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Sammandrag 
 
I denna uppsats presenteras en studie kring hur engelska ord i en för övrigt svensk text 

påverkar läsarens uppfattning av texten och dess författare. Två gymnasieklasser har fått läsa 

en text vardera, en helsvensk text med enbart svenska ord och en engelskinfluerad text som 

innehåller mer engelska lånord. Texterna är identiska förutom gällande just ordvalet. De har 

därefter fått svara på samma enkät som efterfrågade hur tillförlitlig, modern, intressant samt 

lätt- eller svårläst de har ansett att texten var. I enkäten ombads även eleverna att fylla i hur 

stort förtroende de kände för textförfattaren, hur gammal de trodde att hen var, samt om de 

trodde att hen var kvinna eller man. Resultaten från undersökningen visar bland annat att de 

två texterna och dess textförfattare uppfattades olika på några utav enkätfrågorna. Den 

engelskinfluerade texten värderades som mindre tillförlitlig och hamnade dessutom något 

längre ner på skalan över hur intressant den är. Vidare har de informanter som läste den 

engelskinfluerade texten större spridning bland sina svar, då de har svarat att de både känner 

stort och litet förtroende för textförfattaren, medan den helsvenska texten värderades mer 

neutralt eller svagt positivt. Informanterna som läste den engelskinfluerade texten värderade 

även textförfattaren som något yngre. Samtidigt gick det inte att urskilja någon skillnad 

mellan grupperna om hur modern eller lätt- eller svårläst texten var.  
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1 Inledning 
I den språkliga debatt som idag förs om det svenska språkets framtid nämns ofta engelskan 

som det största hotet. Det talas om svenska språkets förfall och om att vi i Sverige snart helt 

kommer övergå till att bara tala engelska. Även i regeringens proposition Bästa språket 

(2005), som senare ledde fram till språklagen, kan man skymta engelskans starka roll i 

Sverige genom hur svenskans roll beskrivs: i de två första språkpolitiska målen står det 

skrivet att svenskan ska vara huvudspråk i Sverige och att det svenska språket ska vara 

komplett och samhällsbärande. Det svenska språket ska alltså kunna fungera som det enda 

språket i landet, även om dagens språksituation inte ser ut så. Engelskan ses i det här fallet 

ofta som en tillgång och bland annat ett sätt att öka det internationella samarbetet, samtidigt 

som den i mångas ögon också är ett hot mot svenskan.  

    Krocken mellan svenskan och engelskan är nog något som alla har upplevt, vare sig vi 

ställer oss positiva till det engelska inflytandet eller inte. Valet mellan att använda engelska 

eller svenska blir speciellt tydligt när det kommer till de termer och lånord vi tar in i språket. I 

och med att majoriteten av de lånord som lånas in i svenskan kommer just från engelskan är 

det därmed också främst detta språk som tillåts göra sitt avtryck i svenskan. Resultatet blir att 

mycket av det vi skulle kunna säga på svenska, i och med de ersättningsord som bland annat 

föreslagits av Språkrådet, istället sägs på engelska. Till exempel kanske man skriver att man 

har en viss approach till något, istället för att benämna det som en viss inställning, och man 

kanske tycker att något är customized snarare än skräddarsytt.  

    Dessa lånord kan både leta sig in i tal, där man snabbt kan få respons på sitt ordval, och i 

skrift, där man som textförfattare inte omedelbart får kännedom om läsarens inställning till 

ens språkbruk. Det är därför relevant för textförfattare av alla slag att veta hur ens text 

uppfattas, vilken bild läsaren får av textförfattaren, och vad ens ordval får för konsekvenser. 

Denna uppsats ger förhoppningsvis en fingervisning om hur några engelska ord i svensk text 

påverkar den uppfattning som läsaren får och tillför något till den redan påbörjade 

forskningen inom området.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera om de engelska ord vi möter i för övrigt svenska 

texter påverkar hur läsaren uppfattar texten och personen som man tror står bakom den. 

Undersökningen består av två texter, som är identiska förutom att den ena är engelskfärgad 

(se vidare kapitel 3 Metod och material). Studiens huvudsyfte är då att se om denna färgning 
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gör att den engelskinfluerade texten och författaren till denna bedöms annorlunda än den 

helsvenska texten och dess författare. Mer konkret kan undersökningen formuleras enligt 

följande frågeställningar: 

• Uppfattas den engelskfärgade texten annorlunda än den helsvenska originaltexten? 

• Är det någon av texterna som genomgående värderas mer positivt? 

• Uppfattas textförfattaren bakom den engelskinfluerade texten annorlunda än 

textförfattaren bakom den svenska originaltexten?  

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är strukturerad som följer: först redovisas det aktuella forskningsläget i kapitel 2, 

där de studier som är relevanta för denna uppsats tas upp. I kapitel 3 beskrivs den valda 

metoden och materialet, hur urvalet och genomförandet av undersökningen har gått till, samt 

några etiska överväganden som blir aktuella i och med undersökningens utformning. I kapitel 

4 redovisas sedan resultaten av undersökningen, varpå dessa diskuteras och kommenteras 

vidare i kapitel 5.  
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2 Forskningsöversikt 
Människors inställning till engelskan har undersökts flertalet gånger. Detta avsnitt behandlar 

de tidigare studier som har genomförts inom liknande områden och som är relevanta för 

denna uppsats.  

    Andreas Karlssons examensarbete från grundskollärarprogrammet i Linköping är ett 

exempel på en studie som handlar om inställningen till engelska. I uppsatsen Engelskan i 

svenskan – en undersökning av grundskoleelevers inställning till engelsk språkpåverkan 

(2001) undersöker han vad 40 elever i årskurs 9 tycker om användandet av engelska istället 

för svenska. Genom en enkät som delades ut till deltagarna efterfrågade han bland annat hur 

de ställde sig till importen av engelska eller amerikanska ord, deras inställning till 

användningen av engelsk eller svensk stavning på lånord, hur de såg på användningen av 

svenska motsvarigheter till engelska ord, om de förstod svenska meningar med engelska ord i 

och om de godtog dessa meningar (Karlsson, 2001:14–15).   

    I resultaten från undersökningen konstaterar Karlsson att majoriteten av de tillfrågade 

eleverna ställde sig positiva till importord i svenskan och att de tyckte att dessa ord på olika 

sätt berikar svenskan. Några få elever nämnde dock att man inte vill att det ska uppstå något 

blandspråk och att det svenska språket skulle tjäna mer på att utveckla egna ord för nya 

företeelser (Karlsson, 2001:28). Vad det gäller stavningen av lånord så föredrog de flesta 

informanter en försvenskad form även om författaren själv, när han jämför med annan 

forskning, menar att detta resultat ska tolkas med försiktighet då undersökningen är relativt 

begränsad (Karlsson, 2001:27). Informanterna uppgav även att de i de flesta fall skulle välja 

att använda den engelska varianten av ett ord och Karlsson förklarar detta resultat genom med 

att engelskan i många fall kan uppfattas som naturligare och mer passande i sammanhanget. 

På frågorna om huruvida eleverna förstår, godtar eller skulle använda meningar som 

innehåller ett engelskt ord svarade en klar majoritet att de förstod och godtog meningarna. 

Dock skulle alla inte i lika stor utsträckning själva använda orden (Karlsson, 2001:28), något 

som kan tyckas stå i motsats till det Karlsson redovisar om att eleverna skulle välja att 

använda ett engelskt ord framför ett svenskt.   

    En annan studie som har gjorts inom samma område är ett samlingsprojekt mellan de 

nordiska länderna som initierades under 2001. Projektet Moderne importord i språka i 

Norden, nedan benämnt som MIN-projektet, har drivits av Nordiska språkrådet och 

undersöker inställningen till importord i de olika nordiska språken. Studien har genomförts i 

Sverige, Norge, Danmark, Färöarna, Island och svenskspråkiga Finland, och består av ett 
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flertal olika delprojekt (Nyström Höög, 2005:13). Den del av projektet som mest anknyter till 

den här uppsatsen är attityddelen, som undersöker vilka attityder som finns till importord, här 

främst gällande de engelska orden. Nedan redogörs för de tre olika delarna av attityddelen i 

det svenska projektet: en enkätundersökning, en intervjuundersökning och ett matched guise-

test.  

    Den svenska enkätundersökningen genomfördes av Olle Hammermo (2006) och resultaten 

presenteras i ett kapitel i boken Nordiske språkhaldningar: ei meiningsmåling. 

Enkätundersökningen, där 1094 informanter ombads svara på några frågor via telefon, 

efterfrågade bland annat hur deltagarna ställde sig till påståendena om att det används för 

många engelska ord i svenskan idag och om man bör skapa egna svenska ord som ersättningar 

till de engelska lånorden. Vidare fanns tre frågor där informanterna ombads välja mellan två 

ord, ett svenskt och ett engelskt: e-post eller mail, livvakt eller bodyguard samt formgivning 

eller design. Deltagarna grupperades även utefter variablerna kön, ålder, hushållsinkomst, 

utbildning, region, innehav av hemdator med internetanslutning samt samhällsideologi, för att 

se om dessa gav något utslag i inställningen till importorden (Hammermo, 2006:118–119).  

    I de övergripande resultaten av enkätundersökningen går det att se att svenskarna verkade 

vara relativt eniga om att det används för många engelska ord idag, men att meningarna gick 

isär om huruvida man bör skapa svenska ersättningsord. På dessa frågor gav variabeln kön 

inget utslag, och värderingarna verkar alltså vara tämligen könsneutrala. Vidare var de äldre 

deltagarna mindre positiva till engelskan än de yngre. De äldre var även de som i större 

utsträckning ställde sig positiva till att använda svenska ersättningsord för de engelska 

lånorden. Ålder visade sig alltså vara en viktig faktor för inställningen till importorden 

(Hammermo, 2006:121, 123).  

    Ytterligare en faktor som påverkade inställningen var hushållsinkomst, där de högre 

inkomstgrupperna redovisade en mer positiv inställning till engelska och därmed också en 

mer negativ inställning till ersättningsorden än de lägre grupperna. Även variabeln utbildning 

gav i viss mån utslag, då deltagarna med kortare utbildning var mindre positiva till engelskans 

roll i svenskan än de med längre utbildning. Slutligen var de som hade tillgång till hemdator 

med internetuppkoppling mer positiva till engelskainflytandet och mindre positiva till de 

svenska ersättningsorden än de som inte hade tillgång till det (Hammermo, 2006:126–135).  

    Gällande de tre mer specifika ordfrågorna kan det bland annat nämnas att även här spelade 

variabeln ålder in på hur informanterna värderade de svenska och engelska orden. Ju yngre 

deltagarna var desto mer benägna var de att använda det importerade engelska ordet. 

Variabeln hushållsinkomst gav även utslag på ordparet e-post – mail, där personer i de högre 
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inkomstgrupperna i större utsträckning svarade att de skulle använda den engelska varianten. 

Vidare kunde en större benägenhet att använda de engelska orden utläsas hos de som hade 

dator med internetuppkoppling (Hammermo, 2006:124–135).   

    Intervjuundersökningen i den svenska delen av MIN-projektet genomfördes av Catharina 

Nyström Höög och presenteras i hennes bok Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta: 

svenska åsikter om importord från 2005. Undersökningen bestod av två delar: en intervjudel 

samt ett efterföljande gruppsamtal och behandlade, som titeln uppger, svenskars inställning 

till importord. Informanterna i studien har först deltagit i en individuell intervju, som delvis 

bestod av samma frågor som den tidigare nämnda enkätundersökningen i projektet, och sedan 

i ett friare gruppsamtal med två andra. Alla informanter deltog i både intervjun och 

gruppsamtalet (Nyström Höög, 2005:46, 48).  

    I sina resultat redovisar Nyström Höög en tendens till att informanterna var relativt neutralt 

inställda till importorden och att det snarare rörde sig om åsikter som förhandlas fram än 

attityder (2005:166–168). Resultaten visar dessutom på att ”… det principiella motståndet 

mot importord [är] starkare än viljan att använda ett konkret svenskt ersättningsord” (Nyström 

Höög, 2005:168), vilket innebär att även de informanter som var uttalat negativa mot bruket 

av importord använde dem.  

    Matched guise-testet inom MIN-projektet redovisas i boken Nordiske sprogholdninger: en 

masketest där ett avsnitt är vikt åt den svenska delen av projektet, som redogörs för av Micael 

Melander och Tore Kristiansen (2006). Undersökningen hade som syfte att studera hur 

engelskfärgat språk påverkar uppfattningen av personen bakom språket och likt de andra 

delarna av projektet har detta test genomförts i alla de nordiska länderna. Matched guise-testet 

har genomförts med hjälp av en dansk källtext om IT och datorer som sedan har översatts till 

de andra språken. Texten har därefter manipulerats med engelska ord och språkdrag för att få 

texten att låta mer engelskfärgad, vilket har resulterat i en svensk text och en mer engelsk text 

(Melander & Kristiansen, 2006:98).  

    Informanterna som deltog i undersökningen, hämtade från Kramfors, Töreboda, Gävle och 

Stockholm, har sedan fått lyssna på inspelningar av de olika texterna och ombetts värdera 

talarna på en skala. Det enda de har fått veta är att de ska bedöma huruvida personen i fråga 

passar för att arbeta som radiopratare och under intervjuerna efter testerna har ingen av 

testdeltagarna kunnat gissa sig till det riktiga skälet bakom undersökningen. Matched guise-

testet speglar därför i allra högsta grad undermedvetna attityder till engelskfärgat språk, till 

skillnad mot till exempel enkätundersökningsdelen av projektet (Melander & Kristiansen, 

2006:98–102).  
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    I resultaten kunde en mer negativ värdering av det engelskfärgade språket utläsas, då den 

svenska texten genomgående fick högre omdömen av testdeltagarna (Melander & Kristiansen, 

2006:104). Undersökningen visar även att en del bakgrundsvariabler gav utslag och en del 

inte. Bland annat var det ingen skillnad på hur män och kvinnor reagerade på texten eller 

mellan de olika utbildningsnivåerna. Om man har svenska som modersmål, eller om man har 

vuxit upp på landet eller inne i stadsmiljö gav inte heller något utslag (Melander & 

Kristiansen, 2006:105–108). Däremot hade variablerna ålder och inkomst betydelse för hur 

texterna bedömdes. Informanterna som var över 45 år värderade den engelska texten högre än 

den svenska, medan de yngre informanterna istället värderade den svenska högre. Det var 

även testdeltagare med lägre inkomst som genomgående var mer positivt inställda till den 

svenska texten än den engelska, medan de med högre inkomst inte gjorde någon skillnad 

(Melander & Kristiansen, 2006:109).   

    Maria Wingstedts doktorsavhandling från 1998 med namnet Language ideologies and 

minority language policies in Sweden: historical and contemporary perspectives är ytterligare 

ett exempel på en studie som bland annat behandlar språkattityder till lånord. Studien bygger 

på en enkätundersökning som skickades ut till 800 anonyma och slumpvis utvalda 

informanter (Wingstedt, 1998:175). Då studien på grund av sitt omfång redogör för många 

olika delar av attityder till språk redovisas endast de enkätfrågor som har anknytning till 

denna uppsats och till lånord.  

    Ena delen av undersökningen bestod av att informanterna skulle värdera 14 specifika 

lånord och kryssa i om de ansåg att ordet var godtagbart, om det borde bytas ut eller om de 

inte visste. Dessutom fanns alternativet att kryssa i en separat ruta om man inte förstod ordet 

(Wingstedt, 1998:203–204). Resultaten för hur de 14 specifika lånorden togs emot pekar 

enligt Wingstedt på att det finns ett visst samband mellan genre, graden av etablering och hur 

väl lånordet förstås. De lånord som majoriteten av informanterna värderade som acceptabla 

var även de ord som väldigt få markerade som oförståeliga (Wingstedt, 1998:257). Här 

nämner även författaren att de eventuella svenska synonymer som lånorden har kan påverka 

huruvida de accepteras eller inte. Ett ord med en väletablerad svensk motsvarighet kan då 

accepteras i något lägre grad än ett ord som inte har någon självklar sådan. Wingstedt skriver 

även att de ord som flest informanter markerade som oförståeliga var mer genrespecifika och 

kunde ses som slang (Wingstedt, 1998: 257).  

    Vidare ställdes även fyra mer allmänna påståenden som informanterna skulle ta ställning 

till (Wingstedt, 1998:204). I resultaten för dessa påståenden gick en viss motsträvighet till 

lånord i svenskan att urskilja. På påståendet om att det finns för många utländska ord i 
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svenskan instämde 67 % 1 i att antalet lånord är för många. Vidare instämde 66 % av 

informanterna med påståendet ”det är viktigt att svenskan bevaras så ren som möjligt från 

utländska ord” och påståendet om att man i reklam i Sverige endast borde använda svenska 

fick nästan samma svar, med 64 % som instämde. På det sista påståendet, om huruvida lånord 

berikar svenskan eller inte, instämde, trots de tidigare svaren, 56 % av informanterna 

(Wingstedt, 1998:259).  

    Dock påpekar författaren att det fanns en del metodologiska problem med 

enkätundersökningen, då många av frågorna missförstods av informanterna vilket även 

resulterade i ett visst svarsbortfall (Wingstedt, 1998:256). Jag bedömer trots detta att 

Wingstedts resultat är relevanta att ta upp som en del av det aktuella forskningsläget. 

    Ytterligare en studie som delvis behandlar ett liknande ämne som denna uppsats är Olle 

Josephsons (1999) enkätundersökning ”Folk och språkvetare. Om attityder till svenska 

språket” som publicerades i tidningen Språkvård. Studien behandlar fler aspekter än just 

inställningen till lånord men av relevansskäl redovisas endast resultaten för de frågor som 

anknyter till detta ämne.  

    Josephsons enkät tar sin utgångspunkt i den tidigare nämnda enkätundersökningen som 

Wingstedt (1998) genomförde. Enkäten, som alltså bestod av delar av Wingstedts frågor, 

delades ut till språkvetare på institutionerna för nordiska språk i Uppsala och i Stockholm. 

Resultaten från de 72 informanterna som svarade jämfördes sedan med resultaten från 

informanterna från Wingstedts studie, med syftet att se om det gick att urskilja någon skillnad 

mellan hur språkvetare och Wingstedts informanter såg på det svenska språket samt, mest 

relevant för denna undersökning, hur de såg på lånord. (Josephson, 1999:4–5).  

    I jämförelsen kunde Josephson se att språkvetarna i större utsträckning ställde sig positiva 

till lånord. Bland annat instämde språkvetarna i lägre grad i att det finns för många lånord i 

svenskan än Wingstedts informanter och en högre procentandel svarade att utländska ord 

istället berikar det svenska språket (Josephson, 1999:10). Angående de specifika ordfrågorna 

som ingick i enkäten kunde Josephson konstatera att de engelska ord som är vanliga och 

högfrekventa godtogs av båda de tillfrågade grupperna. Det verkar alltså som att de ord som 

kändes igen och förstods även var de ord som accepterades. Några skillnader vad gäller 

attityden till de enskilda orden gick inte att urskilja mellan de båda grupperna, men Josephson 

poängterar att i och med att språkvetare har ett större ordförråd och känner till fler ord så blir 

de även mer toleranta (Josephson, 1999:12).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Procentangivelserna är något avrundade för att underlätta läsningen. 
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    Sammanfattningsvis kan det aktuella forskningsläget sägas vara något tvetydigt, även om 

det går att utläsa några huvuddrag. Svenskar verkar känna en viss motsträvighet eller 

åtminstone en tveksamhet till engelskans och lånordens roll i svenskan. Det tycks även vara 

olika variabler som ger utslag vad gäller inställningen till engelskan, däribland ålder. Dock 

redovisar två av undersökningarna något motstridiga resultat: Hammermos (2006) 

enkätundersökning pekade mot att äldre är mer negativa till engelskan samtidigt som 

Melander och Kristiansens (2006) resultat från matched guise-testet visade det motsatta. Där 

var det istället de högre åldersgrupperna som värderade den engelska texten högre än den 

svenska, jämfört med de yngre informanterna. Gemensamt för den tidigare forskningen är 

däremot att kön inte tycks påverka inställningen till engelskan.  

    Den tidigare forskning som hittills har presenterats har syftat till ge en överblick över det 

aktuella forskningsläget. Det kan konstateras att många studier har genomförts med syftet att 

undersöka svenskars inställning till lånord och hur hög acceptansen för dessa är. Dock 

särskiljer sig denna uppsats något från de tidigare, förutom matched guise-testet, genom valet 

att använda text med inplanterade engelska ord för att få fram deltagarnas mer omedvetna 

inställning till engelska ord i svensk text. Förhoppningsvis ger denna undersökning en 

fingervisning om hur engelska ord i svensk text påverkar uppfattningen av texten och 

textförfattaren, samt tillför något till det aktuella forskningsläget.  
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3 Metod och material 
För att genomföra undersökningen har jag konstruerat en text på svenska och därefter 

manipulerat den med engelska ord. En enkät har även utformats för att kunna delas ut till 

informanterna. I detta avsnitt redovisas hur denna text och enkät har konstruerats, hur 

informanturvalet har gått till samt hur textexperimentet har genomförts. Avslutningsvis 

beskrivs även några etiska överväganden.   

 

3.1 Konstruktion av text 
Texten som har delats ut till testdeltagarna är cirka en halv A4 lång och handlar om hur 

marknadsföringen går till på det sociala mediet Facebook (se bilaga 1 och 2). För att passa 

undersökningen så bra som möjligt har texten konstruerats enbart för att användas i detta 

syfte. Flera faktorer har påverkat textens utformning och de redogörs för här nedan.  

    Att använda en refererande text och inte en argumenterande finns det stöd för i den tidigare 

forskningen som presenterades i kapitel 2, då det var en refererande text som användes i 

matched guise-testet i det nordiska MIN-projektet. Thøgersen & Kristiansen (2006:12) 

beskriver i inledningen av boken Nordiske sprogholdninger: en masketest hur utformningen 

av testet gick till, och förklarar att valet föll på en refererande text istället för en 

argumenterande för att man ville försäkra sig om att testdeltagarna skulle reagera på 

engelskfärgningen och inte på textens ståndpunkt. Dock finns det även undersökningar med 

en likartad metod som den som tillämpas i denna studie, där valet istället har fallit på en 

argumenterande text. Ett exempel på detta är Zandra Flyghs kandidatuppsats från våren 2012, 

där hon undersöker läsarreaktioner på felaktiga särskrivningar och hur dessa påverkar 

inställningen till texten och textförfattaren. I likhet med denna uppsats använde hon sig av en 

manipulerad text med en tillhörande enkät för att få fram läsarnas reaktioner på särskrivning. 

Däremot valde hon att låta texten i fråga vara en argumenterande text, hämtad från en blogg. 

Detta motiverar hon med att det är mer troligt att särskrivningar skulle förekomma i en sådan 

text än i rena nyhetstexter. Dessutom kommer en mer faktamässig text från början att 

uppfattas som mer korrekt och trovärdig, två av hennes undersökningspunkter, och därför 

kommer läsarens reaktion eventuellt inte baseras på förekomsten av särskrivningar.  

    Det kan därmed sägas att det finns stöd för att använda båda texttyperna, men i enlighet 

med denna undersöknings syfte har jag valt att förlita mig mer på de resonemang som tas upp 

av Thøgersen & Kristiansen (2006) i MIN-projektet. Att det är en refererande text kommer 

inte påverka möjligheten att plantera in lånord då dessa i viss mån ändå figurerar i sådana 
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sammanhang, i olika stor utsträckning beroende på genre och ämne. Med en refererande text 

är det förhoppningsvis större chans att läsaren bedömer texten utifrån den engelska 

språkfärgningen än på huruvida de håller med om åsikten i texten eller inte.  

    Valet av textens ämne beror främst på att det kan anses vara ett område där engelska ord 

ofta blandas in: Facebooks originaltermer är på engelska och mycket som rör just 

marknadsföring och företagsvärlden har engelska ord istället för svenska. Därmed kommer 

testdeltagarna inte att reagera alltför kraftigt på de inplanterade orden och genomskåda 

studiens egentliga syfte. Dessutom kommer testdeltagarna, som består av gymnasieelever, 

vara väl förtrogna med ämnet och känna igen sig i det som står, med tanke på Facebooks stora 

spridning.  

    I det redan nämnda MIN-projektet valde man att ha en text som handlade om datorer och 

IT, för att så många som möjligt skulle kunna känna igen sig och finna texten någorlunda 

neutral. Thøgersen & Kristiansen skriver även att reklam- och marknadsföringsgenren valdes 

bort då den ofta omtalas negativt och för att man ville försäkra sig om att deltagarna skulle 

reagera på de engelska orden och inte på något annat (2006:13). Dock anser jag att då 

testdeltagarna i denna undersökning är gymnasieelever kommer detta inte vara ett problem. 

De möter reklam dagligen, i stor mängd, och att texten i fråga dessutom handlar om reklam på 

det sociala mediet Facebook gör att den blir ännu mer passande för målgruppen. I och med 

detta anknyter den även delvis med det ämnet ”datorer och IT” som användes i MIN-

projektet.  

    Vidare har de utvalda orden i viss mån påverkat vilken inriktning texten har fått. Orden är 

hämtade från Språkrådets lista över möjliga ersättningsord till engelska ord (Språkrådet, 

2013)2. Många av orden som listas där har just med reklam, marknadsföring och IT att göra, 

även om det är stor variation bland orden som förekommer. Listan har dessutom fungerat väl 

som ett urvalskriterium och den har varit en bra hjälp för att undvika att urvalet blir alltför 

subjektivt och enbart speglar min syn på vad som är ett engelskt lånord. Det bör likväl noteras 

att det trots detta har skett ett urval från min sida, då listan innehåller väldigt många ord. De 

ord som har valts ut har varit de ord där både den engelska och den svenska varianten används 

och är en del av människors språkbruk. Det ska på det viset vara ord som låter naturliga på 

båda språken och som man som läsare inte kommer reagera alltför mycket på. Samtidigt ska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Undantaget är ordet promota, som inte står med på Språkrådets lista men som finns med på SAOL:s 
nyordslista från 2013. Dock anser jag att ordet är påtagligt engelskklingande och passar väl in med de andra 
orden och textens ämne.  
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det ändå vara engelska ord där engelskfärgningen fortfarande är tydlig. Orden presenteras 

nedan i Tabell 1. 

 

Tabell 1          Lista över utvalda ord                                                                                           . 

Svenskt ord   Engelskinfluerat ord 
Marknadsföringsstrategi  marketingstrategi 
Marknadsföringsredskap   marketingredskap 
Riktlinjer    policy 
Skräddarsydd   customized 
Återkoppling   feedback 
Marknadsföra   promota 
Bild utåt    image 
Inställning    approach  
.                                                                                                                                                     .                                                                                                                                      
 

Det rör sig om åtta ord, som har placerats in i texten ungefär ett ord per stycke, för att ge 

originaltexten en helsvensk prägel och göra den manipulerade texten mer engelskfärgad. I ett 

fall har det krävts en omskrivning i den ena texten för att få meningarna att passa ihop: i den 

engelskinfluerade texten står det ”sin image” medan det i den svenska texten står ”bilden de 

förmedlar utåt”. De två texterna skiljer sig alltså minimalt åt utöver själva orden, och jag har 

försökt få den konstruktionen som skiljer texterna åt att låta likvärdig och hålla samma 

stilnivå, så att deltagarna i den mån det är möjligt ska bedöma texten utefter de svenska eller 

engelskinfluerade orden.  

 

3.2 Konstruktion av enkät 
För att lättast kunna få testdeltagarnas åsikter om texten används en enkät (se bilaga 3). Valet 

att använda enkäter som insamlingsmetod bygger på att det är ett snabbt och smidigt sätt att 

samla in data på. Det kan sägas att enkäter endast skrapar på ytan av ett ämne, och hade 

undersökningen istället genomförts med intervjuer hade kanske en djupare bild kunnat 

utläsas. Dock så hade intervjuer i detta fall varit alltför tidskrävande och endast gett mig ett 

litet urval; med enkäter kan jag istället ha fler informanter och därmed också få ett större 

underlag. Jag var dessutom snarare intresserad av testdeltagarnas första intryck när de möter 

en för dem tidigare okänd text, och inte deras åsikter som förhandlas fram under en intervju. 

Därför anser jag att enkäter är ett lämpligt metodval som passar undersökningens syfte väl. 

Majoriteten av den tidigare forskningen som togs upp i kapitel 2 är också enkät-

undersökningar, vilket ytterligare bidrar till att styrka valet att använda enkäter som metod 



	   15 

även vid denna undersökning. Enkäter verkar vara ett väl beprövat metodval, som har 

utnyttjas av flera liknande undersökningar.  

    Enkäten består till en början av tre bakgrundsfrågor, där testdeltagarna ska fylla i kön, 

vilket år de är födda samt om de har svenska som modersmål eller inte. Att eleverna ombes 

fylla i vilket år de är födda är för att se om det är några stora åldersskillnader mellan de två 

grupperna, och därmed om grupperna blir jämförbara i det avseendet. Anledningen till att de 

ombes fylla i kön är främst för att se hur pass representativt urvalet blir vad gäller kön. Frågan 

om huruvida eleverna har svenska som modersmål är med för att se att de två testgrupperna, 

de som läser den helsvenska originaltexten och de som läser den med inplanterade engelska 

ord, blir jämförbara även i detta avseende. Om stora delar av den ena gruppen inte har 

svenska som modersmål kan detta möjligtvis påverka resultaten så att de inte enbart speglar 

inställningen till engelska ord i svensk text.  

    Därefter följer fyra frågor om hur testdeltagarna har uppfattat texten: hur tillförlitlig, 

modern, intressant samt lätt- eller svårläst de tycker att texten är. Vidare ställs tre frågor om 

hur eleverna har uppfattat textförfattaren som står bakom texten. Då efterfrågas hur stort 

förtroende de känner för textförfattaren, hur gammal de tror att textförfattaren är samt om de 

tror att hen är kvinna eller man.  

    Frågorna på enkäten är flervalsfrågor, där deltagarna kryssar i den ruta som de anser 

stämma bäst. I de flesta fall är det en gradvis skillnad mellan de olika svarsalternativen, men i 

några fall förekommer till exempel ja/nej-frågor. Enkäten är till stor del inspirerad av den 

enkät som användes i Zandra Flyghs kandidatuppsats (2012). Då hennes undersökning till stor 

del liknar denna, med ett liknade textexperiment och enkät, har hennes enkätmodell utgjort en 

god utgångspunkt.  

    Enkäten avslutas, på inrådan från Jan Trost & Oskar Hultåker i Enkätboken (2007:76), med 

en möjlighet för deltagarna att skriva en övrig kommentar om undersökningen eller enkäten.  

    En aspekt som är värd att lyfta till diskussion är huruvida enkätfrågorna ska konstrueras 

med ett mittenalternativ eller inte. Ett mittenalternativ som är förhållandevis neutralt kan få 

deltagarna att välja detta av bekvämlighetsskäl, så att de slipper ta ställning. Samtidigt kan 

avsaknaden av ett mittenalternativ göra att deltagarna istället blir tvingade att ta ställning när 

de faktiskt inte har någon åsikt. Resultaten kan därmed bli aningen vinklade. Jag har i denna 

undersökning valt att ha med ett mittenalternativ då jag finner det passande för frågorna. Man 

har inte alltid en åsikt och därför ska man inte heller bli tvingad att välja antingen det ena eller 

det andra.  
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3.3 Urval 
Informanterna till denna undersökning består av 42 gymnasieelever som går sitt tredje och 

sista år på en kommunal gymnasieskola i Uppsala. Testgrupperna består av två klasser, där 

den ena klassen har fått läsa den helsvenska originaltexten och den andra klassen den 

engelskinfluerade. Skolan och klasserna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (se Trost & 

Hultåker, 2007) då urvalet av informanterna var av mindre betydelse för denna undersökning. 

    Att det är just gymnasieelever som utgör testdeltagarna har sin grund i att det är en relativt 

lättillgänglig grupp. Att de dessutom har fyllt 18 år gör att jag inte behöver tillstånd från 

målsman för att kunna genomföra undersökningen. Dessa elever studerar 

samhällsprogrammet och har därmed en teoretisk inriktning på sin utbildning. Anledningen 

till att välja dem med en teoretisk inriktning är främst att de förmodligen kommer i kontakt 

med mer text, och både läser och skriver mycket på svenska och på engelska. Slutligen har jag 

valt att ha elever som går sitt sista år på gymnasiet med motiveringen att jag anser att de då 

har utvecklat sin språkkänsla mer än i de tidigare åren.  

    Deltagarna i denna undersökning består som tidigare nämnt av totalt 42 elever, varav 14 är 

män och 28 är kvinnor. Dock kommer jag inte göra någon åtskillnad mellan hur kvinnorna 

och männen har svarat, utan svaren kommer redovisas för grupperna i helhet, eftersom den 

tidigare forskningen som presenterades i kapitel 2 har visat att kön oftast inte är någon 

utslagsgivande variabel vad gäller inställningen till engelska ord. Av de 42 eleverna har 19 

stycken läst den helsvenska texten och de resterande 23 har läst den engelskinfluerade. Alla 

som var närvarande vid insamlingstillfällena har deltagit i undersökningen.3 Av det totala 

antalet deltagare har åtta elever uppgett att de inte har svenska som modersmål, tre som läst 

den helsvenska texten och fem som läst den andra. Antalet elever som inte har svenska som 

modersmål är alltså relativt jämt fördelat mellan de två grupperna, och detta gör grupperna 

jämförbara i det avseendet. Dessa elevers resultat räknas likt de andras och modersmål är 

alltså inget som vidare kommer att kommenteras. Åldern på deltagarna varierar från att de är 

födda 1992 till 1994. Elevernas ålder kommer heller inte att användas vid analysen av 

resultaten. 

    Då urvalet har varit relativt begränsat och det inte är så många elever som har deltagit i 

studien minskar undersökningens generaliseringsmöjligheter. Resultaten måste tolkas med 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En deltagande elev har dock missförstått uppgiften och endast fyllt i den första sidan av enkäten. Dessa resultat 
kommer trots det att redovisas likt de andra.   
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försiktighet och kan snarare, som jag nämnde inledningsvis, anses vara en fingervisning om 

hur engelska ord i svensk text påverkar uppfattningen av texten och textförfattaren.  

 

3.4 Genomförande 
Både texten och enkäten testades inledningsvis på ett fåtal personer i en pilotstudie för att 

kontrollera att de var lämpliga att använda och fungerade väl tillsammans. Några få ändringar 

gjordes på inrådan från dessa deltagare; texten ändrades språkligt på några ställen för att 

försöka minimera eventuella felkällor och i enkäten rättades ett skrivfel.       

    Själva textexperimentet och enkätundersökningen har gått till som följer: först har eleverna 

fått läsa texten, där ena gruppen har läst den helsvenska originaltexten och den andra gruppen 

har läst den engelskfärgade texten. Ingen av grupperna har vetat om undersökningens 

egentliga syfte utan har bara fått veta att studien handlar om textläsning och textförståelse. 

Ingen av grupperna har heller vetat om att texten finns i två versioner.  

    När eleverna har läst klart texten får de fylla i enkäten. Jag har själv närvarat vid 

insamlingstillfällena och berättat om undersökningen samt samlat in de ifyllda enkäterna. 

Därefter har resultaten sammanställts och analyserats (se vidare kapitel 4 Resultat).   

 

3.6 Etiska överväganden 

Då studien involverar människor blir diverse etiska aspekter aktuella att behandla. Några 

aspekter som tas upp i Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (Hermerén, 2011:50) har 

därför tagits i beaktande. Först och främst kan det nämnas att alla testdeltagare har blivit 

informerade om att det är frivilligt att delta i undersökningen, så det rör sig därmed om ett 

informerat samtycke. Eftersom alla informanter är över 18 år har inte heller något ytterligare 

tillstånd behövts inhämtas från målsman. Ingen ersättning har utgått till deltagarna.  
    Vidare är deltagarna anonyma: det finns inget intresse att koppla samman individen med 

enkäten. Istället ligger fokus på att se vad gruppen som helhet tycker. Skolan som 

testdeltagarna går på är även den anonymiserad och nämns aldrig vid sitt riktiga namn i 

uppsatsen. Undersökningen är även konfidentiell: obehöriga har inte tillgång till de ifyllda 

enkäterna utan de används endast av mig och i viss mån min handledare. 

    Slutligen har de insamlade enkäterna förvarats på ett säkert ställe. Materialet har dessutom 

bara använts till denna undersökning och det har inte funnits några andra syften med att samla 

in det (Hermerén, 2011:67).   
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4 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen. Resultaten presenteras en fråga i 

taget, i samma ordning som i enkäten. I tabellerna anges antal svar och procentandel av totalt 

antal svar i varje grupp.  

 

4.1 Hur tillförlitlig är texten? 
På frågan om huruvida deltagarna tycker att texten var tillförlitlig går det att utläsa en viss 

skillnad mellan de två grupperna, då den engelskinfluerade texten värderades som mindre 

tillförlitlig. Hela 84,2 % av de som läste den helsvenska texten svarade att de tyckte att texten 

var ganska eller mycket tillförlitlig. Motsvarande siffra för de som läste den engelskinfluerade 

texten var 65,2 %. De enda två som har svarat att de fann texten ganska eller mycket 

otillförlitlig var även de som hade läst den engelskinfluerade. Resultaten presenteras i 

Tabell 2.  

 

Tabell 2          Hur tillförlitlig tycker du att texten är?                                                                 . 

 Mycket 
otillförlitlig 

Ganska 
otillförlitlig 

Varken 
otillförlitlig 
eller 
tillförlitlig 

Ganska 
tillförlitlig 

Mycket 
tillförlitlig 

Svenska      
Totalt   3 10 6 
Procent   15,8 % 52,6 % 31,6 % 
Engelska      
Totalt   1 1 6 13 2 
Procent 4,3 % 4,3 % 26 % 56,5 % 8,7 % 
.                                                                                                                                                     .  

 

4.2 Hur modern är texten? 
Enkätfrågan som handlade om hur modern texten i fråga var gav inga stora skillnader i 

resultat mellan de båda grupperna. Majoriteten av de tillfrågade i de två grupperna har svarat 

att de ansåg att texten var ganska eller mycket modern, eller att den varken är omodern eller 

modern. De engelska orden verkar alltså inte ha någon påverkan på huruvida texten uppfattas 

som modern eller inte. En av informanterna sticker dock ut från de övriga, då hen har svarat 

att texten är mycket omodern. Tabell 3 redovisar hur informanterna svarade på frågan om hur 

modern de tycker att texten är. 
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Tabell 3          Hur modern tycker du att texten är?                                                                     . 
 
 

Mycket 
omodern 

Ganska 
omodern 

Varken 
omodern    
eller 
modern 

Ganska     
modern 

Mycket 
modern 

Svenska      
Totalt   2 11 6 
Procent   10,5 % 57,9 % 31,6 % 
Engelska      
Totalt   1  2 12 8 
Procent 
 

4,3 %  8,7 % 52,2 % 34,8 % 
 

.                                                                                                                                                     .  

 

4.3 Hur intressant är texten? 
Vad gäller huruvida eleverna har värderat texten som mer eller mindre intressant är resultaten 

något mer spretiga. Av de som har läst den helsvenska texten är det 21 % som tyckte att den 

var mycket intressant, jämfört med gruppen som läste den engelskinfluerade texten, där ingen 

har värderat den som mycket intressant. Hos den gruppen fanns det istället fler som ansåg att 

texten var mycket eller ganska ointressant (totalt 21,7 %). Detta motsvaras av att en person 

som läst den helsvenska texten har markerat den som ganska ointressant. Det är även en större 

andel av informanterna i den ”svenska gruppen” som har svarat att de varken tyckte texten var 

ointressant eller intressant och alltså valt det neutrala svarsalternativet. Dock har hela 52,2 % 

av de som läst den engelskinfluerade texten markerat att de tyckte att texten var ganska 

intressant. Resultaten presenteras vidare i Tabell 4.  

 

Tabell 4          Hur intressant tycker du att texten är?                                                                  . 

 Mycket 
ointressant 

Ganska 
ointressant 

Varken 
ointressant 
eller 
intressant 

Ganska 
intressant 

Mycket 
intressant 

Svenska      
Totalt  1 8 6 4 
Procent  5,3 % 42,1 % 31,6 % 21 % 
Engelska      
Totalt   1 4 6 12  
Procent 4,3 % 17,4 % 26 % 52,2 %  	  
.                                                                                                                                                     . 
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Av Tabell 4 framgår att den helsvenska texten i större utsträckning har värderats som neutral 

eller som mycket intressant av informanterna, jämfört med den engelskinfluerade texten. Den 

engelskinfluerade texten har istället bedömts som något mindre intressant av vissa, samtidigt 

som lite drygt hälften av de tillfrågade har värderat den svagt positivt och svarat att de tyckte 

att den var ganska intressant. De engelska orden verkar alltså göra att texten hamnar något 

längre ner på skalan och den värderades alltså lite mer negativt än den helsvenska texten.  

 

4.4 Hur lätt- eller svårläst är texten? 
På frågan om hur lätt- eller svårläst informanterna tyckte att texten var är skillnaderna mellan 

de två grupperna inte så stora. De som har läst den helsvenska texten har dock i större 

utsträckning svarat att de upplevde texten som mycket lättläst, samtidigt som det är fler i den 

”engelska gruppen” som har svarat att de tyckte att texten var ganska eller mycket lättläst 

(78,2 % mot 68,4 %). Endast en av deltagarna i studien, tillhörande den ”engelska gruppen”, 

har svarat att texten var ganska svårläst. Från dessa resultat skulle det kunna sägas att de 

engelska inplanterade orden inte gör texten mer svårläst. I Tabell 5 redovisas de fullständiga 

resultaten.    

 

Tabell 5          Hur lätt- eller svårläst tycker du att texten är?                                                      . 

 Mycket 
svårläst 

Ganska svårläst Varken 
svårläst 
eller 
lättläst 

Ganska 
lättläst 

Mycket 
lättläst 

Svenska      
Totalt   5 4 9 
Procent   26,3 % 21 % 47,4 % 
Engelska      
Totalt    1 4 9 9 
Procent  4,3 % 17,4 % 39,1 % 39,1 % 

.                                                                                                                                                     . 
 
 

4.5 Hur stort är förtroendet för textförfattaren? 
På frågan om hur stort förtroende deltagarna kände för textförfattaren går det att utläsa en del 

skillnader mellan de båda grupperna. Resultaten presenteras i Tabell 6. 
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Tabell 6          Hur stort förtroende känner du för textförfattaren?                                              .        

 Mycket litet 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Varken litet 
eller stort 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Mycket stort 
förtroende 

Svenska      
Totalt  1 13 4  
Procent  5,3 68,4 21  
Engelska      
Totalt   3 4 9 5 2 
Procent 13 % 17,4 % 39,1 % 21,7 % 8,7 % 
      
                                                                                                                                                      . 

 
Av Tabell 6 framgår att det i den ”svenska gruppen” endast är en av informanterna som har 

svarat att hen kände ganska litet förtroende för textförfattaren, resterande är neutralt inställda 

eller svagt positiva. Bland de som har läst den engelskinfluerade texten är resultaten mer 

spridda, både uppåt och nedåt på skalan. Nästan en tredjedel av deltagarna (30,4 %) har svarat 

att de kände mycket eller ganska litet förtroende för textförfattaren. Samtidigt är det lika 

många som har uppgett att de känner ganska eller mycket stort förtroende för den som har 

skrivit texten.  

    En tydlig skillnad mellan de båda grupperna är även att en klar majoritet av den ”svenska 

gruppen” har uppgett att de varken känner stort eller litet förtroende för textförfattaren och har 

alltså en tämligen neutral inställning. Resultaten pekar därmed mot att de svenska orden i 

texten inte inbjuder till att textförfattarens förtroende värderas på samma sätt som de 

engelskinfluerade orden gör. Då informanterna som fått läsa den engelskinfluerade texten har 

större spridning i sina svar kan detta möjligtvis vittna om att de engelska orden faktiskt 

påverkar inställningen gentemot textförfattaren. De som har en negativ inställning till orden 

känner kanske då mindre förtroende och de som istället tycker att engelska ord gör sig bra i 

svensk text känner större förtroende för författaren.   
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4.6 Hur gammal är textförfattaren? 
Tabell 7          Hur gammal tror du att textförfattaren är?                                                            . 

 15-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 

Svenska      
Totalt 3 15    
Procent 15,8 % 78,9 %    
Engelska      
Totalt   11 11 1   
Procent 47,8 % 47,8 % 4,3 % 

 
  

.                                                                                                                                                     . 
 
I Tabell 7 presenteras informanternas svar på frågan om hur gammal de tror att textförfattaren 

är. Gruppen som har läst den helsvenska texten har i större utsträckning svarat att de tror att 

textförfattaren är mellan 26 och 35 år gammal, medan svaren från de som har läst den 

engelskinfluerade texten har en jämnare fördelning mellan två av svarsalternativen. Där var 

det lika många som svarade att personen bakom texten var 15-25 år gammal som de som 

tyckte att personen var mellan 26 och 35 år. Endast en informant har valt en högre 

åldersgrupp på textförfattaren, då denne trodde att författaren var mellan 36 och 45 år 

gammal. Resultaten för denna fråga kan då sägas peka på att engelska ord i svensk text i viss 

mån gör att personen bakom texten uppfattas som yngre, även om andra engelska ord som 

tillhör en annan domän kanske inte skulle ha gett samma resultat.  

 

4.7 Är textförfattaren kvinna eller man? 
På frågan om informanterna trodde att textförfattaren var kvinna eller man går en viss skillnad 

att urskilja mellan de två grupperna. Av de som har läst den helsvenska texten är det relativt 

jämn fördelning på svarsalternativet ”kvinna” och ”vet inte/ingen åsikt”. De som har läst den 

engelskinfluerade texten har istället i större utsträckning svarat att personen bakom texten är 

en kvinna. Dock är det även många av informanterna i den gruppen som har svarat neutralt 

och alltså valt alternativet ”vet inte/ingen åsikt”. Båda grupperna har därmed gemensamt att 

de inte trodde att textförfattaren var en man. Resultaten presenteras i sin helhet i Tabell 8.  
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Tabell 8          Tror du att textförfattaren är kvinna eller man?                                                    . 

 Kvinna Man Vet inte/ 
ingen åsikt 

Svenska    
Totalt 9 1 8 
Procent 47,4 % 5,3 % 42,1 % 
Engelska    
Totalt   14 2 7 
Procent 60,9 % 8,7 % 30,4 % 
.                                                                                                                                                     . 

 

4.8 Sammanfattning 
Sammantaget kan det sägas att på vissa frågor skilde sig de båda grupperna åt och de engelska 

orden gav utslag. Den engelskinfluerade texten värderades som mindre tillförlitlig och 

hamnade något lägre på skalan om hur intressant den är. Informanterna som läste denna text 

svarade även att de både kände stort och litet förtroende för textförfattaren, medan den 

svenska textens författare värderades mer neutralt eller svagt positivt. Informanterna som läste 

den engelskinfluerade texten trodde även i större utsträckning att textförfattaren var kvinna 

och tillhörde en yngre åldersgrupp. Samtidigt gick det inte att utläsa någon skillnad mellan 

grupperna om hur modern eller lätt- eller svårläst texten var.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel för jag en diskussion kring resultaten från undersökningen och relaterar i viss 

mån dessa med den tidigare forskningen som presenterades i kapitel 2. Inledningsvis beskrivs 

även några metodkritiska överväganden som är relevanta för tolkningen av resultaten.  

 

5.1 Metodkritiska överväganden 
Valet att använda enkäter har redan kommenterats i kapitel 3.2 och kommer inte att 

kommenteras ytterligare. Däremot blir andra aspekter kring undersökningens metod aktuella 

att lyfta. 

    För det första är det inte säkert att alla testdeltagare har uppfattat enkätfrågorna på samma 

sätt. Alla har fått fylla i samma enkät med samma frågor, men till detta tillkommer alltid en 

personlig tolkning av frågorna. Det är därmed möjligt att informanterna inte har svarat på 

exakt samma frågor och resultaten skulle därför kunna bli något missvisande. Detta problem 

gäller dock alla enkäter och risken för att de har uppfattat frågorna på olika sätt är inte högre i 

det här fallet. Jag har även försökt att använda enkla och korta frågeformuleringar för att i den 

mån det är möjligt undvika att deltagarna tolkar frågorna olika.  

    Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är hur noga eleverna har varit när de fyllt i enkäten. 

Enkäten i fråga är lättöverskådlig och av lagom längd vilket borde tala för att eleverna inte var 

alltför trötta eller omotiverade när de fyllde i den. Samtidigt är det svårt att veta exakt hur 

noga de var när de svarade på enkäten eller om de bara har kryssat i svarsalternativ på måfå. 

Jag får dock utgå från att det som eleverna har svarat är deras åsikter och tolka resultaten 

därefter.  

    Det är även möjligt att eleverna har bedömt texten de har läst utefter andra parametrar än 

ordvalet och risken finns att de har baserat sina svar på exempelvis stilnivå och ämne. 

Eftersom det är relativt få informanter i varje testgrupp är det möjligt att detta har gett utslag, 

samtidigt som det inte lär vara någon systematisk skillnad mellan de två grupperna. Att en 

stor del av den ena gruppen skulle ha bedömt den efter exempelvis stilnivå medan alla i den 

andra gruppen har bedömt den efter ordvalet är följaktligen inte så troligt. Jag har dessutom 

varit försiktig när jag har sammanfattat resultaten och då texterna är nästintill identiska 

förutom de utvalda orden borde deltagarnas reaktioner, i de fall då de skiljer sig åt, spegla 

dessa ord.  

    På frågorna om textförfattarens kön och ålder är det möjligt att min egen närvaro har 

påverkat svaren: jag är både kvinna och ung, vilket var vad de flesta av informanterna har 
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svarat på de två frågorna. Även om jag inte har sagt att det är jag som har skrivit texten så kan 

min närvaro i klassrummet ha påverkat hur de svarade. Dessa resultat får därför ses som mer 

sekundära då risken finns att de inte är helt tillförlitliga.  

    Vidare verkar det som att en av deltagarna har anat sig till undersökningens egentliga syfte. 

Eleven, som läste den engelskfärgade texten, har i sin utdelade text strukit under flertalet av 

de engelskinfluerade orden. Hen har kanske då snarare medvetet bedömt textens 

engelskfärgning. Det kan nämnas att denna elev skiljer sig något från resten av de som läst 

den engelskinfluerade texten då hen har svarat att hen finner texten mycket ointressant (den 

enda som har svarat det) och att hen känner mycket litet förtroende för textförfattaren (en av 

tre som svarat det). Jag har dock valt att räkna dessa resultat likt de andra.  

    Slutligen finner jag det viktigt att återigen peka på undersökningens omfattning och vad 

detta innebär för resultatens tillförlitlighet. Att det är relativt få informanter som har deltagit i 

undersökningen gör att generaliseringsmöjligheterna minskar kraftigt. Samtidigt anser jag att 

grupperna är tillräckligt stora för att kunna dra några slutsatser, även om det mer rör sig om 

försiktiga tolkningar.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Av de resultat som presenterades i kapitel 4 är det några som blir aktuella att lyfta till 

diskussion. För det första är det intressant att diskutera de punkter där texterna faktiskt 

värderades olika: textens tillförlitlighet, i viss mån hur intressant informanterna tyckte att den 

var, samt hur stort förtroende informanterna kände för textförfattaren och vad de svarade på 

frågorna om textförfattarens ålder och kön.  

    Om texten uppfattades som tillförlitlig eller inte visade sig påverkas av de engelska ordens 

förekomst. Den engelskinfluerade texten tappade i tillförlitlighet jämfört med den helsvenska, 

och värderades alltså mindre positivt. Att den uppfattas som mindre tillförlitlig är ett resultat 

som direkt påverkar skribenter och verkar alltså vara något att ha i åtanke när man skriver. En 

minskad tillförlitlighet för texten kan göra att det hårda arbete som har lagts ner på att skriva 

den blir förgäves, och de fakta som presenteras kommer kanske att avfärdas eller hamna i 

skymundan.  

    Vidare kunde en svag skillnad utläsas vad gäller hur intressant texten uppfattas vara. Den 

engelskinfluerade texten placerades på det hela taget något lägre på skalan jämfört med den 

helsvenska texten, även om den också värderades positivt. Detta kanske vittnar om att den 

slagkraftighet och genomslagskraft som ibland tillskrivs de engelska orden inte alltid ger 
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något resultat. Även om frågan handlade om hur intressant texten var och inte hur 

uppseendeväckande, så handlar mycket om att fånga läsarens intresse. Detta görs ofta genom 

ordvalet och resultaten för denna fråga pekar på att engelska ord kanske inte gör texten mer 

intressant eller effektfull.  

    Om man ser till hur den påstådda textförfattaren har uppfattats så pekar resultaten på att de 

engelska orden i texten påverkar läsarens förtroende för hen. Som redan nämnts i kapitel 4.5 

har de som läste den engelskinfluerade texten större spridning bland sina svar, jämfört med de 

som läste den helsvenska texten. Förtroendet för textförfattaren var både högt och lågt hos de 

som läste den engelskinfluerade texten och det var även färre som värderade hen neutralt. 

    Engelska ord i svensk text verkar alltså påverka hur stort förtroende läsaren känner för 

textförfattaren, men det är inte säkert att detta alltid är till det negativa. Lika många som 

svarade att de kände ganska eller mycket litet förtroende för textförfattaren svarade det 

motsatta: att de kände ganska eller mycket stort förtroende. Antingen tilltalas man av de 

engelska orden och tycker att de gör sig bra i den svenska kontexten, eller så tycker man att 

de drar ner förtroendet. Engelska ord i svensk text kanske alltså både kan hjälpa och stjälpa en 

textförfattare, och kan därmed inte ses som något givet framgångsrecept för att skapa 

förtroende hos läsarna. Att välja helsvenska ord inbjuder inte till så mycket förhandling om 

förtroendet samtidigt som reaktionerna blir mer jämna. Engelska ord i svensk text verkar 

däremot resultera i både positiva och negativa reaktioner.  

    Vad gäller hur informanterna har svarat kring textförfattarens ålder och kön har jag redan 

diskuterat en del metodkritiska aspekter kring resultaten. Att informanternas svar stämmer väl 

in på mig som person är givetvis något som måste tas i beaktande men jag anser ändå att 

resultaten är värda att lyfta, särskilt när det gäller åldern på textförfattaren. Den grupp som har 

läst den engelskinfluerade texten har i större utsträckning än den ”svenska gruppen” svarat att 

textförfattaren tillhör den yngsta ålderskategorin, nämligen 15-25 år. Av de som har fyllt i 

denna kategori kan inget ytterligare mönster urskiljas bland svaren, och det finns till exempel 

inget samband mellan deras svar på åldersfrågan och deras svar på frågan om hur stort 

förtroende de känner för författaren. Textförfattaren som är 15-25 år är då främst någon man 

varken känner stort eller litet förtroende för eller ganska stort förtroende för. Att textens ämne 

påverkar hur ung författaren kan ses som givet, men att den grupp som läst den 

engelskinfluerade texten i större utsträckning har svarat att textförfattaren tillhör den yngsta 

ålderskategorin tyder på att de engelska orden faktiskt påverkar uppfattningen som läsaren får 

om dennes ålder.  
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    Vidare är det värt att nämna de frågor där de engelska orden inte gav något utslag: texten 

uppfattades varken som mer eller mindre modern eller som mer lätt- eller svårläst. Att den 

engelskinfluerade texten inte värderades annorlunda än den helsvenska på frågan om hur 

modern texten var beror möjligtvis på att informanterna snarare baserade sina svar på textens 

ämne och inte på dess språkliga utformning. En text som beskriver hur marknadsföringen går 

till på Facebook kommer kanske i mycket liten utsträckning att ses som omodern vilket 

givetvis kan ha påverkat hur informanterna har svarat. Dock vittnar detta om att de engelska 

orden inte ytterligare spär på hur modern texten anses vara.  

    Att texten varken blir mer lätt- eller svårläst kan kanske ses som ett ganska väntat resultat 

för vissa. Svenskars engelskkunskaper får ofta många lovord, men det kan även finnas en fara 

med att ”slänga sig” med lånord. Risken är att ingen riktigt uppfattar den egentliga 

innebörden utan bara vet på ett ungefär vad ordet betyder. I det här fallet och enligt de här 

resultaten är dock en framtida textförfattares största orosmoln inte huruvida läsarna ska förstå 

texten eller inte, utan snarare vilket intryck man ger av sig själv och av texten. Läsbarheten 

blir alltså inte något viktigt argument när man befinner sig i valet och kvalet mellan att 

använda ett lånord eller ett svenskt ersättningsord. Då lär det snarare bli andra faktorer som 

styr vilket ord man som skribent väljer.  

    Sammantaget redovisar den grupp som läst den engelskinfluerade texten även mer spridda 

resultat än den grupp som läst den helsvenska. Den helsvenska texten värderades i stort sett 

aldrig negativt, utan nästan enbart neutralt eller positivt. Den engelskinfluerade texten fick 

istället mer spretiga resultat och informanterna har i högre grad större variation bland svaren. 

Den texten och dess textförfattare värderas flertalet gånger både positivt och negativt och 

detta kan sägas peka på att de engelska orden inbjuder till fler reaktioner, av alla dess slag. 

Med detta i åtanke verkar en svensk text som är skriven helt på svenska och med svenska 

ersättningsord istället för lånord vara säkrare, och en textförfattare riskerar inget genom att 

bara använda svenska. Engelska ord i svensk text innebär ett större risktagande, där resultaten 

kan bli varierande.  

    För att relatera dessa resultat till den tidigare forskningen som presenterades i kapitel 2 blir 

resultaten från det svenska matched guise-testet aktuella att åter lyfta fram. I resultaten från 

undersökningen redovisade Melander och Kristiansen (2006:104) att den svenska texten 

genomgående värderades högre än den engelskinfluerade, något som bara till viss del 

stämmer överens med denna studies resultat. Visserligen fanns det informanter som har gett 

den engelska texten lägre omdömen jämfört med hur den helsvenska texten har värderats, 

men samtidigt visar resultaten många gånger på att även den engelskinfluerade texten 
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värderades högt. Till skillnad från matched guise-testet ger alltså denna undersökning en 

något annorlunda bild av uppfattningen av engelska ord i en för övrigt svensk kontext.  

    Denna undersöknings resultat går möjligtvis även att relatera till hur Wingstedts (1998:259) 

informanter svarade på påståendet om huruvida lånord berikar svenskan eller inte, där lite 

drygt hälften av deltagarna i studien instämde. De som anser att lånord berikar svenskan kan 

ha varit de som har reagerat positivt på den engelskinfluerade texten i denna undersökning. 

Samtidigt kanske de som i Wingstedts undersökning svarade att det finns för många utländska 

ord i svenskan vara de som istället har reagerat negativt på de inplanterade orden.  

    Vidare kan denna undersökning ses som ett bidrag till det redan påbörjade 

forskningsområdet. Möjligheten för fortsatta utvecklingar och förändringar finns, och det är 

tänkbart att genomföra en liknande studie fast med något ändrade förutsättningar samt med ett 

större antal informanter. Det finns även möjlighet att kombinera denna typ av 

textundersökning med en undersökning där talet ligger i fokus, för att se om det går att utläsa 

några skillnader mellan de två.  

    Sammantaget verkar det vara ytterst individuellt vad man tycker om lånord/engelska ord, 

då åsikterna varierar och går isär, inte bara i denna undersökning utan även i tidigare studier. 

Det går därför inte att ge en samlad bild av svenskars syn på lånord eller engelska ord i en 

förövrigt svensk text. Däremot antyder dessa resultat att man som skribent bör fundera över 

hur man vill att ens text ska tas emot och vilken bild man vill ge av sig själv, och därmed 

alltså tänka igenom sitt ordval. Den engelskfärgade texten och dess textförfattare uppfattades 

trots allt annorlunda än den helsvenska på en del frågor, även om det är svårt att se någon 

tydlig tendens till vilken av de två texterna som värderades mest positivt.  
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6 Sammanfattning 
I den här uppsatsen har jag undersökt om engelska ord i förövrigt svensk text påverkar 

läsarens uppfattning av texten och dess författare. Två gymnasieklasser har fått läsa en text 

vardera, som är nästintill identiska förutom vad gäller ordvalet. Den ena texten består av 

enbart svenska ord medan den andra innehåller flertalet engelskinfluerade ord. Eleverna har 

därefter fått svara samma på en enkät om hur tillförlitlig, modern, intressant samt lätt- eller 

svårläst de tyckte att texten var. De ombads även att fylla i hur stort förtroende de kände för 

textförfattaren, hur gammal de trodde att hen var, samt om de trodde att hen var kvinna eller 

man.  

    Undersökningens resultat visar att den engelskinfluerade texten uppfattades annorlunda än 

den helsvenska texten på vissa av enkätfrågorna, samtidigt som ordvalet inte gav utslag på 

alla frågor. De viktigaste resultaten pekar på att engelska ord i svensk text gör att texten 

uppfattas som mindre tillförlitlig, något mindre intressant samt att författaren till den 

engelskinfluerade texten anses tillhöra en yngre åldersgrupp. Deltagarna som läste den 

engelskinfluerade texten svarade även att de både kände stort och litet förtroende för 

textförfattaren, till skillnad mot författaren till den helsvenska texten som enbart värderades 

neutralt eller svagt positivt på den frågan.  

    Samtidigt fanns det heller inget tydligt mönster för att en av texterna genomgående 

värderades mer positivt. Istället visade resultaten att den svenska texten generellt sett 

värderades neutralt eller positivt jämfört med den engelskinfluerade texten, som däremot bjöd 

in mer till tolkning och värderades både högt och lågt av informanterna. En text som är 

skriven enbart på svenska kanske kan ses som ett säkrare alternativ, där reaktionerna blir mer 

jämna. Engelska ord i svensk text inbjuder istället till fler reaktioner, både positiva och 

negativa. Beroende på hur läsaren ställer sig till användandet av engelska ord kan resultatet 

både bli bra och dåligt.  

    Även om det är svårt att ge någon samlad bild över inställningen till engelska ord i svensk 

text tyder resultaten från denna undersökning på att ordvalet blir något att fundera över för 

framtida skribenter. De engelska orden i den här undersökningen påverkade både 

uppfattningen läsaren fick av texten och textförfattaren. Feedbacken som en skribent får på en 

engelskinfluerad text kan alltså skilja sig åt från återkopplingen på en helsvensk text.  
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Bilagor  
Bilaga 1: Svensk text 
	  
Från	  socialt	  nätverk	  till	  marknadsföringsstrategi	  
	   	  
Sedan	  det	  sociala	  nätverket	  Facebook	  lanserades	  år	  2004	  har	  fler	  än	  600	  miljoner	  
användare	  registrerat	  sig.	  Det	  som	  från	  början	  endast	  var	  ett	  sätt	  att	  hålla	  kontakten	  
med	  vänner	  har	  nu	  utvecklats	  till	  ett	  effektivt	  marknadsföringsredskap.	  Facebooks	  
gynnsamma	  riktlinjer	  för	  reklam,	  som	  ger	  annonsörerna	  tillgång	  till	  användarnas	  
historik	  och	  ifyllda	  information,	  ger	  företag	  nya	  möjligheter	  att	  nå	  potentiella	  kunder	  
och	  alltfler	  börjar	  inse	  värdet	  med	  att	  använda	  sociala	  medier	  för	  annonsering.	  	  
	  
Det	  som	  gör	  reklamen	  på	  just	  Facebook	  speciell	  är	  att	  den	  anpassas	  för	  den	  specifika	  
användaren.	  Facebook	  kan,	  bland	  annat	  genom	  information	  från	  statusuppdateringar	  
och	  gillamarkeringar,	  se	  till	  att	  den	  reklam	  som	  dyker	  upp	  på	  hemsidan	  är	  skräddarsydd	  
efter	  den	  inloggade	  användaren.	  Varje	  enskild	  individ	  ska	  därmed	  nås	  av	  precis	  de	  
annonser	  som	  anses	  passa	  den	  personen	  bäst.	  Och	  i	  och	  med	  att	  användaren	  redan	  har	  
fyllt	  i	  kön,	  ålder,	  bostadsort	  och	  mycket	  mer	  är	  utgångsläget	  för	  reklamen	  minst	  sagt	  
gynnsam.	  	  
	  
Annonseringen	  på	  Facebook	  är	  dessutom	  tidseffektiv	  för	  företagen.	  Det	  går	  snabbt	  att	  få	  
återkoppling	  från	  användarna	  om	  hur	  den	  placerade	  annonsen	  har	  mottagits	  och	  vilka	  
som	  har	  nappat	  på	  den.	  Man	  kan	  därmed	  snabbt	  utvärdera	  hur	  framgångsrikt	  ett	  visst	  
sätt	  att	  marknadsföra	  en	  produkt	  är,	  något	  som	  företagen	  ser	  mycket	  positivt	  på.	  	  
	  
Facebook	  kan	  ytterligare	  hjälpa	  företag	  att	  stärka	  sitt	  varumärke	  och	  bilden	  de	  
förmedlar	  utåt	  genom	  skapandet	  av	  en	  specifik	  företagssida,	  som	  kan	  bidra	  till	  både	  
synlighet	  och	  till	  att	  skapa	  aktivitet.	  Detta,	  tillsammans	  med	  de	  många	  
annonseringsmöjligheterna,	  gör	  att	  Facebook	  har	  blivit	  en	  plats	  för	  företag	  att	  väcka	  
intresse	  hos	  potentiella	  kunder	  och	  ytterligare	  framhäva	  just	  sina	  produkter.	  Genom	  en	  
positiv	  inställning	  till	  användandet	  av	  sociala	  medier,	  som	  Facebook,	  finns	  det	  alltså	  
mycket	  att	  vinna	  för	  företag	  som	  vill	  anpassa	  sig	  till	  dagens	  reklammarknad.	  	  
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Bilaga 2: Engelskinfluerad text 
	  
Från	  socialt	  nätverk	  till	  marketingstrategi	  
	  
Sedan	  det	  sociala	  nätverket	  Facebook	  lanserades	  år	  2004	  har	  fler	  än	  600	  miljoner	  
användare	  registrerat	  sig.	  Det	  som	  från	  början	  endast	  var	  ett	  sätt	  att	  hålla	  kontakten	  
med	  vänner	  har	  nu	  utvecklats	  till	  ett	  effektivt	  marketingredskap.	  Facebooks	  gynnsamma	  
policy	  för	  reklam,	  som	  ger	  annonsörerna	  tillgång	  till	  användarnas	  historik	  och	  ifyllda	  
information,	  ger	  företag	  nya	  möjligheter	  att	  nå	  potentiella	  kunder	  och	  alltfler	  börjar	  inse	  
värdet	  med	  att	  använda	  sociala	  medier	  för	  annonsering.	  	  
	  
Det	  som	  gör	  reklamen	  på	  just	  Facebook	  speciell	  är	  att	  den	  anpassas	  för	  den	  specifika	  
användaren.	  Facebook	  kan,	  bland	  annat	  genom	  information	  från	  statusuppdateringar	  
och	  gillamarkeringar,	  se	  till	  att	  den	  reklam	  som	  dyker	  upp	  på	  hemsidan	  är	  customized	  
efter	  den	  inloggade	  användaren.	  Varje	  enskild	  individ	  ska	  därmed	  nås	  av	  precis	  de	  
annonser	  som	  anses	  passa	  den	  personen	  bäst.	  Och	  i	  och	  med	  att	  användaren	  redan	  har	  
fyllt	  i	  kön,	  ålder,	  bostadsort	  och	  mycket	  mer	  är	  utgångsläget	  för	  reklamen	  minst	  sagt	  
gynnsam.	  	  
	  
Annonseringen	  på	  Facebook	  är	  dessutom	  tidseffektiv	  för	  företagen.	  Det	  går	  snabbt	  att	  få	  
feedback	  från	  användarna	  om	  hur	  den	  placerade	  annonsen	  har	  mottagits	  och	  vilka	  som	  
har	  nappat	  på	  den.	  Man	  kan	  därmed	  snabbt	  utvärdera	  hur	  framgångsrikt	  ett	  visst	  sätt	  att	  
promota	  en	  produkt	  är,	  något	  som	  företagen	  ser	  mycket	  positivt	  på.	  	  
	  
Facebook	  kan	  ytterligare	  hjälpa	  företag	  att	  stärka	  sitt	  varumärke	  och	  sin	  image	  genom	  
skapandet	  av	  en	  specifik	  företagssida,	  som	  kan	  bidra	  till	  både	  synlighet	  och	  till	  att	  skapa	  
aktivitet.	  Detta,	  tillsammans	  med	  de	  många	  annonseringsmöjligheterna,	  gör	  att	  
Facebook	  har	  blivit	  en	  plats	  för	  företag	  att	  väcka	  intresse	  hos	  potentiella	  kunder	  och	  
ytterligare	  framhäva	  just	  sina	  produkter.	  Genom	  en	  positiv	  approach	  till	  användandet	  av	  
sociala	  medier,	  som	  Facebook,	  finns	  det	  alltså	  mycket	  att	  vinna	  för	  företag	  som	  vill	  
anpassa	  sig	  till	  dagens	  reklammarknad.	  	  
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Bilaga 3: Enkät 
 
Efterföljande frågor 
Läs igenom frågorna noga och kryssa endast i ett av alternativen.  
 

Jag är:   kvinna    □    man    □ 
 
Jag är född år:  19……   
 

Jag har svenska som modersmål:   ja    □   nej    □  
 
 
 
Hur tillförlitlig tycker du att texten är? 
 
Mycket 
otillförlitlig 

Ganska 
otillförlitlig 

Varken 
otillförlitlig eller 
tillförlitlig 

Ganska 
tillförlitlig 

Mycket 
tillförlitlig 

 

   □       □       □        □        □ 
 
 
Hur modern tycker du att texten är? 
 
Mycket 
omodern 

Ganska 
omodern 

Varken 
omodern eller 
modern 

Ganska 
modern 

Mycket 
modern 

 

   □       □       □        □        □ 
 
 
Hur intressant tycker du att texten är? 
 
Mycket 
ointressant 

Ganska 
ointressant 

Varken 
ointressant 
eller intressant 

Ganska 
intressant 

Mycket 
intressant 

 

   □       □       □        □        □ 
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Hur lätt- eller svårläst tycker du att texten är? 
 
Mycket 
svårläst 

Ganska 
svårläst 

Varken 
svårläst eller 
lättläst 

Ganska lättläst Mycket lättläst 

 

   □       □       □        □        □ 
 
 
Hur stort förtroende känner du för textförfattaren? 
 
Mycket litet 
förtroende 

Ganska litet 
förtroende 

Varken stort 
eller litet 
förtroende 

Ganska stort 
förtroende 

Mycket stort 
förtroende 

 

   □       □       □        □        □ 
 
 
Hur gammal tror du att textförfattaren är? 
 
 15-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 

 

   □       □       □        □        □ 
 
 
Tror du att textförfattaren är:   

kvinna     □          man     □          vet inte/ingen åsikt     □ 
 
 
 
Övriga 
kommentarer:……………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
 
Tack för din medverkan! 


