ET T 
Helt enig - - 2 - 2 
Ganska enig 1 4 1 5 6 
Varken enig eller oenig 4 2 5 6 11 
Ganska oenig 1 7 2 8 10 
Helt oenig 7 - - 7 7 
Vet ej - - - - - 
 

Femton av elevinformanterna är ”ganska eller helt oenig” i påståendet att det svenska ordet 

bör användas och anser istället att det engelska lånordet bör användas. Endast fem av 

informanterna föredrar det svenska ordet framför det engelska. Man kan även urskilja en viss 

skillnad mellan könen då fyra flickor är ”ganska enig” medan endast en pojke är ”ganska 

enig.” 

 Lärarna visar en tveksamhet inför detta påstående. Hälften svarar att de ”varken är 

enig eller oenig” med påståendet. Tre är ”ganska eller helt enig” med att det svenska ordet bör 

användas istället för det engelska. De resterande två anser att det engelska ordet borde 

användas framför det svenska.  

 

Tabell 2:12 Vilka ord använder du själv? 
 
Svarsalternativ P F L ET T 
De engelska  4 - - 4 4 
De svenska 1 - 1 1 2 
I några fall de svenska och andra de  
Engelska beroende på vem jag talar med 

8 13 9 21 30 
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Alla flickor uppger att de anpassar sig beroende på vem de talar med. De skiftar mellan 

engelska och svenska ord. De flesta pojkar gör detsamma, men fyra anger dock att de bara 

använder de engelska orden istället för de svenska. 

 Bland lärarna ser man en likadan tendens då nio av tio svarar att de anpassar sitt 

språk beroende på vem mottagaren är.  

 

9. Har ni tänkt på något speciellt som inte framkommer av de övriga frågorna, alltså 
något som irriterat eller noterats överhuvudtaget i samband med ordimporten?  
 

De kommentarer som givits på ovanstående fråga är bland annat: ”Jag tycker att det är bra om 

fler talar engelska.”, ”Det är egentligen inget fel att ta in engelskan i svenskan men ofta görs 

det i onödan vilket gör att det låter fånigt eller rentav helt fel/…/” och ”Jag störs inte alls av 

de engelska lånorden i svenskan. Detta gäller framförallt i tal. Jag skulle dock förmodligen 

reagera om man använder mycket engelska i skriven svenska.” 

 På grund av de få antalet informanter som svarat på denna fråga är det svårt att dra 

några konkreta slutsatser. De som dock har svarat på frågan visar en tendens till en 

övervägande positiv inställning till engelskan i svenskan.  

5.1.2 Lärarenkät, påbyggnadsdel 
 
1. Svenska Akademins ordlista tillåter för en del ord från engelskan både svensk 
flertalsändelse med –ar och engelsk flertalsändelse med –s, till exempel ”forwardar” – 
”forwards”. ”Blinkrar” – ”blinkers” och ”broilrar” – ”broilers”. 
 

Tabell 3 Hur vill du generellt att engelska importord böjs? 
 
Svarsalternativ L 
Efter svenskt mönster 1 
Efter engelskt mönster 3 
Det beror på de enskilda orden 6 
 

Tabell 3:1 Använder du själv engelska uttryck i ditt språk, till exempel ”of course” 
och ”so what”? 

 
Svarsalternativ L 
Mycket ofta 2 
Ofta 3 
Ibland 5 
Sällan - 
Aldrig - 
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Tabell 3:2 Hur ställer du dig generellt till att man försöker hålla språket rent från 
påverkan från andra språk (purism)? 

 
Svarsalternativ L 
Mycket positiv - 
Positiv 2 
Negativ 6 
Mycket negativ 1 
Vet ej 1 
 

Sammantaget visar de tre tabellerna att lärarna föredrar att böja ord beroende på vad för slags 

ord det gäller. Tre lärare föredrar dock att böja lånord efter engelskt mönster och en lärare 

efter svenskt. Samtliga lärare använder sig själva av engelska uttryck, vissa mer frekvent än 

andra. Majoriteten av lärarna anser att purism är något negativt. Två lärare anser dock att 

purism ska ses som något positivt medan en lärare inte har någon åsikt i frågan. 

 

I följande tre frågor har vi valt att göra en övergripande sammanställning av informanternas 

olika svar.  

 

4. På vilket vis speglas din undervisning av din inställning till lånord? Motivera svaret! 
 
Flera av informanterna betonar vikten av att vara uppdaterad och medveten om att språket 

hela tiden förändras. Detta speglas i undervisningen genom att vissa informanter försöker 

uppmärksamma elever och föra diskussioner kring den mängd lånord som finns. Flera av de 

övriga informanterna verkar dock inte lägga så stor vikt av engelskans inflytande på svenskan 

i sin undervisning. En informant påstår att hon är mer hård och tuff mot engelska uttryck i 

skriftspråk än i talspråk, eftersom informanten menar att eleverna bör lära ett formellt, 

vedertaget skriftspråk. Informanten har dock inga problem med att engelskan används allmänt 

i klassrummet.   

 

5. Är engelskans inflytande i svenskan något som diskuteras i skolan (lärarlag, 
konferenser osv.)? 
 
Majoriteten av informanter svarar att det sällan förekommer diskussioner kring engelskans 

inflytande i svenskan vare sig i lärarlag eller på konferenser. Vissa menar till och med att 

dessa diskussioner aldrig förekommer. Endast två av informanterna säger att det ibland 

diskuteras med eleverna under lektionstid.  
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6. Vad anser du vara de största fördelarna respektive nackdelarna med engelska lånord, 
utryck och fraser i svenska språket? 
 
Bland de fördelar som informanterna uppmärksammar kan till exempel nämnas att engelska 

lånord kan bredda och berika det svenska språket samt göra det enklare att kommunicera med 

omvärlden. Nackdelarna menar några av informanterna kan vara att det svenska språket blir 

så föränderligt att det slutligen raderas ut om några hundra år. En informant anser att en 

nackdel kan vara att det används onödiga engelska ord när det finns god svenska. En annan 

menar att det kan ha en negativ påverkan på det formella skriftspråket, bland annat 

särskrivningar.  
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5.2 Nationella prov 

De nationella prov som använts i undersökningen bestod av 7636 ord. Det sammanlagda 

antalet engelska lånord som påträffades i proven var 55 stycken. Dessa fördelade sig på 15 

olika lånord. Av de här orden var elva direktlån och fyra översättningslån. Vidare visar 

resultatet att 14 av de 15 lånen var etablerade. Undersökningen ger därmed ett resultat på 7,2 

belägg per 1000 ord. Detta kan ställas mot Ingrid Andersons 5,9 belägg per 1000 ord39 och 

Chrystals resultat som visar 2,5 belägg per 1000 ord.40  

5.2.1 Direktlån 
 
Nedan följer en tabell, ordnad efter fallande frekvens, av de påträffade direktlånen. Tabellen 

visar de ord som förekommit i det undersökta materialet. Därefter kommenteras vissa utvalda 

ord.  

  
Tabell 4  Direktlån 
Ord Frekvens 

Stress 36 

Cool 4 

Internet 2 

Mail 2 

Digital 1 

Frustration 1 

Mobil 1 

Popgrupp 1 

Rap 1 

Sailortema 1 

Stressfaktor 1 

 

Stress var det mest frekventa lånordet inom kategorin direktlån. Ordet stress påträffades enligt 

NEO i det svenska språket 1954 och kommer från engelskans stress som betyder ’tryck eller 

spänning’.41 Detta ord förekom hela 36 gånger i det undersökta materialet, vilket med största 

sannolikhet beror på ämnet som texterna behandlade, ”Den moderna människan i text och 
                                                
39 Anderson, 2001 s. 66 
40 Chrystal, 1988 s. 59 
41 Nationalencyklopedins ordbok (NEO), band 3, 1996 s. 261 
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bild”. Ordet cool var det näst mest frekventa ord som förekom i texterna. Detta ord förekom 

fyra gånger. Cool kommer från engelskans cool och betyder ’sval’ eller ’kylig’. Enligt NEO 

kom ordet till svenskan under 1950-talet.42 De engelska direktlånen Internet och mail 

påträffades två olika gånger vardera i elevernas texter. De här orden anses enligt Nyordsboken 

vara inlånade i början på 1990-talet och är ett namn på ett världsomspännande datornätverk 

samt för elektronisk post.43  

Resterande ord förekom endast en gång i materialet och ordet mobil i betydelsen 

’mobiltelefon’ kom till Sverige 1965. Ordet mobil kommer ursprungligen från latinets 

mobilis, vilket betyder ’den rörliga, obeständiga’.44 Mobil, i betydelsen ’trådlös telefon’, 

menar vi vara inlånat från engelskan. Även om ordet mobil ursprungligen är latinskt betraktar 

vi ordet som lån från engelskan på grund av det sena inlåningsdatumet. Ordet popgrupp kom 

till Sverige på 1960-talet från engelskans pop. Pop i sin tur är en förkortning av engelskans 

popular dvs. ’populär’.45 Rap i betydelsen ’en slags talad sång’, inlånades från engelskan 

under tidigt 1980-tal.46 Ordet sailortema är en hybridsammansättning där förleden är ett 

lånord och efterleden, baserat på vår avgränsning, ett inhemskt ord. Vi har ändå valt att ta med 

detta ord, eftersom sailor är ett tydligt direktlån.  

5.2.2 Översättningslån 
 
Nedan följer en tabell av de påträffade översättningslånen samt i vilken frekvens de förekom 

det undersökta materialet. Därefter kommenteras vissa utvalda ord. 

 

Tabell 4:1 Översättningslån 
Ord Frekvens 

Dokusåpa 1 

E-post 1 

Personlig tränare 1 

Trendsättare 1 

 
Dokusåpa kommer från engelskans docusoap och infördes i svenskan under 1990-talet.47 E-

post är ett system för sändningar av meddelande mellan datoranvändare. Ordet kom till det 

                                                
42 NEO, band 1, 1996 s. 255 
43 Svenska språknämnden, Nyordsboken, 2000 s. 150 
44 NEO, band 2, 1996 s. 391 
45 Ibid. s. 601 
46 Svenska språknämnden, 2000 s. 249 
47 Ibid. s. 74 
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svenska språket i början av 1990-talet efter det engelska ordet e-mail.48 Personlig tränare är 

en översättning av engelskans personal trainer vilket innebär en person som yrkesmässigt ger 

individuell träning. Ordet påträffades under senare delen av 1990-talet.49 Trendsättare syftar 

på en person som skapar trender. Detta lånord kom till Sverige I början av 1980-talet.50 

5.2.3 Etablerade och icke-etablerade lånord  
 
I vår undersökning har vi funnit att majoriteten av de lånord som förekommit är etablerade i 

det svenska språket. Endast ett icke-etablerat lånord har påträffats: sailortema. Detta ord har 

inte gått att belägga i någon av ovan nämnda ordböcker. Enligt Chrystal kan icke-etablerade 

ord ha påbörjat en acklimatisering till svenskans språksystem.51 Det är dock troligt att ordet 

sailortema inte acklimatiserar sig utan istället är ett resultat av en enskild skribents kontakt 

med engelskan. 

 

 

                                                
48 NEO, band 1, 1996 s. 362 
49 Svenska språknämnden, 2000 s. 234 
50 NEO, band 3, 1996, s. 393 
51 Chrystal, 1988, s. 52 
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6 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar vi inflytandet på det svenska språket genom tiden, resultatet av 

enkäterna samt de nationella proven. Vi utgår från våra frågor som presenterades i kapitel 1.2 

och kommenterar likheter och skillnader i informanternas olika attityder till det engelska 

inflytandet i det svenska språket samt hur frekvent och vilken typ av lånord som förekommer i 

de nationella proven.   

6.1 Inflytandet på det svenska språket genom tiden 

Det talas ibland allmänt om att svenskan är på väg att försämras. Det finns dock en enighet 

bland språkforskare och språkvårdare att det inte finns någon anledning eller tillräckligt starka 

skäl för att tro att det svenska språket är på väg att försvagas. Det är dock uppenbart att det 

idag finns ett stort inflöde av engelska lånord och uttryck, ibland i sin engelska form och i 

andra sammanhang anpassade till svenskan.  

Inlåning av ord från andra länder är ingen ny företeelse. I synnerhet har ord från 

latin, tyska och franska haft stort inflytande på det svenska språket genom tiden. Det är först 

under 1900-talet som engelskan kommer att dominera inlåningen av nya fraser och ord. Något 

som bidrog till att det engelska inflytandet kom att växa sig starkt var det stora amerikanska 

inflytandet som uppstod efter andra världskriget. USA hade nu blivit en supermakt såväl 

politiskt som ekonomiskt, och det engelska inflytandet var inte bara starkt i Sverige utan i 

hela Europa. Med tanke på den historiska bilden och utvecklingen av inlåningsspråk förefaller 

det rimligt att anta att engelskan inte kommer att vara det sista språket som vi lånar ord från. 

Eftersom inlåningsprocessen verkar gå hand i hand med de länder som har stort inflytande på 

övriga världen kan man tänka sig att vi i framtiden kommer att låna ord från östvärlden, som 

till exempel kinesiskan.  

 De kategorier av ord som har lånats in till svenskan har förändrats genom 

århundradena. Engelskan har bland annat bidragit med ord från områden som livsmedel, 

sport, kommunikation, medicin och nöjesliv. Även ett språk som franskan bidrog under sin 

mest inflytelserika period med många nya ord inom till exempel nöjeslivet. Från franskan har 

vi även lånat många politiska termer samt ord som berör mat och dryck.  

 Det har historiskt i stort sett alltid funnit ett visst motstånd till införandet av lånord i 

Sverige. Under 1500-talet fick nationalspråken en mer betydande roll i hela Europa, vilket 

gjorde att många purister ansåg att det egna språket skulle hållas så rent som möjligt från 
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utländskt inflytande. Det fanns dock även de som ansåg att språket berikades och nyanserades 

av lånord. Också dagens språkdebatt återfinns dessa tankegångar.   

 Undersökningar idag visar att det finns en viss skillnad i attityder till lånord beroende 

på kronolekt. Tabell 1 visar att fler i åldrarna 15-29 har en mer positiv inställning till 

användandet av engelskan i svenskan än informanterna i åldrarna 65 och äldre. Ju äldre 

informanterna blir, desto mer tveksam inställning har de till engelskt inflytande på det 

svenska språket.  

6.2 Lärares och elevers attityder till lånord 

Undersökningens material bygger dels på en enkätundersökning och dels på nationella prov.  

Enkätundersökningen syftar, vilket tidigare nämnts, till att ta reda på elevers och lärares 

attityder till lånord. Genom en analys av de enkätsvar vi samlat in går det att dra paralleller, se 

likheter och skillnader mellan såväl pojkars som flickors och lärares svar. Nedan redovisas 

och analyseras enkätresultatet. 

Vid en snabb överblick av tabellresultaten går det att skönja en positiv inställning till 

anglicismer. Detta är möjligt bland annat genom att en överväldigande majoritet av såväl 

lärare som elever påstår att de flera gånger om dagen läser, skriver eller talar engelska. 

Resultatet visar även att de flesta informanter, såväl lärare som elever, främst kommer i 

kontakt med engelska på fritiden. Nyttjandet av engelska på fritiden skiljer sig dock något 

mellan pojkar och flickor då pojkar använder mer engelska på sin fritid än flickor. Detta kan 

antas bero på att pojkar i högre grad än flickor ägnar mer tid åt IT och teknik och att det inom 

dessa domäner råder en dominans av det engelska språket. Åsikten om att det används för 

många engelska ord i svenskan är inte särskilt vanlig från elevernas sida. Lärarinformanterna 

är däremot mer kluvna till denna fråga då 50 procent av dem anser att det används för många 

engelska ord i dagens svenska. Lärarnas inställning överrensstämmer mer med tidigare 

forskning, tabell 1:1, medan eleverna visar en annan, mer negativ, inställning till åsikten att 

det används för många engelska ord i svenskan.  

Något som även understryker den positiva inställning som eleverna verkar ha till 

engelska lånord är att de inte anser att det behövs några svenska ersättningsord för de 

engelska lånorden. Detta visar, enligt oss, att eleverna är mer positiva till direktlån än 

översättningslån. Denna tendens går även att se i deras nationella prov då det här påträffas en 

stor majoritet av just lånordstypen direktlån. Lärarna ger inte en lika samlad bild som eleverna 

då det gäller översättning av engelskt språkgods. Detta kan antas bero på den åldersskillnad 

som finns mellan elever och lärare och överrensstämmer med tidigare resonemang då det 
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påvisades att ju äldre man är, desto mer reserverad är man mot engelskt inflytande. Därmed 

ser gärna äldre att det istället för engelska ord finns ett svenskt översättningsord.  

Även då det gäller användandet av engelska eller svenska ord, till exempel mail eller 

e-post, visar resultatet att eleverna i många fall föredrar att använda sig av det engelska ordet 

istället för det svenska. Valet av engelska framför svenska ord och vice versa kan bero mycket 

på hur etablerade orden är. Detta tror vi är skälet till att informanterna i vissa tabeller anger att 

de föredrar det engelska, till exempel mail, medan de i andra tabeller föredrar det svenska, till 

exempel livvakt. Dock är bedömningen av vilket ord som är mest etablerat vår egen då detta 

inte nämns i enkätfrågorna. Nämnvärt är även att pojkarna i enkätundersökningen visar en 

större tendens till att välja det engelska ordet framför det svenska, även då den svenska 

motsvarigheten kan anses mer etablerad. Flickorna och lärarna väljer istället att först och 

främst använda sig av det mest etablerade ordet. 

 Resultaten visar även att pojkarna föredrar det engelska ordet framför det svenska, 

även då det i enkätfrågan till och med står vilket av orden i ordparen som anses mest etablerat. 

Pojkarna föredrar exempelvis bodybuilder framför kroppsbyggare, även om det sistnämnda 

pekas ut som mer etablerat. Lärarna och flickorna väljer istället alltid det mest etablerade 

ordet vare sig det är engelskt eller svenskt. 

 Ytterligare en faktor som stärker bilden av att pojkarna har en mycket positiv attityd 

till engelskans inflytande i det svenska språket är den stora majoritet som anser att det hade 

varit bäst om alla i världen hade engelska som modersmål. 

  

I lärarenkäten tillfrågas lärarna bland annat om de själva använder sig av engelska uttryck och 

vilken inställning de har till purism. Vad gäller engelska uttryck används de relativt flitigt av 

lärarna. Det går dock att se en skillnad i acceptans i lärarnas inställning mellan talat och 

skrivet språk. Några av lärarna anger att de är hårdare då de rättar engelska uttryck i 

skriftspråk än i talspråk. Med tanke på att de själva påstår att de använder sig av engelska 

uttryck i sitt talspråk, vore det underligt om de inte accepterade att deras elever gjorde 

detsamma. Inställningen till purism hos lärarna och deras attityd till lånord är den att man inte 

helt bör avskärma det svenska språket gentemot andra språks inflytande. Även om lärarnas 

svar skiljer sig något åt i vissa frågor, går det ändå att sammanfatta deras inställning till att de 

är relativt mottagliga för inflytande av det engelska språket. Deras relativt positiva inställning 

till anglicismer och dess påverkan på svenskan, kan vara en anledning till att det varken 

mellan lärare och elev eller mellan lärare och lärare diskuteras som ett problem. Skolan verkar 

inte heller, enligt enkätsvaren, ta upp engelskans inflytande på svenskan som ett problem, 
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vilket även det understryker uppfattningen att engelskans påverkan inte är så stor eller kan 

antas som något hot mot det svenska språket.  

6.3 Frekvensen och typen av lånord i nationella prov 

Det tidigare redovisade resultatet 55 lånord av 7636 undersökta ord visar på en relativt hög 

frekvens jämfört med tidigare forskning. Detta resultat kan vara något missvisande då ordet 

stress visade sig utgöra 36 av de 55 lånorden. Hade texternas ämne istället varierat mer, antar 

vi att frekvensen av ordet stress hade blivit betydligt lägre, vilket hade lett till ett annat, 

antagligen lägre, frekvensresultat. Att ordet kan anses som etablerat råder det ingen tvekan 

om, eftersom vi antar att flertalet svenska språkanvändare säkerligen inte ens uppfattar ordet 

stress som ett engelskt lånord. Detta är intressant med tanke på att ordet stress är ett direktlån 

från engelskan, vilket även lånordet cool är. Ordet cool tror vi dock mer uppfattas som ett 

engelskt lånord än stress på grund av dess engelska stavning. Att det finns skillnader på hur 

vissa ord uppfattas som lån och andra inte beror, utöver hur det stavas, mycket på vid vilken 

tidpunkt som lånen har lånats in. Ju äldre lånordet är, desto större acceptans har det i det 

svenska språket. Givetvis finns det ord som fortare accepteras i det svenska språket än andra. 

Det anmärkningsvärda i detta är att båda lånen, stress och cool, inlånades under 1950-talet. I 

och med detta kan acceptansen inte enbart bero på när lånordet kom in i svenskan utan också 

på hur vedertaget och välanvänt ordet är.  

Bland de lånord som upptäcktes i de nationella proven tillhörde de flesta, elva 

stycken, gruppen direktlån. Utöver de tidigare nämnda orden stress och cool kan man även 

finna ord som, Internet, mail och digital i denna grupp.  

De översättningslån som fanns i det undersökta materialet var endast fyra; exempel 

på dem är personlig tränare och e-post. En anledning till att det fanns fler direktlån än 

översättningslån i det undersökta materialet tror vi kan vara att lånord till viss del översätts 

mindre, samt att många väljer det engelska ordet även då svenska alternativ ges. Detta syntes 

också i vår enkätundersökning då ord som mail och design valdes framför e-post och 

formgivning. Samtidigt finns det hela tiden en tendens att välja det ord som känns mest 

etablerat och i dessa fall kan ibland det engelska ordet få ge vika åt det svenska. Till exempel 

föredrog många av informanterna, dock främst lärare och flickor, dokusåpa framför reality- 

TV.  Bland såväl översättnings- som direktlån påträffades endast ett icke-etablerat lånord, 

sailortema. Detta ord valde vi att kategorisera som direktlån då förleden i orden är ett tydligt 

sådant. Ordet förekom inte i några av de ordböcker som användes i undersökningen, därav vår 

klassificering. Att inte fler icke-etablerade lånord påträffades finner vi inte särskilt 
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anmärkningsvärt, eftersom de flesta icke-etablerade lånorden används mer i tal- än 

skriftspråk. Detta indikerar att elever har en god förmåga att skilja tal- och skriftspråk åt då 

det gäller anglicismer.  

6.4 Slutsatser  

Den övergripande slutsatsen kring anglicismer och engelskt inflytande på svenskan är den att 

elever och lärare generellt har en positiv attityd till lånord. Det går dock att skönja en viss 

skillnad mellan pojkars, flickors och lärares attityder. Pojkarna utgör den grupp informanter 

som i många fall dels föredrar både användandet av engelska ord istället för svenska, dels 

anser att engelska borde vara modersmål i hela världen. Även om flickornas och lärarnas 

attityder gentemot engelska lånord är positiv ger de ändå mer återhållsamma svar än pojkarna. 

Varför pojkarna redovisar en sådan stark åsikt att engelska borde vara modersmål i världen, 

till skillnad från flickor och lärare, är svårt att ta reda på utan kompletterande intervjuer. 

Oavsett orsak går det dock att dra slutsatsen att pojkar är den grupp informanter som är allra 

mest positiva till engelskt inflytande i svenskan. Det går även att konstatera att ingen av 

informantgrupperna har en tydlig negativ attityd till lånord. Det finns dock informanter som i 

vissa enstaka frågor svarar mindre positivt gentemot engelskt inflytande, men helhetsbilden 

av enkätundersökningen ger ett samlat positivt intryck till anglicismer.  

Undersökningen av nationella prov, förekomsten av lånord samt vilken kategori de 

tillhör, visade att det främst fanns direktlån. Detta anser inte vi vara särskilt anmärkningsvärt, 

eftersom direktlån är den vanligaste inlåningstypen. I de nationella proven påträffades 

sammanlagt 15 olika moderna engelska lånord av 7636 undersökta ord, vilket man får se som 

en relativt liten del. Jämför man detta med tidigare forskning, till exempel Chrystal (1988) 

och Anderson (2001), visar även deras resultat att engelskt inflytandet på skriftspråket inte är 

så stort som många verkar tro.  

Trots elevernas positiva attityd till lånord visar vår undersökning att de ändå är 

medvetna om skillnaden mellan talat och skrivet språk. Elevinformanterna undviker alltså att 

använda allt för många lånord i skriftspråket. Något som påvisar elevers medvetenhet och 

inställning i denna fråga är bland annat elevcitatet: ”Jag störs inte alls av de engelska lånorden 

i svenskan. Detta gäller framförallt i tal. Jag skulle dock förmodligen reagera om man 

använder mycket engelska i skriven svenska.” Vår slutsats blir att attityderna till lånord är 

positiv medan frekvensen av desamma i de nationella proven är relativt låg. Eleverna har 

därmed en god förmåga att skilja tal- och skriftspråk åt när det gäller engelska lånord.  
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7. Avslutning och framtida forskning 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka engelsk påverkan i nationella prov samt vilken typ 

av lånord som var mest frekventa. Vidare ämnade undersökningen ta reda på elevers och 

lärares attityder till lånord. Genom arbetets gång har vi fått en inblick i skolan och dess 

aktörers inställning till lånord. Som blivande svensklärare är det intressant att få inblick i hur 

lärare arbetar med anglicismer och i vilken utsträckning elever använder sig av dem. Vår 

undersökning har dock visat att det engelska inflytandet inte är något som diskuteras 

nämnvärt. Detta tolkar vi som att man i skolvärlden inte anser att engelskan utgör ett hot mot 

det svenska språket. Det verkar även finnas en medvetenhet om skillnaden att uttrycka sig i 

tal- och skriftspråk, vilket också det indikerar att svenskan fortfarande står sig stark trots det 

ökande engelska inflytandet.  

 

Det hade varit intressant att också titta närmre på elevers och lärares attityder till engelsk 

språkpåverkan i övriga Norden. Eftersom vissa nordiska länder anses mer puristiska än andra 

hade det varit av intresse att göra en komparativ undersökning för att se om dessa 

föreställningar överrensstämmer. Vidare hade det även varit intressant att i framtiden göra en 

kompletterande undersökning i Sverige för att se om attityderna till anglicism i skolan har 

förändrats. Detta får dock av utrymmes- och tidsskäl anstå till en eventuell framtida 

forskningsuppgift. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Enkätfrågor om attityder till lånord 
 

Man….     
Kvinna…. 
Elev: årskurs och program….  Lärare, ämneskomb…. 

 
1. Hur många gånger tror du att du har talat, läst eller skrivit på engelska den 

senaste veckan? 
 

2. Inte alls 
3. En gång 
4. 2-4 gånger 
5. Nästan varje dag 
6. Flera gånger om dagen 
7. Vet ej 

 
2. I vilka sammanhang har du läst, skrivit eller talat engelska den senaste veckan? 

 
1. Skrivit engelska på arbetet/i skolan 
2. Talat engelska på arbetet/i skolan 
3. Läst böcker eller artiklar på engelska  
4. Skrivit engelska på fritiden 
5. Talat engelska på fritiden 
6. Vet ej 

 
Hur enig/oenig är du gällande dessa påståenden?  
  

3. Man använder allt för många engelska ord i svenskan idag. 
 

1. Helt enig 
2. Ganska enig 
3. Varken enig eller oenig 
4. Ganska oenig 
5. Helt oenig 
6. Vet ej 

 
4. Det bör skapas nya svenska ord som ersätter de engelska ord som vi får in i 

språket. 
 

1.  Helt enig 
      2.  Ganska enig 

3.  Varken enig eller oenig 
4.   Ganska oenig 
5. Helt oenig 
6. Vet ej 
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      5a. Vilket ord föredrar du att använda, ”mail” eller ”e-post”? 
 

1. mail (e-mail) 
2. e-post 
3. Använder båda 
4. Vet ej 

 
      5b. Vilket ord föredrar du att använda, ”bodyguard” eller ”livvakt”? 
 

1. bodyguard 
2. livvakt 
3. Använder båda 
4. Vet ej 

 
     5c. Vilket ord föredrar du att använda, ”design” eller ”formgivning”? 
 

1. design 
2. formgivning 
3. Använder båda 
4. Vet ej 
 

      6. Hur enig/oenig är du om följande påstående?  
      Det hade varit bäst om alla i världen hade engelska som modersmål. 
 

1. Helt enig 
2. Ganska enig 
3. Varken enig eller oenig 
4. Ganska oenig 
5. Helt oenig 
6. Vet ej 

 
7. Det kommer hela tiden nya ord från andra språk. De flesta kommer idag från 

engelska. Vet du om orden oftast översätts till svenska, till exempel musmatta, 
eller om de bevaras som importord, till exempel teamwork? 

 
de flesta översätts 
en stor del översätts 
50-50 
en mindre del översätts 
nästan inga översätts 
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8a. I några fall där det finns både ett svenskt ord och ett engelskt är det svenska 
ordet vanligast, till exempel bodybuilder – kroppsbyggare, reality-TV – dokusåpa. Hur 
enig är du med följande påstående: det svenska språket bör användas. 
 
1. Helt enig 
2. Ganska enig 
3. Varken enig eller oenig 
4. Ganska oenig 
5. Helt oenig 
6. Vet ej 
 
8b. I andra fall används det engelska ordet och det svenska ungefär lika ofta, till 
exempel säkerhetskopia - backup; airbag – krockkudde. Hur enig är du med följande 
påstående: det svenska ordet bör användas. 
 
1. Helt enig 
2. Ganska enig 
3. Varken enig eller oenig 
4. Ganska oenig 
5. Helt oenig 
6. Vet ej 
 
8c. Så finns det ordpar där det engelska ordet är det som används mest, till exempel 
work shop – arbetsseminarium; forward – anfallare. Hur enig är du med följande 
påstående: det svenska ordet bör användas. 
 
1. Helt enig 
2. Ganska enig 
3. Varken enig eller oenig 
4. Ganska oenig 
5. Helt oenig 
6. Vet ej 

 
 8d. Vilka ord använder du själv? 

 
De engelska 
 
De svenska 
 
I några fall de svenska och i andra de  
engelska beroende på vem jag talar med 
 
9. Har ni tänkt på något speciellt som inte framkommer av de övriga frågorna, alltså 
något som irriterat eller noterats överhuvudtaget i samband med ordimporten?  
Besvaras på baksidan!! 

 
 
 
 
 



  40 

Bilaga 2 
Enkätfrågor till lärare 

 
2. Svenska Akademins ordlista tillåter för en del ord från engelskan både svensk 

flertalsändelse med –ar och engelsk flertalsändelse med –s, till exempel forwardar – 
forwards. Blinkrar – blinkers och broilrar – broilers. 
 
Hur vill du generellt att engelska importord böjs? 
  
efter svenskt mönster 
efter engelskt mönster 
det beror på de enskilda orden  
 

3. Använder du själv engelska uttryck i ditt språk, till exempel of course och so 
what? 
 
mycket ofta 
ofta 
ibland 
sällan 
aldrig 
 

4. Hur ställer du dig generellt till att man försöker hålla språket rent från påverkan 
från andra språk (purism)? 
 
mycket positiv 
positiv 
negativ 
mycket negativ 
vet ej 
 

5. På vilket vis speglas din undervisning av din inställning till lånord? Motivera 
svaret! 
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6. Är engelskans inflytande i svenskan något som diskuteras i skolan (lärarlag, 
konferenser osv.)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Vad anser du vara de största fördelarna respektive nackdelarna med engelska 
lånord, utryck och fraser i svenska språket? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


