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Sammandrag 
Engelskans påverkan på svenskan diskuteras ofta och väcker reaktioner hos många. Idag lånar 

vi in engelska ord och uttryck i större omfattning än någonsin förr. Syftet med denna uppsats 

är att undersöka svenskars acceptans av nyare anglicismer i svenskan. Undersökningens fokus 

ligger på konstruktions- och betydelselån snarare än på direkta lånord. Dessutom undersöks 

svenskars attityder till språksituationen i Sverige idag. Undersökningens material består av 15 

anglicismer. Acceptansen av dessa har kontrollerats genom en enkätundersökning. Resultatet 

visar bland annat att betydelselån accepteras i högre grad än konstruktionslån och att yngre i 

högre grad accepterar anglicismer än äldre, vilket stämmer överens med tidigare forskning. 

Resultaten visar också att engelskans ställning i Sverige är stark och att informanterna inte ser 

domänförluster som ett problem. Slutsatsen är att vissa anglicismer i princip är helt accepterade 

i svenskan idag, att graden av etablering och graden av acceptans av ett uttryck påverkar 

varandra och att svenskar inte är oroliga för engelskans påverkan på det svenska språket.  

 

 

Nyckelord: anglicism, engelska, lånord, diglossi, domänförlust, attityder  
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1 Inledning 
Att engelskan har en stor inverkan på det svenska språket idag är ett faktum. Det förekommer 

dock delade meningar, både bland gemene man och bland språkvetare, om huruvida denna 

påverkan är något att oroa sig för eller om den är en del av en naturlig utveckling som berikar 

vårt språk. Att frågan är högaktuell råder det inga tvivel om. Exempelvis antog ett svenskt 

politiskt parti så sent som i oktober 2016 en motion om att begränsa mängden utländska lånord 

i svenskan. 

När man diskuterar hur engelskan påverkar svenskan talar man ofta om anglicismer. 

Anglicismer är ”typiskt engelska uttryck som förekommer i ett annat språk”, enligt SAOL:s 

definition (2006). Det man oroar sig för är att det stora bruket av engelska lånord i 

förlängningen ska komma att leda till ett tillstånd av diglossi, tvåspråkighet, eller ännu värre – 

svenskans död. Historiskt sett har dock svenskan i omgångar lånat in stora delar av ordförrådet 

från ett flertal andra språk, exempelvis latin, lågtyska och franska, och många språkvetare 

menar därför att engelskans påverkan på dagens svenska inte är något att bekymra sig för. Andra 

påpekar att engelskans påverkan är annorlunda, och att vi aldrig sett en sådan massiv inlåning 

som vi gör idag. Man menar att med engelskans status och spridning i det svenska samhället 

vore det märkligt om vi inte kommer att se en djupgående förändring av det svenska språket i 

framtiden (Lainio, 2013:303). 

Engelskans allt starkare ställning i det svenska samhället var också en av orsakerna till att 

en offentlig utredning tillsattes och att regeringen år 2005 presenterade propositionen Bästa 

språket, vilket ledde till att Sverige fick en ny språklag år 2009. I propositionen presenteras 

bland annat förslag på hur svenskans ställning i förhållande till engelskan ska stärkas. 

Man kan alltså konstatera att frågan om språkens ställning i Sverige är högst aktuell och 

engagerar många. Det är omöjligt att med säkerhet säga något om hur den svenska 

språksituationen kommer att se ut i framtiden. Många gånger har man konstaterat att språkets 

utveckling ytterst beror på hur det faktiska språkbruket ser ut. Därför avser denna undersökning 

att studera hur svenskar ställer sig till nyare anglicismer, och i hur hög grad dessa accepteras 

som svenska konstruktioner, då detta borde säga något om hur språket är på väg att utvecklas.    

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars acceptans av ett antal moderna anglicismer 

i det svenska språket. Fokus ligger på konstruktionslån som för en anledning (från engelskans 

for a reason) och på betydelselån, där svenska ord fått en ny betydelse under engelsk påverkan: 
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spendera tid, en kollektion av filmer, snarare än på direkta lånord för nya företeelser. 

Anledningen till att dessa kategorier av lån valts ut är att många språkvetare är överens om att 

det framför allt är konstruktionslån som kan leda till djupare förändringar i den svenska 

grammatiken, medan direktlån snarare berikar vårt ordförråd. Förhoppningen är att 

undersökningen ska ge en fingervisning om vart det svenska språket är på väg. En hypotes är 

att de anglicismer som accepteras av en stor del av svenskarna redan är, eller så småningom 

kan komma att bli, en naturlig del av det svenska språket. 
Undersökningen har genomförts i form av en enkät där informanterna har fått ta ställning till 

om ett antal meningar är acceptabla eller inte. I enkätens avslutande del har informanterna också 

fått svara på ett antal attitydfrågor om språksituationen i Sverige idag. 

Följande frågeställningar utgör undersökningens utgångspunkter: 

•   Finns det anglicismer som av informanterna accepteras helt som svenska 

konstruktioner? 

•   Accepteras någon typ av lån i högre grad än andra? 

•   Vad har informanterna för attityder till språksituationen i Sverige idag? 

•   Har utomspråkliga variabler som ålder och kön någon betydelse för acceptansen och 

attityderna? 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en presentation av hur språksituationen i Sverige ser ut idag. Här presenteras 

också olika typer av lån och argument för vad som är korrekt kontra icke-korrekt språk, en fråga 

som är central för undersökningen. Därefter följer en översikt över tidigare forskning i ämnet. 

 

2.1 Språksituationen i Sverige 
Svenskan har i alla tider påverkats av andra språk, främst av latin, lågtyska, franska och 

engelska. Lågtyskans inverkan på det svenska språket under den senare delen av medeltiden 

var oerhört omfattande, och att svenskan överhuvudtaget överlevde som ett eget språk hade 

främst politiska orsaker (Pettersson, 2005). Sedan andra världskriget har engelskan varit helt 

dominerande, både som världsspråk och som långivare till svenskan (Josephson, 2005:69). 

Svenskan har dock påverkats av engelskan mycket längre än så, om än i betydligt mindre 

omfattning. Engelskans påverkan på svenskan idag är dock betydligt större än de andra 

språkens, möjligen med undantag för lågtyskans inflytande under medeltiden (Lainio, 

2013:302–303). 

Språk förändras ständigt, framför allt när de kommer i kontakt med varandra (Lainio, 2013). 

Engelskans påverkan på svenskan kommer delvis tillsammans med en massiv kulturell import; 

vi ser filmer och lyssnar på musik på engelska, och möter därför språket i många situationer i 

det vardagliga livet. Det har gjort det allt mer nödvändigt att kunna förstå och tala språket. 

Engelskan fungerar idag i en stor del av världen som lingua franca, ett språk som används när 

människor med olika modersmål behöver kommunicera med varandra. Vidare menar Lainio att 

engelskan har hög prestige i Sverige idag, och att detta i kombination med ett omfattande bruk 

kan påverka svenskan i sådan grad att det leder till förändringar i språkets grundläggande 

struktur. Olika typer av lån och transfer från engelskan på flera språkliga nivåer kan ge 

djupgående effekter på svenskan. Om språkbrukarna uppfattar att de talar svenska trots massiva 

inlån av engelska drag, kommer språkförändringarna antagligen inte att ses som drastiska, även 

om svenskan påverkas på flera olika nivåer. Omfattande inlån av främmandespråksdrag kan 

enligt Lainio (2013) vara ett första steg mot språkbyte, men behöver inte nödvändigtvis vara 

det. 

I dagens Sverige finns en hierarki mellan olika språk, där engelskan och svenskan har högst 

status. Efter dem kommer några av de stora europeiska språken och möjligen också de nordiska 

grannspråken. Längst ner i hierarkin kommer alla övriga språk, även om denna kategori också 

är skiktad. Exempelvis har de officiella minoritetsspråken en högre ställning än andra små, 
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utomeuropeiska minoritetsspråk. Hierarkin beror ytterst på språkens olika värde i det svenska 

samhället (Josephson, 2005:128). Ett skäl till engelskans höga status är att språket är 

obligatoriskt genom hela grundskolan. Engelska fungerar också som arbetsspråk i många 

internationella företag, medan utomeuropeiska minoritetsspråk inte har någon hävd eller ens 

särskilt många talare i Sverige. Därigenom fungerar de inte heller som effektiva 

kommunikationsmedel i det svenska samhället. Man bör dock notera att hierarkin kan förändras 

och att den också kan variera inom olika grupper (Josephson, 2005). Man kan exempelvis 

mycket väl tänka sig att andra stora språk som arabiska eller kinesiska skulle få förhöjd status 

i det svenska samhället om dessa språk erbjöds som tredjespråk till alla grundskoleelever. 

Det språkliga landskapet har också på senare tid förändrats i Sverige, något som framför allt 

beror på att engelskan fått en allt starkare ställning både i Sverige och i resten av världen 

(Melander, 2013:328–329). Engelskans höga status ledde till att regeringen i början på 2000-

talet tillsatte en kommitté som skulle utreda den språkliga situationen i dagens Sverige och 

lägga fram ett handlingsprogram för det svenska språket. Utredningen resulterade i att Sverige 

år 2009 fick en ny språklag, vars syfte är att fastställa vilken position svenskan har i förhållande 

till andra språk i Sverige, samt att värna om svenskan och den språkliga mångfalden (SFS, 

2009:600). 

Språklagen har fyra övergripande mål, av vilka två har med engelskans påverkan på 

svenskan att göra. Det första målet är att svenska ska vara huvudspråk i Sverige. Det innebär 

att svenskan ska vara samhällets gemensamma språk, samtidigt som beteckningen 

”huvudspråk” betonar att svenskan inte är det enda språket i dagens Sverige. Alla som är bosatta 

i Sverige ska ha tillgång till och få möjlighet att lära sig det gemensamma språket, svenskan. 

Det andra målet är att svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk, vilket innebär 

att det ska gå att använda inom alla områden och att myndigheter alltid ska använda svenska i 

de fall det är möjligt (SFS, 2009:600). 

I dagens Sverige finns det dock en del som tyder på att svenskan inte längre är ett komplett 

och samhällsbärande språk. När ett språk inte längre används inom ett område slutar det också 

att utvecklas inom det, vilket i förlängningen leder till att man inte längre kan använda språket 

i vissa situationer. När man förlorar ett användningsområde för ett språk på det här sättet har 

det skett en så kallad domänförlust. I och med internationalisering och globalisering har 

engelskan börjat användas i allt fler domäner, och särskilt hotade är vissa forskningsområden 

och andra domäner inom högre utbildning där man helt gått över till engelska (Melander, 

2013:330-331). Också stora delar av arbetslivet är idag anglifierade (Josephson, 2005). 



 9 

Förlorar svenskan domäner som till exempel högre utbildning och forskning till förmån för 

engelskan kan det leda till ett tillstånd av diglossi. Diglossi innebär tvåspråkighet på 

samhällsnivå, där olika språk används i olika sammanhang, ofta med olika status för de olika 

språken. Risken med diglossi är att det kan skapa större klyftor mellan olika samhällsgrupper, 

där svenska talas av allmänheten och engelska av en högutbildad elit. Ett tillstånd av diglossi 

är inte förenligt med Språklagens mål om lika möjligheter för alla att tillägna sig språken, och 

utgör därför ett problem. 

 

2.2 Olika typer av lån 
Lånord brukar delas upp i tre olika kategorier: direktlån, betydelselån och konstruktionslån. 

Direktlån är vanligast och innebär att vi lånar in utländska uttryck med eller utan anpassning 

till det svenska språksystemet. Ofta är direktlån uttryck för nya föremål eller företeelser, som 

mejl/mail och charter, och fyller därför luckor i språket. När direktlånen anpassas till svenskan 

kan det dock leda till att olika regler krockar, till exempel uttalsregler som krockar med 

stavningsregler, vilket gör att det blir tydligt att lånorden är främmande. I dag är det vanligare 

med direkta lån än med anpassade lån, något som kan antas bero på att vi oftare ser orden i 

deras ursprungliga form till följd av ökad internationalisering (Stålhammar, 2010:24). 

Direktlånen anses inte utgöra något direkt hot mot det svenska språket, utan bidrar snarare till 

ett utökat ordförråd och nya uttrycksresurser (Josephson, 2005:73).  

Betydelselån innebär att svenska ord får en ny betydelse som lånas från ett annat språk. Hit 

hör uttryck som ta plats i betydelsen ’äga rum’, från engelskans take place. Kring denna typ av 

lån råder större oenighet vad gäller deras påverkan på svenskan. Josephson (2005:72) menar att 

betydelseförskjutningen sällan är drastisk, och därför inte medför några förståelsesvårigheter. 

Av den anledningen är det tänkbart att den inlånade betydelsen kommer att vara korrekt i 

framtiden, även om det låter märkligt idag. Stålhammar (2010:224) anser att lånen är mer 

problematiska och att det kan leda till missförstånd och irritation då ett enskilt ord plötsligt får 

flera olika betydelser.  

Konstruktionslån har, enligt Stålhammar (2010:224), en ännu större påverkan på språket och 

kan ändra svenskans grammatik. Konstruktionslån sträcker sig över fler än ett ord, exempelvis 

när prepositioner byts ut i fasta uttryck. Det gäller till exempel när konstruktioner som 

intresserad av blir intresserad i, från engelskans interested in. Det kan också handla om fasta 

uttryck som helt byts ut mot en direkt översättning av en engelsk motsvarighet, som när det 

svenska om och om igen blir igen och igen, från det engelska uttrycket again and again. Denna 
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typ av lån riskerar enligt Stålhammar (2010) att utarma det svenska språket, genom att leda till 

att vi förlorar äldre svenska ord och uttryck. Det kan också leda till språkskillnader mellan 

generationer, då det ofta är yngre svenskar som använder sig av den här typen av lån. 

Forskning har visat att direktlån och betydelselån är lättast att acceptera av de tre 

kategorierna, och att enstaka ord accepteras i högre grad än hela fraser. Man har också kunnat 

se att yngre i högre grad än äldre accepterar alla former av lån (Ljung 1988:105, citerad i 

Nyström Höög 2005:34). 

 

2.3 Språklig korrekthet 
I Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden, 2005:8–10) diskuteras hur individens 

grammatik och kollektivets grammatik både hänger ihop och skiljer sig från varandra. Varje 

enskild individ har en inre grammatik som mestadels tar sig uttryck genom vad vi kallar 

språkkänsla, en känsla för vad som är språkligt rätt eller fel. Den individuella grammatiken är 

dock också social, och fungerar eftersom andra människor har ungefär samma uppfattning om 

vad som är rätt eller fel. Språket som kommunikationsmedel kan bara användas i och med att 

det finns normer och konventioner för hur den gemensamma grammatiken och ordförrådet ska 

se ut. Konflikter kan uppstå när någon anser att någon annan bryter mot en gemensam 

konvention om sådant som stavning, grammatik eller användning. 

Men vad händer när en stor grupp börjar bryta mot de gemensamma reglerna? Vem 

bestämmer egentligen vad som är rätt och fel? Parkvall (2009:60–67) diskuterar olika argument 

för vad som är korrekt kontra icke-korrekt språk. Ska vi låta språkexperter bestämma vad som 

är rätt och fel? Är det som är ursprungligt mer rätt än språkliga innovationer? Eller är det 

majoriteten som avgör vad som är korrekt? På Institutet för språk och folkminnens hemsida 

(2016) är man tydlig med att det är språkbrukarna som bestämmer över språket. Innan ord tas 

in eller försvinner från Svenska Akademiens ordlista har de kontrollerats via 

frekvensmätningar. Språkbrukarna accepterar orden genom att använda dem. Enligt 

Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden, 2005:21) är det ytterst ”den samlade sociala 

acceptansen hos språkbrukarna som styr vad som är korrekt”. 

Man kan också tänka sig att ett bra språk är ett språk som fungerar väl. Josephson (2005:178 

f.) konstaterar att om ett uttryck går att använda på olika sätt utan att det stör förståelsen kan 

det knappast sägas vara ett riktigt problem. Melander (2013:341–343) menar att ett språkfel 

sällan är helt fel, utan kan vara rätt utifrån olika principer. Frågan om vad som är rätt och fel är 

alltså inte helt enkel att svara på, utan kan tacklas utifrån olika perspektiv. 
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2.4 Tidigare forskning 
Engelskans påverkan på svenskan och människors inställning till denna påverkan har 

undersökts flera gånger. Ett av de mest omfattande projekten initierades av Nordiska språkrådet 

år 2000. Projektet kallades Moderne importord i språka i Norden, hädanefter MIN-projektet, 

och avsåg att jämföra attityder till och bruket av moderna lånord i de nordiska språken. 

Studierna genomfördes i Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, svensktalande Finland 

och finsktalande Finland. Projektet bestod av tre delar: en enkätundersökning, en 

intervjuundersökning och ett matched guise-test (Nyström Höög, 2005:13). Nedan redogörs för 

de svenska resultaten av enkät- och intervjudelen. 

Olle Hammermo (2006) genomförde den svenska enkätundersökningen. Resultaten visade 

att svenskarna var ganska eniga om att det används för mycket engelska lånord i svenskan idag, 

men att de inte var lika överens när det kom till frågan om det borde skapas svenska ersättnings-

ord istället. Nära hälften av informanterna var negativt inställda till att använda engelska som 

arbetsspråk i Sverige, men ungefär en femtedel svarade neutralt på frågan, vilket Hammermo 

betonar är en betydande andel. 

Olika utomspråkliga variabler som kön, ålder, utbildningsnivå och inkomst efterfrågades 

också. Det visade sig att män var något mer positiva till engelska som världsomspännande 

modersmål, och att de använde något mer engelska än kvinnor. I övrigt verkade variabeln kön 

inte påverka svenskarnas värderingar i någon vidare omfattning. Ålder som variabel gav desto 

större utslag. Yngre hade i större utsträckning än äldre använt sig av engelska den senaste 

veckan, och den yngsta gruppen skiljde också ut sig genom att inte instämma i frågan om att 

man använder för mycket engelska ord i svenskan idag. Nära hälften av de yngsta informanterna 

instämde inte i detta påstående, medan drygt 60% av de äldsta gjorde det. Yngre var också i 

högre grad negativa till att skapa svenska ersättningsord för de engelska importorden 

(Hammermo, 2006:121–123). 

Också variabeln hushållsinkomst hade betydelse för resultatet. De högre inkomstgrupperna 

var mer positiva till engelska ord och mer negativa till svenska ersättningsord än den lägre 

inkomstgruppen. De med högre inkomst använde också engelska i större utsträckning. 

Liknande resultat visade variabeln utbildning: ju längre utbildning man hade, desto mer 

engelska tycktes man använda. Informanterna med längre utbildning var också mer positivt 

inställda till engelska ord än de med kortare utbildning (2006:126–130). Hammermo 



 12 

konstaterar i sitt slutord att den viktigaste variabeln när det gäller attityder till engelska 

importord verkar vara ålder, medan den minst viktiga är kön (2006:140). 

Den svenska intervjudelen i MIN-projektet genomfördes av Catharina Nyström Höög 

(2005). Inledningsvis innehöll intervjuerna samma frågor som enkätundersökningen. Avsikten 

var att kunna jämföra de båda undersökningarna, för att se om svaren från intervjudelen var 

representativa för resten av informanterna, samtidigt som man hoppades att intervjusvaren 

skulle ge en djupare förståelse för vad som låg bakom de angivna enkätsvaren. 

I intervjuundersökningen uppgav en majoritet av informanterna att de ansåg att man 

använder för många engelska ord i svenskan idag. En majoritet tyckte också att man borde 

använda svenska ersättningsord hellre än engelska importord. Det visade sig dock att många av 

informanterna hellre använder sig av det engelska ordet trots att det finns ett etablerat svenskt 

ersättningsord, ofta av praktiska skäl. De svenska orden uppfattas som långa och otympliga, 

och funktionalitet väljs alltså framför ideologiska ställningstaganden (Nyström Höög 

2005:101). 

Nyström Höög kommer fram till att informanterna saknar en tydlig hållning till importord. 

De resonerar sig snarare fram till olika åsikter, som både är inkonsekventa och påverkas av hur 

frågorna ställs och hur diskussionen förs. Informanternas attityder till enskilda lånord grundar 

sig också i hur etablerade de redan är i språket. Etablerade ord som design accepteras i sin icke-

försvenskade form, medan oetablerade ord som bodyguard inte gör det (2005:166–167). 

Intervjuundersökningen bekräftar också engelskans starka ställning i Sverige. Informanterna 

håller i hög grad med om att engelskan är ett viktigt språk, inte bara i Sverige utan också i resten 

av världen. Informanterna anser inte att engelskan hotar svenskans ställning, och Nyström Höög 

menar att de i högre grad lägger märke till importord än domänförlusterna till engelska. Hon 

uttrycker också en oro för resultatet, då domänförluster är en starkare indikation på ett pågående 

språkbyte (Hyltenstam 1996:14, citerad i Nyström Höög 2005:174). 

En annan stor undersökning som bland annat behandlar svenskars attityder till engelsk 

språkpåverkan är Maria Wingstedts doktorsavhandling från 1998. Avhandlingen byggde på 331 

enkätsvar från slumpmässigt utvalda informanter (1998:176). Undersökningen behandlade 

många språkrelaterade frågor. Här redogörs för de delar som är relevanta för denna 

undersökning. 

En del av undersökningen bestod av värderingsfrågor angående ett antal specifika lånord, 

där informanterna dels skulle fylla i vilka de ansåg var godtagbara och dels uppge om de inte 

förstod orden. Resultaten visade att det fanns ett samband mellan graden av förståelse och 

faktorer som genre och hur etablerat ordet redan är i svenskan. Nyare lån och genrespecifika 



 13 

ord markerades oftare som svåra att förstå. Också graden av acceptans korrelerade med 

förståelsen, då de ord som accepterades av flest också var de ord som få informanter hade 

markerat som oförståeliga (1998:256 f.). 

En annan del av undersökningen bestod av mer generella påståenden om språkkontakt. Där 

visade informanterna något splittrade åsikter. Å ena sidan instämde två tredjedelar av 

informanterna i påståendena att det finns för många lånord i svenskan och att det är viktigt att 

svenskan hålls ”så ren som möjligt” från utländska ord. Undersökningen visade också att 60,9% 

tycker att svenskan håller på att förändras till det sämre. Å andra sidan ansåg drygt hälften att 

lånord berikar det svenska språket. Drygt 75% trodde inte att svenskan skulle dö ut inom hundra 

år och nära 99% tyckte att det vore synd om svenskan försvann. På påståendet att det vore bäst 

om alla i världen talade samma modersmål tog 70% avstånd , och ännu fler tog avstånd från att 

engelskan i så fall vore det bästa alternativet. En stor andel, 72%, av informanterna ansåg att 

ett land berikas av att många språk talas där. Bara 18% instämde helt i påståendet att engelska 

används för mycket i Sverige, även om 40% instämde i någon mån (Wingstedt, 1998:253–272). 

Också i en bilaga till rapporten Mål i mun presenteras liknande resultat från en undersökning 

utförd av Pia Nygård år 2001. Via en telefonenkät kontaktades 1000 personer som fick svara 

på frågor rörande språkattityder. Därefter intervjuades tio personer utifrån enkäten för att få 

fördjupade kunskaper om vad som låg bakom deras svar. Undersökningen visade bland annat 

att nära två tredjedelar av informanterna inte instämde i påståendet att man använder för mycket 

engelska i Sverige. Yngre personer instämde i lägre grad än äldre. I intervjuerna uttrycktes att 

informanterna ansåg det som naturligt att engelskan användes inom vissa delar av näringslivet 

och inom forskningen, framför allt för att kunna delta i internationella sammanhang. Flera 

informanter menade också att engelskan i framtiden kommer att ta över allt mer, men åsikterna 

gick isär om denna utveckling var positiv eller negativ (Nygård, 2002). 
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3 Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs undersökningens metod och material. Först presenteras de anglicismer 

som valts ut till undersökningen. Därefter följer en beskrivning av enkäten och informanterna 

som besvarat den. 

 

3.1 Anglicismerna 
Materialet för enkätundersökningen består av 15 anglicismer. Begreppet anglicism är något 

omdiskuterat, men i denna undersökning används SAOL:s definition av anglicismer som 

”typiskt engelska uttryck som förekommer i ett annat språk” (2006). Anglicismerna har samlats 

in på olika sätt. En majoritet av uttrycken är hämtade från människors naturliga tal i olika radio- 

och poddradioprogram, till exempel Verkligheten i P3 och podcasten Paranormalia. Övriga har 

samlats in via sociala medier, framför allt genom olika diskussionsforum där folk beklagat sig 

över engelska uttryck som används i svenskan. 

Här presenteras de anglicismer som valts ut till undersökningen, med beskrivningar av vad 

de betyder, vad som skiljer dem från de ursprungliga svenska konstruktionerna och, i de fall 

det är möjligt, hur deras utveckling i det svenska språket ser ut. Anglicismerna redovisas i 

samma ordning som de presenterades i enkäten. 

 

Spendera 

För ett tiotal år sedan kunde vi bara spendera pengar, men på senare tid har det blivit allt 

vanligare att vi också spenderar tid. År 2006 lades betydelsen till i den trettonde upplagan av 

SAOL. Betydelsen är lånad från engelskan, där man både kan spend money och spend time. 

Tidigare kunde spendera användas i kombination med tidsuttryck även i svenskan, men den 

betydelsen har fallit bort för att nu återvända (Grünbaum, 2005). Enligt Korp har ordet ökat 

kraftigt i användning under 2000-talet, och är idag vanligare i kombination med tidsuttryck än 

med uttryck för konsumtion. 

 

Möta upp 

Uttrycket möta upp har funnits i svenskan sedan 1901, men då som icke-transitivt partikelverb 

med betydelsen ”infinna sig till sammankomst” (NE, 2016). På senare tid har uttrycket lånats 

in från engelskans meet up with, men på svenska oftast utan prepositionen med. Istället följs 

konstruktionen av ett direkt objekt, som i frasen möta upp honom. Uttrycket har en markant 

kurva i Korps trenddiagram och ökar väldigt snabbt under andra hälften av 00-talet. 
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Ta plats 

Enligt Språktidningen (2016) pågår en förändring i svenskan där uttrycket ta plats numera 

används i betydelsen ’äga rum’. Det rör sig om ett direkt översättningslån från engelskans take 

place. Uttrycket har blivit vanligare under 2010-talet, och verkar öka stadigt. 

 

För en anledning 

För en anledning är ett direktöversatt konstruktionslån från engelskans for a reason. Samma 

betydelse återfinns också i den något mer accepterade formen av en anledning, som dock också 

är en ny anglicism som enligt Korp dyker upp först i mitten av 90-talet. Konstruktionen med av 

går att finna i korpusen tidigare, men då i en något annorlunda betydelse och med betoning på 

en, som i jag gör det bara av en anledning. Konstruktionen med för har enligt Korp lånats in 

under tidigt 2000-tal, och ökat stadigt sedan dess, framför allt de senaste åren.  

 

Kollektion 

Enligt NE (2016) är en kollektion antingen en ”samling av värdefulla föremål” eller ”en 

uppsättning nyskapade kläder för visningsändamål”. Också en sökning i Korp visar att 

kollektion i kombination med ett substantiv genererar mest träffar som har med kläder att göra. 

Det finns dock också en del exempel på den inlånade betydelsen som undersöks här, då 

kollektion används som synonym till samling av vilken typ av föremål som helst, vilket är en 

direkt översättning från engelskans collection. I Korp finns exempel som kollektion av 

individer, kollektion av råd vid graviditet och kollektion av anteckningar. Trenddiagrammet i 

Korp visar på en mycket kraftig ökning av uttrycket runt år 2010, vilket tyder på att det är en 

mycket ny anglicism. 

 

För exempel 

För exempel är ett konstruktionslån som gör att prepositionen till i det svenska uttrycket till 

exempel byts ut mot för, från engelskans for example. Det är dock värt att notera att det på både 

norska och danska heter for eksempel, och att uttrycket alltså kan ha kommit in i det svenska 

språket via något av grannspråken snarare än via engelskan. Uttrycket återfinns i Korp redan i 

30-talstexter och hela vägen fram till 2000-talet, men då inte i den inlånade betydelsen utan 

snarare i meningar som se tabell 2 för exempel på detta. Uttrycket med den inlånade 

prepositionen blir vanligare från tidigt 2000-tal. 
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För din information 

För din information är ett direktöversatt lån från engelskans for your information. Det första 

belägget i Korp är från år 2000, och uttrycket ökar något från år 2008. 

 

För en stund 

För en stund är ett konstruktionslån från engelskans for a while, där man på svenska vanligen 

skulle slopa prepositionen, som i jag stannade upp en stund innan jag fortsatte. Uttrycket blir 

vanligare under andra hälften av 90-talet och ökar markant från mitten av 00-talet enligt Korp. 

 

Göra skillnad 

Göra skillnad utan efterföljande prepositionsfras är en ny anglicism, från engelskans make a 

difference. Tidigare har det använts i uttryck som att göra skillnad på folk och folk. Enligt 

Strömquist (2011:271) har dock uttrycket kunnat användas i nekande form ända sedan tidigt 

1800-tal, som i exemplet det gör ingen skillnad. Hon anar att det kan ha bidragit till att uttrycket 

accepteras av många.  Konstruktionen utan efterföljande prepositionsfras har en stigande kurva 

i Korps trenddiagram under hela 2000-talet, men tar fart ordentligt runt år 2007. 

 

Över tiden 

Över tid(en) är en direktöversättning av engelskans over time, i konstruktioner där man på 

svenska vanligtvis sagt med tiden. Uttrycket återfinns enligt Korp redan på 1920-talet, men blir 

vanligare på 70-talet och ökar sedan snabbt både på 90-talet och efter 2007. 

 

Få det över med 

Att få det över med är ett direktlån från engelskans get it over with. Uttrycket motsvarar 

svenskans få det överstökat. Uttrycket genererar endast fyra träffar i Korp. Träffarna är från år 

2006, 2008, 2010 och 2011. 

 

Objektslöst lämna 

Att använda ordet lämna utan objekt är ett konstruktionslån från engelskans leave. På svenska 

är lämna ett transitivt verb, medan det på engelska fungerar som både transitivt och icke-

transitivt (Strömquist, 2011:272). Den överförda, icke-transitiva betydelsen används allt oftare 

på svenska, i meningar som ”Han lämnar i helikopter”. 
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Erkänna till 

Erkänna till är ett konstruktionslån från engelskans confess to. Den ursprungliga svenska 

formen är att erkänna brottet, utan prepositionen till, medan det på engelska heter to confess to 

the crime. Det första belägget i Korp är från 2004, och användningen ökar under 00- och 10-

talet.  

 

Den senaste teknologin 

Betydelselån från engelskans technology, som på svenska betyder antingen teknik eller 

teknologi. Terminologicentrum (TNC, 2009) beskriver skillnaden så här: ”Kortfattat 

handlar teknologi om läran om hur man utnyttjar egenskaperna hos materia och energi för visst 

ändamål; teknik handlar mer om tillämpningarna för hur man utnyttjar egenskaperna hos 

materia och energi.” De menar dock att betydelserna numera har gått in i varandra under 

engelskt inflytande. Uttrycket verkar ha blivit vanligare sedan tidigt 2000-tal, och användnings-

frekvensen ligger på en jämn nivå sedan dess enligt Korp. TNC (2009) skriver dock att de 

regelbundet fått utreda frågan ända sedan 1940-talet.  

 

Engelskt artikelbruk: Bli en läkare 

Engelskt artikelbruk är en typ av konstruktionslån och förekommer i meningar som ”Min pappa 

är en läkare”. Svenskan har normalt inte artikel här (Stålhammar, 2010). Det finns inga belägg 

i Korp innan år 2004, men konstruktionens användningsfrekvens är stadig på en högre nivå 

sedan 2008.  

 

Flera kriterier har tagits hänsyn till vid valet av anglicismer. Det viktigaste kriteriet har varit att 

säkerställa att anglicismerna är mer eller mindre etablerade i svenskan, och inte formuleringar 

yttrade av en ensam person vid ett enstaka tillfälle. För att kontrollera detta har samtliga 

anglicismer som valts ut till undersökningen också slagits upp i Språkbankens korpus Korp1,2. 

Att välja uttryck med olika grad av förekomst har varit ett medvetet val. En hypotes är att fler 

informanter kommer att reagera negativt på en anglicism med få träffar än på en med många, 

                                                
1 Korp är ett svenskt textkorpusverktyg utvecklat av Språkbanken, en forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs 

universitet.  
2 I Korp har korpusarna ”Finlandssvenska texter” valts bort eftersom finlandssvenska och sverigesvenska skiljer sig åt på vissa punkter. De 

finlandssvenska texterna ansågs därför kunna inverka missvisande på resultatet, då denna undersöknings syfte är att studera sverigesvenska 

förhållanden. 

 



 18 

då antalet träffar i korpusen bör säga något om hur etablerat uttrycket är i svenskan. Mängden 

träffar i Korp varierar kraftigt mellan de olika uttrycken, vilket redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Anglicismernas träffantal i Korp 

Anglicism Antal träffar i Korp 

spendera 270 997 

möta upp 20 022 

göra skillnad 18 599 

för en stund (utan efterföljande sen, sedan) 18 564 

för exempel 2099 

för en anledning  1 400 

för din information 766 

kollektion av (substantiv) 341 

(kommer att) ta plats 214 

(den senaste) teknologin 170 

erkänna till (substantiv) 59 

(vill bli) en (substantiv) 19 

få det över med 4 (5) 

över tiden - 

lämna - 

 

Ur tabell 1 går att utläsa att den anglicism som får minst antal träffar är få det över med, som 

endast genererar 4 träffar, medan den med flest träffar är spendera med 270 997 träffar. I de 

fall då anglicismens träffantal redovisas med ett streck har det av olika anledningar inte gått att 

bestämma korrekt antal träffar. Det rör sig bland annat om vid betydelselån där programmet 

inte kan separera den ursprungliga svenska betydelsen från den inlånade. 

Funktionen ”Trenddiagram” i Korp har också, i de fall det varit möjligt, använts för att 

studera uttryckens användningsutveckling över tid, med syfte att kontrollera att anglicismen 

faktiskt är ny i det svenska språket. I vissa fall har det inte varit möjligt att använda funktionen 

då det inte gått att skilja ut anglicismerna från äldre svenska konstruktioner. Detta gäller främst 

betydelselån som ta plats, där korpusprogrammet inte kan separera den nya, inlånade 

betydelsen (’äga rum’, från engelskans take place) från den ursprungliga svenska (att ta plats i 
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fysisk bemärkelse). I dessa fall har jag på olika sätt försökt att skilja betydelserna från varandra, 

genom att till exempel förlänga konstruktionen till kommer att ta plats. 

Ett annat kriterium vid valet av anglicismer var att det skulle röra sig om olika typer av lån. 

Undersökningens fokus ligger på konstruktionslån och betydelselån, som beskrivits i avsnitt 

2.2. 

 

3.2 Konstruktion av enkät 
För att undersöka informanternas acceptans av de valda anglicismerna har en enkät konstruerats 

(se bilaga 1). Enkäter är en välbeprövad metod för att samla in större material att analysera 

kvantitativt. Nackdelen med enkäter är att de inte ger en djupare förståelse för varför 

informanterna svarat som de gjort, utan endast ger ytliga svar. En fördel är dock att man på kort 

tid kan samla in många svar, vilket passade den här undersökningens syfte. Ytterligare ett 

argument för att använda en enkätundersökning som metod är att det varit den vanligaste 

metoden att använda i tidigare forskning i ämnet. 

Enkäten konstruerades med hjälp av enkätverktyget Google Formulär. Enkäten hade två 

delar, en acceptansundersökning och en attitydundersökning. Den första delen bestod av 

konstruerade meningar där anglicismerna ingick, blandade med ett antal meningar utan 

anglicismer. Majoriteten av de meningar som innehöll anglicismer hämtades från Korp. Vissa 

justerades en aning för att fungera bättre i enkäten, till exempel genom att kortas ned eller 

formuleras mindre talspråkligt för att undvika att informanterna reagerade på något annat än 

anglicismerna i meningarna. Informanterna fick ta ställning till varje enskild mening, genom 

att avgöra om de anser att meningen går att säga på svenska utan att det låter konstigt på något 

sätt. Jag valde att inte förklara närmare vad informanterna skulle räkna som rätt och fel i 

acceptansdelen, för att de själva skulle få avgöra detta utifrån sina egna värderingar och 

principer. Syftet med den här delen var endast att undersöka informanternas spontana reaktioner 

till ett antal uttryck. Därför gavs endast svarsalternativen ”Ja” och ”Nej, låter konstigt”. Jag lät 

bli att ge informanterna möjligheten att svara något neutralt som ”Jag vet inte” för att inte 

riskera att få ett väldigt intetsägande resultat i den här delen. Vissa informanter har uttryckt en 

önskan att det skulle ha funnits en öppen fråga efter varje anglicism för att de skulle få möjlighet 

att förklara sina tankar. Detta hade gett undersökningen en mer kvalitativ inriktning vilket inte 

var syftet. Därför har en sådan öppen fråga medvetet valts bort. 

Syftet med enkätmeningarna som saknade anglicismer var dels att göra det mindre uppenbart 

vad enkäten faktiskt undersökte, och dels att ha kontrollmeningar att jämföra resultaten med. 
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Informanterna informerades om att enkäten undersökte pågående förändringar i det svenska 

språket, men inte att det rörde sig om just anglicismer. Anledningen till detta var att 

informanterna skulle använda sin språkkänsla och svara instinktivt, snarare än att sitta och leta 

efter de förväntade ”felen”. Kontrollmeningarna valdes efter några olika kriterier. De skulle 

bland annat inte innehålla några utomspråkliga element och hålla olika stilnivå. Exempelvis 

kan uttrycket ”[…] vem är jag att döma?” antas uppfattas som mer ålderdomligt än ”Vem är 

det som har lagat middagen?”. Syftet med de olika kriterierna var att se om informanterna 

tycktes reagera positivt eller negativt mot något annat än anglicismerna som egentligen 

undersöktes. 

Den andra delen av enkäten bestod av ett antal attitydfrågor om språksituationen i Sverige 

idag. Där fick informanterna ta ställning på en fyrgradig skala hur väl de instämde i olika 

påståenden. En fyrgradig skala valdes för att i möjligaste mån undvika neutrala eller osäkra 

svar. Maria Wingstedt (1998:185) argumenterar för att neutrala alternativ som ”Varken positiv 

eller negativ” kan väljas av alltför många anledningar och sällan tillför resultatet något, och 

därför inte kan räknas som ett steg likvärdigt de övriga i en skala. Å andra sidan kan man 

argumentera för att den som verkligen inte kan ta ställning i en fråga bör få uttrycka detta (Trost, 

2007:77). I denna undersökning har ett neutralt alternativ valts bort, vilket kan innebära att 

resultaten blir något mer positiva eller negativa än vad de hade varit med ett femte, neutralt 

alternativ. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där informanterna fick möjlighet att kommentera 

enkäten. Enligt Trost (2007:74–76) bör man undvika öppna frågor som följdfrågor till sina 

huvudfrågor. Man kan dock gärna avsluta enkäten med en öppen fråga så att informanterna, om 

de vill, får en chans att förklara sina tankar och resonemang. En del av svaren på denna öppna 

fråga redovisas i avsnitt 4.3. 

Utöver de två delarna som utgör själva undersökningen efterfrågades informanternas kön, 

ålder, utbildningsnivå och modersmål. De tre första variablerna valdes eftersom det gått att se 

skillnader i resultaten utifrån dessa variabler i tidigare undersökningar. Tanken med att 

efterfråga informanternas modersmål var att kunna jämföra om en informant med exempelvis 

engelska som modersmål har större benägenhet att acceptera anglicismerna än någon med 

enbart svenska som modersmål. Detta har dock inte gjorts då andelen informanter med annat 

modersmål än endast svenska är för liten för att kunna visa några tydliga resultat. Inte heller 

variabeln utbildningsnivå analyseras i resultatdelen då informanterna är mycket ojämnt 

fördelade i de olika grupperna. Tidigare forskning visar dock att längre utbildning brukar 
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innebära positivare inställning till engelsk påverkan (se avsnitt 2.4). I uppsatsens resultatdel 

(avsnitt 4) redovisas svaren i sin helhet och utifrån variablerna kön och ålder. 

Enkäten spreds elektroniskt via sociala medier på internet. Den huvudsakliga anledningen 

till det var att jag ville nå ut till så många som möjligt, i så spridda åldersgrupper som möjligt. 

Det hade varit svårt för mig att få tag på äldre informanter om jag använt något annat 

tillvägagångssätt, och jag ville gärna ha möjligheten att analysera om acceptansnivån skiljde 

sig mellan yngre och äldre informanter. 

Enkäten delades på min Facebook-sida som ett offentligt inlägg så att vem som helst skulle 

kunna svara på den. Enkäten fick större spridning än jag förväntat mig, och delades av minst 

20 personer utöver mig själv. Det ledde till en stor mängd svar och en spridning av både kön 

och ålder hos informanterna. 

Innan enkäten öppnades för allmänheten hade jag låtit åtta personer testa den. Syftet med 

det var att jag skulle kunna få konstruktiv kritik så att eventuella oklarheter kunde ändras innan 

enkäten började spridas. 

 

3.3 Informanterna 
Enkäten besvarades av 482 informanter. Deras svar utgör materialet för undersökningen. I 

enkätens inledande del ställdes frågor om informanternas bakgrund. I tabell 2 redovisas 

informanternas köns- och åldersfördelning. 
 

Tabell 2. Informanternas köns- och åldersfördelning 

 Ålder:       

Kön: -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Totalt: 

Kvinna 97 109 26 40 51 16 339 

Man 37 58 10 6 17 11 139 

Annat 0 3 0 1 0 0 4 

Totalt: 134 170 36 47 68 27 482 

 

Ur tabell 2 kan man utläsa att en övervägande majoritet, motsvarande 70,3%, av informanterna 

är kvinnor. Männen utgör 28,8% av det totala antalet svarande. Fyra informanter har valt 

alternativet Annat, och dessa utgör 0,8% av informanterna. 

Man kan också se att fler än hälften av de svarande är under 34 år gamla. Det beror sannolikt 

på att enkäten delats via min Facebook-sida, och därför enklare har nått den yngre åldersgrupp 
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som jag själv tillhör. Syftet med att använda sociala medier har dock, som tidigare nämnts, varit 

att kunna nå också en äldre målgrupp. Genom att enkäten delats av flera personer som är äldre 

än jag själv har den ändå kunnat nå en stor grupp äldre personer. 142 personer som är äldre än 

45 år har besvarat enkäten, vilket troligtvis är en mycket större andel än vad jag hade fått om 

jag spridit enkäten via andra medier än internet. 

Utöver ålder och kön tillfrågades informanterna i den inledande delen också om sin 

utbildningsnivå. Frågan kompletterades med tillägget Avslutad eller pågående, för att undvika 

osäkerhet kring vad man skulle svara om man ännu inte avslutat sin utbildning. Svaren 

redovisas i tabell 3. 
 

Tabell 3. Informanternas utbildningsnivå (avslutad eller pågående) 

  Antal Procent 

Grundskola 7 1,5% 

Gymnasium 67 16,9% 

Eftergymnasial utbildning 408 84,6% 
 

Informanternas utbildningsnivå är hög: 84,6% av informanterna har en avslutad eller påbörjad 

eftergymnasial utbildning, 16,9% har gymnasieutbildning och endast 1,5% av informanterna 

har grundskoleutbildning som sin högsta utbildning. Det hade varit önskvärt att ha en jämnare 

fördelning av utbildningsnivå hos informanterna. 

Åldersfördelningen i de olika utbildningsgrupperna är relativt jämn, och samtliga 

åldersgrupper återfinns under kategorierna Gymnasium och Eftergymnasial utbildning. I 

grundskolegruppen saknas dock den yngsta åldersgruppen och åldersgruppen 35-44. Istället är 

en majoritet i denna grupp över 55 år. 

Informanterna ombads också att uppge sitt eller sina modersmål. Dessa redovisas i tabell 4. 
 

Tabell 4. Informanternas modersmål 

 Antal Procent 

Svenska 442 91,7% 

Svenska och (minst) ett annat språk 23 4,8% 

Annat språk än svenska 8 1,7% 

Övrigt 9 1,9% 

 

En klart övervägande majoritet av informanterna har svenska som enda modersmål. Av de 23 

informanter som uppger att de har svenska och ett annat språk som modersmål är det 6 stycken 
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som har svenska i kombination med engelska. Vilka de övriga språken är varierar, men de 

vanligaste kombinationerna är svenska/tyska, svenska/finska och svenska/spanska, som alla 

uppgetts av minst tre informanter vardera. Utöver dessa finns svenska som modersmål i 

kombination med arabiska, farsi, danska, italienska, ryska, samiska och den gamla dialekten 

pitebondska, hos en talare i åldersgruppen 65+. (Dialekten räknas här som ett eget språk. Att 

informanten själv valt att separera pitebondska från rikssvenska motiverar ytterligare att räkna 

dialekten som ett eget språk.) Bland de informanter som svarat att de har något annat språk än 

svenska som modersmål finns tyska, danska, finska, finlandssvenska, engelska och persiska. 

De nio informanter som hamnar under kategorin Övrigt har svarat på ett sådant sätt att deras 

modersmål inte gått att avgöra. Det rör sig om svar som ”modersmål”, ”ja” eller ”ett”. Det är 

naturligtvis olyckligt att frågan formulerats så att den gått att missförstå.  
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4 Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultaten av enkätundersökningens två delar. Svaren presenteras 

både för alla informanter och uppdelade efter de utomspråkliga variablerna kön och ålder.  
 

4.1 Resultat av acceptansundersökningen 
I tabell 5 redovisas acceptansen av anglicismerna i procent av det totala antalet svarande, 

sorterade i fallande ordning från högst acceptansnivå till lägst. Totalt svarade 482 personer. 

Anglicismerna presenteras kursiverade i de exempelmeningar som informanterna fick ta 

ställning till. 
 

Tabell 5. Procentuell andel av det totala antalet svarande som accepterar anglicismen som en 

svensk konstruktion 

Anglicism: Accepteras av: 

Tillsammans kan vi göra skillnad! 95,4% 

De två länderna måste ses som ett hot, då de har tillgång till den senaste 

teknologin. 

86,3% 

Jag spenderade helgen hos min syster i Malmö. 83,6% 

Hon skulle möta upp mig på tågstationen. 74,7% 

Den målsägande fick sitta kvar i salen medan den åtalade fick lämna 

under polisbevakning. 

58,7% 

Efter en stunds letande hittade jag hans kollektion av filmer. 51,7% 

Konserterna kommer att ta plats i Globen i december. 36,3% 

Jag har fortfarande ont i halsen, men det har helt klart blivit bättre över 

tiden. 

25,7% 

Jag kan för din information meddela att det aldrig har hänt. 25,7% 

Min bror vill bli en läkare när han blir stor. 22,4% 

Han behövde ta igen sig för en stund. 20,1% 

Under de tolv månaderna började han erkänna till fler och fler mord. 18,9% 

Hon är en sådan som tror att allt händer för en anledning. 17,6% 

Ska du för exempel göra en håruppsättning är det perfekt att använda 

lite volympuder. 

7,7% 

Det är lika bra att svara och få det över med. 7,5% 
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Som tabell 5 visar finns det stora skillnader i graden av acceptans mellan de olika anglicismerna. 

Den anglicism med högst grad av acceptans är göra skillnad, som accepteras av 95,4% av 

informanterna. För exempel och få det över med är de uttryck som har minst andel accepterande 

informanter, med endast 7,7% respektive 7,5% positiva svar. 

I hög grad är de anglicismer som accepteras av många informanter också relativt gamla i det 

svenska språket, och exempelvis ordet spendera i betydelsen ’tillbringa tid’ är också godkänt 

av Språkrådet och upptaget i SAOL. Ur tabell 5 kan man också utläsa att betydelselån 

accepteras i högre grad än konstruktionslån. De flesta av konstruktionerna som informanterna 

har svårt för är sådana som innehåller prepositioner: konstruktioner där den svenska 

prepositionen antingen bytts ut mot sin engelska motsvarighet, eller där en preposition lagts till 

ett befintligt svenskt uttryck som vanligen saknar preposition. Engelskt artikelbruk (”bli en 

läkare”) accepteras av mindre än en fjärdedel av informanterna. Det för svenskan väldigt 

främmande, direktöversatta konstruktionslånet få det över med accepteras av minst antal 

informanter, vilket stämmer överens med hypotesen att ett uttryck med ett litet antal träffar i 

korpusen också i lägre grad accepteras av informanterna. 

 

4.1.1 Kön  

När informanternas delas upp efter kön blir skillnaderna i de allra flesta fall små. I sju av de 

femton fallen är skillnaden större än fem procentenheter, och bara i två fall är skillnaden lika 

med eller större än tio procentenheter. Det gäller erkänna till, som bara accepteras av 15,9% av 

kvinnorna, men av 25,9% av männen, och över tiden som accepteras av 20,6% av kvinnorna 

men av en nästan dubbelt så stor andel, 38,1%, av männen. 

Då endast fyra informanter valt alternativet Annat under frågan om kön är de för få för att 

vara representativa för en könsneutral grupp som helhet. Det kan dock nämnas att deras resultat 

i hög grad överensstämmer med de andra två gruppernas svar vad gäller acceptansen. 

I figur 1 presenteras andelen accepterande informanter i procent, uppdelade efter 

könskategorierna kvinnor och män. Det är svårt att se några generella mönster i resultatet, men 

i viss mån kan man säga att kvinnor i högre grad accepterar betydelselån, medan män i högre 

grad accepterar konstruktionslån med prepositioner och engelskt artikelbruk. Skillnaderna är 

dock små.  
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Figur 1. Procentuell andel av det totala antalet svarande som accepterar anglicismerna som 

svenska konstruktioner, uppdelade efter variabeln kön. 

 

4.1.2 Ålder  

Ålder som variabel genererar större skillnader mellan grupperna än vad kön gör, se tabell 6. I 

flera fall går det att se en tydligt stigande eller sjunkande grad av acceptans utifrån 

informanternas ålder. Generellt sett kan man se ett mönster i att de yngre informanterna i de 

allra flesta fall är mer toleranta mot anglicismerna än de äldre. Tittar man på den yngsta och 

den äldsta åldersgruppen är det endast fyra uttryck som accepteras av en större andel äldre än 

yngre: kollektion, för din information, för en stund och för exempel. 

Några saker kan särskilt uppmärksammas. Få det över med accepteras av nära 15% av de 

yngsta informanterna, medan inte en enda informant över 55 år har godtagit samma uttryck. 

Engelskt artikelbruk (”bli en läkare”) godkänns av drygt 29% av de yngre, men bara av 11% av 

de äldsta. Av de yngsta informanterna accepterar nästan hälften ta plats i betydelsen ’äga rum’, 

medan motsvarande siffra hos den näst äldsta gruppen bara är 25%. Också över tiden accepteras 

av en dubbelt så stor andel yngre än äldre. Möta upp är det uttryck som delar informanterna 

mest. Andelen accepterande informanter i varje åldersgrupp varierar mycket, och det är också 

störst skillnad mellan två grupper i hela materialet; i den yngsta gruppen godkänns möta upp 

av 88,8%, men i den näst äldsta åldersgruppen bara av 44,1%. 
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Det omvända förhållandet, att fler äldre än yngre accepterar anglicismen, gäller som ovan 

nämnt bara för fyra av uttrycken. De två som särskilt kan uppmärksammas av dessa är för din 

information, som accepteras av runt 40% i alla de tre äldsta grupperna, men bara av 14,9% av 

de yngsta, och för exempel, som 18,5% av de äldre godtar, men bara mellan 3% och 5% av de 

tre yngsta grupperna. I tabell 6 presenteras hela resultatet baserat på ålder. 

 

Tabell 6. Procentuell andel av det totala antalet svarande som accepterar anglicismerna som 

svenska konstruktioner, uppdelade efter variabeln ålder 

 Ålder       

Anglicism -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Totalt: 

göra skillnad 98,5 98,8 97,2 89,4 86,8 88,9 95,4 

teknologi 88,8 87,1 94,4 80,9 82,4 77,8 86,3 

spendera 88,8 84,7 86,1 85,1 73,5 70,4 83,6 

möta upp 88,8 86,5 69,4 53,2 44,1 51,9 74,7 

lämna 69,4 56,5 55,6 46,8 50,0 66,7 58,7 

kollektion 55,2 45,9 55,6 42,6 55,9 70,4 51,7 

ta plats 47,0 35,3 33,3 29,8 25,0 33,3 36,3 

över tiden 37,3 25,9 13,9 19,1 16,2 18,5 25,7 

för din info. 14,9 20,6 30,6 40,4 41,2 40,7 25,7 

en läkare 29,1 25,9 11,1 14,9 16,2 11,1 22,4 

för en stund 15,7 23,5 27,8 21,3 14,7 22,2 20,1 

erkänna till 31,3 21,8 8,3 8,5 5,9 3,7 18,9 

för en anledning 26,1 16,5 16,7 10,6 13,2 7,4 17,6 

för exempel 5,2 5,3 2,8 17,0 10,3 18,5 7,7 

få det över med 14,9 7,1 2,8 6,4 0,0 0,0 7,5 

 

4.1.3 Kontrollmeningarna 

Fem meningar i enkäten fungerade som kontrollmeningar och saknade anglicismer. Ingen av 

dessa fick 100% accepterande svar. Fyra av dem har dock fått runt minst 90% accepterande 

svar. Meningen Filmen på kanal fem börjar klockan nio på fredag accepterades dock endast av 

79% av informanterna. Variablerna kön och ålder tycks inte ha någon inverkan på resultatet, då 

skillnaderna mellan samtliga svarsgrupper är små. 
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4.2 Resultat av attitydundersökningen 
I detta avsnitt presenteras resultatet av attityddelen av enkätundersökningen. Frågorna var 

formulerade som påståenden och redovisas i samma form här. Resultaten redovisas i figur 2–6.  

 

4.2.1 Jag tycker att det är viktigt att kunna engelska i Sverige idag. 

Drygt tre fjärdedelar av informanterna, 77,2%, instämmer helt i påståendet att det är viktigt att 

kunna engelska i Sverige idag. Totalt sett är det en mycket liten andel, bara 1,9%, av 

informanterna som helt eller delvis tar avstånd från påståendet. Nästan samtliga informanter 

instämmer alltså helt eller delvis i påståendet. 

 

Figur 2. Påstående: Jag tycker att det är viktigt att kunna engelska i Sverige idag. 
 

4.2.2 Jag tycker att det är viktigt att kunna svenska i Sverige idag. 

På frågan om det är viktigt att kunna svenska i dagens Sverige instämmer 80,5% av 

informanterna helt. 99,0% instämmer i någon grad i påståendet. Av de återstående 

informanterna är det endast en som helt tar avstånd ifrån påståendet. 

 

Figur 3. Påstående: Jag tycker att det är viktigt att kunna svenska i Sverige idag. 
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4.2.3 Jag tycker att man använder för mycket engelska i Sverige idag. 

Frågan om det används för mycket engelska i Sverige idag delar informanterna. Totalt sett 

instämmer 46,5% av informanterna antingen helt eller delvis, medan 53,5% tar helt eller delvis 

avstånd från påståendet. Den största gruppen informanter, 37,8%, har svarat att de instämmer 

delvis, men sammantaget är det alltså fler som tar avstånd från påståendet än som instämmer. 

 

Figur 4. Påstående: Jag tycker att man använder för mycket engelska i Sverige idag. 

 

4.2.4 Jag är orolig över engelskans påverkan på det svenska språket. 

Vad gäller påståendet att de är oroliga över engelskans påverkan på svenskan uppger 64,6% av 

informanterna att de helt eller delvis tar avstånd från detta, medan 35,4% instämmer i någon 

grad. Bara 6,6% instämmer helt i påståendet. 

 

Figur 5. Påstående: Jag är orolig över engelskans påverkan på det svenska språket. 
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4.2.5 Jag tror att det finns en risk att engelskan tar över svenskan helt inom vissa områden 

i framtiden. 

På frågan om man tror att det finns en risk att engelskan tar över svenskan helt inom vissa 

områden svarar 58,9% av informanterna att de instämmer helt eller delvis, medan 41,1% tar 

avstånd. Några informanter har dock kommenterat i den avslutande fritextrutan att de i sak 

instämmer i frågan, men att de inte nödvändigtvis ser det som en risk, som de anser vara ett 

alltför negativt färgat ord (se avsnitt 4.3). En informant anser att en sådan process redan är igång 

men att hen inte ser något negativt med det. En annan menar att vi genom att engelskan tar över 

inom vissa områden får ”ett bredare språk”, och att det inte är något negativt. Att använda ordet 

risk i påståendet kan alltså i viss mån ha påverkat informanternas svar på denna fråga. 

 

Figur 6. Påstående: Jag tror att det finns en risk att engelskan tar över svenskan helt inom vissa 

områden i framtiden. 
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av resultatet uppdelat efter informanternas kön redovisas i figur 7. 
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Figur 7. Andel informanter i procent som svarat helt eller delvis instämmande på 

attitydundersökningens påståenden, uppdelade efter kön. 
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Också i påståendet att det finns en risk att engelskan tar över svenskan helt inom vissa 

områden är gruppen 35–44 minst medhållande: 38,9% instämmer helt eller delvis. Mer negativa 

är den näst äldsta och den yngsta gruppen, med 73,5% respektive 62,0% instämmande svar. 

Övriga grupper har samtliga runt 55% instämmande svar. 

 

4.3 Fritextsvar 
Av de totalt 482 svarande valde 59 att lämna ett fritextsvar på den avslutande, öppna frågan. 

Där fick informanterna möjlighet att fritt lämna kommentarer eller synpunkter på enkäten. Här 

redovisas några av svaren. 

Totalt kommenterade 11 personer att de ansåg att ordet risk i det sista attitydpåståendet var 

ett för negativt färgat ord. En informant skriver följande: ”Jag tror att engelskan kommer ta 

över svenskan inom vissa områden, men jag ser det inte som en ’risk’ utan en helt naturlig 

utveckling.” En annan informant tror att engelskan kan komma att ta över svenskan inom vissa 

områden, men betonar att hen inte håller med om att det är ett problem. En tredje uttrycker att 

”det behöver inte vara en risk […] utan det kan vara positivt” att engelskan tar över vissa 

områden men utvecklar inte resonemanget vidare. 

Flera informanter poängterade att språk ständigt utvecklas och lånar ord och konstruktioner 

från varandra. De är överens om att det är en naturlig utveckling. Någon kommenterar att det 

dock kan ”leda till förvirring och missförstånd om man inte är medveten om hur språket har 

sett ut tidigare, speciellt vid kommunikation över generationsgränserna”. En annan informant 

är inne på samma spår och menar att den stora risken med engelskans påverkan är att ”[språket] 

blir fattigt och otydligt, så att vi inte förstår varandra.”  

En av informanterna menar att det viktigaste med språk är att göra sig förstådd och att det 

då inte spelar någon större roll om man använder ”lite lustig meningsuppbyggnad eller något 

felanvänt/malplacerat ord hit eller dit”, men hen anser också att det är ”viktigare att det blir 

rätt” i skriftspråk. En annan informant säger sig vara oroad över engelskans dominerande 

ställning inom vetenskapen, men är inte oroad över att engelskan ”ska ta över svenskans roll 

som vardagsspråk”. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först den aktuella metoden för undersökningen och sedan de viktigaste 

resultaten av den. Resultaten kopplas i viss mån också till den tidigare forskning som 

presenterats i avsnitt 2.4.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Att använda en enkätundersökning som metod har motiverats i avsnitt 3.2. Där har också för- 

och nackdelar med neutrala mittenalternativ diskuterats. Här diskuteras ytterligare ett par saker 

som rör metod. 

Som nämnts i avsnitt 3.2 undveks öppna frågor efter varje huvudfråga i acceptansdelen. En 

sådan fråga hade kunnat ge en fördjupad insikt i varför informanterna accepterat eller inte 

accepterat de olika uttrycken. Öppna frågor bör dock undvikas enligt Trost (2007:74), då de 

sällan ger mer än några procents svar och är tidskrävande att hantera. En nackdel med att inte 

låta informanterna förklara sig är att det blir svårt att veta om informanterna tolkat frågorna på 

olika sätt eller missförstått någonting. Då informanterna inte fick veta studiens verkliga syfte 

är det naturligtvis möjligt att någon reagerat mot något annat än anglicismen i meningarna. Att 

ingen av kontrollmeningarna heller fått hundra procent accepterande svar kan tyda på att 

exempelvis meningsuppbyggnad eller andra ord fått någon att reagera. Många av fritextsvaren 

tyder dock på att informanterna förstått undersökningens verkliga syfte och inga svårigheter i 

förståelse rapporterades när enkäten testades. Jag bedömer därför resultaten som trovärdiga. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är informanternas intresse för att besvara enkäten. Det går 

inte att kontrollera att alla informanter svarat seriöst på enkäten, men då deltagandet varit 

frivilligt och krävt att de själva öppnat enkäten kan svaren antas vara tillförlitliga. Inga 

fritextsvar tyder på att någon besvarat enkäten oseriöst. Inte heller tyder något på att 

informanterna medvetet skulle ha fyllt i svar de inte står för. 

Man kan också ifrågasätta om resultatet av denna undersökning är talande för hela det 

svenska folket. Visserligen inkom många enkätsvar, men informanterna består i mycket hög 

grad av unga, högutbildade kvinnor. Troligen säger resultatet snarare något om den specifika 

gruppens attityder och åsikter. Det är svårt att styra vilka som svarar på en enkät som läggs ut 

på internet. I det här fallet har ett så kallat bekvämlighetsurval av informanter gjorts. Det 

innebär att man inte begränsar sitt informanturval utan låter vem som helst svara. Därför blir 

urvalet ofta snedvridet (Trost 2007:31 f.). För att få en helt representativ bild av den svenska 

befolkningen hade informantpopulationen behövt bestå av lika delar män och kvinnor samt ha 
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en jämnare åldersfördelning än vad som blev fallet i denna undersökning. De olika gruppernas 

resultat har dock även presenterats separat, vilket ger en bild också av andra gruppers attityder 

och åsikter. Med det i åtanke anser jag trots allt att resultatet är relevant och säger något om 

svenskars acceptans och attityder till språkförändring.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Resultaten visar att ingen av anglicismerna accepteras av samtliga informanter. Den mest 

accepterade, göra skillnad, accepteras dock av hela 95,4%, en andel som är större än för någon 

av de fem kontrollmeningarna. Göra skillnad kan alltså sägas vara en i princip helt accepterad 

konstruktion. Också teknologi, spendera och möta upp + objekt accepteras av minst tre 

fjärdedelar av informanterna. Det tyder på att dessa uttryck i stor utsträckning redan är 

accepterade som svenska konstruktioner. Då samtliga konstruktioner ökar i svenskan enligt 

Korp anser jag det sannolikt att dessa inom några år kommer att accepteras i ännu högre grad. 

Precis som många tidigare undersökningar visat kan graden av etablering i det svenska 

språket antas ha betydelse för graden av acceptans. Detsamma gäller dock det omvända 

förhållandet: hög grad av acceptans gör att ordet lättare etableras. Det kan ibland vara svårt att 

avgöra vad som kommer först och leder språkutvecklingen, som i exemplet spendera, som ju 

har en historisk bakgrund med den ”nya” betydelsen. Oavsett vilket förhållande som styr det 

andra har i hög grad de mest accepterade orden i denna undersökning också ett stort antal träffar 

i Korp. De ord som accepteras av många men som inte har många träffar har istället ofta varit 

föremål för diskussion under en lång tid, exempelvis ordet teknologi. Den minst accepterade 

anglicismen, få det över med, har också minst antal träffar i korpusen. Att anglicismen för 

exempel accepteras av en väldigt liten andel av informanterna kan antagligen förklaras med att 

till exempel är en väldigt vanlig konstruktion i svenskan med en förkortning (t.ex.) som vi är 

vana att se i många sammanhang. 

Resultaten visar också att betydelselån i högre grad än konstruktionslån accepteras av 

informanterna. Konstruktioner som innehåller engelskinfluerade prepositioner är minst 

accepterade av informanterna. Dessa resultat stämmer överens med tidigare undersökningar 

som visat att översättnings- och betydelselån är lättast att acceptera och att enstaka ord lättare 

accepteras än fraser (Ljung 1988:105, citerad i Nyström Höög 2005:34). Ingen av de fem mest 

accepterade anglicismerna innehåller heller språkliga drag som är främmande för svenskan. Det 

kan ha betydelse för acceptansen att ett uttryck upplevs som svenskt. Samtliga anglicismer i 

denna undersökning består av ord som var för sig är helt etablerade i svenskan. Man kan tänka 
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sig att en undersökning med fokus på exempelvis nyare direktlån utan svensk 

stavningsanpassning hade visat mer negativa resultat.  

Kön som variabel genererar inga större skillnader i graden av acceptans, men variabeln ålder 

visar tydligt att yngre har lättare för att acceptera anglicismerna som svenska konstruktioner än 

äldre. Skillnaderna mellan åldersgrupperna kan tyda på en pågående språkförändring, där de 

konstruktioner som accepteras av en stor del yngre kommer att bli mer etablerade i språket och 

kanske en naturlig del av svenskan i framtiden. Det behöver dock inte vara så. Man kan också 

tänka sig att skillnaderna snarare beror på att de uttryck som i hög grad accepteras av yngre 

informanter är en del av ett modernt ungdomsspråk som ungdomarna inte nödvändigtvis 

fortsätter att tala när de blir äldre. Här kan också informanternas tolkning av frågan spela roll. 

I enkätfrågan specificerades inte i vilket sammanhang meningarna skulle accepteras, vilket kan 

ha lett till att vissa informanter tolkade frågan friare än andra. En informant skriver som tidigare 

nämnt att hen anser att det är viktigare att det blir rätt i skriftspråk. Det är möjligt att skillnader 

mellan åldersgrupper beror på att man föreställt sig enkätmeningarna i olika kontexter. 

I attityddelen av undersökningen framkommer att informanterna värderar kunskaper i 

svenska respektive engelska lika högt. Nästan samtliga informanter instämmer i någon grad i 

att det är viktigt att kunna både engelska och svenska i dagens Sverige. Det är dock fler äldre 

än yngre som instämmer helt i båda påståendena. Äldre anser också i högre grad att det används 

för mycket engelska i dagens Sverige, och fler äldre uppger att de är oroliga över engelskans 

påverkan på det svenska språket. Män är i någon grad mer än kvinnor oroliga och anser att det 

används för mycket engelska i Sverige, men skillnaderna är små. Resultaten av denna 

undersökning stämmer alltså i hög grad överens med de resultat som diskuterats i avsnitt 2.4, 

där ålder ofta visat sig vara den viktigaste utomspråkliga variabeln. Denna undersökning 

bekräftar också tidigare undersökningars resultat om att engelskan har en stark ställning i 

Sverige och att man inte uppfattar engelskan som något hot mot svenskan. 

Undersökningens utgångspunkt har varit kvantitativ, men utifrån den avslutande öppna 

frågan kan ändå några kvalitativa slutsatser dras. Att det sista påståendet i attityddelen blev 

något negativt färgat genom ordet risk hade sina fördelar då det genererade svar som antydde 

att många svenskar inte uppfattar domänförluster som något negativt. Liksom i Nyström Höögs 

undersökning (2005) reagerar informanterna i denna undersökning snarare mot enstaka ord och 

språkfel än mot domänförluster. Att några informanter till och med uttrycker att det är något 

positivt att engelskan tar över vissa områden får ses som en tydlig indikation på att allmänheten 

inte ser domänförluster som ett lika stort problem som många språkvetare gör. 
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Man kan också fråga sig vad det innebär att äldre i så gott som alla undersökningar, inklusive 

den här, har visat sig vara mer negativa till lånord än yngre. De som tillhörde de yngre 

grupperna i exempelvis Nyström Höögs undersökning för nära 15 år sedan skulle antagligen 

hamna i någon av de tre äldre grupperna i denna undersökning. De skulle då statistiskt sett ha 

en något mer negativ hållning än den yngsta gruppen i undersökningen. Betyder det att språket 

i hög grad förändrats de senaste 15 åren eller är det möjligt att människor generellt anser att det 

språk de själva växte upp med är det bästa språket, och därmed ställer sig mer negativa till 

språkförändring överlag när de blir äldre? Kommer äldre alltid att ha mer negativa attityder än 

yngre, oavsett i vilken tid undersökningen genomförs och vilken generation de tillhör? Det är 

en fråga att ha i åtanke när man analyserar resultaten av en sådan här undersökning. Då det gått 

närmare 15 år sedan den senaste stora attitydundersökningen om språkförändring vore det 

intressant att göra en större undersökning snart igen. En diakron undersökning av hur 

språkattityder förändras med ålder vore också intressant att se.  

En förhoppning med denna undersökning är att kunna säga något om hur det svenska språket 

håller på att utvecklas. Det är svårt att uttala sig med säkerhet utifrån de resultat som 

framkommit, men som tidigare nämnts kan några av de studerade anglicismerna antas vara på 

god väg att vara fullständigt accepterade i det svenska språket. Resultaten visar också att 

svenskans prepositioner i fasta uttryck inte verkar vara hotade av engelska motsvarigheter, trots 

att dessa förekommer ibland. Det är svårare att säga något säkert om de anglicismer som delar 

informanterna. Man kan tänka sig att de uttryck som accepteras av relativt många kommer att 

fortsätta öka i användning, men utvecklingen kan lika gärna stanna av. För att med säkerhet 

kunna säga något om hur just de uttryck som studerats i denna undersökning etableras i 

svenskan måste vi antagligen vänta några år innan acceptansen kan undersökas igen.  

Genom att studera konstruktions- och betydelselån snarare än enstaka, direkta lånord har 

denna undersökning bidragit till det aktuella forskningsläget. Sammanfattningsvis har studien 

visat att ett antal anglicismer redan är så gott som fullständigt etablerade i det svenska språket, 

att andra kanske är på god väg och att svenskar inte i någon större utsträckning oroar sig över 

engelskans påverkan på svenskan. I hög grad överensstämmer resultaten från denna 

undersökning med tidigare forskning när det kommer till svenskars attityder till engelsk 

språkpåverkan. Vart språket är på väg återstår att se och beror i slutändan på vad de svenska 

språkbrukarna bestämmer sig för att acceptera. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Enkät 
Här presenteras enkätundersökningen. Svarsalternativen var desamma för varje fråga i de olika 
delarna och presenteras av utrymmesskäl därför bara under den första frågan i varje avsnitt. 
 
Vad är svenska? 
Hej! Under höstterminen 2016 skriver jag min kandidatuppsats i ämnet Nordiska språk vid 
Uppsala universitet. Som en del av uppsatsen vill jag genomföra en enkät med syftet att 
undersöka svenskars attityder till pågående förändringar i det svenska språket.  

Inledningsvis får du svara på några frågor om din bakgrund. Därefter följer 20 
exempelmeningar där du ska ta ställning till om du tycker att man kan säga så på svenska utan 
att det låter "fel" eller konstigt på något sätt. Avslutningsvis följer ett antal värderingsfrågor om 
språk i Sverige idag. Undersökningen är helt anonym. 

Jag skulle bli väldigt tacksam om du ville hjälpa mig genom att fylla i enkäten. Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Grankvist 

Modersmål (ett eller flera): 

______________________ 

Kön: 

¡Kvinna 

¡Man 

¡Annat 

Ålder: 

¡-24 

¡25-34 

¡35-44 

¡45-54 

¡55-64 

¡65+ 

Utbildning (avslutad eller pågående): 

¡Grundskola 

¡Gymnasium 

¡Eftergymnasial utbildning 
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Exempelmeningar 
I följande avsnitt ska du ta ställning till om du tycker att man kan säga följande meningar på 
svenska utan att det låter "fel" eller konstigt. Lita på din egen språkkänsla! Syftet är inte att 
bedöma dina språkkunskaper och dina svar kommer inte heller att analyseras för det ändamålet. 
 
Kan man säga såhär på svenska? 

–   Jag spenderade helgen hos min syster i Malmö. 

¡Ja 

¡Nej, låter konstigt 

–   Hon skulle möta upp mig på tågstationen.  

–   Filmen på kanal fem börjar klockan nio på fredag.  

–   Konserterna kommer att ta plats i Globen i december.  

–   Hon är en sådan som tror att allt händer för en anledning. 

–   Efter en stunds letande hittade jag hans kollektion av filmer.  

–   Vem är det som har lagat middagen?  

–   Hans barnbarn fyller år imorgon så han ska gå på kalas.  

–   Ska du för exempel göra en håruppsättning är det perfekt att använda lite 

volympuder.  

–   Jag kan för din information meddela att det aldrig har hänt.  

–   Han behövde ta igen sig för en stund.  

–   Tillsammans kan vi göra skillnad!  

–   Jag har fortfarande ont i halsen, men det har helt klart blivit bättre över tiden.  

–   Jag skulle inte ha gjort det, men vem är jag att döma?  

–   Det är lika bra att svara och få det över med.  

–   Den målsägande fick sitta kvar i salen medan den åtalade fick lämna under 

polisbevakning.  

–   Under de tolv månaderna började han erkänna till fler och fler mord.  

–   De två länderna måste ses som ett hot då de har tillgång till den senaste teknologin.  

–   Den som anställdes först borde också befordras först.  

–   Min bror vill bli en läkare när han blir stor.  
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Värderingsfrågor 
Här följer ett antal påståenden där du ska ta ställning till i hur hög grad du håller med om 
påståendet. 
 

–   Jag tycker att det är viktigt att kunna engelska i Sverige idag.  

¡Instämmer helt 

¡Instämmer delvis 

¡Tar delvis avstånd ifrån 

¡Tar helt avstånd ifrån 

–   Jag tycker att det är viktigt att kunna svenska i Sverige idag.  

–   Jag tycker att man använder för mycket engelska i Sverige idag.  

–   Jag är orolig över engelskans påverkan på det svenska språket.  

–   Jag tror att det finns en risk att engelskan tar över svenskan helt inom vissa 

områden i framtiden.  

 

Har du något du vill tillägga eller övriga synpunkter på denna enkät får du gärna lämna dem 

här! Tack för din medverkan! 

______________________________ 
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Bilaga 2: Fullständiga resultat i attitydundersökningen utifrån 

variabeln ålder 
Här redovisas svaren på påståendena i attitydundersökningen utifrån variabeln ålder. Svaren 

redovisas i procentuell andel av det totala antalet svarande från varje åldersgrupp.  

 

Påstående: Jag tycker att det är viktigt att kunna engelska i Sverige idag. 

 -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Instämmer helt 76,1 77,1 72,2 76,6 82,4 77,8 

Instämmer delvis 21,6 21,8 22,2 19,1 17,6 22,2 

Tar delvis avstånd 1,5 1,2 5,6 2,1 0,0 0,0 

Tar helt avstånd 0,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 

 

Påstående: Jag tycker att det är viktigt att kunna svenska i Sverige idag. 

 -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Instämmer helt 71,6 76,5 80,6 95,7 92,6 92,6 

Instämmer delvis 25,4 22,9 19,4 4,3 7,4 7,4 

Tar delvis avstånd 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tar helt avstånd 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Påstående: Jag tycker att man använder för mycket engelska i Sverige idag. 

 -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Instämmer helt 3,7 7,1 13,9 2,1 20,6 18,5 

Instämmer delvis 29,1 28,8 11,7 68,1 48,5 51,9 

Tar delvis avstånd 35,8 32,4 25,0 17,0 19,1 14,8 

Tar helt avstånd 31,3 31,8 19,4 12,8 11,8 14,8 

 

Påstående: Jag är orolig över engelskans påverkan på det svenska språket. 

 -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Instämmer helt 2,1 5,9 5,6 6,4 13,2 18,5 

Instämmer delvis 17,9 20,6 30,6 44,7 54,4 40,7 

Tar delvis avstånd 40,3 32,4 33,3 36,2 14,7 22,2 

Tar helt avstånd 39,6 41,6 30,6 12,8 17,6 18,5 
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Påstående: Jag tror att det finns en risk att engelskan tar över svenskan helt inom vissa 

områden i framtiden. 

 -24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Instämmer helt 17,2 12,9 13,9 4,3 19,1 11,1 

Instämmer delvis 44,8 44,1 25,0 51,1 54,4 40,7 

Tar delvis avstånd 23,1 27,6 47,2 29,8 16,2 33,3 

Tar helt avstånd 14,9 15,3 13,9 14,9 10,3 14,8 

 


