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Sammandrag 

Denna uppsats studerar attityd till engelskt inflytande i svenska hos svenskar respektive i 

koreanska hos koreaner samt sverigekoreaner. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka 

medvetna och undermedvetna attityder svenskar och sydkoreaner har till inblandningen av 

engelska ord i svenska respektive koreanska. Uppsatsen syftar också till att utröna om och i så 

fall hur en annorlunda språkmiljö påverkar attityden till denna inblandning i koreanska hos 

sverigekoreaner. Studien utgår ifrån min observation av frekvent inblandning av engelska ord 

hos svenskar, vilket går emot min iakttagelse hos sydkoreaner som ofta visar irriterade reak-

tioner till inblandningen av engelska ord i koreanska. En bakgrundsfaktor är också att svenska 

och koreanska har olika historiska och språkpolitiska förhållanden.  

Studien bygger på tre olika undersökningar, vilka är matched guise-test, enkät och inter-

vju, inkl. ett ordvalstest. De två första undersökningarna genomfördes med informanter bestå-

ende av svenskar resp. koreaner med avsikt att beskriva och jämföra undermedvetna och 

medvetna attityder. Med sverigekoreaner, indelade i tre grupper efter språkbakgrund, nämli-

gen förstagenerations-, 1,5- och andragenerations- och övriga koreaner, utfördes en intervju-

undersökning.  

Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan medvetna och undermedvetna attityd-

er till engelskt inflytande i svenska hos svenskar respektive i koreanska hos koreaner och att 

attityderna mellan länderna skiljer sig åt kraftigt. För Sveriges del visades det att man är mer 

negativ till engelskt inflytande i matched guise-testet än i enkäten medan det var tvärtom i 

Sydkorea. Förvånansvärt nog var sydkoreaner mycket positivare till engelskt inflytande i 

matched guise-testet och de hade en mer språkpatriotisk inställning i enkäten. Detta tyder på 

att språkpatriotism och attityd mot engelska inte alltid hänger ihop. Genom intervjuundersök-

ningen kom det fram att attityderna till engelska och inblandningen av engelska ord varierar 

en del beroende på språkbakgrund och på att koreanska har en mycket stark ställning hos 

informanterna oavsett språkbakgrund. Däremot visades det att den positiva ställningen till 

koreanskan hos informanterna inte är särskilt märkbar när de använder språk i verkligheten. 

Resultatet av ordvalsfrågorna mellan ”renare” koreanska ord och engelska lånord i intervjuer-

na visade att informanternas val beror mest på grad av etablering i språket, ej själva språket. 

Enligt intervjuundersökningen verkar sverigekoreanernas attityd till inblandningen av engel-

ska i koreanska inte ha påverkats av deras annorlunda, mer blandade språkmiljö.  

 

Nyckelord: attityd, matched guise-test, språkpatriotism, engelskt inflytande, svenska, 

koreanska, engelska 
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1 Inledning 

En av de saker som jag, som är från Sydkorea och inte har svenska som modersmål, reagerat 

på i språkbruket i Sverige är att man ofta blandar in engelska i svenska som t.ex. ”That’s it. 

Det är inte krångligare än så”. Forskaren Harriet Sharp betecknar detta som en ”ö i det 

svenska språkhavet” (Einarsson 2009:253). Detta språkfenomen hör jag rätt ofta inte bara på 

universitetet, utan också i etermedierna. Exemplet ovan är sådant som jag hört på TV. 

Dessutom verkar det som om inblandningen av engelska finns hos såväl ungdomar som 

vuxna. ”Varför blandar man engelska ord/uttryck när det går att uttrycka sig tillräckligt på 

svenska?” Detta var min första reaktion när jag uppmärksammade den flitiga inblandningen 

av engelska i Sverige. Det händer också ibland att människor jag möter i Sverige vill prata 

med mig på engelska när jag frågat någonting eller börjat prata med dem på svenska. Denna 

aktiva blandning eller (när det gäller det andra fallet) användningen av engelska är förmodli-

gen möjlig p.g.a. svenskarnas goda behärskning av engelska, men det kan också bero på vilka 

attityder svenskarna har till engelska.  

Till skillnad från svenskarna som ofta blandar in engelska i språket ser jag ofta 

sydkoreanernas irriterade reaktioner på nätet mot inblandning av engelska ord istället för 

koreanska som t.ex. används i olika tidningar. I Sydkorea har jag också lärt mig att man ska 

vårda ”nationalspråket”, dvs. koreanska, och minska användningen av engelska ord. Det är 

anmärkningsvärt att koreanska även kallas 국어 guk-eo, nationalspråket, särskilt i offentliga 

sammanhang i Sydkorea. Korea är ett land som består av ett etniskt folk som pratar ett och 

samma språk. Enligt nationalspråksgrundlagen 국어기본법 i Sydkorea är koreanska språket 

“det högsta nationella kulturarvet och drivkraft till kulturskapande”
1
 (2§). Därmed ”ska 

nationen och medborgarna djupt inse detta och sträva aktivt efter utveckling av nationalspråk-

et så att den nationella kulturens identitet etableras samt värna nationalspråket så att ättlingar 

får ärva detta” (2 §). När det gäller språklagen i Sverige har den till syfte ”att ange svenskans 

och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att 

värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk” 

(2 §). Enligt denna lag är svenskan ”huvudspråk i Sverige” (4 §). Termen huvudspråk verkar 

inte ge intryck av att svenskan har en särskilt stark ställning. Denna term har faktiskt 

kritiserats och i stället har nationalspråk eller officiellt språk föreslagits. (Språkrådet 2009:2). 

Språklagen fastslår dock att ”svenska är Sveriges officiella språk i internationella samman-

hang” (13 §). Om man jämför sydkoreansk och svensk språklag verkar det som om språkpa-

triotism har satt ett tydligare avtryck i den sydkoreanska lagen. 

Något som också skiljer Sydkorea från Sverige i fråga om synen på nationalspråket är att 

koreanska varit utsatt för hot utifrån, nämligen från Japan. Under Japans ockupation av den 

koreanska halvön under 1910–1945 förbjöd Japan koreanerna att använda sitt eget språk och 

koreanerna blev även tvungna att ändra sina namn enligt japansk förebild. Sandøy & Östman 

(2004:13) menar att i sådana faser i historien ”får språk och kultur lätt funktionen att betona 

det nationella och avgränsa mot det utländska och främmande”. Detta kan förklara min och 

koreanernas reaktion på inblandningen av engelska i svenska respektive koreanska. Nyström 

                                                           
1
 Översättningar från koreanska i uppsatsen gjorda av mig, om inte annat anges. 
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Höög (2005:24) refererar till Brunstad 2001 som har studerat skillnader mellan Sverige och 

Norge i synen på vad som formar den nationella gemenskapen i de respektive länderna. 

Hennes slutsats är att ”den nationella gemenskapen i t.ex. Sverige och Norge vilar på olika 

grund; i Sverige står politiska och territoriella faktorer i förgrunden; i Norge är etnicitet och 

kultur viktigare”. Föreställningen om vad som utgör Sydkoreas nationella gemenskap är anta-

gligen jämförbar med den i Norge. Man kan alltså säga att den nationella gemenskapen i 

Sverige och i Sydkorea vilar på olika grund.  

Med dessa omständigheter uppstår frågan om det finns skillnader i attityderna till in-

blandningen av engelska i språket mellan svenskar, sydkoreaner i Sydkorea och sydkoreaner i 

Sverige. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Genom denna undersökning vill jag ta reda på vilka medvetna och undermedvetna attityder 

svenskar och sydkoreaner har till inblandningen av engelska ord i svenska respektive korean-

ska. Undersökningen syftar också till att utröna om och i så fall hur en annorlunda språkmiljö 

påverkar attityden till denna inblandning i koreanska, som modersmål och som andraspråk, 

hos förstagenerationens  respektive 1,5- och andragenerationens sverigekoreaner. Uppsatsen 

har följande frågeställningar: 

1. Vilka medvetna attityder har svenskar och sydkoreaner till inblandningen av engelska i 

svenska respektive koreanska? 

2. Vilka omedvetna attityder har svenskar och sydkoreaner till inblandningen av engelska i 

svenska respektive koreanska? 

3. Hur ser sverigekoreanernas språkanvändning ut?  

4. Vilka åsikter har sverigekoreaner om koreanska i fråga om engelskt inflytande i språket?   

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens fortsatta disposition är den följande. I kapitel 2 beskrivs begreppet attityd och dess 

funktioner samt olika sätt att undersöka attityder. Vidare ges en inblick i tidigare språkve-

tenskapliga studier av attityder, bl.a. det samnordiska MIN-projektet som min undersökning 

bygger på. Kapitel 3 ägnas åt att redogöra för tillvägagångssätt för uppsatsens tre olika 

undersökningar, vilka är matched guise-test, enkät och intervju. I kapitlet ges också en besk-

rivning av informanterna och urvalet av dem. Resultaten från de undersökningarna presen-

teras i tur och ordning i kapitel 4. I kapitel 5 ges en avslutande diskussion av uppsatsens 

resultat.   
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2 Bakgrund 

I detta kapitel görs en kort presentation av begreppet attityd. Dessutom redovisas olika me-

toder inom attitydforskning liksom svenska attitydundersökningar i fråga om språkideologi 

och engelskans inflytande. 

2.1 Attityder och dess funktioner            

Attityd kan definieras som ”en benägenhet att konsekvent reagera gillande eller ogillande mot 

en viss företeelse” (Fishbein & Ajzen 1975, refererad i Einarsson 2009:217). Vi har olika atti-

tyder också mot språkliga företeelser som dialekter, brytning, svordomar, sociolekter, språk-

kontakt osv.  

Attityder brukar i vetenskapliga sammanhang delas in i tre komponenter: kognitiva, 

evalutiva och konativa. Den kognitiva komponenten innebär föreställningar om företeelser 

som kan vara såväl sanna och byggda på fakta som osanna och byggda på stereotyper. Utifrån 

sådana kognitiva föreställningar gör vi en känslomässig värdering om attitydobjekt (evaluativ 

komponent), vilket leder till att föreställningar och värderingar formar vårt handlande (kona-

tiv komponent). De tre komponenterna är alltså sammantvinnade. (Einarsson 2009:218.) Atti-

tyder fyller olika funktioner. Einarsson beskriver attityders funktion som följer:  

［...］de hjälper oss att förstå tillvaron genom att de organiserar och förenklar en komplicerad 

värld. En del av dem hjälper oss att bevara vår självaktning genom att skydda oss från obeha-

gliga sanningar om oss själva. Andra hjälper oss att anpassa oss till ett rådande värdesystem så 

att vi blir belönade och inte straffade av omgivningen (2009:218).  

Attityder är inte medfödda, utan inlärda. Vi socialiseras och utvecklar olika attityder. Under 

den primära socialisationen, perioden före skolstarten, är det främst föräldrar eller andra 

vuxna som står närmast barnen som medvetet eller omedvetet överför attityder till barnen. 

Under den sekundära socialisationen är det kompisar, lärare och massmedier som påverkar 

barnens attitydutveckling (Bijvoet 2013:126–127).  

2.2 Metoder inom attitydundersökning  

Attitydundersökningar kan kategoriseras i tre olika typer efter metod: samhällsanalytiska 

metoder, direkta och indirekta metoder. De samhällsanalytiska metoderna är t.ex. observa-

tioner, etnografiska studier och studier av språk- och utbildningspolitik. Till direkta metoder 

hör enkäter och intervjuer (Nyström Höög 2005:27). Enkätfrågorna kan vara öppna frågor, 

flervalsfrågor eller s.k. Likert-skalor. Det sistnämnda innebär att informanten markerar grad 

av instämmande i ett påstående i en skala. Denna frågetyp är ett mer indirekt sätt att göra 

attitydundersökningar på jämfört med andra typer av enkätfrågor. Bland indirekta metoder är 

matched guise-test den mest använda metoden. I ett matched guise-test lyssnar informanter på 

en inspelning där bidialektala/tvåspråkiga talare är inblandade. De uppträder två gånger i 

inspelningen, en gång endialektalt/enspråkigt, en gång bidialektalt/tvåspråkigt, vilket infor-
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manterna inte vet om. Informanterna tror därför att alla är olika talare och bedömer deras 

språkprov i t.ex. Likert-skalor. De tvåspråkiga/bidialektala talare är alltså ”riktiga” röster och 

de andra endialektala/enspråkiga i inspelningen fungerar som ”utfyllnadsröster”. På detta sätt 

kan man undersöka undermedvetna attityder hos informanterna. En annan indirekt metod är 

yrkesgissningstest. I sådana test lyssnar informanter på språkprov från olika talare och gissar 

deras yrke, vilket kan testa informanternas språksociala medvetenhet (Bijvoet 2013:133–136).   

2.3 Tidigare undersökningar  

Ett exempel på enkätundersökning om språkattityder är Maria Wingstedts doktorsavhandling 

(1998; här refererad efter Nyström Höög 2005) som studerar språkideologier och attityd till 

minoritetsspråk hos majoriteten i Sverige. Enkäten omfattar olika områden, exempelvis dåligt 

språk, språkkontaktfenomen, enspråkighet kontra tvåspråkighet, språk som undervisningsäm-

ne, hemspråksundervisning osv. och besvarades av 331 slumpvis utvalda personer. I enkäten 

ingick öppna frågor, flervalsfrågor där de flesta hade fyra svarsalternativ: instämmer helt, in-

stämmer med tvekan, tar avstånd med tvekan, tar avstånd helt. Ett ’vet ej’ fanns också med 

som alternativ. Wingstedts hypotes var att hon skulle komma fram till ett resultat där infor-

manterna kunde placeras på en skala med ideologiska profiler, motpolerna monolingvister och 

pluralister. Dock fick hon inte konsekventa svar som kunde identifiera sådana profiler. Un-

dersökning visade att svenskan har stort stöd. I påståendet [d]et vore synd om svenskan 

försvann instämmer nästan 99 % av de tillfrågade. När det gäller lånord instämmer 67 % i 

påståendet [d]et finns för många utländska lånord i svenska språket, och nästan lika många, 

66 % instämmer i påståendet [d]et är viktigt att svenska bevaras så ren som möjligt från 

utländska lånord. Mer än hälften (56 %) instämmer dock i att utländska lånord berikar sven-

ska språket. En enspråkig värld med engelskan (som förstaspråk) är inte vad svenskarna öns-

kar. Endast 16 % instämmer i att [d]et bästa vore om alla i världen hade engelska som mo-

dersmål. (Nyström Höög 2005:29–30.)  

Olle Josephson (1999) har gjort en mindre version av Wingstedts enkätundersökning med 

en särskild grupp människor, nämligen språkvetare på Institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala och Stockholms universitet (sammanlagt 72 personer). Enkäten rör frågor som läs-

ning och skrivning, krångelspråk, ungdomsspråk, skola och språkförsämring, svordomar samt 

lånord. Det visades att språkvetarna är mer lånordsvänliga än allmänheten: 25 % anser att det 

finns för många utländska lånord i svenska språket och endast 11 % är eniga om att det är 

viktigt att svenskan bevaras så fri som möjligt från utländska ord. Dessutom håller så mycket 

som 95 % med om att lånord berikar svenska språket. 

Pia Nygård (2002) har genomfört en enkät- och intervjubaserad undersökning på uppdrag 

av Kommittén för svenska språket. Undersökningen syftar till att ”granska attityder till sven-

ska, engelska och andra språk i Sverige” (Nygård 2002:5). Totalt 12 enkätfrågor formulerades 

med fyra svarsalternativ som i Wingstedt 1998 och besvarades av 1000 personer via telefon, 

och tio personer, varav hälften män och hälften kvinnor, intervjuades. Påståendet Svenska är 

ett mycket viktigt ämne i skolan håller 96 % med om. Den yngsta åldersgruppen (15–29 år) 

tenderar att instämma något mindre. I linje med detta håller 96 % med om påståendet Svenska 

språket är mycket viktigt för Sverige, eftersom det är en del av landets identitet. Här finns 
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också en viss åldersskillnad. Ju yngre man är desto mindre positivt inställd till påståendet är 

man. Däremot, till påståendet Det vore bäst om alla i Sverige hade svenska som modersmål, 

är 56 % negativa. Här visas en könsskillnad: 44 % av männen tar positiv ställning för 

påståendet, medan 34 % av kvinnorna gör det. Dock är ålder en viktigare faktor än kön för hur 

svaren skiljer sig åt. Ju yngre man är desto mindre benägen är man att vara positiv till 

påståendet. De flesta informanter (94 %) är även positivt inställda till påståendet Man måste 

acceptera att invandrare talar svenska med utländsk brytning. Nygårds undersökning be-

kräftar alltså tidigare undersökningar: Svenska står stark i Sverige, men svenskarna har en 

pluralistisk inställning till språk. 

Slutligen finns det undersökningar av Olle Hammermo (2006), Catharina Nyström Höög 

(2005) och Micael Melander & Tore Kristiansen (2006) som gjorts inom ramen för det 

samnordiska projektet Moderne importord i språka i Norden (MIN), initierat av Nordiska 

språkrådet
2
. MIN-projektet syftar till att ”göra en jämförande översikt över hur moderna 

importord behandlas i bruk och normer i språken i Norden” (Nyström Höög 2005:13). 

Forskarna från Sverige, Danmark, Norge, Finland (Svenskfinland, Finskfinland), Island och 

Färöarna har genomfört undersökningar om de moderna importorden utifrån olika aspekter, 

bl.a. attityder till import- och ersättningsord. Attitydundersökningen har bedrivits som del-

projekt – enkätundersökning, intervjuundersökning och matched guise-test – och i Sverige har 

de tre ovannämnda forskarna gjort de olika undersökningarna (Nyström Höög 2005:13). 

Hammermo (2006) har genomfört en enkätundersökning via telefon med 1094 infor-

manter. I undersökningen användes variablerna kön, ålder, hushållsinkomst, utbildning, regi-

on, innehav av hemdatorer/internetanslutning samt samhällsideologi. Föga förvånande visades 

det att ålder är den variabel som uppvisar flest markanta skillnader. Ju yngre man är desto mer 

använder man engelska och har positiv inställning till engelska. Exempelvis, påståendet Man 

använder alltför många engelska ord i svenskan idag håller 48,5 % av informanterna under 30 

år, 32,6 % av gruppen 30–44 år, 27 % av gruppen 45–59 och 18,8 % av informanterna över 

60 år inte med om. De variabler som är av näst störst betydelse är datorinnehav och 

utbildning, följt av samhällsideologi. De mer datoriserade och de mer utbildade visar sig vara 

mer positivt inställda till importord och de som anser att individuell frihet är viktigare än 

solidaritet tycks vara mer engelskvänliga. Även region verkar påverka värderingarna i vissa 

resultat. Personer från urbana regioner har mer öppen inställning till importord. Däremot är 

kön den minst påverkande variabeln. Värderingarna i undersökningen kan sägas vara köns-

neutrala.   

Nyström Höögs (2005) undersökning är en enkätundersökning bestånden av intervjuer 

och gruppsamtal. Urvalet av informanter är gjort utifrån livsstil vilket är relativt nytt i språk-

sociologiska undersökningar: i undersökningen har sammanlagt 24 informanter valts ut efter 

typ av arbetsplats (traditionell–modern) och position på arbetsplats (hög–låg). För jämförelse 

har de inledande frågorna i undersökningen baserats på enkätfrågorna. Undersökningen visar 

att de flesta informanterna inte ser sig själva som purister och att engelskan står stark i 

Sverige. Informanterna tycker dock inte att denna starka ställning för engelskan är hotfull mot 

svenskan. Dessutom har informanterna en praktisk inställning till importord. Det är inte själva 

språket som är avgörande för att föredra svenska eller engelska ord, utan det beror på en rad 

                                                           
2
 Nordiska språkrådet lades ned 2004 och efterträddes av Nordens språkråd från samma år. 
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olika faktorer som t.ex. grad av etablering, smidighet och användningsområde osv. Det som är 

intressant är att det förekommer såväl känslomässiga som kulturella argument mot importord, 

men enbart funktionella argument för importord. Livsstilsfaktorn uppvisade inte någon stor 

skillnad mellan de olika livsstilsgrupperna. Nyström Höög menar att majoriteten av infor-

manterna inte kan sägas ha någon specifik attityd gentemot importord (2005:166). Enligt för-

fattaren har de snarare ”åsikt” än attityd eftersom deras hållningar är påverkbara och därmed 

inkonsekventa. 

Till sist, Melander & Kristiansen (2006) har utfört ett matched guise-test kallad EvaEng 

inom MIN-projektet. Syftet med undersökningen var att ”få informanterna att värdera eng-

elskfärgning av deras nationella språk utan att de blir uppmärksamma på att det är det de gör, 

och att därigenom insamla data som kan sägas ge en bild av befolkningarnas undermedvetna 

attityder till ’engelskfärgningen’ ”(Melander & Kristiansen 2006:98). Sedan jämfördes dessa 

med resultatet från Hammermo (2006) där det, som framgåtts ovan, påvisats medvetna atti-

tyder. Informanterna (sammanlagt 484 personer) har fått lyssna på fem kvinnors uppläsning 

av en nyhetstext om internetanvändning och bedömt deras personlighetsdrag på en sjugradig 

skala. En av uppläsarna förekommer i två skepnader där hon läser upp masktexter, dvs. 

en ”renare” svensk text och en mer engelskfärgad. Informanterna har fått veta att deras be-

dömning används för selektion för att hitta en lämplig radiopratare, utan att veta det egentliga 

syftet med den. Det som är särskilt intressant är att undersökningen visat att informanterna har 

betydligt negativare inställning till importord än i de andra undersökningarna där attityden 

studerades med direkta metoder. 
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3 Metod  

I följande kapitel redovisas de olika metoder som uppsatsens tre undersökningar, matched 

guise-test, enkät och intervju, bygger på. Dessutom beskrivs hur undersökningen genomförts. 

3.1 Tre undersökningar  

Min studie bygger huvudsakligen på data från ett matched guise-test och en enkätunder-

sökning där (unga och vuxna) svenskar och koreaner deltog. Studien har inspirerats av MIN-

projektet som presenterats i avsnitt 2.3, främst Melander & Kristiansen (2006). Jag bestämde 

mig för att använda två olika metoder för att komma åt attityderna: dels en direkt metod, dels 

en indirekt metod. Motiveringen till detta är, som nämnts i avsnitt 2.3, att erfarenheter från 

MIN-projektet visar att attityderna som eliciterades med direkta metoder (enkätundersökning-

en i Hammermo 2006, intervjuundersökningen i Nyström Höög 2005) skilde sig från attity-

derna som eliciterades med en indirekt metod (matched guise-testet i Melander & Kristiansen 

2006). Till skillnad från MIN-projektet där de olika undersökningarna har olika informanter 

deltog i min undersökning samma informanter vid matched guise-testet och i enkäten (vid ett 

och samma testtillfälle), detta av praktiska skäl, dock möjliggör detta att närmare studera både 

undermedvetna och medvetna attityder. 

Med sverigekoreaner utfördes en annan sorts undersökning, en intervjuundersökning. 

Anledningen till att jag inte gjorde eller kunde göra samma undersökningar med den här 

gruppen som med de andra grupperna var främst svårighet med rekrytering. Frågan var också 

om andragenerationskoreanerna skulle kunna förstå det formella språket i koreanska nyhets-

texter som den i min undersökning, enligt vad jag hört från en andragenerationskorean och 

andra sverigekoreaner. Dessutom kan en del av enkätfrågorna som bl.a. rör inställning till 

koreanska och engelska i skolor i Sydkorea (se avsnitt 3.2.5 för mer om enkätfrågorna), inte 

vara aktuella eller relevanta för andragenerationskoreaner, vilket skulle ha kunnat leda till ett 

ytligt och missvisande resultat. Min åsikt var också att intervju skulle passa bättre för den här 

gruppen för att få en djupare förståelse för åsikter och attityder kring inflytande av engelska i 

koreanska hos personer med olika språkbakgrunder. Därför bestämde jag mig för att göra 

matched guise-testet tillsammans med enkäten endast med svenskar respektive koreaner i 

Sydkorea och att istället göra intervjuer med sverigekoreaner.   

3.2 Matched guise-testet och enkäten 

Först genomfördes matched guise-testet och jag följde undersökningsupplägget i Melander & 

Kristiansen (2006). När det gäller min undersökning, som är mycket liten jämfört med det 

stora samnordiska MIN-projektet, var det svårt att rekrytera informanter genom att säga att 

jag söker dem som kan delta i selektion av radiopratare. Istället berättade jag för de personer 

jag kontaktade att jag sökte informanter för en masteruppsats. Det som informanterna visste 

om undersökningen var endast att det var en studie om språk. Jag använde en nyhetstext om 

IT/datorer med en ”renare” enspråkig version och med en mer ”engelskfärgad” som stimulus-
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text eller masktext. Informanterna fick lyssna på fyra olika kvinnoröster (två utfyllnadsröster, 

två riktiga) som läste upp texten med olika grad av engelskfärgning och fick sedan bedöma 

deras personligheter på Likert-skalor. Till slut rangordnade informanterna de fyra uppläsarna i 

fråga om vem de ansåg vara mest lämplig för ett jobb på radio. Efter matched guise-testet 

gjordes enkätundersökningen. Informanterna besvarade frågor om sig själva och frågor som 

rör svenska/koreanska och engelska. 

3.2.1 Texterna 

I matched guise-testet användes den text som använts i Melander & Kristiansen (2006) vilken 

i sin tur utgått från en dansk källtext hämtad från Politikens hemsida (www.politiken.dk) den 

17 april 2003. Om språkliga variabler i texten skulle kunna fungera både på svenska och 

koreanska var det viktigt att hitta ett lämpligt ämne och IT/datorer var ett sådant. Dock var det 

svårt att hitta någon lämplig text inom IT/datorer som jag skulle kunna utgå ifrån. Därför 

beslöt jag att använda texten i Melander & Kristiansen (2006) som uppfyller kravet relativt 

väl trots att min undersökning handlar om svenska och koreanska. I originaltexten ändrade jag 

endast en sak, nämligen årtal, från 2001 till 2012 med tanke på tiden då min undersökning 

genomfördes. När det gäller översättning av texten till koreanska försökte jag få den att låta så 

naturlig som möjligt för koreanska lyssnare. De fyra koreanska texterna granskades dessutom 

av en av uppläsarna av de två masktexterna som är journalist.  

Texten formulerades sedan i fyra olika versioner med varierande grad av engelskfärgning 

för att få det att verka övertygande att uppläsarna omformulerade en och samma text på ett 

naturligt sätt. Masktexterna med kontrollord markerade med fetstil är återgivna i figur 1. Jag 

använde totalt sju av de nio kontrollord som använts i Melander & Kristiansen i den svenska 

texten. I de övriga två texterna användes tre respektive två kontrollord på engelska såväl i den 

svenska som i den koreanska versionen. Variabeln uppkopplade/on-line plockades bort ur 

kontrollorden, eftersom den inte kunde fungera på koreanska på samma sätt. Däremot tog jag 

ändå med variabeln nätet/internet som inte finns i koreanska heller för att kontrasten mellan 

den svenska masken och den engelska masken skulle kännas tydlig. Den andra bortplockade 

variabeln är nätet/web. Min och mina vänners bedömning var att frasen använda web, låter 

onaturlig snarare än engelskspråkigt färgad. I stället för att använda denna variabel använde 

jag nätet/internet en gång till för att öka engelskfärgningen i den engelska masken. 
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Svensk mask  

Var fjärde amerikan vill inte använda nätet  

Bristande läs- och skrivfärdigheter är en av orsakerna till att var fjärde amerikan inte har 

några planer på att använda nätet eller e-post. Det är de fattiga, de äldre, kvinnorna och 

människorna på landsbygden som kan betraktas som så kallade ”nätförlorare”.  

Projektet Internet and American Life har undersökt varför det finns så många som inte 

använder nätet i USA. Sedan oktober 2012 har antalet nätanvändare nämligen stannat vid 

60 % trots att USA är ett av de mest uppkopplade länderna. Knappt var tionde amerikan har i 

dag t.ex. en egen hemsida. 

17 procent av amerikanerna kan idag betraktas som nätförlorare. De ser tekniken som ett 

hinder för att använda nätet. Pengar är också ett väsentligt hinder, och så finns det de som är 

rädda för hackare, förskingring och stöld av kreditkortsnummer och lösenord 

 

Engelsk mask 

Var fjärde amerikan vill inte använda internet  

Bristande läs- och skrivfärdigheter är en av orsakerna till att var fjärde amerikan inte har 

några planer på att använda internet eller e-mail. Det är de fattiga, de äldre, kvinnorna och 

människorna på landsbygden som kan betraktas som så kallade ”net-losers”. 

Pew Internet and American Life Project har undersökt varför det finns så många som inte 

använder nätet i USA. Sedan oktober 2012 har antalet nätanvändare nämligen stannat vid 

60 % trots att USA är ett av de mest uppkopplade länderna. Knappt var tionde amerikan har i 

dag t.ex. en egen website. 

17 procent av amerikanerna kan idag betraktas som net-losers. De ser tekniken som ett 

hinder för att använda nätet. Pengar är också ett väsentligt hinder, och så finns det de som är 

rädda för hackers, förskingring och stöld av kreditkortsnummer och passwords. 

Figur 1. Masktexterna på svenska 

Melander & Kristiansen (2006) skriver att net-losers och password diskuterats vid flera 

tillfällen i forskargruppen, eftersom ”dessa båda ord torde, för det sverigesvenska språkområ-

dets del, vara de mest främmande” (2006:98). Enligt dem förekom password vid ett enda 

tillfälle i Svenska Dagbladet årgång 2000 från sökning i Språkbankens konkordanser. De 

menar dessutom att det naturligtvis är möjligt att detta ord kan förekommit senare i olika typer 

av texter, men det är ändå möjligt att valet av password framför lösenord kan kännas som 

strävan efter ett engelskfärgat språk för lyssnare (2006:98–99). Password verkar fortfarande 

inte vara brett spritt nu år 2013, medan såväl -loser som -förlorare känns vanligare numera i 

svenskan. 
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För övrigt lästes 60 % som sextio (ej sexti) procent och 2012 som tvåtusentvolv (ej 

tjugohundratolv) i de alla fyra svenska texterna som en strävan efter att minimera påverkan av 

extralingvistiska drag på värdering av uppläsning. När det gäller ordningen för uppläsning-

arna var den svenska masken placerad som tvåa och den engelska sist, som fyra. Tanken var 

att informanterna skulle lyssna på själva masken när de blivit vana vid uppläsningen efter den 

första textens uppläsning och att det är en självklarhet att maskerna upplästa av en och samma 

person inte bör följa omedelbart efter varandra. 

I den koreanska texten, emellertid, har det gått att använda fyra av de sju variablerna e-

post/e-mail, nätförlorare/net-losers, hemsida/website, lösenord/password, men inte nätet/in-

ternet, projektet/project och hackare/hackers (se bilaga 1 för att se masktexterna på korean-

ska). Jag använde dock homepage istället för website i enlighet med min bedömning att ”en 

egen homepage” låter mer naturligt på koreanska än ”en egen website”. Eftersom det är 

viktigt att informanterna upplever en tydlig skillnad mellan de två masktexterna bestämde jag 

mig för att ta de tre andra variablerna istället för dem som inte fungerar i koreanskan, 

nämligen (internet) 사용자 användare/유저 user, 과 och/앤드 and och 신용카드 번호 

kreditkortsnummer/크레딧카드 넘버 credit card number (Dessa ord är markerade med 

understrykning i svensk mask i figur 1). Variabeln och/and går faktiskt också att applicera i 

den svenska texten, men jag gjorde inte detta p.g.a. att det är möjligt att informanterna inte 

hör en tydlig uttalsskillnad på dessa i löpande tal. 

När det gäller de två omdiskuterade orden i den svenska texten, dvs. net-losers och 

password är de relativt vanligt förekommande i koreanskan. Eftersom loser inte är främmande 

i koreanskan bör nog inte net-losers låta konstigt i koreansktalandes öron. Däremot låter 

nätförlorare på koreanska ganska nyskapande snarare än net-losers i mina öron. Enligt min 

bedömning skulle ordet nätförlorare ändå inte ställa till något problem, utan uppfattas som ett 

nytt begrepp hos informanterna med tanke på den föregående frasen så kallade. Angående 

password kan skillnaden på upplevelse av engelskfärgning dock bli stor mellan den svenska 

och koreanska texten eftersom detta ord nått relativt stor spridning i koreanskan.  

En central fråga avseende kontrollord är risken för att texten på det ena språket kan 

uppfattas som mer engelskfärgad än på det andra, vilket kan påverka värdering av upp-

läsningen hos talare av olika språk. Jag strävade efter att minimera denna skillnad, men detta 

är svårare att realisera när det gäller två mycket annorlunda språk som svenska och koreanska 

och det är nog i princip omöjligt att helt utplåna skillnaden. I MIN-projektet användes inte 

heller exakt samma kontrollord i texten på de nära besläktade språken svenska, norska och 

danska.  

3.2.2 Likert-skalor och värderingsdimensioner 

Svarsformuläret för värdering av uppläsningen (se bilaga 2 för att se hela svarsformuläret på 

svenska) tog utgångspunkt i den danska förlagan i EvaEng i MIN-projekt (hämtad från 

Melander & Kristiansen 2005:30–32). Översättningen av den danska förlagan till svenska och 

koreanska gjorde jag själv, medan översättning till svenska av de åtta personlighetsdragen 

som informanterna tar ställning till (från inte alls till mycket) hämtades från Melander & 

Kristiansen (2005). I originalet fanns en sjugradig skala, men i min undersökning använde jag 
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en sexgradig skala för att förebygga att informanterna skulle kryssa mittalternativet alldeles 

för mycket, annorlunda uttryckt för att få tydligare svar från informanterna. Wingstedt tar 

också avstånd från ojämnt antal grader i Likert-skalor i sin undersökning 1998 av anled-

ningen ”att det neutrala mittenalternativet kan väljas av alltför många okontrollerbara skäl” 

(Wingstedt 1998 refererad från Nyström Höög 2006:30). För övrigt ändrade jag några små 

detaljer i svarsformuläret för att det skulle överensstämma med min undersökning. 

De åtta personlighetsdragen i EvaEng valdes noggrant efter resultat från tidigare under-

sökningar samt från en pilotundersökning i Danmark och dessa är följande: ambitiös, själv-

ständig, tilltalande, intressant, intelligent, avslappnad, förtroendeingivande och effektiv. 

Dessutom tillhör dessa drag fyra övergripande dimensioner som överlappar varandra, näm-

ligen dynamik, superioritet, kompetens och sociabilitet som visas i figur 2. Dynamik repre-

senteras av självständig, effektiv, avslappnad och intressant och superioritet av intelligent, 

ambitiös, tilltalande och förtroendeingivande. Vidare utgörs kompetens av självständig, effek-

tiv, intelligent och ambitiös och sociabilitet av avslappnad, intressant, tilltalande och förtro-

endeingivande (Thøgersen & Kristiansen 2006:15). 

 DYNAMIK SUPERIORITET 

KOMPETENS självständig 

effektiv 

intelligent 

ambitiös 

SOCIABILITET avslappnad 

intressant 

tilltalande 

förtroendeingivande 

Figur 2. Personlighetsdrag och värderingsdimensioner (hämtad från Thøgersen & Kristiansen 2006:16)  

Dimensionerna är till för att ta reda på om det finns skillnader i acceptans av engelsk färgning 

mellan människor med viss personlighet. Med superioritet avser man personlighetsdrag som 

kan värderas högt i mer traditionell offentlig gemenskap, medan dynamik syftar på person-

lighetsdrag som kan uppskattas i mer modern offentlighet. När det gäller kompetens och 

sociabilitet är det förra sådana personlighetsdrag som nog värderas högt i arbetslivet och det 

senare i sociala livet (Mattfolk & Kristiansen 2006:120). 

Gällande kontrollorden i masktexterna var det en väsentlig fråga om värderingsskalorna i 

den koreanska versionen översatt från svenska skulle väcka samma associationer hos koreaner 

som hos svenskar. Eftersom det finns flera alternativ, dvs. synonymer i koreanska som kan 

tänkas motsvara de svenska värderingsskalorna, var det svårt att hitta de mest lämpliga 

koreanska orden. Dock bedömer jag att det lyckats, och jag har kunnat kontrollera mina 

alternativ med andra koreansktalande. 

När det gäller översättning av värderingsskalorna från danska till svenska ändrades endast 

en av de åtta beteckningarna på personlighetsdrag utöver ortografisk anpassning, nämligen 

tillidsvækkende som översattes till förtroendeingivande (Melander & Kristiansen 2006:99). 

När Kristiansen & Melander tar upp översättningsfrågan resonerar de som följer:  
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Det är naturligtvis omöjligt att helt eliminera risken för att enstaka ord kan ha ett vidare eller 

mer nyanserat betydelseomfång i det ena eller det andra av språksamfunden, men den risken 

återfinns även på personplanet inom ett och samma språkområde och vi ska även komma ihåg 

att orden förekommer i en specifik kontext som är gemensam för de olika språkområdena, 

varför en jämförelse av resultaten inte riskerar att bli stort mer missvisande än resultaten för 

varje enskilt språkområde (2006:99). 

Även om det är svenska och koreanska som gäller i min undersökning förekommer orden 

också här i en specifik och gemensam kontext, vilket nog inte ställer till något stort problem 

för jämförelse mellan språksamfunden. För en mer exakt översättning diskuterade jag frågan 

med två andra koreaner varav en som gjort många översättningar från svenska till koreanska. 

Vidare har det översätta svarsformuläret lästs av två koreanska modermålstalare, en i 20-

årsåldern och en i 50-årsåldern för granskning. 

3.2.3 Uppläsarna 

Samtliga nyhetsuppläsare av både svensk och koreansk text är kvinnor som är 24–27 år gamla 

och kan anses ha standarduttal. Rekryteringen av nyhetsuppläsarna gjordes genom personliga 

kontakter. Anledningen till att jag använde kvinnoröster i undersökningen är att enligt tidigare 

språksociologiska undersökningar använder kvinnor mer vårdat språk än män, vilket innebär 

att det kan låta mer normbrytande när kvinnor använder engelskfärgat språk än män. 

De koreanska nyhetsuppläsarna är alla professionella tv/radiojournalister som är anställda 

på tv/radiosändningsbolaget tbs (Seoul traffic broadcasting system) i Sydkorea. De svenska 

nyhetsuppläsarna är studenter vid Uppsala universitet och är jämnåriga med varandra. Upplä-

saren av masktexterna har varit engagerad i teater under lång tid och är verksam i en student-

nations teatergrupp. De två andra bakom utfyllnadsrösterna har medverkat som programledare 

på Studentradion 98,9 i Uppsala och en av dem har också erfarenhet av att spela teater.  

Motiveringen till att jag valde personer med erfarenhet av tv/radio samt skådespeleri som 

nyhetsuppläsare är att de med sådana bakgrunder nog skulle kunna läsa upp texter mer 

naturligt och stabilt än andra utan någon sådan erfarenhet med tanke på att de är vana vid att 

läsa upp texter eller spela olika människor genom olika roller. Dessutom är det så att om alla 

är stabila läsare kan informanterna i högre grad tro att uppläsarna verkligen sökt ett jobb på 

radio. Det kan också minska risken att informanterna reagerar på någon särskild uppläsare 

som sticker ut, dvs. på extralingvistiska drag. När det gäller det svenska testet visades det 

dock att skillnaden på röster var ganska stora. Jag märkte under testet med gymnasieelever att 

informanterna reagerade olika på olika röster. Det finns också informanter som berättade efter 

undersökningen att en av nyhetsuppläsarna som läst utfyllnadstexter var spänd i början av 

uppläsningen. Det framgick dock även att informanterna reagerade starkt på själva kontroll-

orden. Min bedömning är att uppläsaren till masktexterna var mest naturlig och neutral i upp-

läsningen. I så fall kan det vara så att informanterna påverkas mer av en onaturlig uppläsning 

än av en konstgjord engelsk masktext. De koreanska nyhetsuppläsarna, däremot, läste alla upp 

texterna i stabil och lugn ton, vilket nog är en självklarhet med tanke på att de har tv/radio-

journalistyrket. Under det koreanska testet lade jag inte märke till att informanterna reagerade 

på någon särskild uppläsare. 
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3.2.4 Enkätfrågorna 

Enkäten innehåller två delar, bakgrundsfrågor och själva testfrågorna. Bakgrundsfrågorna rör 

bl.a. kön, ålder, utbildning, modersmål, relation till engelska och internetanvändning. Test-

frågorna består av nio frågor som besvaras genom att markera i vilken grad man är enig med 

nio påståenden på en fyrgradig skala från helt enig till helt oenig samt ett vet ej-alternativ. 

Påståendena berör i stort sett tre frågor: språkpatriotism, purism samt inställning till engelska. 

Dessa påståenden lyder som följer (se bilaga 3 för att se hela enkäten på svenska):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Svenska/Koreanska språket är mycket viktigt för Sverige/Sydkorea eftersom det är en del 

av landets identitet. 

2. Det vore bäst om alla i Sverige/Sydkorea hade svenska/koreanska som modersmål. 

3. Svenska/Koreanska är ett mycket viktigt ämne i skolan.  

4. Man använder alltför många engelska ord i svenskan/koreanskan idag. 

5. Det bör skapas nya svenska/koreanska ord som ersätter de engelska ord som vi får in i 

språket. 

6. Den ökade användningen av engelska ord i svenskan/koreanskan är ett hot mot svenska/ 

koreanska språket. 

7. Det är viktigt att lära sig behärska engelska som internationellt språk. 

8. Det borde finnas fler skolor i Sverige/Sydkorea där undervisningen främst sker på eng-

elska. 

9. Man måste acceptera att invandrare talar svenska/koreanska med utländsk brytning.  

Enkätfrågorna baseras i stort sett på Nygård (2002). Frågorna 1, 2, 3, 8 och 9 hämtades från 

Nygård (2002) och frågan 5 från Hammermo (2006).   

Som i översättningen av masktexterna och värdering av uppläsningen eftersträvade jag att 

översätta enkäten så exakt och naturligt som möjligt till koreanska. För granskning har den 

också lästs av två koreanska modermålstalare, en i 20-årsåldern och en i 50-årsåldern.   

3.2.5 Materialinsamlingens genomförande 

Svenska informanter rekryterades i Uppsala och sydkoreanska i Seoul, Sydkoreas huvudstad. 

Rekryteringen av svenska informanter var relativt lätt, men den av koreanska informanter var 

inte så lätt. Rekryteringen av informanter genomfördes i Seoul och testet gjordes under en 

materialinsamlingsresa i Sydkorea. Trots att jag själv var i Sydkorea var det svårt att hitta 

vuxna informanter som frivilligt kunde delta i en undersökning som tog cirka 30 minuter. När 

det gäller gymnasieskolor uppstod även svårigheten att man som utomstående, utan någon 

anknytning till skolan eller något offentligt dokument, av säkerhetsskäl inte får komma in i 

skolan. Det var även mitten av december då vinterlovet i skolor närmade sig när jag åkte till 

Sydkorea 2013, vilket gjorde det svårt att hitta informanter i gymnasieskolor. Tanken var att 

hitta informanter bland dem som gick sista året på gymnasiet som var jämnåriga med de 

svenska informanterna. Min resa till Sydkorea inföll även efter att sistaårsstudenterna skrivit 

högskoleprovet, vilket betydde att de då inte längre kom till skolan. Till slut kunde jag göra 

undersökningen på ett gymnasium som grundades våren 2013 och därmed endast hade första-
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årsstudenter, detta med hjälp av min gamla gymnasielärare som numera arbetar på denna 

skola. 

Undersökningen med svenska gymnasiestudenter genomfördes också på ett gymnasium i 

Uppsala. Undersökningen genomfördes i två naturvetenskapliga klasser i årskurs 3 och kunde 

göras på lektionstid. 

När det gällde vuxna informanterna var det, till skillnad från gymnasiestudenter där man 

kunde samla tillräckligt många på en gång, svårt att göra testet vid ett enda tillfälle för de 

vuxna. Därför utfördes testen med vuxna flera gånger: för Sveriges del samlades data vid två 

testtillfällen och för Sydkoreas del vid tre testtillfällen.    

Jag var mycket sparsam med information om undersökningen, p.g.a. karaktären på den, 

innan testets genomförande. Eftersom de två testen (matched guise-test och enkät) gjordes 

med samma informanter vid ett testtillfälle delades de två olika testbladen ut separat innan de 

olika testen, med tanke på att informanterna skulle kunna märka vad undersökningen handla-

de om, om de fick kika på enkätfrågorna innan matched-guise testet. Efter matched guise-

testet frågade jag informanterna vad de tyckte om uppläsarna för att fråga indirekt om de 

märkt att det egentligen var tre uppläsare. De flesta av de koreanska informanterna sa att alla 

uppläsningar låter så lika och att det lät som om det egentligen var en persons uppläsning med 

ändringar på tonhöjd och röstvolym. Däremot fanns det några bland de svenska informanterna 

som misstänkte att en person uppträde i två skepnader. Dock kunde inte alla identifiera vilka 

av uppläsningarna gjordes av samma person.     

3.2.6 Informanterna 

När det gäller svenska unga informanter deltog som nämnts gymnasiestudenter. De går på 

naturvetenskaplig linje och är födda år 1995–1996. Det var totalt 38 elever som deltog i 

undersökningstesten, men 12 av dem som angett sitt modersmål som något annat än svenska 

föll bort i urvalet för en större jämförbarhet mellan svenska och koreanska informanter. De 

koreanska testdeltagarna har nämligen alla koreanska som modersmål. Det blev därmed 

slutligen 26 unga svenska informanter. Som vuxna svenska informanter medverkade två 

kyrkokörer i Svenska kyrkan. Testdeltagarna är totalt 43 stycken, dock föll ganska många 

testdeltagare bort ur urvalet p.g.a. att de inte uppfyllde ålderskravet (de var antingen äldre än 

60 år eller i 20–30-årsåldern). Här föll de som har annat modersmål än svenska (två stycken) 

också bort i urvalet och de som inte svarat på testfrågorna fullständigt. Det blev till slut 26 

stycken vuxna informanter. 

Liksom de svenska unga informanterna deltog en gymnasieklass i undersökningstesten 

för Sydkoreas del. De är yngre än de svenska gymnasieinformanterna och är födda år 1997–

1998. Eftersom de går första året på gymnasiet har de inte valt någon linje än. Majoriteten 

(90 %) av de koreanska vuxeninformanterna valdes ut från Katolska kyrkan. De tillhör en och 

samma grupp i kyrkan. Resten av informanterna hämtades från en hobbyklubb som drivs i en 

kyrka. Sammanlagt cirka 37 stycken deltog i testeten vid tre olika testtillfällen och 7 stycken 

av dem lämnades utanför undersökningen p.g.a. ålderskravet och ofullständiga svar. I båda 

länderna förkom några som lämnade kryssrutor tomma eller som kryssat två gånger i matched 

guise-testet, vilket möjligen berodde på att testdelatagarna fick sätta kryss för varje person 
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bara under den tid då uppläsningen varade. Därför blev det färre informanter i matched guise-

testet.  

Man kan säga att de svenska och koreanska informanterna har i någon mån liknande 

bakgrunder med tanke på att rekryteringen gjordes genom gymnasium och kyrkor i de båda 

länderna. Fördelningen av de svenska och koreanska informanterna med bakgrundsvariabler 

visas i tabell 1.  

Tabell 1. Informantfördelning på bakgrundsvariabler
3
 (V=vuxna, U=ungdomar

4
)   

 Sverige V Korea V Sverige U Korea U 

Totalt N % N % N % N % 

26/22
5
 100 30/29 100 26/23 100 33/29 100 

Kön 

Män 

Kvinnor 

        

9/6 33 18 60 15/12 58 15/12 45 

17/16 67 12/11 40 11 42 18/17 55 

Självbedömd nivå 

på engelska 

     

Hög el. mycket hög 16/15 67 – – 17/14 65 1 3 

Mellan 10/7 33 11 37 9 35 21/18 64 

Låg – – 19/18 63 – – 11/10 33 

Utbildning         

Obligatorisk
6
 – – – – – – – – 

+ 1–3 år  2 11 9 30 26 100 33 100 

+ 4–6 år  6/5 19 18/17 60 – – – – 

+ 7 år el. mer 18/15 70 3 10 – – – – 

Vistelse utomlands         

Ja 14 54 3 10 – – 3 9 

Nej 12 46 27 90 26 100 30 91 

Internetanvändning         

Ofta 25 93 18 60 25 96 24 73 

Lite 1 7 10 33 1 4 9 27 

Inte alls – – 2 7 – – – – 

I undersökningen tas endast hänsyn till variablerna kön, självbedömd nivå på engelska samt 

utbildning p.g.a. att informantfördelningen är ojämn mellan Sverige och Sydkorea när det 

gäller de andra variablerna. Som framgår i tabell 1 finns det ingen som bedömde sin nivå på 

engelska som låg bland de svenska informanterna och som hög bland de koreanska infor-

manterna, förutom en. Därför jämförs resultatet mellan gruppen mellan och hög eller mycket 

                                                           
3
 I enkäten finns det också en fråga om informanten har engelska som arbestsspråk. Bland de koreanska 

informanterna finns det en del som inte angett sitt yrke som nog är pensionärer eller hemmafruar. Därför uteläm-

nas detta i tabellen. 
4
 Ungdom kan definieras på olika sätt. I min uppsats kallar jag gymnasiestudenterna i undersökningen för 

ungdomar eftersom de skiljs tydligt från de vuxna informanterna åldersmässigt samt för enkelhetens skull.  
5
 Siffrorna efter snedstreck gäller informanterna i matched guise-testet. 

6
 Grundskola 6–9 år eller motsvarande 
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hög i sverigematerialet och mellan gruppen låg och mellan i koreamaterialet angående 

självbedömd nivå på engelska. När det gäller utbildning tillhör de flesta svenska 

informanterna kategorin +7 år eller mer, vilket kunde förutses utifrån att rekryteringen av de 

svenska informanterna gjordes i Uppsala, en universitetsstad. För den sydkoreanska sidan, 

däremot, har de flesta informanter +4–6 års utbildning. Därav jämförs resultatet mellan 

gruppen +4–6 år och +7 år eller mer i sverigematerialet och mellan gruppen +1–3 år och 

+4–6 år i koreamaterialet gällande variabeln utbildning. Om man tittar på informantfördel-

ningen på dessa tre variabler kan man se att kvinnorna är överrepresenterade bland de vuxna 

svenska informanterna. Dessutom är informantfördelningen för utbildning i vuxenmaterialet 

och den för självbedömd nivå på engelska i ungdomsmaterialet relativt ojämn. 

3.3 Intervjuerna 

Som nämnts genomfördes en intervjuundersökning med de sverigekoreanska informanterna. I 

undersökningen deltog sverigekoreaner indelade i tre grupper: förstagenerations-, 1,5- och an-

dragenerationskoreaner och övriga koreaner.
7
 

Intervjun består av tre delar, nämligen bakgrundsfrågor (mest om språkanvändning hos 

informanter), själva intervjufrågorna samt ordvalsfrågor. Själva intervjufrågorna är identiska 

med dessa påståenden i enkätfrågorna, men påståendena ändrades till frågor. Frågan om 

attityd mot brytning (påstående 9 i enkäten) utelämnades dock med tanke på att informanter 

skulle kunna känna sig obekväma med frågan. Intervjufrågorna anpassades dessutom efter de 

olika informanterna. I intervjuer med vuxna 1,5- och andragenerationskoreaner som faktiskt 

gjordes på svenska frågade jag i princip om svenska/Sverige istället för koreanska/Sydkorea 

(fråga 5, 6, 8) eller båda (fråga 4). Dessutom, i fråga 1 Tycker du att koreanska är mycket vik-

tigt för ett land eftersom det är en del av landets identitet? t.ex., ändrades koreanska till na-

tionalspråket och jag tillade t.ex. koreanska för Korea, svenska för Sverige i intervjuer med 

dessa informanter. Angående ordvalsfrågorna föreslog jag totalt 6 ordpar bland kontrollorden 

i masktexterna och lät informanterna välja vilket ord de helst använder. Dessa ordpar är som 

följer: 전자우편 e-post/이메일 e-mail, 누리집 hemsida/ 홈페이지 homepage, 패배자 för-

lorare/루저 loser, 사용자 användare /유저 user,신용카드 kreditkort/크레딧카드 credit 

card och 패스워드 password/비밀번호 lösenord. I intervjuer med vuxna 1,5- och andra-

generationskoreaner ställde jag svenska ordvalsfrågor som också är kontrollorden i masktext-

erna och dessa är som följer: e-post/e-mail, hemsida/website, förlorare/loser, nätet/internet, 

hackare/hacker och lösenord/password. 

Intervjuerna genomfördes individuellt under cirka 20–40 minuter på koreanska i de flesta 

fall men även på svenska som nämnts. Alla intervjuer spelades in med samtycke av infor-

manterna, förutom en intervju där informanten sade nej till inspelningen. 

 

                                                           
7
 Se avsnitt 3.3.1 för definition av olika grupper och förklaring av termerna 1,5- och andragenerationskoreaner. 
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3.3.1 Informanterna 

De sverigekoreanska informanterna hämtade jag via olika koreanska gemenskaper samt via 

bekanta. Målet för rekryteringen av sverigekoreanerna var att hitta informanter som hade 

olika relationer till svenska och koreanska för att vaska fram varierande åsikter om koreanska 

och inflytande av engelska i språket beroende på olika språkbakgrunder. Som framgåtts i 

avsnitt 3.3 kan de sverigekoreanska informanterna kategoriseras i stort sett i tre grupper: 1) 

förstagenerationskoreaner som har koreanska som L1 och svenska som L2, 2) 1,5- och 

andragenerationskoreaner, de förra flyttade till Sverige som barn och har därmed koreanska 

som L1, men är uppvuxna i Sverige, och de senare är födda och uppvuxna i Sverige, kan 

anses ha svenska som L1 och kan koreanska, 3) övriga koreaner som har koreanska som L1 

och pratar svenska, men som har engelska som utbildnings- eller arbetsspråk. 

Informanterna är totalt tolv personer, varav fem förstagenerationskoreaner, fyra 1,5- och 

andragenerationskoreaner och tre hör till övriga. Jag intervjuade ytterligare en andragenera-

tionskorean, intervjun föll dock bort ur undersökningen p.g.a. ljudproblem i intervjuinspel-

ningen. Informanterna beskrivs närmare i tabell 2. Av konfidentialitetsskäl anger jag så lite 

information som möjligt med tanke på att det koreanska samhället är relativt litet i Sverige. 

Jag anger inte heller informanternas kön, vilken jag inte anser som en viktig faktor i min 

intervjuundersökning.  

Tabell 2. Sverigekoreanska informanter efter språkbakgrund  

Informant Språk i vardagen Självbedömd nivå på engelska Självbedömd nivå på svenska 

1) Förstageneration 

1-1 kr, sv låg hög el. mycket hög 

1-2 kr, sv mellan hög el. mycket hög 

1-3 kr, sv låg mellan 

1-4 kr, sv låg mellan 

1-5 kr, sv mellan hög el. mycket hög 

2) 1,5 och andrageneration 

2-1 kr, sv låg hög 

2-2 kr, sv, eng hög el. mycket hög – 

2-3 kr, sv, eng hög el. mycket hög hög el. mycket hög 

2-4 kr, sv, eng mellan låg 

3) Övriga 

3-1 kr, sv, eng hög el. mycket hög hög el. mycket hög 

3-2 kr, sv, eng hög el. mycket hög låg 

3-3 kr, sv, eng hög el. mycket hög mellan 

Informanterna i grupp 1 har bott i Sverige från som kortast 9 år till längst över 40 år och kan 

anses vara tvåspråkiga. De flesta av dem bedömer också sin språkförmåga i svenska som hög 

eller mycket hög. Samtliga informanterna pratar både svenska och koreanska i vardagen. 

Endast informant 1-2 har bott i annat land än Sverige och Sydkorea, ett engelskspråkigt land 

mindre än ett år. Intervjuspråk med denna grupp var koreanska.  
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Grupp 2 består av vuxna och unga informanter med olika språkliga bakgrunder. Infor-

mant 2-1 och 2-2 är jämnåriga vuxna, medan informant 2-3 är gymnasiestudent och informant 

2-4 universitetstudent. Informant 2-1 är 1,5-generationskorean, dvs. hen flyttade till Sverige 

som barn och är uppvuxen i Sverige och är bättre på svenska än koreanska. Informant 2-2 är 

andragenerationskorean som föddes i Sverige. Hen har varit i Sydkorea som utbytesstudent 

och bedömer sin koreanska som på mellan-nivå. Dessutom gick hen på en skola där under-

visningen skedde på ett annat språk än svenska och engelska, vilket hen inte använder längre i 

vardagen. Informant 2-2 är den enda som har engelska som arbetsspråk bland grupp 1 och 2. 

Med informant 2-1 och 2-2 genomfördes intervjuerna på svenska. Informant 2-3 och 2-4 har 

bott i Sverige 8–11 år och har fått utbildning mest på engelska. Informant 2-3 har dessutom 

bott i ett engelskspråkigt land i två år. Hen pratar koreanska, svenska och engelska flytande, 

som framgår i tabell 2. Däremot bedömer informant 2-4 som endast gått på engelskspråkig 

skola i Sverige sin nivå på svenska som låg. Intervjuerna med informant 2-3 och 2-4 utfördes 

på koreanska. 

Informanterna i grupp 3 är i 20–30-årsåldern och har bott i Sverige 3–8 år. Såväl in-

formant 3-1 som 3-2 flyttade till Sverige för studier. Informant 3-2 är examinerad från ett 

internationellt masterprogram, vilket ges på engelska, medan informant 3-1 läser ett master-

program på svenska. Informant 3-1 menar dock att vissa kurser ges på engelska och hen 

använder också engelska i skolmiljön och med vänner som inte pratar svenska i vardagen. 

Dessutom läser hen ibland japanska texter på nätet för att samla studierelaterad information. 

Informant 3-3 arbetar på ett koreanskt företag och har engelska som arbetsspråk. Informant 3-

1 och 3-3 är jämnåriga. Jag intervjuade denna grupp på koreanska. 

Om man tänker på informanternas språkanvändning kan informant 2-3 och 2-4 tänkas 

tillhöra grupp 3 (övriga) och informant 3-1 grupp 1 (förstageneration). Enligt mig borde infor-

mant 2-3 och 2-4 ändå kategoriseras som 1,5-generationskoreaner med tanke på att de är 

uppvuxna i Sverige, trots att de använder mest engelska än svenska i Sverige. När det gäller 

informant 3-1 menar hen att hen använder mer svenska än engelska och känner sig bekvämare 

med att prata på svenska än engelska. Trots allt bedömer jag att hen snarare tillhör i grupp 3 

än grupp 1, eftersom hen inte har bosatt sig i Sverige på samma sätt som informanterna i 

grupp 1.   

Informanterna i grupp 1 och vuxna informanter i grupp 2 är mellan i slutet av 30-

årsåldern och 60-årsåldern. Alla vuxna informanter har fått högskoleutbildning i Sydko-

rea/Sverige eller i båda länderna och har olika yrken, bl.a. socionom, civilingenjör, företags-

arbetare, fondförvaltare, forskningsassistent och lärare. Det finns också studerande, hemmafru 

och pensionär bland dem. Alla informanter håller kontakt med koreanska språket från Syd-

korea genom koreanska tv-program och koreanska tidningar. Dock säger informant 2-2, som 

är den enda andragenerationskoreanen i undersökningen, att hen läser koreanska nyheter på 

engelska och sällan tittar på koreanska tv-program.     
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat från de tre olika undersökningarna, dvs. matched guise-

testet, enkätundersökningen samt intervjuundersökningen i tur och ordning. Jag har avstått 

från redovisning av resultat för hela de svenska respektive koreanska grupperna, utan analy-

serna har gjorts uppdelade först efter ålder sedan efter andra variabler.    

4.1 Matched guise-testet  

I detta avsnitt redovisas totalresultat för ungdomar och vuxna, alltså är ett gruppvis resultat 

efter ålder. Sedan följer gruppvisa resultat efter variablerna kön och självbedömd nivå på 

engelska uppdelade i ungdomar och vuxna samt efter variabeln utbildning. För läsarvänlighets 

skull presenteras resultatet med diagram. Resultatet med de exakta sifforna finns i bilaga 4–7.  

4.1.1 Ålder 

Som framgår i figur 3 går värderingen i förhållande till 8 personlighetsdrag hos de unga helt 

isär mellan Sverige och Sydkorea. De svenska gymnasisterna värderar den svenska masken 

högre än den engelska förutom ett personlighetsdrag, avslappnad – dock med endast cirka 0,1 

poängs skillnad, medan de koreanska gymnasisterna värderar den engelska masken högre än 

den koreanska gällande alla personlighetsdrag. Dessutom kan man se i figuren att den engel-

ska masken i koreamaterialet i stort högvärderas med större skillnader från den koreanska 

masken än skillnader i värde mellan maskerna i sverigematerialet.  
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Figur 3. Totalresultat för de ungdomar. Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken 

m.h.t. 8 personlighetsdrag  

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 
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Intressant är att några personlighetsdrag ger upphov till en stor skillnad i värde mellan 

maskerna i det ena landet, men tvärtom i det andra. T.ex. värderas personlighetsdraget 

självständig och avslappnad högt i den engelska masken med cirka 0,6 resp. cirka 0,4 poängs 

skillnad i värde från den koreanska i koreamaterialet, medan dessa personlighetsdrag ger 

mycket mindre värderingsskillnad (0,1 i båda fallen) mellan den svenska och den engelska 

masken i sverigematerialet. Å andra sidan fick personlighetsdraget effektiv 0,52 poäng högre 

värde i den svenska masken än i den engelska i sverigetestet, medan detta drag ger upphov till 

endast 0,04 poängs skillnad i värde mellan den koreanska och engelska masken. Personlig-

hetsdraget intressant är också vad som skiljer värderingen av maskerna ungdomarna emellan. 

Detta fick så mycket som 0,76 poäng högre värde i den engelska masken än den koreanska av 

de koreanska ungdomarna, medan detta fick 0,3 poäng högre värde i den svenska masken än i 

den engelska av de svenska ungdomarna. Med andra ord är självständig och avslappnad de 

personlighetsdrag som uppskattas i den engelska masken bara på den korean-ska sidan och 

effektiv är det personlighetsdrag som uppskattas i den svenska masken, men så är det inte i 

den koreanska masken.  

När det gäller de fyra dimensionerna fick alla fyra högre bedömning i den svenska 

masken än i den engelska i Sverige, medan det är den engelska masken som fick högre be-

dömning gällande alla dimensioner i Sydkorea som visas i figur 4. Man kan också se i figuren 

att den engelska masken fick högre bedömning med relativt större skillnader i värde på den 

koreanska sidan än det som skiljs mellan maskerna på den svenska sidan. Jämfört med andra 

dimensioner verkar dimensionen superioritet och kompetens värderas högt i den svenska 

masken och i den k-engelska masken verkar dimensionen dynamik och sociabilitet värderas 

relativt högre. 

 

Figur 4. Totalresultat för de ungdomar. Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken i 4 

dimensioner 
– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 
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Som nog kan förväntas från resultatet som presenterats ovan anses uppläsaren av den svenska 

masken som lämpligare till jobbet på radio än personen till den engelska masken i sverige-

materialet och tvärtom i koreamaterialet. Se tabell 3. Intressant är att den svenska masken är 

den enda som fick ett värde under 2 bland maskerna. Enligt mig kan detta dock inte tolkas 

som att den svenska masken fick sådan positiv värdering p.g.a. av att den är just den ”svenska” 

masken, eftersom det inte kan uteslutas att extralingvistiska drag kunde påverkade värdering-

en. Annorlunda uttryckt: Det kan vara som så att den riktiga rösten värderades högre än de två 

andra utfyllnadsrösterna i det svenska testet. Det som man bör tänka på är därmed jämförelse 

mellan den svenska/koreanska masken och den engelska i varje land. 

Tabell 3. Totalresultat för de ungdomar. Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken 

m.h.t. yrkeslämplighet 

 

 

 

När det gäller de vuxna skiljer värderingen av den svenska/koreanska och engelska masken i 

förhållande till personlighetsdragen sig från den hos ungdomarna, som framgår i figur 5. Här 

värderas också personlighetsdragen högre i den svenska respektive i den k-engelska masken i 

stort sett som i resultatet av de ungdomarna. Dock förekommer vissa skillnader. Först, i 

sverigematerialet fick personlighetsdraget ambitiös högre bedömning i den engelska masken, 

trots att skillnaden är väldigt liten. Dessutom förekom ingen skillnad i värde i värderingen av 

personlighetsdraget intelligent mellan den svenska och engelska masken. Det är ganska stor 

skillnad om man tänker på att dessa två drag fick 0,39 poäng högre värde i den svenska 

masken än i den engelska i värderingen av ungdomarna. I koreamaterialet finns det endast ett 

personlighetsdrag som värderades högre i den koreanska masken, nämligen avslappnad. Dock 

är skillnaden i värde mellan maskerna endast 0,17 poäng. Notabelt är att personlighetsdraget 

ambitiös fick högre bedömning i den engelska masken i båda länderna, dock skiljer sig 

skillnaden i värde åt mycket: Draget ambitiös värderas bara 0,05 poäng högre i Sverige och så 

mycket som 0,93 poäng högre i Sydkorea. En sak som också är anmärkningsvärt är att 

personlighetsdraget intressant, som inte gav upphov till skillnad i värde mellan maskerna i 

sverigematerialet, gav inte mer än 0,59 poängs skillnad i värd i koreamaterialet. Intressant var 

också ett drag som värderades högre i den engelska masken av de koreanska ungdomarna än 

de svenska.  

Mask Yrkeslämplighet 

svensk 1,70 

s-engelsk 2,30 

koreansk 2,97 

k-engelsk 2,45 

– Värdena är genomsnitt på en 4-stegsskala. Lägre tal indikerar mer positiv värdering. 
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Figur 5. Totalresultat för de vuxna. Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken m.h.t. 8 

personlighetsdrag 

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

Figur 6 visar att de vuxna inte skiljer sig från ungdomarna i värderingen att alla fyra 

dimensionerna värderas högre i den svenska masken i Sverige och i den engelska i Sydkorea. 

Däremot kan man finna att skillnader i värde i dimensionerna mellan den svenska/koreanska 

och engelska masken är relativt större än den i testet med de ungdomarna. T.ex. fick dimen-

sionen dynamik och sociabilitet 2,02 respektive 1,68 poäng högre värde i den svenska masken 

i det svenska testet. Det förekommer ännu större skillnader i värde i det koreanska testet: 

Dimensionerna superioritet, dynamik och kompetens fick så mycket som 2,55, 2,01 respektive 

3,21 poäng högre värde i den engelska masken. Att dessa drag fick så tydligt högre värdering-

ar i den engelska masken i vuxentestet jämfört med ungdomstestet innebär förvånansvärt nog 

att de vuxna koreanerna värderar den engelska masken högre än ungdomarna. 
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Figur 6. Totalresultat för de vuxna. Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken i 4 

dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 

I tabell 4 kan man se att de svenska vuxna också som ungdomarna anser att uppläsaren av den 

svenska masken passar bättre som radiojournalist än uppläsaren av den engelska masken. 

Detsamma gäller de koreanska vuxna: De anser att uppläsaren av den engelska masken skulle 

vara en bättre radiojournalist än uppläsaren av den koreanska masken, liksom de koreanska 

ungdomarna. Här fick den svenska masken ensamt värde under 2, som i ungdomstestet. 

Tabell 4. Totalresultat för de vuxna. Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken m.h.t. 

yrkeslämplighet 
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Mask Yrkeslämplighet 

svensk 1,50 

s-engelsk 2,00 

koreansk 2,97 

k-engelsk 2,52 

– Värdena är genomsnitt på en 4-stegsskala. Lägre tal indikerar mer positiv värdering. 
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4.1.2 Kön 

4.1.2.1 Ungdomar 

Resultatet visar att de svenska ungdomarnas värdering av den svenska och den engelska 

masken skiljer sig åt mellan könen. Som märks i figur 7 ger kvinnorna högre värde till alla 

personlighetsdrag i den svenska masken förutom personlighetsdraget avslappnad som fick 

samma värde i båda maskerna. Männen, däremot, värderar personlighetsdraget självständig 

och avslappnad högre i den engelska masken än i den svenska. Figur 7 visar också att skill-

naderna mellan maskerna generellt är större i kvinnornas värdering än i männens, vilket 

innebär att kvinnorna tenderar att ha mer positiv inställning till den svenska masken. Person-

lighetsdraget ambitiös, intressant och förtroendeingivande fick särskilt högt värde av kvinnor-

na i den svenska masken jämfört med männen. Angående personlighetsdraget ambitiös 

värderade kvinnorna det så mycket som 0,73 poäng högre i den engelska masken, medan 

männen gör det med endast med 0,08 poängs skillnad i värde mellan maskerna. 

 

Figur 7. Resultat för de svenska ungdomarna efter kön. Värdering av den svenska och engelska 

masken m.h.t. 8 personlighetsdrag 
– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

Det blir tydligt i figur 8 att kvinnorna tar mer positiv ställning till den svenska masken än vad 

männen gör. Såväl männen som kvinnorna ger positivare bedömning av den svenska masken 

än den engelska, dock skiljer skillnaderna i värde mellan den svenska och den engelska 

masken sig åt mellan könen. Skillnaden i värde i dimensionen superioritet och kompetens är 

nämligen så mycket som över 2 poäng och i dimensionen dynamik och socialitet är den över 1 

poäng i kvinnornas värdering.  
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Figur 8. Resultat för de svenska ungdomarna efter kön. Värdering av den svenska och engelska 

masken i 4 dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 

När det gäller yrkeslämplighet anser både männen och kvinnorna att den svenska maskens 

uppläsare är lämpligare som radiojournalist än den engelskas. Dock ger kvinnorna 1 poäng 

lägre värde till den svenska (1,73) än till den engelska (2,73). För männen är skillnaden 

mycket mindre. (1,67 mot 1,92). Här kan man också påpeka att kvinnorna är positivare till 

den svenska masken än männen. 

Figur 9 visar att samma tendens förekommer i värderingen av de koreanska ungdomarna: 

Kvinnorna värderar personlighetsdragen hos uppläsaren till den koreanska masken högre än 

männen. Som totalresultatet visar värderar både männen och kvinnorna den engelska masken 

högre. Dock värderar kvinnorna den koreanska masken positivare när det gäller personlig-

hetsdraget tilltalande och effektiv. Dessutom är skillnaden i värde mellan maskerna större i 

männens värdering, vilket innebär att männen värderar den engelska masken högre än 

kvinnorna. T.ex. fick personlighetsdraget självständighet och tilltalande cirka 1 poäng högre 

värde i den engelska masken än i den koreanska av männen. Därtill värderar männen också 

personlighetsdraget ambitiös relativt högre i den engelska masken än i den koreanska. 
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Det är uppenbart att det finns en stor könskillnad i värderingen hos de koreanska ungdomarna  

om man tittar på figur 10. Alla dimensioner fick positivare bedömning i den engelska masken 

av såväl männen som kvinnorna, dock finns det en påfallande skillnad i värde mellan 

maskerna i männens värdering: Alla dimensionerna i den engelska masken fick över 3 poäng 

högre värde än i den koreanska masken förutom dimensionen kompentens som fick cirka 2,6 

poäng högre värde. 
 

 

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

män-koreansk

män-engelsk

kvinnor-koreansk

kvinnor-engelsk

Figur 9. Resultat för de koreanska ungdomarna efter kön. Värdering av den koreanska och engelska 

masken m.h.t. 8 personlighetsdrag 

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 
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Figur 10. Resultat för de koreanska ungdomarna efter kön. Värdering av den koreanska och engelska 

masken i 4 dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 

I värderingen med hänsyn till yrkeslämplighet fick den koreanska och engelska masken exakt 

samma värde (2,71) i kvinnornas värdering, medan den engelska masken fick positivare be-

dömning i männens bedömning med 1,25 poängs skillnad i värde (2,08 mot 3,33).  

4.1.2.2 Vuxna 

Det visar sig att männen och kvinnorna värderar personlighetsdragen olika i sverigematerialet. 

Männen värderar draget tilltalande och intelligent högre i den engelska masken än i den 

svenska, medan kvinnorna gör det när det gäller draget ambitiös. (Övriga personlighetsdrag 

värderar såväl männen som kvinnorna högre i den svenska masken än i den engelska). Dess-

utom ger kvinnorna relativt högre värde för personlighetsdraget avslappnad i den svenska 

masken än vad männen gör: Skillnaden i värde mellan maskerna är 1 i kvinnornas värdering 

och 0,17 i männens. 

Figur 11 visar att det också finns en viss könsskillnad i värderingen för dimensionerna. 

Männen tenderar att värdera dimensionen superioritet och kompetens relativt högt i den sven-

ska masken. Kvinnorna, däremot, tenderar att värdera dimensionen dynamik och särskilt soci-

abilitet relativt högt i den svenska masken. 
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Figur 11. Resultat för de svenska vuxna efter kön. Värdering av den svenska och engelska masken i 4 

dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 

Vad gäller yrkeslämpligheten fick den engelska masken samma värde, 2, i både männens och 

kvinnornas värdering och den svenska masken 1,67 av männen och 1,43 av kvinnorna, vilket 

innebär att kvinnorna anser lite mer än männen att uppläsaren bakom den svenska masken är 

lämpligare som radiojournalist. 

Till skillnad från värderingen av de svenska vuxna informanterna förekommer inte någon 

tydlig skillnad i resultatet för koreamaterialet. När det gäller personlighetsdragen ger både 

männen och kvinnorna positivare bedömning för personlighetsdraget avslappnad i den kore-

anska masken än i den engelska, vilket är det enda personlighetsdrag som fick högre värde i 

den koreanska masken. I värderingen i dimensionerna värderar såväl männen som kvinnorna 

alla dimensioner i den engelska masken högre än i den koreanska och detta gäller också 

värderingen av yrkeslämplighet. Om man tittar närmare på skillnaden i värde mellan den 

koreanska och engelska masken mellan könen kan man dock se att kvinnorna värderar den 

engelska masken högre i flera fall än männen, som visas i tabell 5. 
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Tabell 5. Resultat för de koreanska vuxna efter kön. Värdering av den koreanska och engelska masken 

– m.h.t. 8 personlighetsdrag i 4 dimensioner – och m.h.t. yrkeslämplighet 

 Personlighetsdrag Dimensioner Yrke 

 
Superior. 

Kompet. 

Dynamik 

Kompet. 

Superior. 

Sociabil. 

Dynamik 

Sociabil. 
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Män 

kor 3,44 3,33 3,28 3,06 3,61 3,56 3,39 3,17 13,72 13,12 13,55 13,29 3,06 

eng 4,39 4,06 3,61 3,56 4,17 3,44 4,06 3,89 16,23 14,95 16,51 14,67 2,56 

Kvinnor 

kor 3,81 3,45 3,18 3,09 3,55 3,27 3,91 3,18 14,45 12,99 13,99 13,45 2,81 

eng 4,73 4,45 3,64 3,82 4,45 3,00 4,27 4,00 17,09 15,27 17,63 14,73 2,45 

– Personlighetsdrag/dimension/yrkeslämplighet som värderas högre i den engelska masken med större 

skillnad i värde än i det andra könet markeras med mörk färg 

– Värdena för yrkeslämplighet är genomsnitt på en 4-stegsskala. Lägre tal indikerar mer positiv 

värdering 

4.1.3 Självbedömd nivå på engelska 

4.1.3.1 Ungdomar 

I resultatet av testet med de svenska ungdomarna kan man se att kunskap i engelska spelar roll 

för värderingen. Som visas i figur 12 värderar ungdomarna i hög-gruppen (de som angivit sin 

nivå i engelska som ”hög” eller ”mycket hög”) den engelska masken positivare än i mellan-

gruppen. Medan mellan-gruppen värderar alla personlighetsdrag högre i den svenska masken, 

värderar hög-gruppen den engelska masken högre när det gäller tre personlighetsdrag, nämli-

gen självständig, tilltalande och avslappnad. 



37 
 

 

Figur 12. Resultat för de svenska ungdomarna efter självbedömd nivå på engelska. Värdering av den 

svenska och engelska masken m.h.t. 8 personlighetsdrag 

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

Skillnaden mellan grupperna kan man också se i värderingen i dimensionerna som visas i 

figur 13. Här bedömer mellan-gruppen också alla dimensioner positivare i den svenska mask-

en, medan hög-gruppen gör det förutom för dimensionen dynamik och sociabilitet. I figuren 

framgår det också att mellan-gruppen värderar den svenska masken högre med stor skillnad i 

värde från den engelska masken gällande alla dimensioner. 

 

Figur 13. Resultat för de svenska ungdomarna efter kön. Värdering av den svenska och engelska 

masken i 4 dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 
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I värderingen av yrkeslämpligheten gav mellan-gruppen 1,67 till den svenska masken och 

2,44 till den engelska och hög-gruppen 1,71 till den svenska och 2,21 till den engelska. Detta 

indikerar att här är det också mellan-gruppen som har positivare ställning till den svenska 

masken, trots att skillnaden i värde är liten. 

Samma tendens förkommer på den koreanska sidan, se figur 14. När det gäller värdering-

en med hänsyn till personlighetsdrag ger mellan-gruppen högre värde till den engelska mask-

en i alla personlighetsdrag förutom personlighetsdraget effektiv, vilket fick samma värde i bå-

da maskerna. Däremot värderar låg-gruppen den koreanska masken högre i förhållande till 

personlighetsdragen ambitiös, självständig, intelligent och effektiv. Till skillnad från mellan-

gruppen värderar låg-gruppen personlighetsdraget förtroendeingivande lika i båda maskerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår i figur 15 ger mellan-gruppen högre värde för den engelska masken när det 

gäller alla dimensioner med stor skillnad i värde. Däremot ger låg-gruppen högre värde till 

den koreanska masken gällande dimensionen superioritet och kompetens. 
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Figur 14. Resultat för de koreanska ungdomarna efter självbedömd nivå på engelska. Värdering av 

den koreanska och engelska masken m.h.t. 8 personlighetsdrag 

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 
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Figur 15. Resultat för de koreanska ungdomarna efter självbedömd nivå på engelska. Värdering av den 

koreanska och engelska masken i 4 dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 

 

Märkligt är att resultatet av värderingen av yrkeslämpligheten går i en annan riktning än 

resultatet av värderingen med hänsyn till personlighetsdrag och i dimensioner. Både låg- och 

mellan-gruppen anser att personen bakom den engelska masken passar bättre som radio-

journalist: Låg-gruppen rankar den koreanska maskens uppläsare som 3,00 och den engelska 

maskens uppläsare som 2,20 och mellan-gruppen rankar den koreanska maskens uppläsare 

som 2,89 och den engelska maskens uppläsare som 2,61. Det är alltså låg-gruppen som 

värderar den engelska maskens uppläsare positivare med större skillnad från den koreanska 

maskens uppläsare än vad mellan-gruppen gör. 

4.1.3.2 Vuxna 

Resultatet visar att självbedömd nivå på engelska är också en avgörande faktor för värdering-

en av de vuxna svenskarna. Som framgår i figur 16 värderar hög-gruppen den svenska masken 

högre i förhållande till alla personlighetsdrag förutom personlighetsdraget intelligent, vilket 

värderas lika i den svenska och engelska masken av båda hög- och mellan-gruppen. Mellan-

gruppen, däremot, värderar den engelska masken högre när det gäller personlighetsdraget am-

bitiös, tilltalande, förtroendeingivande och effektiv. I vuxenmaterialet är det alltså mellan-

gruppen som är positivare till den engelska masken än den svenska till skillnad från ungdoms-

materialet där hög-gruppen är positivare till engelska masken. 
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Figur 16. Resultat för de svenska vuxna efter självbedömd nivå på engelska. Värdering av den svenska 

och engelska masken m.h.t. 8 personlighetsdrag 

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6 -stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

Samma sak gäller värderingen i dimensionerna som visas i figur 17. Hög-gruppen ger högre 

värde till alla fyra dimensionerna i den svenska masken än i den engelska, medan mellan-

gruppen ger högre värde till dimensionen superioritet och kompentens i den engelska masken 

än i den svenska. 

 

Figur 17. Resultat för de svenska vuxna efter självbedömd nivå på engelska. Värdering av den svenska 

och engelska masken i 4 dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 
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När det gäller värderingen av yrkeslämpligheten fick den engelska masken 2 poäng av både 

mellan- och hög-gruppen, medan den svenska masken fick 1,43 poäng av mellan-gruppen och 

1,53 av hög-gruppen. Detta tyder på att mellan-gruppen värderar uppläsaren av den svenska 

masken som en något mer yrkeslämpad person än hög-gruppen, till skillnad från resultatet av 

värderingen med hänsyn till personlighetsdrag och i dimensioner. Dock är skillnaden mycket 

liten. 

Skillnaden mellan grupperna förekommer också på den koreanska sidan. Figur 18 visar 

att mellan-gruppen värderar alla personlighetsdrag i den engelska masken högre än i den 

koreanska, medan låg-gruppen ger högre värde till personlighetsdraget avslappnad i den 

koreanska masken och lika värde till personlighetsdraget tilltalande i båda maskerna. Det som 

gällde de unga informanterna gäller alltså de vuxna informanterna också, till skillnad från 

sverigematerialet: Ju duktigare man är på engelska desto positivare är man i den koreanska 

gruppen till den engelska masken. 

 

Figur 18. Resultat för de koreanska vuxna efter självbedömd nivå på engelska. Värdering av den 

koreanska och engelska masken m.h.t. 8 personlighetsdrag 

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

När det gäller värderingen i dimensionerna fick alla dimensioner högre värde i den engelska 

masken än i den koreanska av både låg- och mellan-gruppen. Dock är skillnaden i värde 

mellan maskerna större i värderingen av mellan-gruppen som visas i figur 19. Detta indikerar 

att mellan-gruppen värderar dimensionerna i den engelska masken högre än låg-gruppen. 
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Figur 19. Resultat för de koreanska vuxna efter självbedömd nivå på engelska. Värdering av den 

koreanska och engelska masken i 4 dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 

I värderingen av yrkeslämpligheten finns också skillnad mellan grupperna: Låg-gruppen 

rangordnar den koreanska masken som 2,78 och den engelska 2,67 och mellan-gruppen 

rangordnar den koreanska masken som 3,27 och den engelska som 2,27. Man kan säga att 

mellan-gruppen värderar yrkeslämpligheten av uppläsaren till engelska masken högre än låg-

gruppen. 

4.1.4 Utbildning 

Längd på utbildning påverkar också värdering i matched guise-testet enligt resultat i 

sverigematerialet. Som visas i figur 20 värderar +7 år eller mer-gruppen
8
 alla personlighets-

drag högre i den svenska masken förutom personlighetsdraget intelligent som inte har någon 

skillnad i värde mellan grupperna, medan +4–6 år-gruppen värderar endast den svenska 

masken högre när det gäller personlighetsdraget avslappnad. Till skillnad från +7 år-gruppen 

som inte visar skillnad i värde mellan maskerna för personlighetsdraget intelligent, värderar 

+4–6 år-gruppen personlighetsdraget intressant lika i den svenska och den engelska masken. 
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Figur 20. Resultat för de svenska vuxna efter utbildning. Värdering av den svenska och engelska 

masken m.h.t. 8 personlighetsdrag 

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

Skillnaden mellan grupperna kan man också se i värderingen i dimensionerna som visas i 

figur 21. Gruppen +7 år ger högre värden till den svenska masken gällande alla dimensioner. 

Däremot är det endast dimensionen dynamik som fick högre bedömning i den svenska masken 

än i den engelska i värderingen av +4–6 år-gruppen. Dimensionen dynamik är också den som 

gav upphov till den största skillnaden i värde mellan maskerna i värderingen av +7 år-gruppen. 
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Figur 21 Resultat för de svenska vuxna efter utbildning. Värdering av den svenska och engelska 

masken i 4 dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 

När det gäller yrkeslämplighet bedömer dock +4–6 år-gruppen uppläsaren av den svenska 

masken positivare än +7 år-gruppen. Gruppen +4–6 år placerar den svenska maskens uppläsa-

re som 1,60 och den engelska maskens uppläsare som 2,40. Däremot rangordnar +7 år-grupp-

en uppläsaren av den svenska masken som 1,40 och den av den engelska masken som 1,87. 

Därmed är det +4–6 år-gruppen som visar positiv inställning till den svenska maskens upplä-

sare med större skillnad till den engelska maskens uppläsare än vad +7 år–gruppen gör. 

Längd på utbildning ger också utslag för värderingen mellan grupperna i koreamaterialet. 

Här är det, till skillnad från sverigematerialet, dock gruppen med högre utbildning som visar 

en positivare attityd till den engelska masken, som framgår i figur 22. Gruppen +4–6 år värde-

rar den engelska masken högre i förhållande till alla personlighetsdrag, medan +1–3 år-

gruppen värderar den koreanska masken högre när de gäller personlighetsdraget tilltalande 

och avslappnad. Anmärkningsvärt är att +4–6 år-gruppen värderar särskilt personlighets-

draget förtroendeingivande och effektiv högt i den engelska masken jämfört med värderingen 

av +1–3 år-gruppen. 

 

15

16

17

18

19

20

21

22

Superioritet Dynamik Kompetens Sociabilitet

+4–6 år-svensk 

+4–6 år-engelsk 

+7 år el. mer-svensk

+7 år el. mer-engelsk



45 
 

 

 

Figur 22. Resultat för de koreanska vuxna efter utbildning. Värdering av den koreanska och engelska 

masken m.h.t. 8 personlighetsdrag 

– Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv vär- 

dering 

Som man ser i figur 23 visar +4–6 år-gruppen en positivare attityd till den engelska masken i 

fråga om dimensionerna. Här ger +4–6 år-gruppen högre värden i alla dimensioner i den eng-

elska masken, medan +1–3 år-gruppen värderar dimensionen sociabilitet högre i koreanska 

masken än i den engelska. Dessutom kan man också se att +4–6 år-gruppen värderar högt den 

engelska masken med hänsyn till dimensionerna med relativt större skillnad mellan maskerna 

än vad +1–3 år-gruppen gör.  
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Figur 23. Resultat för de koreanska vuxna efter utbildning. Värdering av den koreanska och engelska 

masken i 4 dimensioner 

– Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12. Högre tal indikerar 

mer positiv värdering 

Såväl +1–3 år-gruppen som +4–6 år-gruppen anser att uppläsaren av den engelska masken är 

lämpligare att bli radiojournalist än den av den koreanska masken. Här är det också +4–6 år-

gruppen som är positivare till den engelska masken(s uppläsare) om man jämför skillnaden i 

värde mellan maskerna, trots att skillnaden är liten: +1–3 år-gruppen rangordnar den korean-

ska maskens uppläsare som 2,89 och den engelska maskens som 2,56 och +4–6 år-gruppen 

rangordnar den koreanska maskens uppläsare som 3 och den engelska maskens som 2,47. 

4.1.5 Sammanfattning 

Resultatet från matched guise-testet visar att attityderna mot engelskt inflytande i språket går 

helt isär mellan Sverige och Sydkorea: De svenska ungdomarna och de svenska vuxna har en 

mycket positivare inställning till den svenska masken än till den engelska, medan de korean-

ska ungdomarna och de koreanska vuxna har en mycket positivare inställning till den engel-

ska masken än till den koreanska. Det är alltså koreanerna som har en positivare inställning 

till engelskt inflytande i språket. 

Variablerna ålder, kön, självbedömd nivå på engelska och utbildning visar sig vara 

faktorer som ger utslag vad gäller attityd mot engelskt inflytande. Dessutom skiljer sig attity-

derna beroende av dessa faktorer åt mellan länderna. När det gäller variabeln ålder tenderar 

de vuxna svenskarna att ta positivare ställningstagande till svenskan än vad de ungdomarna 

gör. I Sydkorea, däremot, är det de vuxna som visar positivare inställning till engelskan. Vad 

som är intressant med variabeln ålder är att den påverkar ställningstagande till engelskt infly-

tande efter andra variabler.  

I fråga om variabeln kön är männen i båda länderna positivare till engelskt inflytande i 

svenska/koreanska än kvinnorna, vilket gäller både de unga och de vuxna. I vuxenmaterialet i 
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Sydkorea, däremot, tenderar kvinnorna att värdera den engelska masken positivare än männen. 

Dock tycks könsskillnaden vara tydligare bland ungdomarna. Angående självbedömd nivå på 

engelska visar det sig att de som har större kunskap i engelska är positivare till engelskt 

inflytande i språket både i Sverige och i Sydkorea (Här beaktas inte resultat av värdering 

m.h.t. yrkeslämplighet för de koreanska ungdomarna, där de med mindre kunskap i engelska 

bedömde den engelska maskens uppläsare positivare, alltså motstridigt resultat jämfört med 

bedömning av personlighetsdrag.) Detta gäller dock inte de svenska vuxna: De med mindre 

kunskap i engelska har positivare attityd till den engelska masken (Här beaktas inte resultat av 

värdering m.h.t. yrkeslämplighet, där de med mindre kunskap i engelska bedömde den 

svenska maskens uppläsare positivare, alltså motstridigt resultat jämfört med bedömning av 

personlighetsdrag.). De svenska ungdomarna och vuxna har alltså olika attityder här. När det 

gäller de koreanska ungdomarna är de med mindre kunskap i engelska mer positiva till den 

koreanska. Variabeln utbildning som gäller de vuxna informanterna skiljer sig åt mellan 

länderna. De med kortare utbildning i Sverige och de med längre utbildning i Sydkorea har 

positivare attityd mot engelskan. Dock är de med kortare utbildning i Sverige positivare till 

svenskan i värderingen av yrkeslämpligheten. 

4.2 Enkätundersökningen 

I följande avsnitt beskrivs resultat från enkätundersökningen på samma sätt som i avsnitt 4.1. 

Först presenteras totalresultatet för ungdomar och vuxna, vilket också är resultatet efter ålder. 

Sedan tas resultatet efter variablerna kön och självbedömd nivå på engelska upp. Resultat 

efter variabeln utbildning redovisas inte då det är svårt att säga något om detta p.g.a. mycket 

ojämn fördelning mellan grupperna både i Sverige och i Sydkorea. Alla resultat i enkätunder-

sökningen finns i bilaga 8 och 9. I redovisningen här återges inte alla resultat i separata ta-

beller. 

4.2.1 Ålder 

Påstående 1 Svenska/Koreanska språket är mycket viktigt för Sverige/Sydkorea eftersom det 

är en del av landets identitet håller de flesta informanterna med om oavsett ålder i båda 

länderna, dock märks en viss åldersskillnad för Sydkoreas del. 69,2 % av de svenska 

ungdomarna och 73,1 % av de svenska vuxna är helt eniga om påståendet, medan 66.7% av 

de koreanska ungdomarna och 83,3 % av de koreanska vuxna gör det. Skillnaden mellan 

ungdomarna är liten, men när det gäller vuxna är koreaner cirka 10 % mer helt eniga om det. 

Det som är anmärkningsvärt är att sifforna mellan de koreanska ungdomarna och vuxna 

skiljer sig ganska mycket åt. Totalt är 96,1 % av de svenska ungdomarna och 96,2 % av de 

svenska vuxna positiva, dvs. helt eniga eller ganska eniga i påståendet, och 87,9 % av de 

koreanska ungdomarna och 100 % av de vuxna är det. Man kan säga att svenska resp. 

koreanska har en stark ställning i Sverige resp. Sydkorea. Dock är denna uppfattning starkare 

hos de vuxna än hos de ungdomarna i Sydkorea. (Visas ej i tabell.) 
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Till påstående 2 Det vore bäst om alla i Sverige/Sydkorea hade svenska/koreanska som 

modersmål går attityden mellan länderna isär mest markant och det förekommer även en 

intressant åldersskillnad. Som syns i tabell 6 är 30,7 % av de svenska ungdomarna positiva till 

påståendet, medan 75,8 % av de koreanska ungdomarna är det. Skillnaden är ännu större 

mellan de vuxna: 15,3 % av svenskarna och så mycket som 96,7 % av koreanerna håller med 

om påståendet. Resultatet visar alltså att koreanerna håller sig mycket starkare till landets 

huvudspråk – eller det enda officiella språk gällande Sydkorea – som modersmål. Märkligt 

nog visas en motstridig åldersskillnad mellan Sverige och Sydkorea här. Ju yngre man är 

desto mer självklart anser man att ha svenska som modersmål i Sverige, medan det är vuxna 

som tar en sådan ställning i Sydkorea. För Sveriges del är de unga dubbelt så positiva till 

påståendet än vad de vuxna är.  

Tabell 6. Ålder och påstående 2 Det vore bäst om alla i Sverige/Sydkorea hade svenska/koreanska som 

modersmål. 

 Sverige U Korea U Sverige V  Korea V 

ÅLDER N % N % N % N % 

Helt enig 3 11,5 16 48,5 1 3,8 21 70,0 

Ganska enig 5 19,2 9 27,3 3 11,5 8 26,7 

Varken enig eller oenig 8 30,8 8 24,2 4 15,4 – – 

Ganska oenig 4 15,4 – – 6 23,1 1 3,33 

Helt oenig 6 23,1 – – 12 46,2 – – 

Total 26 100,0 33 100,0 26 100 30 100,0 

En sak som också är intressant är att attityder till påstående 1 och 2 skiljer sig åt mellan 

länderna. Det finns inte så stor skillnad mellan procentandelen av de som är positiva till 

påstående 1 och de som är positiva till påstående 2 i Sydkorea, medan det är mycket lägre 

andel som är positiva till påstående 2 (15,3 % av de vuxna och 30,7 % av de unga) jämfört 

med de som är det till påstående 1 (96,1 % av de vuxna och 96,2 % av de unga) i Sverige. 

Detta tyder på att både svenska och koreanska står stark i respektive land, dock har 

svenskarna mer öppen attityd mot andra språk än koreanerna. 

Påstående 3 Svenska/Koreanska är ett mycket viktigt ämne i skolan, som är i linje med 

påstående 1, håller över minst 90 % av informanterna med om: 100 % av de svenska ung-

domarna och vuxna är positiva (dvs. är helt eller ganska eniga) till påståendet och i 

koreamaterialet är 93,9 % av ungdomarna och 90 % av vuxna positiva. Om man tittar närmare 

på siffrorna svarade 53,8 % av de svenska ungdomarna och så mycket som 96,2 % av de 

svenska vuxna att de är helt eniga om påståendet, medan 60,6 % av de koreanska ungdomarna 

och 73,3 % av de koreanska vuxna gör det. Man kan säga att vuxna i Sverige lägger större 

vikt på svenska som skolämne än de unga, trots att det inte märks någon åldersskillnad totalt. 

(Visas ej i tabell.) 

Angående påstående 4 Man använder alltför många engelska ord i svenskan/koreanskan 

idag, som frågar en indirekt ställning till engelskan, förekommer en iögonfallande skillnad 

mellan de svenska och koreanska ungdomarna: Endast 11,5 % av de svenska ungdomarna 

instämmer med påståendet, medan 84,9 % av de koreanska ungdomarna gör det. Det finns 

ingen som inte håller med om påståendet bland de koreanska ungdomarna, medan 42,3 % av 
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de svenska ungdomarna inte håller med om det. Här kan man också observera en påfallande 

åldersskillnad i sverigematerialet. Till skillnad från de unga håller 73,1 % av vuxna svenskar 

med om påståendet, vilket blir inte mindre än en skillnad på 61,6 % dem emellan. När det 

gäller de koreanska vuxna är cirka 90 % av dem positiva till påståendet. Resultatet visar 

sålunda att ju äldre man är desto mer reagerar man på inflytande i engelska i språket i båda 

länderna, emellertid är åldersskillnaden i Sverige förvånansvärt stor. (Visas ej i tabell.)       

Attityd till påstående 5 Det bör skapas nya svenska/koreanska ord som ersätter de eng-

elska ord som vi får in i språket skiljer sig åt mellan länderna och generationerna. Som 

framgår av tabell 7 har närmare 70 % av de svenska ungdomarna en negativ ställning till pås-

tåendet, medan knappt 30 % av de koreanska ungdomarna har det. En sådan skillnad före-

kommer också bland de vuxna: 70 % av koreanerna visar positiv ställning till påståendet, 

medan bara cirka 40 % av svenskarna gör det. Ålderskillnaden finns i båda länderna, men 

siffrorna skiljer sig åt anmärkningsvärt för de koreanska informanterna. Av de svenska ung-

domarna instämmer 15,4 % och av de koreanska ungdomarna instämmer 30,3 % i påståendet. 

Åldersskillnaden blir sålunda cirka 40 % i Sydkorea, medan åldersskillnaden blir cirka 23 % i 

Sverige. Det är alltså koreanerna och de vuxna som är mer för skapandet av ersättningsord till 

engelska ord än svenskarna och de unga. 

Tabell 7. Ålder och påstående 5 Det bör skapas nya svenska/koreanska ord som ersätter de engelska 

ord som vi får in i språket 

ÅLDER 
Sverige U Korea U Sverige V Korea V 

N % N % N % N % 

Helt enig – – 2 6,1 – – 7 23,3 

Ganska enig 4 15,4 8 24,2 10 38,5 14 46,7 

Varken enig eller oenig 5 19,2 14 42,4 10 38,5 5 16,6 

Ganska oenig 10 38,5 7 21,2 2 7,7 2 6,7 

Helt oenig 7 26,9 2 6,1 4 15,4 2 6,7 

Total 26 100,0 33 100,0 26 100 30 100,0 

Påstående 6 Den ökade användningen av engelska ord i svenskan/koreanskan är ett hot mot 

svenska/koreanska språket, som är i linje med påstående 5 men med starkare språkpatriotism, 

ger också upphov till åtskiljande attityder. Medan 19,2 % av de unga och 38,4 % av de vuxna 

i sverigematerialet är positiva till påståendet, är 57,6 % av de unga och 60 % av de vuxna i 

koreamaterialet det. Det finns därmed en stor attitydskillnad till påståendet mellan länderna 

och det är värt att notera att mer än hälften av de koreanska informanterna uppfattar det ökade 

engelska inflytandet i koreanskan som ett hot. Inställningen till påståendet skiljer sig åt även 

generationsmässigt för den svenska sidan: de vuxna anser i högre grad att dagens språksitua-

tion angående engelskt inflytande är hotande än de unga. Anmärkningsvärt är hur de korean-

ska ungdomarnas svar till påstående 5 och 6 skiljer sig åt: Som nämnts anser 57,6 % av de 

koreanska unga den ökade användningen av engelska ord i koreanskan som ett hot, medan 

endast 30,3 % av dem tycker att det behövs skapas koreanska ersättningsord till engelska ord. 

När det gäller de vuxna koreanerna är andelen 10 % högre för de som är positiva till att skapa  

koreanska ersättningsord än andelen som instämmer i påstående 6. Det förekommer inte 

någon notabel skillnad mellan svar på dessa påståenden för den svenska sidan. De koreanska 
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ungdomarna lägger alltså inte så stor vikt på koreanska ersättningsord för engelska, trots att de 

uppfattar det ökade inflytandet av engelska som ett hot. (Visas ej i tabell.)  

Till skillnad från påstående 5 och 6 kräver påstående 7 Det är viktigt att lära sig behärska 

engelska som internationellt språk ett direkt ställningstagande till engelskan. Nästan alla 

informanter i Sverige och i Sydkorea delar åsikten om vikten av engelskan, förutom de 

koreanska ungdomarna som visar en mycket avvikande attityd från de andra grupperna. Till 

att börja med är 96, 2 % av de svenska ungdomarna och 100 % av de svenska vuxna positiva 

till påståendet och skillnaden dem emellan är alltså inte stor. När det gäller de koreanska 

vuxna är 93,3 % av dem positiva till påståendet, vilket är ungefär lika hög positivitetsgrad hos 

de svenska informanterna. Däremot, vilket är mycket förvånande, håller endast 60,6 % av de 

koreanska ungdomarna med om påståendet. Dessutom är inte mindre än 18,2 % av de 

negativa till påståendet. Här kan man sålunda se en tydlig skillnad i resultatet mellan länderna 

när det gäller de unga informanterna och en anmärkningsvärd åldersskillnad för den korean-

ska sidan. (Visas ej i tabell.) 

Påstående 8 Det borde finnas fler skolor i Sverige/Sydkorea där undervisningen främst 

sker på engelska ligger i linje med påstående 7, men går längre. Här visas en tydlig skillnad 

mellan länderna samt en liknande tendens hos de koreanska informanterna som för påstående 

7. När gäller de unga är 26,9 % av svenskarna och så mycket som 42,5 % av koreanerna 

negativa till påståendet, som framgår i tabell 8. De koreanska ungdomarna tycker alltså 

mycket mer illa om att ha engelska som undervisningsspråk i skolan. Mellan de vuxna 

förekom också en skillnad som är ungefär lika stor som den mellan de unga, dock tvärtom: 

Medan 38,4 % av svenskarna är negativa till påståendet, är endast 16,7 % av koreanerna det. 

Det som är mer anmärkningsvärt och förvånande än denna motstridiga skillnad mellan 

länderna är åldersskillnaden för den koreanska sidan: Medan så mycket som 42,5 % av de 

koreanska unga är emot tanken att ha engelska som skolundervisningsspråk, håller 53,3 %, 

dvs. mer än hälften, av de vuxna med om det. Inställningen till påståendet går alltså helt isär 

mellan de unga och de vuxna i koreamaterialet. 

Tabell 8. Ålder och påstående 8 Det borde finnas fler skolor i Sverige/Sydkorea där undervisningen 

främst sker på engelska 

ÅLDER 
Sverige U Korea U Sverige V Korea V 

N % N % N % N % 

Helt enig 1 3,8 3 9,1 4 15,4 4 13,3 

Ganska enig 3 11,5 2 6,1 2 7,7 12 40,0 

Varken enig eller oenig 15 57,7 14 42,4 10 38,5 9 30,0 

Ganska oenig 6 23,1 9 27,3 9 34,6 3 10,0 

Helt oenig 1 3,8 5 15,2 1 3,8 2 6,7 

Total 26 100,0 33 100,0 26 100,0 30 100,0 

Slutligen, till påstående 9 Man måste acceptera att invandrare talar svenska/koreanska med 

utländsk brytning, som står nära till påstående 2, har informanterna en viss mån liknande ins-

tällning som den till påstående 2. När det gäller de unga har 88,4 % av de svenskarna och 

69,7 % av de koreanerna en positiv inställning till påståendet. Denna ställning tas hos 96,2 % 

av de vuxna svenskar och 70 % av de vuxna koreanerna. Svenskarna visar sålunda större tole-
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rans av ett avvikande och främmande uttal i språket än koreanerna i mitt material. Om man 

tittar på procentandelen för helt enig-svar märks skillnaden mellan länderna tydligt: 76,9 % av 

de svenska ungdomarna och 92,4 % av de svenska vuxna är helt eniga med påståendet, medan 

endast 27,3 % av de koreanska ungdomarna och 20 % av de koreanska vuxna är det. I fråga 

om åldersskillnad är de vuxna mer toleranta mot det främmande inslaget i språket på den 

svenska sidan. På den koreanska sidan märks däremot inte någon skillnad kring frågan mellan 

generationerna. (Visas ej i tabell.) 

Sammanfattningsvis kan man säga att koreanerna i stort sett har mer språkpatriotisk 

inställning än svenskarna. När det gäller variabeln ålder är det ungdomar som har positivare 

inställning till engelska än vuxna i Sverige. För Sydkoreas del är det vuxna som har positivare 

inställning till engelska, men samtidigt har de också positivare inställning till koreanska än 

ungdomar.  

4.2.2 Kön 

Oavsett könstillhörighet är de flesta unga informanter eniga om att det svenska/koreanska 

språket är viktigt för landets identitet. Det är dock kvinnorna i båda länderna som mer håller 

med om påstående 1 Svenska/Koreanska språket är mycket viktigt för Sverige/Sydkorea efter-

som det är en del av landets identitet, som visas i tabell 9. Skillnaden mellan män och kvinnor 

bland de unga är 6,7 % (Sverige) respektive 14,4 % (Sydkorea), vilket inte är så märkligt när 

det gäller Sverige. Om man jämför procentandelen helt enig-svar kan man dock uppmärk-

samma att kvinnorna i klart högre utsträckning (kvinnorna har cirka 30 % högre andel än 

männen) väljer detta svar än männen i Sverige. Samma tendens förekommer också i Sydkorea. 

När det gäller de vuxna förekommer ingen, ”noll”, könskillnad i koreamaterialet
9
, men i sveri-

gematerialet: Alla kvinnor håller med om påståendet, medan 11,1 % av männen inte gör det. 

Dessutom är alla kvinnor helt eniga om påståendet, medan endast 22,2 % av männen gör det. 
 

Tabell 9. Kön och påstående 1 Svenska/Koreanska språket är mycket viktigt för Sverige/Sydkorea 

eftersom det är en del av landets identitet 

KÖN 

Sverige U Korea U Sverige V 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

N % N % N % N % N % N % 

Helt enig 8 53,3 10 90,9 7 46,7 15 83,3 2 22,6 17 100,0 

Ganska enig 6 40,0 1 9,1 5 33,3 2 11,1 6 66,7 – – 

Varken enig  

eller oenig 
– – – – 2 13,3 1 5,6 – – – – 

Ganska oenig 1 6,7 – – 1 6,7 – – 1 11,1 – – 

Helt oenig – – – – – – – – – – – – 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 9 100,0 17 100,0 

Till påstående 2 Det vore bäst om alla i Sverige/Sydkorea hade svenska/koreanska som 

modersmål skiljer sig reaktionen tydligt mellan könen bland de svenska ungdomarna. Här är 

40 % av de unga männen är positiva till påståendet, medan 18,2 % av de unga kvinnorna gör 

                                                           
9
 Resultatet ej visat i tabellen. 
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det. När det gäller de vuxna svenskarna är det också männen som mer håller med i påståendet 

med 10,4 % skillnad. (Visas ej i tabell.) Det är sålunda männen som är mindre öppna mot 

andra språk än svenska. 

När det gäller påstående 3 Svenska/Koreanska är ett mycket viktigt ämne i skolan märks 

en skillnad för de koreanska svaren. I stort sett finns det knappt någon skillnad bland 

ungdomarna, dock är kvinnorna i högre grad helt eniga i påståendet än männen (37,8 % högre 

andel svar ”helt enig” för kvinnorna). Samma tendens förkommer bland de vuxna, med större 

könskillnad. Medan 100 % av kvinnorna är helt eniga i påståendet, är 83,4 % männen eniga 

och bland dem är 55,6 % helt eniga. (Visas ej i tabell.) Detta resultat kan tänkas hänga ihop 

med resultatet för de koreanska informanterna kring påstående 1 där kvinnorna verkar lägga 

större vikt på koreanskan som landets identitet än männen. I de svenska svaren för ungdom-

arna förekommer knappt någon skillnad mellan könen. När det gäller de vuxna är det svårt att 

säga att det förekommer någon tydlig könsskillnad som i svaren av de koreanska vuxna. 

Intressanta könsskillnader kan man se i svaren angående påstående 4, 5 och 6. Tydliga 

skillnader mellan könen förekommer nämligen bland de unga informanterna, dock i rakt 

motsatt riktning för Sverige resp. Sydkorea. I fråga om påstående 4 Man använder alltför 

många engelska ord i svenskan idag är 20 % av de svenska männen positiva till påståendet 

och det är ingen som är det bland kvinnorna. I Sydkorea är det kvinnorna som är mer positiva 

till påståendet (94,5 %) än männen (73,3 %). (Visas ej i tabell.) 

Som framgår av tabell 10 är det också männen som tar en mer positiv ställning till 

påstående 5 Det bör skapas nya svenska/koreanska ord som ersätter de engelska ord som vi 

får in i språket än kvinnorna bland de svenska ungdomarna och det är tvärtom när det gäller 

de koreanska ungdomarna: Kvinnorna är 18,9 % mer eniga om påståendet än männen. Samma 

tendens förekommer bland de vuxna. När det gäller Sverige är det männen som i högre grad 

håller med om påståendet än kvinnorna med 26,2 % i skillnad, och i Sydkorea är det kvinnor-

na som gör det med 22,3 % i skillnad.     

Tabell 10. Kön och påstående 5 Det bör skapas nya svenska/koreanska ord som ersätter de engelska 

ord som vi får in i språket (N/%) 

KÖN 
Sverige U Korea U Sverige V Korea V 

M K M K M K M K 

Helt enig – – – 2/11.1 – – 5/27,8 2/16,7 

Ganska enig 3/20,0 1/9,1 3/20,0 5/27,8 5/55,6 5/29,4 6/33,3 8/66,7 

Varken enig  

eller oenig 
2/13,3 3/27,3 6/40,0 8/44,4 2/22,2 8/47,1 4/22,2 1/8,3 

Ganska oenig 5/33,3 5/45,5 6/40,0 1/5,6 – 2/11,8 2/11,1 – 

Helt oenig 5/33,3 2/18,2 – 2/11,1 2/22,2 2/11,8 1/5,6 1/8,3 

Total 15/100 11/100 15/100 11/100 9/100 17/100 18/100 12/100 

Samma sak gäller påstående 6 Den ökade användningen av engelska ord i svenskan/kore-

anskan är ett hot mot svenska/koreanska språket bland ungdomarna (visas ej i tabell). I 

Sverige är 53,4 % av männen och 36,4 % kvinnorna negativa till påståendet och i Sydkorea 

instämmer 46,7 % av männen och 66,6 % av kvinnorna i det. När det gäller de vuxna är det 

också männen som är mer positiva till påståendet bland svenskarna, dock är skillnaden jäm-
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fört med kvinnorna endast 9,1 %. Däremot finns det en tydlig könsskillnad bland koreanerna. 

Här är det också kvinnorna (75 %) som är mer positiva till påståendet än männen (50 %) på 

samma sätt som för de unga informanterna. Att männen håller mer med än vad kvinnorna gör 

om att det används många engelska ord i svenskan idag, att det bör skapas svenska ersätt-

ningsord till engelska ord och att den ökade användningen av engelska ord i svenskan är ett 

hot mot svenskan verkar vara i linje med att männen försvarar svenska mer som modersmål i 

Sverige än vad kvinnorna gör. Dessutom kan man nog säga att det finns ett liknande samband 

mellan att det är kvinnorna som är i de svenska männens position angående de tre frågorna i 

Sydkorea och att kvinnorna lägger större vikt på koreanskan som landets identitet och skol-

ämne än vad männen gör.  

Angående påstående 7 Det är viktigt att lära sig behärska engelska som internationellt 

språk kan man finna en tydlig könsskillnad enbart bland de koreanska ungdomarna: 46,7 % av 

de unga männen är eniga om påståendet, medan 72,3 % av kvinnorna är det. Detta är ett 

intressant resultat om man tänker på att de korenska kvinnorna visat en mer språkpatriotisk 

inställning än männen. (Visas ej i tabell.) 

Som tabell 11 visar går även reaktionen för påstående 8 Det borde finnas fler skolor i 

Sverige där undervisningen främst sker på engelska isär mellan könen när det gäller Sverige. 

Det är männen som är mer positiva eller mindre negativa till påståendet, oavsett ålder, vilket 

verkar strida mot de attityder som de svenska männen visat angående andra frågor. Detta 

tyder nog på att språkpatriotisk inställning och att behärska engelska bra inte står riktigt på 

samma plan. Sådan inställning kan man också se i de koreanska kvinnornas attityder som 

framgått ovan. I Sydkorea förekommer inte någon tydlig könsskillnad bland de unga. Däre-

mot kan man se en påfallande könsskillnad bland de vuxna: Medan så mycket som 72,3 % av 

männen håller med om påståendet, gör endast 25 % av kvinnorna det. Kvinnorna, som visat 

en mer språkpatriotisk inställning än männen, håller med om att man bör behärska engelska, 

dock håller de mycket mindre med om att ha engelska som utbildningsspråk. Det verkar 

finnas samband mellan dessa tendenser. Detta passar dock inte ihop med de svenska männens 

inställningar. Om man bedömer utifrån resultatet i mitt material verkar det som om att kunna 

engelska bra och att möjligen bli duktig på engelska genom att ha engelska som utbildnings-

språk inte är i linje med varandra för de koreanska kvinnorna, men så är det för de svenska 

männen. Det kan dock inte uteslutas att den ojämna könsfördelningen bland de svenska vuxna 

informanterna kan snedvrida resultaten. 
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Tabell 11. Kön och påstående 8 Det borde finnas fler skolor i Sverige där undervisningen främst sker 

på engelska (N/%) 

KÖN 
Sverige U Korea U Sverige V Korea V 

M K M K M K M K 

Helt enig 1/6,7 – 2/13,3  1/5,6 3/33,3 1/5,9 3/16,7 1/8,3 

Ganska enig 2/13,3 1/9,1 – 2/11,1 – 2/11,8 10/55,6 2/16,7 

Varken enig 

eller oenig 
9/60,0 6/54,5 7/46,7 7/38,9 4/44,4 6/35,3 3/16,7 6/50,0 

Ganska oenig 2/13,3 4/36,4 3/20,0 6/33,3 2/22,2 7/41,2 1/5,6 2/16,7 

Helt oenig 1/6,7 – 3/20,0 2/11,1 – 1/5,9 1/5,6 1/8,3 

Total 15/100 11/100 15/100 18/100 9/100 17/100 18/100 12/100 

Slutligen ger påstående 9 Man måste acceptera att invandrare talar svenska med utländsk 

brytning upphov till åtskiljande attityder mellan könen när det gäller de unga (visas ej i 

tabell). Det är männen som är mer toleranta mot brytningen: 100 % av männen och 72,7 % av 

kvinnorna har en positiv ställning till påståendet i sverigematerialet och 80 % av männen och 

61,1 % av kvinnorna har det i koreamaterialet. När det gäller de svenska vuxna är det 

kvinnorna som är mer eniga om påståendet. Skillnaden är 11,1 %, vilket inte är så stor som 

den mellan de unga. Det bör dessutom noteras att könsfördelningen av de vuxna svenska 

informanterna är ojämn jämfört med andra grupper, som nämnts ovan.       

4.2.3 Självbedömd nivå på engelska  

Påstående 1 Svenska/Koreanska språket är mycket viktigt för Sverige/Sydkorea eftersom det 

är en del av landets identitet är inte något som faktorn kunskap i engelska ger en tydlig skill-

nad grupperna emellan. När det gäller de unga svenskarna förekommer dock en viss skillnad 

mellan grupperna: 88,9 % av mellan-gruppen är eniga om påståendet medan alla i hög-

gruppen är det. (Visas ej i tabell.) 

Reaktionen för påstående 2 Det vore bäst om alla i Sverige/Sydkorea hade svenska/kore-

anska som modersmål skiljer sig tydligare mellan grupperna i Sverige. När det gäller de unga 

håller 11,1 % av mellan-gruppen och 41,2 % av hög-gruppen med om påståendet. Samma 

tendens förekommer hos de vuxna: 80 % av mellan-gruppen och 62,6 % av hög-gruppen är 

negativa till påståendet. Dock kan det inte uteslutas att den ojämna informantfördelningen 

mellan grupperna bland de unga inverkar på resultatet. (Visas ej i tabell.) 

Svaren till påstående 3 Svenska/Koreanska är ett mycket viktigt ämne i skolan skiljer sig 

åt mellan generationenerna bland de koreanska informanterna, som framgår i tabell 12. Det är 

mellan-gruppen som tar mer positiv ställning till påståendet än låg-gruppen när det gäller de 

unga med en skillnad på 18,2 %. Däremot är det låg-gruppen som tar mer positiv ställning till 

detta än hög-gruppen med en skillnad på 27,2 % när det gäller de vuxna. Så mycket som 94,7 

% av låg-gruppen är helt eniga i påståendet. Dock bör man här också notera att fördelningen 

mellan gruppen hos de unga koreanerna inte är jämn, som hos de unga svenskarna. Man kan 

alltså inte vara säker på att det är enbart ålder som spelar roll för skillnaderna. 
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Tabell 12. Självbedömd nivå på engelska och påstående 3 Koreanska är ett mycket viktigt ämne i 

skolan 

ENGELSKA 

Korea U Korea V 

Låg Mellan Låg Mellan 

N % N % N % N % 

Helt enig 7 63,6 13 59,1 18 94,7 4 36,4 

Ganska enig 2 18,2 9 40,9 1 5,3 4 36,4 

Varken enig eller oenig 1 9,1 – – – – 3 27,3 

Ganska oenig 1 9,1 – – –  – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 11 100,0 22 100 19 100,0 11 100,0 

Påstående 4 Man använder alltför många engelska ord i svenskan idag håller de med lägra 

kunskap i engelska mer med om. (Visas ej i tabell.) Mer än hälften av de svenska unga med 

högre kunskap i engelska är negativa till påståendet, medan enbart 22,2 % av de med lägre 

kunskap i engelska gör det. När det gäller de koreanska unga är det svårt att säga att det finns 

någon tydlig skillnad. I vuxenmaterialet förekommer samma tendens som hos de svenska 

unga: 80 % av mellan-gruppen och 68,8 % av hög-gruppen tar positiv ställning bland de sven-

ska informanterna och 94,7 % av låg-gruppen och 81,8 % av mellan-gruppen gör det på den 

koreanska sidan.  

Beträffande påstående 5 Det bör skapas nya svenska ord som ersätter de engelska ord 

som vi får in i språket (visas ej i tabell) visar endast de svenska vuxna attitydskillnad mellan 

grupperna: 30 % av mellan-gruppen är positiva till påståendet, medan 43,8 % av hög-gruppen 

är det. För påstående 6 Den ökade användningen av engelska ord i svenskan är ett hot mot 

svenska språket (visas ej i tabell) skiljer också attityden sig åt tydligt mellan grupperna hos de 

svenska informanterna. Först, 33,3 % av mellan-gruppen och 11,8 % av hög-gruppen av de 

unga är eniga med påståendet. Vidare, när det gäller de vuxna håller 50 % av mellan-gruppen 

och 31,3 % av hög-gruppen med om det. De med större kunskap i engelska anser alltså den 

ökade användningen av engelska ord i svenskan som ett mindre hot än de med lägre kunskap i 

engelska, samt att de är mer för att skapa svenska ersättningsord till engelska.   

Resultatet visar dessutom att ju duktigare på engelska man är desto mer tenderar man att 

tycka att det är viktigt att kunna engelska bra. Till påstående 7 Det är viktigt att lära sig 

behärska engelska som internationellt språk (Visas ej i tabell) är hög-gruppen av de unga 

svenskarna mer positiva än låg-gruppen med en skillnad på 11,1 %. Skillnaden i procenttal är 

lite mindre hos de unga koreanerna: mellan-gruppen är 9 % mer eniga till detta än låg-

gruppen. När det gäller de koreanska vuxna förekommer en skillnad på 10,5 % mellan grupp-

erna i fråga om enigheten. Bland de svenska vuxna förekommer inte någon skillnad mellan 

grupperna angående påståendet.  

Attityden till påstående 8 Det borde finnas fler skolor i Sverige där undervisningen 

främst sker på engelska (Visas ej i tabell) går helt isär i gruppen hos de unga svenskarna: 

70,6 % av hög-gruppen håller med om detta, medan endast 22,2 % av mellan-gruppen gör det. 

Samma tendens iakttas hos de unga koreanerna. Låg-gruppen är 31,9 % mer negativa till 

påståendet än mellan-gruppen. Denna tendens är densamma hos de vuxna koreanerna. Det är 

gruppen med högre kunskap i engelska som har mer positiv inställning till skolundervisning 
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på engelska med skillnad på 16,2 %. Intressant är de vuxna svenskarnas reaktion. De verkar 

tycka tvärtom. Här är 40 % av mellan-gruppen eniga om påståendet, medan endast 12,5 % av 

hög-gruppen är det.  

Slutligen visar resultatet att attityderna till brytning skiljer sig beroende på nivå på 

engelska hos de svenska unga och de koreanska vuxna. För att börja med de svenska unga är 

hög-gruppen mer eniga om påstående 9 Man måsten acceptera att invandrare talar svenska 

med utländsk brytning än mellan gruppen med en skillnad på 16,4 %. När det gäller de kore-

anska vuxna säger resultatet att ju sämre man är på engelska desto mer öppen är man mot bry-

tningen: Låg-gruppen håller mer om påståendet än mellan-gruppen med en skillnad på 24,4 %.  

Som summering kan man säga att de med större kunskap i engelska har en positivare 

inställning till engelska i Sydkorea oavsett ålder. Dock håller de med större kunskap bland 

ungdomarna ändå mer med om att koreanskan är ett viktigt skolämne än de med mindre 

kunskap i engelskan. För Sveriges del är det också de som är duktigare i engelska som är mer 

positivt inställda till engelska. Dock visar de samtidigt en mer språkpatriotisk inställning än 

de med lägre kunskap i engelska utifrån frågorna om svenska som modersmål och ersätt-

ningsord. När det gäller de vuxna svenskarna håller de med högre kunskap i engelska dess-

utom mindre med om att ha engelska som undervisningsspråk än de med mindre kunskap i 

engelska. 

4.3 Intervjuundersökningen 

I nedanstående avsnitt redogörs för resultatet av intervjuundersökningen med de tre infor-

mantgrupperna: förstagenerationskoreaner, 1,5- och andragenerationskoreaner och övriga ko-

reaner. Till sist tas resultatet av ordvalsfrågorna från intervjuerna upp.  

4.3.1 Förstagenerationskoreaner  

För alla förstagenerationskoreanska informanter finns det ingen tvekan alls att svara ja på 

fråga 1 Tycker du att koreanska är mycket viktigt för Sydkorea eftersom det är en del av 

landets identitet? Informant 1-4 menar att hen tycker att koreanska är det lämpligaste språk 

för att uttrycka koreanernas egna känslor. Hen nämner också att hen lär sina barn koreanska 

för att hen vill att barnen ska begripa och förstå vad hen säger när hen blivit äldre och barnen 

stora. 

Koreanska = språket i Korea. Denna formel är en självklarhet för informanterna, trots att 

de bor i Sverige med ett annat språk än svenska som modersmål, förutom för en informant. 

Fråga 2 Tycker du att det vore bäst om alla i Sydkorea hade koreanska som modersmål? be-

svarade informant 1-4 med att det är ”självklart” och ”bäst”. Informant 1-1 som har bott i 

Sverige längst av informanterna ger dock en förutsättning: 

Ja, om man tänker på det som en person som bor i Korea. Man ska lära sig främmande 

språk efter att ha lärt sig sitt modersmål först. Språk är viktigt för ett folk, för ett lands språk 

efterträder dess kultur. Koreanska är symbol för Korea.［...］Koreanska är ett framstående 

språk som är systematiskt och kan uttrycka alla ljud på, så man ska ha stolthet över koreanska 

som korean. 
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Däremot håller inte informant 1-2, med om frågan. Denna informant är gift med en svensk, 

vilket förstås innebär att barnen har föräldrar som pratar två olika språk, och har också bott i 

Sydkorea med familjen. Hen menar att det inte behövs att man har bara koreanska som mo-

dersmål, eftersom det finns s.k. mångkulturella familjer. Hen tycker att man kan ha olika mo-

dersmål beroende på situation. Det som är intressant är att informant 1-5 som också är gift 

med svensk ger ett helt annat svar:  

Förstås. Kommunikation fungerar bäst när man pratar på sitt eget språk, för modersmål pratar 

man ju utan att behöva tänka. Man kan också ha stolthet som korean［över att prata koreanska

］. Jag kan inte tänka mig att man har［till exempel］engelska som modersmål. 

Till skillnad från informant 1-2 har informant 1-5 bott endast i Sverige med familjen och hens 

bosättningsperiod i Sverige är mer än dubbelt så lång som för informant 1-2. 

Det finns ingen olikhet i åsikter bland informanterna när det gäller fråga 3 Tycker du att 

koreanska är ett mycket viktigt ämne i skolan?. Informant 1-1 och 1-4 ger liknande förklaring. 

Enligt 1-1 är koreanska ett viktigt ämne i skolan eftersom man kan ha en djupare kunskap i 

ordförråd och grammatik i det. Informant 1-4 menar att man inte får något särskilt tillfälle att 

läsa sitt modersmål om det inte är under skoltiden. Däremot verkade det som om informant 1-

3 uppfattade koreanska i frågan som ”modersmålsundervisning” och svarade på frågan ur ett 

annat perspektiv, nämligen ur sina barns, trots att jag frågade om hen tycker att ”국어 Guk-

eo”, alltså som koreanska heter som skolämne i Sydkorea, är viktigt. Hen svarar genast på 

frågan att det är väldigt viktigt och förklarar att hens barn är osäkra på sin kunskap i 

koreanska och de tror att de inte skulle kunna klara att leva i Sydkorea eller att gifta sig med 

en korean. Jag förklarade vad jag menade med frågan, dock verkar det som om hen fort-

farande inte uppfattade koreanska i frågan som skolämne i Sydkorea. Enligt min mening 

skiljer sig dock inte koreanska som skolämne i Sydkorea och den som modersmålsunder-

visning i Sverige, eftersom avsikten med detta ämne är att läsa eller lära sig och behålla sitt 

modersmål. Som följdfråga till fråga 3 frågade jag om vilka språk informanternas barn (om de 

har några) använder, och om de har lärt sina barn koreanska, och i så fall hur. Alla 

informanter förutom en har svarat att de pratar endast koreanska med barnen hemma. Det 

verkar som om informanterna försöker att lära barnen koreanska så mycket som möjligt på 

olika sätt beroende på situation hemma och barnens ålder. De läser koreanska böcker för 

barnen eller visar dem koreanska dvd:er, tar dem till koreanska skolan och ser till att de får 

modersmålsundervisning i skolan. Informant 1-5 berättar att hen inte kunde lära barnen 

koreanska ordentligt när de var små p.g.a. olika omständigheter. Hens barn ville dock lära sig 

koreanska av egen vilja när de blivit tonåringar och började göra det. Dock är de inte så 

duktiga på koreanska enligt informant 1-5 och hen menar att detta gör ont i hjärtat.  

Det verkar som om informanterna reagerar snarare på koreansk slang än på engelska ord i 

koreanska. På fråga 4 Tycker du att man använder alltför många engelska ord i korean-

skan/svenskan idag? svarade alla informanter att de håller med om detta; dock talade nästan 

alla om förkortningar och slang/modeord som var svåra att begripa för dem som bott i Sverige 

länge. Mitt intryck är att informanterna inte höll isär engelska ord och koreanska slang/mode-

ord som är nya koreanska ord för dem. Informant 1-2 som är relativt yngre och bott i Sverige 

relativt kortare tid tycker att det blivit fler människor som använder engelska för ord som går 

att uttrycka på koreanska. Också informant 1-4 som är jämnårig med informant 1-2 håller med 
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i frågan. Dock tillägger hen att hen tror att man använder mer slang än engelska ord i 

koreanskan. Informant 1-1 som också är enig om detta menar att hen märkte att det används 

många främmande engelska ord i Sydkorea när hen åkte dit. Informanterna 1-4 och 1-5 tror 

inte att det används särskilt många engelska ord i koreanskan. Däremot händer det ofta att 

informant 1-5 inte förstår koreanska när hen är i Sydkorea eller läser koreanska tidningar 

p.g.a. förkortningar och nya ord som har med dagens sydkoreanska kultur att göra. Informant 

1-3 svarar först att hen tror att man använder många engelska ord i Sydkorea. Genom hens 

förklaring märkte jag att hen talade om slang och förklarade frågan igen. Då ändrade hen sitt 

svar till nej. Dessutom menar hen att hen inte tycker att det är dåligt att använda engelska ord 

och att man ska lära sig engelska ord, eftersom det är som att man lär sig ett annat språk. Jag 

frågade också informanterna om de tyckte att man använde många engelska ord i svenskan. 

De flesta informanterna sa att man inte använde så mycket engelska i Sverige som i Sydkorea. 

Informant 1-5 menar att hen inte särskilt tänkt på att man använder många engelska ord i 

svenska och att detta inte stör hen även om hen är svensktalande. Vidare menar hen att om 

frågan däremot gäller koreanskan skulle hen reagera på det, fastän hen inte vet riktigt hur det 

är med engelskt inflytande i koreanskan idag. Som nämnts i avsnitt 3.3.1 följer informanterna 

koreanska medier på olika sätt. Dock verkade det som om det är svårt för informanterna som 

bott i Sverige länge att känna till dagens vardagskoreanska genom mediekontakter. 

Trots att informanterna är helt eniga om att koreanska är mycket viktigt för Sydkorea och 

även koreanska som skolämne visar de en flexibel och praktisk ställning till koreanska 

ersättningsord. Informanterna är mer eller mindre eniga om fråga 5 Tycker du att det bör 

skapas nya koreanska ord som ersätter de engelska ord som man får in i språket? Informant 

1-1 som är äldst bland informanterna menar att det inte är ett måste att skaffa koreanska 

ersättningsord om det är ord som inte finns i koreanskan. Hen undrar om detta är nödvändigt i 

en ”öppen” värld som nu och menar att det inte nödvändigt att skaffa onaturliga koreanska 

ersättningsord genom att man avvisar främmande språk ovillkorligt. Informant 1-2 har en 

liknande åsikt. Hen tror att det beror på vilka ord man talar om. Om det är ord som används 

globalt, även i icke-engelskspråkiga länder, behöver man inte ersätta dem med koreanska ord. 

Informant 1-4 tycker att det bör skapas koreanska ersättningsord och att dessa kan rekommen-

deras att användas; dock uttycker hen sin undran om dessa ord kan sätta sig fast i koreanskan, 

för att människors språkvanor är svåra att ändra. Enligt informant 1-5 är det nödvändigt att 

ersätta engelska ord med koreanska ur demokratiskt perspektiv. Hen tror att alla, inte bara de 

som kan engelska, kan förstå språket bättre om det finns koreanska ersättningsord. Informant 

1-3 är den enda som håller helt med i frågan. Hen tycker att detta är vad språkvetare ska 

arbeta med för kommunikationens skull, eftersom barn och de äldre inte kan förstå engelska. 

Enligt min mening motsäger hens svar vad hen sagt angående förra frågan (om det används 

för många engelska ord). Hen visade där en väldigt positiv attityd mot engelskan och som 

nämnts ovan tycker hen att man ska lära sig engelska ord. Det verkar som om hen inte har en 

konsekvent attityd i frågan kring engelskt inflytande i koreanskan.     

Fråga 6 lydde Tycker du att den ökade användningen av engelska ord i koreanskan är ett 

hot mot koreanska språket? Här är informanterna eniga eller ganska eniga i att instämma, 

förutom informant 1-3 som visar en relativt positivare attityd till engelskan. Hen håller inte 

helt med i frågan och tycker att det är bra om språket blir mångfaldigt. Informant 1-1 berättar 
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att hen reagerade på många engelska ord i broschyrer och skyltar som användes istället 

för ”utmärkta” koreanska ord när hen var i Sydkorea. Dock tror hen inte att detta är ett stort 

hot mot koreanskan som kan förstöra koreanska mycket, eftersom språk förändras över tid, så 

som det t.ex. finns modeord. Informant 1-2 och 1-4 ger liknande exempel. De menar att språk-

et eller koreanska ord försvinner ur minnet om de inte används. Informant 1-4 menar att man 

upplever att man har ord på tungan och kan inte få fram det, eftersom man inte använder detta 

ord. Vidare menar hen att t.ex. i meningen ”Jag bör control
10

 lillan” kan man använda flera 

andra koreanska ord istället för control.” Om man dock fortsätter använda bara ordet control 

blir det svårt att komma på passande koreanska ord enligt hen. Informant 1-5 tycker att den 

ökade användningen av engelska ord är ett slags underordning under (den anglosaxiska) 

kulturen och detta gör att man föredrar engelskan mer och mer och att den som är duktig på 

engelskan kan ses som en kompetent person, vilket hen inte håller med om. Dock tycker hen 

att det också finns fördelar i att man använder mer engelska, eftersom människor i hela 

världen kan förstå varandra.      

När det gäller vikten av inlärning av engelska finns det ingen åsiktsskillnad hos infor-

manterna. Fråga 7 Tycker du att det är viktigt att lära sig behärska engelska som interna-

tionellt språk? instämmer alla informanter i. De menar att det är viktigt att lära sig engelskan 

för en bredare kommunikation. Informant 1-5 ställer dock frågan om att engelskan verkligen 

är ett internationellt språk och menar att man bör tänka om vad gäller detta. Hen tycker att 

man bör lära sig engelska om den är ett internationellt språk, eftersom det behövs ett gemen-

samt språk för att människor i olika världsdelar ska kunna förstå varandra. 

Att ha engelska som undervisningsspråk i skolan (fråga 8 Tycker du att det borde finnas 

fler skolor där undervisningen främst sker på engelska?) är dock inte en välkommen idé för 

de flesta av informanterna, undantaget informant 1-3 som visar en positivare attityd till engel-

skan än andra. Informant 1-1 tror att man kan bli tillräckligt duktig på engelska om man lär 

sig detta som skolämne efter att ha lärt sig sitt modersmål. Hen är även emot att skicka barn 

till engelskspråkiga länder för att studera utomlands, av anledningen att det är möjligt att de 

kan tappa koreanska och den koreanska kulturen. För informant 1-2 är engelskan något som 

man lär sig som främmande språk om man bor i Sydkorea och det är ingen bra idé att under-

visa i alla ämnen på engelskan. Informant 1-4 menar att undervisning bör ske på modersmålet 

om man inte ska flytta till utomlands (för vidare studier) efter att ha tagit studenten. Annars är 

det opraktiskt enligt hen, eftersom man ska föra över all kunskap som man fått på engelska 

under skoltiden på koreanska igen. Informant 1-5 tänker också praktiskt kring frågan. Hen 

tycker nämligen att man förstår bäst när man läser på sitt modersmål. Däremot går informant 

1-3:s åsikt om engelska som undervisningsspråk helt isär från de andras: Ju mer engelsk-

språkiga skolor desto bättre enligt hen. Hen tycker att det är bra att skolor stödjer elever att de 

blir duktiga på engelska. Hen anser även att det snarare blir ”plus” än minus om eleverna läser 

till och med skolämnena koreanska och Koreas historia på engelska. Under intervjun nämnde 

hen dessutom att det är en gåva att kunna flera språk. Jag fick ett intryck av att hen ser mycket 

positivt på det att hens barn upplever många saker för att de är flerspråkiga, inklusive engel-

ska.  

                                                           
10

 컨트롤 control är ett vanligt lånord från engelskan i koreanskan. 
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4.3.2 1,5- och andragenerationskoreaner  

Informanterna svarar genast ja till påståendet i fråga 1 Tycker du att koreanska/national-

språket är mycket viktigt för Sydkorea/ett land eftersom det är en del av landets identi-

tet?(T.ex koreanska för Korea och svenska för Sverige) och förklaringarna till detta skiljer 

inte så mycket från förstagenerationskoreanernas: 

Jag tycker genom att ha bra kunskap om sitt modersmål har man lättare att lära sig andra språk 

även om det blir mer och mer globalt. Språk kännetecknar ett land och koppling till kulturen. 

(med skratt) Allt går inte översätta (informant 2-1). 

Det handlar ju om kultur och gemenskap, språk. Det gör sig förstådd med dem i samhället. Så 

om man bor i Sverige, om man ska känna sig svensk, då ska man vara duktig på svenska, för att 

med språket så kommer ju allting annat. Jag tror det är väldigt svårt att känna sig svensk om 

man inte alls kan prata svenska. Så jag tycker det är väldigt viktigt om du tyckte, språk har 

någonting med nation att göra (informant 2-2).  

Informant 2-3 som behärskar tre olika språk med bra balans och använder dessa språk aktivt i 

vardagen menar att vissa ord finns endast i vissa språk och även ord som har samma betydelse 

används olika i olika språk om man slår upp i lexikon. Vidare menar hen att hen tror att ett 

lands språk bär känslor hos ett lands människor och att man förstår varandra bättre när man 

pratar på det språk som samtalspartnern pratar. 

Fråga 2 Tycker du att det vore bäst om alla i Sydkorea/Sverige hade koreanska/svenska 

som modersmål? (Endast Sydkorea och koreanska i intervju med informant 2-3 och 2-4) ska-

pade större eller mindre förvirring hos informanterna 2-1 och 2-2. Särskilt för informant 2-1 

som flyttade till Sverige som barn med koreanska som modersmål blev frågan känslig (som 

nämnts i avsnitt 3.3.1 genomfördes intervjun med hen på svenska för att hen är bättre på 

svenska än koreanska.). Tanken var att visa hänsyn till andragenerationskoreaner som nog 

identifierar sig som svenskar snarare än koreaner när jag frågade på detta sätt i intervjuerna 

med denna grupp. Dock visade det sig att det hade varit bättre att fråga endast om Sydkorea 

och koreanska. Informant 2-1 svarade som följer:   

Lite knepig fråga. Jag menar vissa har ju inte det [svenska] som modersmål. Vad ska man göra 

då? Men det är ganska naturligt om man födds i Sverige då blir svenska mer eller mindre 

modersmål. 

Samma reaktion som för informant 2-1 kom från en annan andragenerationskorean som jag 

intervjuade. Informant 2-1 frågade mig om jag med frågan menade att man skulle behålla 

koreanska som modersmål som korean som bor i Sverige och sa att det var bra att försöka 

behålla sitt modersmål. Hen tyckte att hen lyckats med ganska bra med det och hen tog även 

sina barn till koreanska skolan.  

Däremot verkar som om informant 2-2 som föddes i Sverige uppfattade frågan annorlun-

da än informant 2-1. Hen tolkade frågan bokstavligt. Hen svarade nej på frågan och sa att det 

är väldigt svårt att säga. Hen menar att om en koreansk familj bor i Sverige under kortare 

period för att pappan jobbar t.ex. på ett koreanskt företag här så måste de inte prata svenska; 

dock är det bra om de kan svenska om de bor i Sverige länge och det får de själva bestämma. 

Samma sak gäller svenska familjer i Sydkorea, menar hen.    

Informant 2-3 och 2-4 som kom till Sverige som barn och gått i internationella skolor i 

Sverige gav liknande svar som förstagenerationskoreanerna. Informant 2-3 tycker att det är 
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självklart att det vore bäst om alla i Sydkorea hade koreanska som modersmål och tror att det 

är mycket svårt att ändra modersmål till engelska eller något annat språk.  

Vad gäller fråga 3 Tycker du att modersmål är ett mycket viktigt ämne i skolan? T.ex. 

koreanska i koreanska skolor, svenska i svenska skolor är alla återigen eniga. Det verkar som 

om informant 2-1 som visade en känslig reaktion kring fråga 1 har en annorlunda syn på 

modersmål än andra vuxna informanter som är första- och andragenerationskoreaner: 

Det är viktigt. Jag tror ju mycket på att, det som anses ens modersmål, är man bra på det så 

öppnar det vägar även för inlärning av andra via språk.  

Informant 2-2 svarar ”Absolut” på frågan. Svaren för informant 2-3 och 2-4:s skiljer inte från 

svaren av förstagenerationerna. Enligt informant 2-3 är ämnet koreanska viktigt, eftersom 

koreansk litteratur ingår i ämnet, vilket gör att man får kunskap inte bara om språkanvänd-

ningen, utan också om den koreanska historien och koreanska författare. Informant 2-4 menar 

att koreaner ska ha kunskap om det koreanska språket. 

Informanterna ger olika svar när det gäller fråga 4 Tycker du att man använder alltför 

många engelska ord i koreanskan/svenskan idag? Informant 2-1 talar om det som förstagene-

rationskoreanerna nämner, nämligen många förkortningar, som inte har med engelskan att 

göra, utan som är modeord eller slang i koreanskan. När det gäller svenskan menar hen att 

engelska ord nog smälter mer in i svenskan än koreanskan p.g.a. att svenskan ändå är ett 

västerländskt språk. Hen vet dock inte om man använder mer engelska ord i svenskan än 

tidigare. Informant 2-2 visar en positiv och öppen attityd mot lånord: 

Men det sitter ihop lite. Det är som att det, många nya saker som kommer är ju ofta, kanske från 

England. Om man säger t.ex. ja, smartphone. Jag skulle inte säga det är en smartelefon. Det kan 

man ju säga. Eller om man säger det är en tablet, så kan man säga det är nån surfplatta eller 

pekplatta, men många säger bara tablet idag. Eller om man säger t.ex. internet, så kan man ju 

säga nätet, - Ja (skrattar). (skratt) men många säger internet. Utan det hänger lite ihop. Många 

ord är ju lite utländska som juice eller. 

När jag frågade vad hen tyckte om koreanskan i denna fråga gav hen samma svar, vilket är 

nej, samt tog lite avstånd från att ta ställning till frågan i koreanskan:  

– Jag tycker det är helt okej att de... de skulle kunna skriva t.ex. så här ”jordgubbspaj”, men det 

står ibland så här ”strawberrypaj” (skratt)… 

– Vad tycker du om det? Strawberrypaj. 

– Jag tycker det är helt okej. De får ju bestämma själva i Korea (skratt). (med skratt) Om alla 

förstår så är det okej.  

Hen tror att det finns ännu fler engelska ord i koreanskan än i svenskan och att man gör mer 

direktöversättning i Sydkorea och det måste vara så med koreanskt uttal. Till skillnad från 

informant 2-1 och 2-2 instämmer informant 2-3 i frågan när det gäller koreanska. Dock vet 

hen inte riktigt när det gäller svenskan, eftersom hen har lärt känna vänner som växlar mellan 

svenska och engelska under de senaste åren. Även informant 2-4 är ganska enig i frågan i 

fallet koreanska. Hen tycker att detta inte är problematiskt, eftersom man använder enkla ord 

som ”yes”. Hen tror att det används mycket fler engelska ord i svenskan än i koreanskan.  

Fråga 5 Tycker du att det bör skapas nya koreanska/svenska ord som ersätter de engelska 

ord som man får in i språket? ger också upphov till olika svar från informanterna. Informant 

2-1 exemplifierar med Nordkorea som har en helt stängd språkpolitik mot utländska ord och 

menar att om man ersätter engelska ord till koreanska/svenska på ”lagom” nivå är det okej. 
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Däremot håller inte informant 2-2 som visade positiv attityd mot engelska ord i frågan. Hen 

menar att det är oftast tekniska saker som får direkt översättning som t.ex. mp3, Facebook och 

sms. Däremot har informant 2-3 och 2-4 svårt att ta bestämd ställning i frågan. Informant 2-3 

tror att det behövs skapa koreanska ersättningsord för vetenskapliga termer, dock inte för 

vardagsspråk. Informant 2-4 är varken enig eller oenig i frågan och menar att hen skulle 

kunna svara på frågan om hen bodde i Sydkorea. Hen frågade mig om vad koreanskt ersätt-

ningsord är för ordet well-being som jag gett som ett exempel när jag ställde frågan. När jag 

svarade på frågan sa hen att hen föredrog det engelska ordet just nu.    

Till skillnad från att alla (förutom en person) i förstagenerationen är eniga i sin inställning 

om hot för koreanska, som fråga 6 Tycker du att den ökade användningen av engelska ord i 

koreanskan/svenskan är ett hot mot koreanska/svenska språket? behandlar, håller inte infor-

manterna i denna grupp med i frågan, förutom informant 2-3. Informant 2-1 tror att det är 

ganska självreglerande med att ta in engelska ord i språket, att man inte kan ta in hur mycket 

engelska ord som helst. Här visar informant 2-3 också en öppen attityd mot engelska eller 

utländska lånord. Hen menar att sådana nya ord ofta är maträtter som pizza, kebab och bibim-

bap och tekniska saker som sms och de nya orden blir ”svenska”. Informant 2-4, som jag fått 

ett intryck av att inte är så bekväm med att prata på koreanska och svenska, håller inte heller 

med i frågan. Hen tror att detta inte är ett hot, eftersom man pratar ”sitt eget språk” ”bekvämt” 

och menar att man ändå förstås pratar koreanska på jobbet eller i skolan. Det verkar som om 

hens svar speglar hens egen språksituation. Det är svårt att få kunskap om en persons 

språksituation under en kort intervju; dock var mitt intryck under intervjun att hen nog är 

bättre på engelska än koreanska och svenska (som framgår i tabell 2 i avsnitt 3.9 berättade hen 

själv att hen är bättre på engelska än svenska). Däremot håller informant 2-3, som verkar ha 

en bra balans i att prata olika språk, lite med i frågan. Hen menar att människor som hen själv 

använder engelska ord för att de inte kommer på något ord eller känner sig bekväma med att 

prata engelska och detta tycker hen inte är hotfullt mot koreanskan. Dock tycker hen att det är 

problematiskt om människor som uppvuxna i Sydkorea tycker att det är bekvämt att använda 

engelska.  

När det gäller fråga 7 Tycker du att det är viktigt att lära sig behärska engelska som 

internationellt språk? håller alla med om. Liksom informant 1-5 funderar informant 2-1 över 

engelska som internationellt språk. Hen menar att hen faktiskt tänkt att det är spanska om det 

är något språk som är användbart i många länder. Dock menar hen att hen tycker att det är bra 

att kunna engelska som världen ser ut idag.  

Till fråga 8 Tycker du att det borde finnas fler skolor där undervisningen främst sker på 

engelska? svarar alla nej förutom informant 2-4. Informant 2-1 menar att man redan har 

engelska i ettan i Sverige och att svenska skolor ska ha svenska. Informant 2-2 har en 

liknande åsikt. Hen nämner att på högskolenivå sker nästan all undervisning på engelska nu i 

Sverige och hen tycker därmed inte att engelska ska vara undervisningsspråk på grundskole-

nivå eller gymnasienivå. Informant 2-3 menar att detta inte är nödvändigt, eftersom hen inte 

vet hur många gymnasiestudenter i Sydkorea vill läsa vid utländska universitet. Däremot kan 

informant 2-4 inte ta någon tydlig ställning till frågan. Hen säger först att ju mer sådana skolor 

desto bättre, eftersom de som vill läsa mer engelska kan välja dessa skolor. Hen menar att 

detta gäller i Sverige, men inte i Sydkorea, eftersom det finns olika sätt att läsa engelska 
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privat i Sydkorea och koreanska studenter som redan har stora krav och press i skolan 

kommer få ännu större stress om de får utbildning på engelska. Det verkade som om hen inte 

relaterade denna fråga med ”modersmål mot engelska”. När jag frågade om hen tyckte att det 

var okej att inte få utbildning på ”modersmål” blev hen förvirrad och sa att hen tyckte att det 

var okej att man kunde sitt modersmål och fick undervisning på engelska som hen själv fått. 

4.3.3 Övriga koreaner 

Alla i denna grupp är helt eniga i fråga 1 Tycker du att koreanska är mycket viktigt för Syd-

korea eftersom det är en del av landets identitet?, liksom informanterna i de andra grupperna. 

Informant 3-3 menar att språket är en viktig del av individens identitet och så är det för 

landets identitet. Hen berättar också att hen har olika attityder beroende på vilket språk hen 

pratar. Enligt hen är detta anledningen till att koreanerna låter sina barn lära sig koreanska i 

koreanska skolan (i Sverige), för att de inte ska förlora sitt modersmål. Hen talar dessutom om 

att hen fått ett intryck av att de koreanska barn som inte kan prata koreanska verkar ha 

problem med sin identitet. 

Svar på Fråga 2 Tycker du att det vore bäst om alla i Sydkorea hade koreanska som 

modersmål? skiljer sig åt bland informanterna. Informant 3-1 och 3-2 är helt eniga i frågan 

och menar att koreanska ska vara koreanernas modersmål även i fortsättningen. Informant 3-3 

menar att ”alla” som ”bor” i Sydkorea inte behöver ha koreanska som modersmål för mång-

falden i samhället, eftersom det också finns utlänningar i landet. Dock anser hen att det är bra 

att ”koreanerna” har koreanska som modersmål. Det verkar som om informant 3-3 tolkade 

frågan bokstavligt, som informant 2-2 gjorde. Jag frågade hen hur det är med barn som har 

ena förälder från ett annat land eller med invandrarbarn. Hen menar att modersmål inte 

behöver vara koreanska i sådana fall, dock bör de lära sig koreanska, eftersom de bor i 

Sydkorea. Man kan säga att alla informanter håller med om att koreanska är Sydkoreas enda 

huvudspråk.  

Alla är eniga i fråga 3 Tycker du att koreanska är ett mycket viktigt ämne i skolan? och 

förklaringar till svaret skiljer inte från dem som förstagenerationskoreanerna och de unga 

informanterna i 1,5- och andragenerationskorean-gruppen gav: Man anser att det är viktigt att 

läsa koreanska ordentligt som korean och att eleverna också får kunskap i Koreas egen 

historia och livsstil genom att läsa koreanska i skolan. 

Till skillnad från övriga informanter har informanterna i denna grupp en tydlig 

uppfattning om användning av engelska ord i koreanskan idag och alla är eniga vad gäller 

fråga 4 Tycker du att man använder alltför många engelska ord i koreanskan/svenskan idag?. 

Informant 3-1 som berättat för mig i början av intervjun att hen har stort intresse för 

koreanska språket menar att koreanskan blivit mycket ”förorenad”, vilket hen ser som ett 

problem. Jag frågade hen varför detta var problematiskt och hen sa att det kunde finnas 

människor som inte förstod om någon blandade in svåra engelska ord. Dessutom tror hen att 

de som blandar engelska ord i koreanskan gör detta för att de antingen har bristande 

språkkänsla eller för ”intellektuell fåfängas skull”. Informant 3-2 tror att denna tendens, dvs. 

att använda engelska ord i koreanska, är mycket stark nuförtiden. Som en bekräftelse på 

denna tendens sa hen som följer angående frågan 3: 
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Jag tror att de gör det [använder engelska ord i koreanska], för de tycker att de verkar vara mer 

professional och stylish om de gör det. 

Informant 3-3 talar om att det finns för många engelska ord i sångtexter och för många 

engelska namn på produkter och hittar anledningen till detta i påverkan från USA. Enligt hen 

verkar det som att människor har en uppfattning om att det är mindre sofistikerat om något 

inte är på engelska och att man är mer intelligent om man använder engelska ord. Till skillnad 

från informanterna i andra grupper tycker informant 3-1 och 3-3 att man använder många 

engelska ord i Sverige och att denna tendens är starkare i Sverige än i Sydkorea. De båda 

menar att man blandar in engelska ord i Sydkorea, medan man blandar in meningar eller 

fraser på engelska i Sverige. Informant 3-1 menar att koreanerna inte blandar engelska totalt 

som en hel mening eller fras för att uttrycka nyanser, medan svenskarna gör detta och det är 

därför det känns som om svenskarna använder mer engelska ord i språket än koreanerna gör 

för hen. Hen tror att detta kan fungera, eftersom svenska och engelska är nära varandra 

språkmässigt och svenskarna är relativt mer utsatta av engelskan från tidig ålder. Informant 3-

3 berättar att hen pratade med sina utländska vänner inklusive kanadensare om att de tyckte 

att svenskarna använde många engelska ord i svenskan. 

Fråga 5 Tycker du att det bör skapas nya koreanska ord som ersätter de engelska ord som 

man får in i språket? ger upphov till delade åsikter. Informant 3-1 och 3-3 är ganska eniga i 

frågan och 3-2 ganska oenig. Informant 3-1 tycker inte att det bör vara ett tvång att skapa 

ersättningsord och att även sådana ord som 컴퓨터 computer (som är det etablerade ordet för 

dator i koreanska) bör ersättas med koreanska ord. Dock tycker hen att det är värt att försöka 

få ersättningsorden accepterade i samhället. Informant 3-3 menar att det är viktigt att det finns 

koreanska ersättningsord, med tanke på att det kan riskera att utrymmet för koreanska annars 

blir mindre och mindre och att människor använder engelska ord obetänksamt om det inte alls 

finns ersättningsord. Hen tycker också att ersättningsord kan berika koreanska språket. 

Däremot menar informant 3-3 att språkbruk inte är något som man kan styra på det sättet, utan 

språket formas naturligt. Hen anser att engelska ord används i språket för att de kommit in i 

språket naturligt och matchar till hur man vill uttrycka sig. Enligt informant 3-3 kan att envist 

skapa ersättningsord orsaka besvär. Man kan säga att vad informant 3-1 och 3-3 vill säga är 

egentligen samma sak trots att de uttrycker sig på olika sätt: språkbruket är inte något som går 

att styra i ett normalt samhälle. Detta är också vad de flesta informanterna i intervjuundersök-

ningen delar som åsikt.   

Svar på fråga 6 Tycker du att den ökade användningen av engelska ord i koreanskan är 

ett hot mot koreanska språket? skiljer sig åt mellan informanterna. Här är det också informant 

3-1 och 3-3 som delar åsikt och är ganska eniga i frågan. Informant 3-1 menar att den ökade 

användningen av engelska ord i koreanskan är hotande för koreanskan samt oundvikligt, 

eftersom språket förändras generation efter generation. Som anledning till att hen tycker att 

denna tendens är hotande mot koreanskan säger hen att den kan riskera att koreanska ord 

kommer att försvinna och orsaka konflikter mellan människor som kan engelska och de som 

inte kan engelska. Informant 3-3 menar att det är ett tecken på att koreanskan blivit svagare att 

människor inklusive hen själv inte kan komma på vissa ord på koreanska. Däremot har 

informant 3-2, som visade en relativt öppen attityd mot engelskt inflytande, inte samma 

inställning. Hen tycker att engelska ord som används i koreanskan är sådana som inte finns i 
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koreanskan eller som är benämning på nya kulturer/produkter och dessa ord bär en annorlun-

da känsla eller nyans än motsvarande koreanska ord. Dessutom menar hen att det är naturligt 

att ord som inte används längre går i graven.  

När det gäller fråga 7 Tycker du att det är viktigt att lära sig behärska engelska som 

internationellt språk? är alla eniga. Informant 3-1 och 3-3 gav liknande svar. Även om de 

inser vikten av att kunna engelska, tycker de inte att engelska är ett måste för alla, utan för 

dem som behöver ha kunskap i engelska. De båda påpekar att inlärning av engelska har gjorts 

allt för betydelsefull i Sydkorea. Informant 3-2, däremot, svarade genast att engelskan är vik-

tig. Hen menar att om man inte kan bra engelska blir det som om man ”växer ur sin kostym”. 

Enligt hen är det så att ju duktigare man är på något annat språk desto mer får man lära sig om 

saker och ting, vilket hen tycker är positivt.  

Vad gäller fråga 8 Tycker du att det borde finnas fler skolor där undervisningen främst 

sker på engelska? är alla helt negativa, inklusive informant 3-2 som lägger stor vikt vid 

inlärning av engelska. Informant 3-1 menar att sådan undervisning skadar identiteten för 

skolor som är koreanska. Hen uttrycker sig sin undran om varför man ska få undervisning på 

något annat språk som engelska när det redan är krävande att studera på koreanska. Informant 

3-2 menar att det är viktigt att eleverna lär sig koreanska ordentligt som modersmål tills de 

blir vuxna. Hen förklarar att man inte behöver utsätta eleverna för risken att bli halvspråkiga 

av att undervisningen ges på engelska, då det finns flera olika sätt att behärska engelska 

utöver detta. Enligt informant 3-3 är en sådan språkpolicy i skolor ingenting annat än att 

endast framhäva utbildning i engelska. Hen undrade om det inte räckte med att de som bodde 

i Sydkorea pratade koreanska flytande.    

4.3.4 Ordvalsfrågorna 

I princip ställde jag ordvalsfrågorna med koreanska ordpar till informanterna. När det gäller 

informant 2-1 och 2-2 som jag intervjuade med på svenska och informant 1-1 som är den 

äldsta och bott längst i Sverige bland informanterna och dessutom inte använder/kan använda 

internet lät jag dock dem göra ordval bland svenska ordpar. Först, i fråga om de koreanska 

ordvalen föredrar informanterna de mer koreanska orden än engelska i de flesta fall, oavsett 

språkliga bakgrunder som framgår i tabell 13. Dessutom gör informanterna samma val i de 

flesta ordvalen och anledningen till valet är oftast att de väljer det ord som de tycker vanligare.  
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Tabell 13. Ordvalsfrågorna. Resultat för förstagenerationskoreaner, unga 1,5-generationskoreaner och 

övriga koreaner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller 1. 전자우편 e-post/이메일 e-mail och 2. 누리집 hemsida/홈페이지 home-

page väljer alla de engelska alternativen, som faktiskt är mycket vanligare och djupt 

etablerade ord i koreanskan. Det som informanterna i grupp 1 och grupp 3 gemensamt menar 

angående ordet 전자우편 e-post är att detta låter onaturligt och de pekar också på det faktum 

att detta inte är ett rent koreanskt ord, utan ett kinesisk-koreanskt ord. De flesta informanterna 

i grupp 1 har inte hört detta ord innan, dock kan de förstå vad detta betyder. Informant 2-3 

menar att detta låter för formellt och informant 2-4 gammaldags. Även om informant 3-3 

väljer att använda 이메일 e-mail menar hen dock att hen kan tänka sig att använda det 

koreanska ordet för att hen personligen tycker om detta ord. Enligt hen använder hen 

ordet 이메일 e-mail troligtvis för att hen fick lära sig begreppet 이메일 e-mail med detta ord. 

När det gäller 홈페이지 homepage/누리집 hemsida fanns det ingen som kände till det rena 

koreanska ersättningsordet i grupp 1 och grupp 2 och detta var ett helt nytt ord för alla. Till 

skillnad från dessa grupper känner informanterna i grupp 3 till det koreanska ordet förutom 

informant 3-3. Informant 3-2 menar dock att människor nog inte känner till ordet 누리-

집 hemsida om hen skulle använda detta och detta är inte något ord som tilltalar henne heller. 

Informant 3-3 som hör detta ord för första gången under intervjun menar att hen tycker att det 

finns en brist på att informera om koreanska ersättningsord i Sydkorea. 

Mellan 패배자 förlorare och 루저 loser väljer alla informanter det koreanska av samma 

anledning förutom en, informant 3-3. Grupp 1:s informanter menar att de föredrar det kore-

anska, eftersom ordet 루저 loser är ett negativt laddat ord, vilket är sant om man tänker på hur 

detta används i engelskan, och att detta ord är relativt främmande och nytt ord i koreanskan. 

Ordpar 1) Förstagen. 2) 1,5-gen. 3) Övriga Totalt 

1 

전자우편 e-post – – – – 

이메일 e-mail 4 2 3 9 

Båda – – – – 

2 

누리집 hemsida – – – – 

홈페이지 homepage 4 2 3 9 

Båda – – – – 

3 

패배자 förlorare 4 2 2 8 

루저 loser – – 1 1 

Båda – – – – 

4 

사용자 användare  4 – 3 7 

유저 user – 2 – 2 

Båda – – – – 

5 

신용카드 kreditkort 4 2 3 9 

크레딧카드 credit card – – – – 

Båda – – – – 

6 

비밀번호 lösenord  4 1 2 7 

패스워드 password – 1 – 1 

Båda – – 1 1 
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Det är också ungefär detsamma som informanter i grupp 2 och informant 3-1 och 3-2 nämner 

om ordvalet i detta fall: Dessa ord används inte i samma sammanhang. Till skillnad från andra 

informanter menar informant 3-3 att ordet 패배자 förlorare är mer laddat än ordet 루저 loser 

och det är svårt att definiera detta ord utan att ta hänsyn till sammanhanget. Hen menar att hen 

därför kan tänka sig att använda 루저 loser i vardagen. Hen verkar ha en annorlunda språk-

känsla kring dessa ord än andra.  

I fråga om 사용자 användrare/유저 user skiljer sig valet åt mellan grupperna. Medan 

alla i grupp 1 och 3 väljer det vanligare ordet 사용자 användrare framför 유저 user väljer 

grupp 2:s unga informanter det engelska ordet. De båda, som är vana vid att använda 

engelska, menar att 유저 user är ett mer bekant ord än 사용자 användare för dem. Enligt min 

egen språkkänsla kan 유저 user vara ett mer vanligare ord för den unga generationen som 

växte upp med dator och internet, eftersom detta ord används oftast i dator/internet-

sammanhang. Informant 3-2 menar att hen föredrar 사용자 användare, eftersom detta är ett 

ord som kan användas i alla sammanhang till skillnad från ordet 유저 user som ofta används 

på nätet. Hen menar också att 유저 user låter som ett ord som de unga använder för henne och 

dessutom väljer hen hellre det koreanska ordet som dessutom känns mer bekvämt i munnen 

än det engelska.  

I valet mellan 신용카드 kreditkort och 크레딧카드 credit card väljer alla utan tvekan 

det koreanska ordet som är det vanligare i koreanskan. 

비밀번호 lösenord /패스워드 password är ordpar som ger upphov till de mest spridda 

valen i grupperna. Alla informanter i grupp 1 väljer det koreanska ordet. Dock säger 

informant 1-4 att hen använder både 비밀번호 lösenord och 패스워드 password och dessa 

används i olika sammanhang: hen använder ordet 패스워드 password på nätet. Informant 1-2 

berättar också att hen använder det engelska ordet på nätet, men att hen föredrar det 

koreanska. I grupp 2 väljer den ena det koreanska ordet och den andra det engelska. Informant 

2-4 som väljer det engelska ordet menar att hen använder många IT/dator-termer på engelska i 

studiesammanhang och hens svenska vänner också gör det: att de använder t.ex. website och 

internet istället för hemsida och nätet. I grupp 3 är det informant 3-3 som menar att hen 

använder både 비밀번호 lösenord och 패스워드 password. Hen menar att hen använder 

dessa ord i olika sammanhang: det engelska i talspråk, informellt och det koreanska i skrift-

språk, formellt. 

Som nämnts ovan ställde jag ordvalsfrågorna på svenska till informant 1-1 med tanke på 

att hen som inte använder internet nog kan känna till mer ord som hade IT/datorer med att 

göra på svenska än på koreanska. Här valde hen e-mail framför e-post, hemsida framför 

website, förlorare framför loser, internet framför nätet, hackare framför hacker och lösenord 

framför password. Förutom e-mail/e-post och nätet/internet väljer hen alltså det svenska ordet. 

Anledningen till valet är samma för alla ord: hen tror att det svenska resp. engelska ordet är 

vanligare än det andra. Informant 1-5 som visade en relativt mer positiv attityd mot korean-

skan och en relativt mer negativ attityd mot engelskan uttryckte nyfikenhet på de koreanska 

ersättningsorden och sa att hen kunde tänka sig att använda dem. Till henne ställde jag också 

ordvalsfrågorna på svenska för att ta reda på vilket val hen skulle göra när det gällde svenska 

ord. Hen menar att hen valde det som lät mer bekant för henne själv. Hen berättar också om 

att hen föredrar koreanska (ersättnings)ord framför engelska när det gäller koreanskan, men 
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däremot att ”det spelar ingen roll” för henne när det gäller svenskan, eftersom hen är korean. 

Hen tillägger att hen inte tycker att hen vill förändra någonting i svenska språket eller ha 

någon stor påverkan i den svenska språkfrågan som korean.  

Informant 2-1 och 2-2 som svarade på de svenska ordvalsfrågorna gör samma val i de 

flesta frågorna och de väljer ord som de tror är vanligast liksom förstagenererationskore-

anerna och de andra informanterna gjorde i sina val. De ord som de gjorde samma val för var 

e-mail (eng.), hemsida (sv.), förlorare (sv.) och lösenord (sv.). De båda påpekar att förlorare 

och loser inte har samma betydelse, som förstagenerationskoreanerna gjorde. Informant 2-2 

menar att hen använder webbsida som också är en svensk variant lika mycket som hemsida, 

eftersom detta ord blivit vanligt. När det gäller lösenord/password menar hen att hen inte 

säger password på svenska, medan hen skulle säga detta på koreanska, eftersom hen inte vet 

vad detta heter på koreanska. Det var också vad en annan andragenerationskorean berättade 

för mig: Eftersom hens koreanska ordförråd är begränsat plockar hen bara ut ord som hen 

känner till när hen pratar koreanska. I fråga om nätet/internet väljer informant 2-1 det svenska 

nätet och informant 2-2 båda. När det gäller hackare/hacker väljer informant 2-1 det engelska 

och informant 2-2 det svenska och de båda menar att de väljer det som är vanligare. Informant 

2-1 menar att det engelska ordet hacker är mer bekant för hen och hen tror att hen inte är 

ensamt om det.   

5 Diskussion 

Matched guise-testet och enkätundersökningen har givit intressanta resultat som skiljer sig 

helt åt mellan Sverige och Sydkorea. Det har framkommit, skillnader mellan undermedvetna 

och medvetna attityder mot svenskan/koreanskan och engelskt inflytande i språket: Sven-

skarna som visar relativt positivare attityd mot engelskan och mer pluralistisk inställning till 

språk i enkäten har en mycket positivare inställning till svenskan i matched guise-testet. 

Däremot visar sig koreanerna, som visat relativt mer språkpatrotisk attityd och mindre 

pluralistisk inställning till språk i enkätundersökningen, ha en mycket positivare attityd till 

engelskan i matched guise-testet. Dessa resultatet är förvånansvärda om man tänker på det 

faktum att informanterna reagerade helt olika på samma uppläsare beroende på olika engelsk-

färgning och att det är samma personer som deltog i matched guise-testet och enkätunder-

sökningen. Dock har svenska och koreanska en stark ställning i Sverige och i Sydkorea som 

viktig för landets identitet, som resultaten från enkätundersökningen – och även intervju-

undersökningen när det gäller Sydkorea – visats.  

För Sveriges del bekräftar min undersökning resultat från tidigare studier som MIN-

projektetet: informanterna visar mer negativ inställning till importord i matched guise-testet 

än i andra direkta undersökningar. Vidare stämmer resultatet från enkätundersökningen 

överens med resultatet från Nygård (2002): de yngre håller i mindre utsträckning med om att 

svenska språket är mycket viktigt för Sverige, eftersom det är en del av landets identitet och 

att svenska är ett mycket viktigt ämne i skolan och männen är mer eniga om att det vore bäst 

om alla i Sverige hade svenska som modersmål. De flesta var även positivt inställda till 

påståendet Man måste acceptera att invandrare talar svenska med utländsk brytning i min 
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undersökning, liksom i Nygård (2002). Min undersökning styrker alltså resultat från tidigare 

undersökningar: svenska står stark i Sverige, men svenskarna är inte purister.      

Vad gäller resultaten efter variablerna kön, ålder, utbildning och självbedömd nivå på 

engelska i matched guise-testet och enkätundersökningen stämmer dessa överens förutom för 

variabeln kön. För att börja med variabeln ålder verkar medvetna attityder och undermedvetna 

attityder till viss del hänga ihop: I båda testen är det de ungdomar som är positivare till 

engelskan i Sverige och det är det vuxna som är det i Sydkorea. Variabeln självbedömd nivå 

på engelska tycks resultera samma sak i båda testen: Ju duktigare man är på engelska desto 

positivare är man till engelskan. Detta gäller dock inte resultatet från matched guise-testet 

med de vuxna svenskar där de som är sämre på engelska är positivare till engelskan.  

När det gäller variabeln kön är det männen som visar positivare inställning till svenskan i 

den svenska enkätundersökningen, till skillnad från matched guise-testet. I Hammermo (2006) 

visade det sig vara så att ju yngre och mer utbildad man är desto mer engelskvänlig är man 

och resultaten verkade vara könsneutrala. När det gäller åldern stämmer Hammermos resultat 

med min undersökning. Däremot förekom i min undersökning könsskillnader inte bara i 

enkätundersökningen utan också i matched guise-testet, tydligare hos de unga än de vuxna. I 

matched guise-testet var det männen som var positivare till den engelska masken i båda 

länderna, förutom i testet med de koreanska vuxna. Intressant är resultatet från enkätunder-

sökningen. När det gäller Sverige är det männen som är mindre pluralistiska och mer negativa 

till engelskt inflytande och det är kvinnorna som har sådan inställning i Sydkorea. Dock var 

det också männen i Sverige och kvinnorna i Sydkorea som var mer eniga om att ha engelska 

som utbildningsspråk (Sverige) och att inlärning av engelska är viktig (Sydkorea). Det verkar 

som om attityd till själva engelskt inflytandet i språket och att ha kunskap i engelska inte är i 

samma linje. I fråga om utbildning var resultatet omvänt i min undersökning mot Hammer-

mos studie: i matched guise-testet i min undersökning var för Sveriges del de mindre utbil-

dade positivare till engelska. 

Undersökningsresultaten ger även upphov till frågan om språkpatriotism eller icke-

pluralistisk inställning till språk står i motsats till positiv inställning till engelskan. I 

enkätundersökningen förekommer flera motstridiga svar om man ser det utifrån detta 

perspektiv. I totalresultatet är det koreanerna som visar relativt mer språkpatriotisk inställning 

till språket i många frågor som modersmål i Sydkorea, uppfattning om dagens användning av 

engelska ord och dess hot mot språket, ersättningsord och brytning. Däremot håller de vuxna 

koreanerna med om att det är viktigt att behärska engelska i lika hög grad som de svenska 

informanterna och mer än hälften av dem är positiv till engelska som utbildningsspråk, vilket 

är mer än dubbelt så hög andel jämfört med de svenska informanterna. Denna tendens 

förekommer också hos de unga med större kunskap i engelska i Sydkorea resp. i Sverige 

liksom hos de koreanska kvinnorna och de svenska männen som nämnts. Enligt min under-

sökning verkar (positiv) attityd mot landets huvudspråk/officiella språk och (positiv) attityd 

mot engelskan inte alltid innebära en motsats. Som framkommer i en av intervjuerna är det 

positivt att behärska engelska ”som världen ser ut idag”, speciellt för de vuxna koreanerna.      

I intervjuundersökningen förekommer en liknande tendens. Vad som förstagenerations-, 

de unga 1,5-generationskoreanerna och de övriga koreanerna sade i frågorna om koreanska 

som landets identitet, modersmål i Sydkorea och skolämne skiljer inte sig från svaren i 
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enkätundersökningen eller min egen uppfattning om koreanernas åsikter kring koreanska 

språket som nämnts i inledningen. Det finns skillnader i svaren beroende på språkbakgrund, 

men för de flesta informanter är koreanskan koreanernas och Sydkoreas absoluta språk och 

deras identitet. Det fanns dock även informanter bland 1,5- och andragenerationskoreanerna 

som hade en ”sandwich”-identitet, dvs. språkligt klämd eller dubbel mellan koreanska och 

svenska, angående språk eller inte hade samma sorts attityd mot koreanskan som de andra 

informanterna. Men också för dem är det viktigt att behålla koreanskan och att ta barnen till 

koreanska skolan för inlärning av koreanskan. Även om alla informanter har en mycket 

positiv och mer eller mindre språkpatriotisk inställning till koreanskan skiljer sig deras svar 

om ersättningsord åt. Informanterna har här i stort sett en praktisk inställning: Ersättningsord 

är nog bra, men kan de etableras i koreanskan? Dessutom är alla eniga om vikten av att 

behärska engelska. Ett par av de i jämförelse med förstagenerationskoreanerna unga infor-

manterna i gruppen övriga koreaner, däremot, visade lite av en motreaktion till engelskan. De 

som känner till dagens koreanska samhälle relativt bättre än andra informanter nämnde att 

engelskan inte är ett måste för ”alla” och påpekade att man överbetonar vikten av att lära sig 

engelska i Sydkorea. Detta är särskilt intressant om man tänker på de unga koreanska infor-

manternas svar i enkätundersökningen. De unga var påfallande mindre eniga i påståendet om 

att det är viktigt att behärska engelska jämfört med andra grupper och mycket mindre eniga 

om att ha engelska som utbildningsspråk, jämfört med de vuxna koreanska informanterna. I 

intervjuerna välkomnades inte alls tanken om att ge skolundervisning på engelska av alla, 

förutom av en person. Med tanke på detta är det anmärkningsvärt att så många vuxna 

koreaner var positiva till detta i enkätundersökningen. Om det är skillnad mellan koreaner och 

sverigekoreaner går dock inte att bedöma.  

I resultatet från ordvalsfrågorna kan man se informanternas praktiska eller funktionella 

hållning till språkanvändning. Det är i stort sett inte viktigt för informanterna om ett ord är 

koreanskt eller engelskt i själva språkanvändningen: de väljer ord som de tror är vanligare och 

som de är vana vid. Det beror också inom vilket område man använder ordet. Informanterna 

gör alltså inte något ”aktivt” ordval beroende på engelskfärgning eller grad av koreanskhet. 

Liknande resultatet redovisar Nyström Höög (2005) som presenterats i avsnitt 2.3. Själva 

språket är inte avgörande för informanterna för om de föredrog engelska eller svenska ord, 

utan valet beror på olika faktorer, bl.a. grad av etablering, smidighet och användningsområde. 

I likhet med Nyström Höög menar jag därför att informanterna snarare har ”åsikter” 

än ”attityder” mot engelska lånord. Utifrån mitt resultat hänger attityd mot det egna språket 

och själva språkanvändningen inte alltid ihop. Särskilt muntligt när kommunikationen går 

snabbt och smidigheten oftast är viktigast, innebär det att man inte alltid tänker så mycket på 

sådana språkliga frågor när man samtalar. Det som är viktigt i kommunikation är att den 

fungerar oavsett om man blandar in engelska ord för att man inte vet vad den heter på 

koreanska eller att man bara plockar in ord från sitt begränsade koreanska ordförråd som 

andragenerationskoreanerna berättade om i intervjuerna. I resultatet från intervjuundersök-

ningen kan man inte finna något tydligt tecken på att koreanerna i Sverige påverkats av deras 

annorlunda språkmiljö i deras attityd till engelskt inflytande i koreanska. 

Denna uppsats har visat att det kan finnas en stor skillnad mellan medvetna och under-

medvetna attityder. Resultatet från matched guise-testet med de koreanska informanterna var 
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ändå något som helt avviker från min hypotes om koreanernas attityder mot koreanska och 

engelska. Engelskan har kanske rotat sig djupare i koreanskan än jag trodde och, som en 

informant uttryckte det, har det nog blivit ”stylish” och ”professional” att blanda in engelskan 

i Sydkorea. 
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Bilaga 1. Masktexterna på koreanska  
(Kontrollord anges inom parentes på svenska respektive engelska.) 

Koreansk mask 

미국인 네 명 중 한 명 인터넷 사용 원치 않아 

미국인 네 명 중 한 명은 읽기와 쓰기 능력이 부족하다는 이유로 인터넷이나 전자우편 (e-

post)을 이용할 계획이 없는 것으로 드러났습니다. 소위 ’넷 패배자 (nätförlorare)’로 간주 할 수 

있는 이들은 저소득층 또는 노년층, 여성, 지방 거주민들입니다.  

미국 인터넷 설문조사 업체 퓨 인터넷과 (och) 아메리칸 라이프 프로젝트는 미국에 왜 인터넷을 

사용하지 않는 사람들이 많은지를 조사했는데 미국이 가장 인터넷 접속이 많은 나라 중 

하나임에도 불구하고 2012 년 10 월 이후 인터넷 사용자 (användare)는 60%에 머물렀기 

때문입니다. 예를 들면 오늘날 열 명 중 한 명에 조금 못 미치는 미국인이 개인 누리집 

(hemsida)을 가지고 있습니다. 

미국인들 중 17 퍼센트가 오늘날 넷 패배자로 간주 될 수 있는데 이들은 인터넷 사용에 

어려움을 느끼는 것으로 드러났습니다. 돈도 또한 중대한 장애 요인이며 해커와 횡령 그리고 

신용카드 번호 (kreditkortsnummer)와 비밀번호 (lösenord) 도난에 두려움을 느끼는 사람들도 

있었습니다.  
 

Engelsk mask 

미국인 네 명중 한 명 인터넷 사용 원치 않아 

미국인 네 명 중 한 명은 읽기와 쓰기 능력이 부족하다는 이유로 인터넷이나 이메일 (e-mail)을 

이용할 계획이 없는 것으로 드러났습니다. 소위 ’넷 루저 (net-loser)’로 간주할 수 있는 이들은 

저소득층 또는 노년층, 여성, 지방 거주민들입니다. 

미국 인터넷 설문조사 업체 퓨 인터넷 앤드 (and) 아메리칸 라이프 프로젝트는 미국에 왜 

인터넷을 사용하지 않는 사람들이 많은지를 조사했는데 미국이 가장 인터넷 접속이 많은 나라 

중 하나임에도 불구하고 2012 년 10 월 이후 인터넷 유저 (user)는 60%에 머물렀기 때문입니다. 

예를 들면 오늘날 열 명 중 한 명에 조금 못 미치는 미국인이 개인 홈페이지 (homepage)를 

가지고 있습니다. 

미국인들 중 17 퍼센트가 오늘날 넷 루저로 간주 될 수 있는데 이들은 인터넷 사용에 어려움을 

느끼는 것으로 드러났습니다. 돈도 또한 중대한 장애 요인이며 해커와 횡령 그리고 크레딧카드 

넘버 (credit card number)와 패스워드 (password) 도난에 두려움을 느끼는 사람들도 

있었습니다.  
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Bilaga 2. Svarsformuläret för värdering av uppläsning på svenska 

Test 1. Värdering av uppläsning 

 

Det du ska vara med om är att värdera framförandet av en text och värdera vem av 4 

uppläsare som skulle kunna vara mest lämplig för ett jobb på radio. Samma text från en 

nyhetsbyrå har getts till sökande till en anställning som radiojournalist. De sökande har fått 10 

minuter för att eventuellt omformulera något i texten och förbereda sig på att läsa upp den. 

Din uppgift är att värdera de sökande genom att lyssna på deras uppläsningar och kryssa i ett 

schema med totalt 8 skalor. Det finns ett schema för var och en av de 4 sökande. Se schemana 

på nästa sida. 

Varje uppläsning varar ca 50 sekunder. Skivan med uppläsningarna spelas två gånger. Första 

gången lyssnar du bara – för att få ett samlat intryck. Under den andra spelningen gör du din 

värdering för varje person (8 skalor för varje person, alltså sammanlagt 32 kryss).  

Det är ditt omedelbara intryck jag är intresserad av, så du har bara den tid som uppläsningen 

varar till att sätta dina kryss.  

Till slut ska du rangordna de 4 sökande i förhållande till varandra och värdera vem som du 

tycker lämpar sig bäst för jobbet. 
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Person 1 

Vad är ditt omedelbara intryck av denna person? 

 

Ambitiös  

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                   

Självständig 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                          

Tilltalande 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                      

Intressant 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                           

Intelligent 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                         

Avslappnad 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                          

Förtroendeingivande 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                       

Effektiv 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                     
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Person 2 

Vad är ditt omedelbara intryck av denna person? 

 

Ambitiös  

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                   

Självständig 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                          

Tilltalande 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                      

Intressant 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                           

Intelligent 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                         

Avslappnad 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                          

Förtroendeingivande 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                       

Effektiv 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                     
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Person 3 

Vad är ditt omedelbara intryck av denna person? 

 

Ambitiös  

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                   

Självständig 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                          

Tilltalande 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                      

Intressant 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                           

Intelligent 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                         

Avslappnad 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                          

Förtroendeingivande 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                       

Effektiv 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                     
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Person 4 

Vad är ditt omedelbara intryck av denna person? 

 

Ambitiös  

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                   

Självständig 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                          

Tilltalande 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                      

Intressant 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                           

Intelligent 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                         

Avslappnad 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                          

Förtroendeingivande 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                       

Effektiv 

     Inte alls                                                                                    Mycket                                                     

 

Här ska du rangordna de 4 sökande: 

Mest lämplig är person nummer                     

Näst mest lämplig är person nummer          

Näst mest olämplig är person nummer 

Mest olämplig är person nummer  
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Bilaga 3. Enkäten på svenska 

Test 2. Enkät 

 

2.1. Vänligen svara på frågorna nedan. 

Kön: 

Födelseår: 

Yrke: 

Modersmål: 

1. Om ditt modersmål inte är svenska: På vilken nivå ligger din svenska, bedömer du? 

     a) Hög eller mycket hög          b) Mellan          c) Låg 

2. Vilken är din högsta utbildning?  

     a) Grundskola upp till 9 år           b) Ytterligare 1-3 år efter grundskola     

     c) Ytterligare 4-6 år efter grundskola   d) Ytterligare 7 år eller mer efter grundskola 

3. Använder du engelska som arbetsspråk (i fall du jobbar) eller undervisningsspråk (i fall du 

är student)?  

      a) Ja                  b) Nej 

4. På vilken nivå ligger din engelska, bedömer du?  

      a) Hög eller mycket hög          b) Mellan          c) Låg 

5. Har du bott utomlands? 

      a) Ja, i _______år  

      b) Nej  

6. Använder du internet?  

     a) Ofta                b) Lite                c) Inte alls 
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2.2. Nedan följer totalt 9 påstående som rör svenska och engelska. Vänligen markera i vilken 

grad du är enig med dem.   

 

1. Svenska språket är mycket viktigt för Sverige eftersom det är en del av landets identitet. 

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig 

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 

2. Det vore bäst om alla i Sverige hade svenska som modersmål. 

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig 

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 

3. Svenska är ett mycket viktigt ämne i skolan.  

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig  

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 

4. Man använder alltför många engelska ord i svenskan idag. 

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig  

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 

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

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig  

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 
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6. Den ökade användningen av engelska ord i svenskan är ett hot mot svenska språket. 

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig  

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 

7. Det är viktigt att lära sig behärska engelska som internationellt språk. 

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig  

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 

8. Det borde finnas fler skolor i Sverige där undervisningen främst sker på engelska. 

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig 

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 

9. Man måste acceptera att invandrare talar svenska med utländsk brytning.  

     a) Helt enig  

     b) Ganska enig 

     c) Varken enig eller oenig 

     d) Ganska oenig  

     e) Helt oenig 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4. Totalresultat av matched guise-testet med ungdomar 

Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken -mht. 8 personlighetsdrag i 4 

dimensioner-och m.h.t. yrkeslämplighet 

 Personlighetsdrag Dimensioner Yrke 

 Superior. 

Kompet. 

Dynamik 

Kompet. 

Superior. 

Sociabil. 

Dynamik 

Sociabil. 
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SVERIGE             

sv 3,87 4,39 4,09 3,78 4,26 5,00 4,43 4,04 16,65 17,21 16,56 17,30 1,70 

eng 3,48 4,30 3,91 3,48 3,87 5,09 4,04 3,52 15,30 16,39 15,17 16,52 2,30 

KOREA             

kor 3,45 3,55 3,45 3,17 3,76 3,14 3,72 3,55 14,38 13,41 14,31 13,48 2,97 

eng 3,97 4,10 3,79 3,93 4,10 3,52 3,97 3,59 15,83 15,14 15,76 15,21 2,45 

- Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

- Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12 . Högre tal 

indikerar mer positiv värdering 

- Värdena för yrkeslämplighet är genomsnitt på en 4-stegsskala. Lägre tal indikerar mer positiv 

värdering 
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Bilaga 5. Gruppvis resultat av matched guise-testet med ungdomar 

Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken -mht. 8 personlighetsdrag i 4 

dimensioner-och m.h.t. yrkeslämplighet 

 Personlighetsdrag Dimensioner Yrke 

 
Superior. 

Kompet. 

Dynamik 

Kompet. 

Superior. 

Sociabil. 

Dynamik 

Sociabil. 
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KÖN             

SVERIGE             

män             

sv 4,08 4,50 4,67 4,17 4,42 5,33 4,42 4,67 17,59 18,67 17,67 18,59 1,67 

eng 4,00 4,75 4,50 4,08 4,17 5,50 4,25 4,17 16,92 18,50 17,09 18,33 1,92 

kvinnor 

sv 3,64 4,27 3,45 3,36 4,09 4,64 4,45 3,36 15,63 15,63 15,36 15,90 1,73 

eng 2,91 3,82 3,27 2,82 3,55 4,64 3,82 2,82 13,55 14,1 13.10 14,55 2,73 

KOREA 

män 

kor 3,00 3,17 3,42 3,08 3,33 3,17 3,58 3,33 13,33 12,75 12,83 13,25 3,33 

eng 3,50 4,08 4,67 4,33 4,08 3,67 4,08 3,75 16,33 15,83 15,41 16,75 2,08 

kvinnor 

kor 3,76 3,82 3,47 3,24 4,06 3,12 3,82 3,71 15,11 13,89 15,35 13,65 2,71 

eng 4,29 4,12 3,18 3,65 4,12 3,41 3,88 3,47 15,47 14,65 16,00 14,12 2,71 

SJÄLVBEDÖMD NIVÅ PÅ ENGELSKA 

SVERIGE 

mellan 

sv 4,11 4,56 4,00 3,56 4,22 5,11 4,44 4,11 16,77 17,34 17,00 17,11 1,67 

eng 3,22 3,78 3,11 2,89 3,33 4,78 3,78 3,11 13,44 14,56 13,44 14,56 2,44 

hög  

sv 3,71 4,29 4,14 3,93 4,29 4,93 4,43 4,00 16,57 17,15 16,29 17,43 1,71 

eng 3.64 4.64 4.43 3.86 4.21 5.29 4.21 3.79 16,49 17,58 16,28 17,79 2,21 

KOREA 

låg 

kor 3,80 4,00 3,20 3,40 3,80 3,20 3,80 3,70 14,60 14,30 15,30 13,60 3,00 

eng 3,60 3,90 3,40 3,70 3,70 3,40 3,80 3,50 14,50 14,50 14,70 14,30 2,20 

mellan 

kor 3,28 3,33 3,67 3,11 3,72 3,17 3,72 3,56 14,39 13,17 13,89 13,67 2,89 

eng 4,06 4,11 3,94 4,00 4,33 3,50 4,00 3,56 16,33 15,17 16,06 15,44 2,61 

- Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

- Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12 . Högre tal 

indikerar mer positiv värdering 

- Värdena för yrkeslämplighet är genomsnitt på en 4-stegsskala. Lägre tal indikerar mer positiv 

värdering 
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Bilaga 6. Totalresultat av matched guise-testet med vuxna  

Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken -mht. 8 personlighetsdrag i 4 

dimensioner-och mht. yrkeslämplighet 

 Personlighetsdrag Dimensioner Yrke 

 
Superior. 

Kompet. 

Dynamik 

Kompet. 

Superior. 

Sociabil. 

Dynamik 

Sociabil. 
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SVERIGE 

sv 4,50 4,90 5,00 4,86 4,77 5,45 5,14 4,50 19,41 19,71 18,67 20,45 1,50 

eng 4,55 4,55 4,91 4,41 4,77 4,68 4,77 4,05 19,00 17,69 17,92 18,77 2,00 

KOREA 

kor 3,59 3,38 3,24 3,07 3,59 3,45 3,59 3,17 14,01 13,07 13,73 13,35 2,97 

eng 4,52 4,21 3,62 3,66 4,28 3,28 4,14 3,93 16,56 15,08 16,94 14,70 2,52 

- Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

- Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12 . Högre tal 

indikerar mer positiv värdering 

- Värdena för yrkeslämplighet är genomsnitt på en 4-stegsskala. Lägre tal indikerar mer positiv 

värdering 
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Bilaga 7. Gruppvis resultat av matched guise-testet med vuxna  

 

 

 

Värdering av den svenska/koreanska och engelska masken -mht. 8 personlighetsdrag i 4 

dimensioner-och mht. yrkeslämplighet 

 Personlighetsdrag Dimensioner Yrke 

 
Superior. 

Kompet. 

Dynamik 

Kompet. 

Superior. 

Sociabil. 

Dynamik 

Sociabil. 
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KÖN             

SVERIGE             

män             

sv 5,12 4,83 4,67 4,83 4,83 5,00 5,17 5,00 19,79 19,66 19,78 19,67 1,67 

eng 4,67 4,50 4,83 4,33 5,00 4,83 4,67 4,33 19,17 17,99 18,50 18,66 2,00 

kvinnor 

sv 4,25 4,94 5,13 4,88 4,75 5,63 5,13 4,31 19,26 19,76 18,25 20,77 1,43 

eng 4,50 4,56 4,94 4,44 4,69 4,63 4,81 3,94 18,94 17,57 17,69 18,82 2,00 

KOREA 

män 

kor 3,44 3,33 3,28 3,06 3,61 3,56 3,39 3,17 13,72 13,12 13,55 13,29 3,06 

eng 4,39 4,06 3,61 3,56 4,17 3,44 4,06 3,89 16,23 14,95 16,51 14,67 2,56 

kvinnor 

kor 3,81 3,45 3,18 3,09 3,55 3,27 3,91 3,18 14,45 12,99 13,99 13,45 2,81 

eng 4,73 4,45 3,64 3,82 4,45 3,00 4,27 4,00 17,09 15,27 17,63 14,73 2,45 

SJÄLVBEDÖMD NIVÅ PÅ ENGELSKA 

SVERIGE 

mellan 

sv 4,14 4,71 4,71 4,57 4,86 5,57 4,86 4,00 18,57 18,85 17,71 19,71 1,43 

eng 4,71 4,29 5,29 4,29 4,86 4,57 5,14 4,14 20,00 17,29 18,00 19,29 2,00 

hög 

sv 4,67 5,00 5,13 5,00 4,73 5,40 5,27 4,73 19,80 20,13 19,13 20,80 1,53 

eng 4,47 4,67 4,73 4,47 4,73 4,73 4,60 4,00 18,55 17,87 17,87 18,55 2,00 

KOREA 

låg 

kor 3,39 3,17 3,39 3,22 3,61 3,44 3,78 3,44 14,17 13,27 13,61 13,83 2,78 

eng 4,33 4,11 3,39 3,56 4,00 3,06 3,94 4,00 15,66 14,73 16,44 13,95 2,67 

mellan 

kor 3,91 3,73 3,00 2,82 3,55 3,45 3,27 2,73 13,73 12,73 13,92 12,54 3,27 

eng 4,82 4,36 4,00 3,82 4,73 3,64 4,45 4,82 18,00 15,64 17,73 15,91 2,27 
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UTBILDNING 

SVERIGE 

+4–6 år 

sv 4,00 4,40 4,00 4,40 4,40 5,20 4,20 4,00 16,60 18,20 16,80 17,80 1,60 

eng 4,40 4,80 4,60 4,40 4,60 4,40 4,60 4,20 18,20 18,00 17,80 18,00 2,40 

+7 år eller mer 

sv 4,80 5,13 5,33 5,07 4,87 5,53 5,47 4,80 20,47 20,53 19,60 21,40 1,40 

eng 4,60 4,60 5,07 4,47 4,87 4,80 4,87 4,07 19,41 17,94 18,14 19,21 1,87 

KOREA 

+1–3 år 

kor 3,67 3,33 3,56 3,11 3,67 3,56 4,00 3,67 14,90 13,67 14,34 14,23 2,89 

eng 4,22 4,22 3,33 3,56 4,33 3,00 4,22 4,11 16,10 14,89 16,88 14,11 2,56 

+4–6 år 

kor 3,53 3,24 2,94 3,00 3,41 3,18 3,35 2,88 13,23 12,30 13,06 12,47 3,00 

eng 4,71 4,24 3,76 3,65 4,18 3,35 4,06 3,82 16,71 15,06 16,95 14,82 2,47 

- Värdena för personlighetsdragen är genomsnitt på 6-stegsskalor. Högre tal indikerar mer positiv 

värdering 

- Värdena för dimensionerna är genomsnitt på de skalor som framkommer vid en sammanläggning av 

4 skalor med 6 steg: De får minimumvärde 4, maximumvärde 24 och mittpunkt 12 . Högre tal 

indikerar mer positiv värdering 

- Värdena för yrkeslämplighet är genomsnitt på en 4-stegsskala. Lägre tal indikerar mer positiv 

värdering 
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Bilaga 8. Resultat av enkätundersökningen med ungdomar 

1. Svenska/Koreanska språket är mycket viktigt för Sverige/Sydkorea eftersom det är en del 

av landets identitet. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 18 69,2 22 66,7 

Ganska enig 7 26,9 7 21,2 

Varken enig eller oenig – – 3 9,1 

Ganska oenig 1 3,8 1 3,0 

Helt oenig – – – – 

Total 26 100,0
11

 33 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 8 53,3 10 90,9 7 46,7 15 83,3 

Ganska enig 6 40,0 1 9,1 5 33,3 2 11,1 

Varken enig eller oenig – – – – 2 13,3 1 5,6 

Ganska oenig 1 6,7 – – 1 6,7 – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 6 66,7 12 70,6 7 63,6 15 68,2 

Ganska enig 2 22,2 5 29,4 2 18,2 5 22,7 

Varken enig eller oenig – – – – 1 9,1 2 9,1 

Ganska oenig 1 11,1 – – 1 9,1 – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 

 

 

 

2. Det vore bäst om alla i Sverige/Sydkorea hade svenska/koreanska som modersmål. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 3 11,5 16 48,5 

Ganska enig 5 19,2 9 27,3 

Varken enig eller oenig 8 30,8 8 24,2 

Ganska oenig 4 15,4 – – 

Helt oenig 6 23,1 – – 

Total 26 100,0 33 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

                                                           
11

 Total procentandel i resultatet är avrundad till heltal. Därmed kan det förekomma avvikelse –0,1 ≤ +0,2. 
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KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 2 13,3 1 9,1 8  53,3 8 44,4 

Ganska enig 4 26,7 1 9,1 3 20,0 6 33,3 

Varken enig eller oenig 3 20,0 5 45,5 4 26,7 4 22,2 

Ganska oenig 2 13,3 2 18,2 – – – – 

Helt oenig 4 26,7 2 18,2 – – – – 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 1 11,1 2 11,8 6 54,5 10 45,4 

Ganska enig – – 5 29,4 2 18,2 7 31,8 

Varken enig eller oenig 3 33,3 5 29,4 3 27,3 5 22,7 

Ganska oenig 4 44,4 – – – – – – 

Helt oenig 1 11,1 5 29,4 – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 

3. Svenska/Koreanska är ett mycket viktigt ämne i skolan.  

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 14 53,8 20 60,6 

Ganska enig 12 46,2 11 33,3 

Varken enig eller oenig – – 1 3,0 

Ganska oenig – – 1 3,0 

Helt oenig – – – – 

Total 26 100,0 33 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 8 53,3 6 54,5 6 40,0 14 77,8 

Ganska enig 7 46,7 5 45,5 8 53,3 3 16,7 

Varken enig eller oenig – – – – – – 1 5,6 

Ganska oenig – – – – 1 6,7 – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 4 44,4 10 58,8 7 63,6 13 59,1 

Ganska enig 5 55,6 7 41,2 2 18,2 9 40,9 

Varken enig eller oenig – – – – 1 9,1 – – 

Ganska oenig – – – – 1 9,1 – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 
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4. Man använder alltför många engelska ord i svenskan/koreanskan idag. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 1 3,8 13 39,4 

Ganska enig 2 7,7 15 45,5 

Varken enig eller oenig 12 46,2 5 15,2 

Ganska oenig 7 26,9 – – 

Helt oenig 4 15,4 – – 

Total 26 100,0 33 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män kvinnor 

Helt enig 1 6,7 – – 6 40,0 7 38,9 

Ganska enig 2 13,3 – – 5 33,3 10 55,6 

Varken enig eller oenig 5 33,3 7 63,6 4 26,7 1 5,6 

Ganska oenig 4 26,7 3 27,3 – – – – 

Helt oenig 3 20,0 1 9,1 – – – – 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 1 11,1 – – 6 54,5 7 31,8 

Ganska enig – – 2 11,8 4 36,4 11 50,0 

Varken enig eller oenig 6 66,7 6 35,3 1 9,1 4 18,2 

Ganska oenig 1 11,1 6 35,3 – – – – 

Helt oenig 1 11,1 3 17,6 – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 

 

 

5. Det bör skapas nya svenska/koreanska ord som ersätter de engelska ord som vi får in i 

språket. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig – – 2 6,1 

Ganska enig 4 15,4 8 24,2 

Varken enig eller oenig 5 19,2 14 42,4 

Ganska oenig 10 38,5 7 21,2 

Helt oenig 7 26,9 2 6,1 

Total 26 100,0 33 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig – – – – –  – 2 11,1 

Ganska enig 3 20,0 1 9,1 3 20,0 5 27,8 

Varken enig eller oenig 2 13,3 3 27,3 6 40,0 8 44,4 

Ganska oenig 5 33,3 5 45,5 6 40,0 1 5,6 

Helt oenig 5 33,3 2 18,2 – – 2 11,1 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 
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ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig – – – – 1 9,1 1 4,5 

Ganska enig 1 11,1 3 17,6 2 18,2 6 27,3 

Varken enig eller oenig 3 33,3 4 23,5 4 36,4 10 45,5 

Ganska oenig 4 44,4 4 23,5 2 18,2 5 22,7 

Helt oenig 1 11,1 6 35,3 2 18,2 – – 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 

6. Den ökade användningen av engelska ord i svenskan/koreanskan är ett hot mot 

svenska/koreanska språket. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig – – 5 15,2 

Ganska enig 5 19,2 14 42,4 

Varken enig eller oenig 9 34,6 7 21,2 

Ganska oenig 7 26,9 7 21,2 

Helt oenig 5 19,2 – – 

Total 26 100,0 33 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig – – – – 1 6,7 4 22,2 

Ganska enig 2 13,3 3 27,3 6 40,0 8 44,4 

Varken enig eller oenig 5 33,3 4 36,4 4 26,7 3 16,7 

Ganska oenig 4 26,7 3 27,3 4 26,7 3 16,7 

Helt oenig 4 26,7 1 9,1 – – – – 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig – – – – 2 18,2 2 9,1 

Ganska enig 3 33,3 2 11,8 4 36,4 8 36,4 

Varken enig eller oenig 1 11,1 3 17,6 1 9,1 7 31,8 

Ganska oenig 3 33,3 5 29,4 3 27,3 5 22,7 

Helt oenig 2 22,2 7 41,2 1 9,1 – – 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 

 

 

 

 

 

7. Det är viktigt att lära sig behärska engelska som internationellt språk. 

 Sverige Korea 

TOTALT N   % N % 

Helt enig 21 80,8 4 12,1 

Ganska enig 4 15,4 16 48,5 

Varken enig eller oenig – – 7 21,2 

Ganska oenig 1 3,8 4 12,1 

Helt oenig – – 2 6,1 

Total 26 100,0 33 100,0 
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GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 12 80,0 9 81,8 1  6,7 3 16,7 

Ganska enig 3 20,0 1 9,1 6 40,0 10 55,6 

Varken enig eller oenig – – – – 5 33,3 2 11,1 

Ganska oenig – – 1 9,1 1 6,7 3 16,7 

Helt oenig – – – – 2 13,3 – – 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 7 77,8 14 82,4 1 9,1 3 13,6 

Ganska enig 1 11,1 3 17,6 5 45,5 11 50,0 

Varken enig eller oenig – – – – 2 18,2 5 22,7 

Ganska oenig 1 11,1 – – 1 9,1 3 13,6 

Helt oenig – – – – 2 18,2 – – 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 

 

 

 

8. Det borde finnas fler skolor i Sverige/Sydkorea där undervisningen främst sker på engelska. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 1 3,8 3 9,1 

Ganska enig 3 11,5 2 6,1 

Varken enig eller oenig 15 57,7 14 42,4 

Ganska oenig 6 23,1 9 27,3 

Helt oenig 1 3,8 5 15,2 

Total 26 100,0 33 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 1 6,7 – – 2  13,3 1 5,6 

Ganska enig 2 13,3 1 9,1 – – 2 11,1 

Varken enig eller oenig 9 60,0 6 54,5 7 46,7 7 38,9 

Ganska oenig 2 13,3 4 36,4 3 20,0 6 33,3 

Helt oenig 1 6,7 – – 3 20,0 2 11,1 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig – – 10 58,8 2 18,2 1 4,5 

Ganska enig 2 22,2 2 11,8 – – 2 9,1 

Varken enig eller oenig 4 44,4 4 23,5 2 18,2 12 54,5 

Ganska oenig 3 33,3 1 5,9 3 27,3 6 27,3 

Helt oenig – – – – 4 36,4 1 4,5 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 
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9. Man måste acceptera att invandrare talar svenska/koreanska med utländsk brytning.  

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 20 76,9 9 27,3  

Ganska enig 3 11,5 14 42,4  

Varken enig eller oenig 2 7,7 8 24,2  

Ganska oenig 1 3,8 1 3,0  

Helt oenig – – 1 3,0  

Total 26 100,0 33 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 13 86,7 7 63,6 5  33,3 4  22,2 

Ganska enig 2 13,3 1 9,1 7 46,7 7  38,9 

Varken enig eller oenig – – 2 18,2 3 20,0 5  27,8 

Ganska oenig – – 1 9,1 – – 1  5,6 

Helt oenig – – – – – – 1  5,6 

Total 15 100,0 11 100,0 15 100,0 18 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 6 66,7 14 82,4 4  36,4 5 22,7 

Ganska enig 1 11,1 2 11,8 3 27,3 11 50,0 

Varken enig eller oenig 1 11,1 1 5,9 4 36,4 4 18,2 

Ganska oenig 1 11,1 – – – – 1 4,5 

Helt oenig – – – – – – 1 4,5 

Total 9 100,0 17 100,0 11 100,0 22 100,0 
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Bilaga 9. Resultat av enkätundersökningen med vuxna 

1. Svenska/Koreanska språket är mycket viktigt för Sverige/Sydkorea eftersom det är en del 

av landets identitet. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 19 73,1 25 83,3 

Ganska enig 6 23,1 5 16,7 

Varken enig eller oenig – – – – 

Ganska oenig 1 3,8 – – 

Helt oenig – – – – 

Total 26 100,0 30 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 2 22,2 17 100,0 15 83,3 10 83,3 

Ganska enig 6 66,7 – – 3 16,7 2 16,7 

Varken enig eller oenig – – – – – – – – 

Ganska oenig 1 11,1 – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 12 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 8 80,0 11 68,8 16 84,2 9 81,8 

Ganska enig 1 10,0 5 31,2 3 15,8 2 18,2 

Varken enig eller oenig – – – – – – – – 

Ganska oenig 1 10,0 – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 

UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig 4 66,7 13 72,2 9 100,0 13 72,2 

Ganska enig 2 33,3 4 22,2 – – 5 27,8 

Varken enig eller oenig – – – – – – – – 

Ganska oenig – – 1 5,6 – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 
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2. Det vore bäst om alla i Sverige/Sydkorea hade svenska/koreanska som modersmål. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 1 3,8 21 70,0 

Ganska enig 3 11,5 8 26,7 

Varken enig eller oenig 4 15,4 – – 

Ganska oenig 6 23,1 1 3,33 

Helt oenig 12 46,2 – – 

Total 26 100,0 30 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig – – 1 5,9 13 72,2 8 70,0 

Ganska enig 2 22,2 1 5,9 5 27,8 3 26,7 

Varken enig eller oenig 2 22,2 2 11,8 – – – – 

Ganska oenig 1 11,1 5 29,4 – – 1 3,3 

Helt oenig 4 44,5 8 47,0 – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 12 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig – – 1 6,3 14 73,7 7 63,6 

Ganska enig 1 10,0 2 12,5 4 21,0 4 36,4 

Varken enig eller oenig 1 10,0 3 18,8 – – – – 

Ganska oenig 3 30,0 3 18,8 1 5,3 – – 

Helt oenig 5 50,0 7 43,8 – – – – 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 

UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig – – 1 5,6 8 88,9 11 61,1 

Ganska enig – – 3 16,7 1 11,1 6 33,3 

Varken enig eller oenig 2 33,3 2 11,1 – – – – 

Ganska oenig 2 33,3 4 22,2 – – 1 5,6 

Helt oenig 2 33,3 8 44,4 – – – – 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 

3. Svenska/Koreanska är ett mycket viktigt ämne i skolan.  

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 25 96,2 22 73,3 

Ganska enig 1 3,8 5 16,7 

Varken enig eller oenig – – 3 10,0 

Ganska oenig – – – – 

Helt oenig – – – – 

Total 26 100,0 30 100,0 
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GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 8 88,9 17 100,0 10 55,6 12 100,0 

Ganska enig 1 11,1 – – 5 27,8 – – 

Varken enig eller oenig – – – – 3 16,7 – – 

Ganska oenig – – – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 12 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 9 90,0 16 100,0 18 94,7 4 36,4 

Ganska enig 1 10,0 – – 1 5,3 4 36,4 

Varken enig eller oenig – – – – – – 3 27,3 

Ganska oenig – – – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 

UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig 6 100,0 17 94,4 9 100,0 15 83,3 

Ganska enig – – 1 5,6 – – 3 16,7 

Varken enig eller oenig – – – – – – – – 

Ganska oenig – – – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 

 

4. Man använder alltför många engelska ord i svenskan/koreanskan idag. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 2 7,7 6 20,0 

Ganska enig 17 65,4 21 70,1 

Varken enig eller oenig 2 7,7 1 3,3 

Ganska oenig 4 15,4 1 3,3 

Helt oenig 1 3,8 1 3,3 

Total 26 100,0 30 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 1 11,1 1 5,9 3 16,7 3 25,0 

Ganska enig 6 66,7 11 64,7 13 72,2 8 66,7 

Varken enig eller oenig 1 11,1 1 5,9 1 5,6 – – 

Ganska oenig – – 4 23,5 – – 1 8,3 

Helt oenig 1 11,1 – – 1 5,6 – – 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 12 100,0 
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ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig – – 2 12,5 5 26,3 1 9,1 

Ganska enig 8 80,0 9 56,3 13 68,4 8 72,7 

Varken enig eller oenig 1 10,0 1 6,3 – – 1 9,1 

Ganska oenig 1 10,0 3 18,8 1 5,3 – – 

Helt oenig – – 1 6,3 – – 1 9,1 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 

UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig 1 16,7 1 5,6 3 33,3 3 16,7 

Ganska enig 3 50,0 12 66,7 6 66,7 12 66,7 

Varken enig eller oenig 1 16,7 1 5,6 – – 1 5,6 

Ganska oenig 1 16,7 3 66,7 – – 1 5,6 

Helt oenig – – 1 5,6 – – 1 5,6 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 

 

 

 

 

5. Det bör skapas nya svenska/koreanska ord som ersätter de engelska ord som vi får in i 

språket. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig – – 7 23,3 

Ganska enig 10 38,5 14 46,7 

Varken enig eller oenig 10 38,5 5 16,6 

Ganska oenig 2 7,7 2 6,7 

Helt oenig 4 15,4 2 6,7 

Total 26 100,0 30 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig – – – – 5 27,8 2 16,7 

Ganska enig 5 55,6 5 29,4 6 33,3 8 66,7 

Varken enig eller oenig 2 22,2 8 47,1 4 22,2 1 8,3 

Ganska oenig – – 2 11,8 2 11,1 – – 

Helt oenig 2 22,2 2 11,8 1 5,6 1 8,3 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 12 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig – – – – 4 21,1 3 27,3 

Ganska enig 3 30,0 7 43,8 9 47,4 5 45,5 

Varken enig eller oenig 3 30,0 7 43,8 2 10,5 3 27,3 

Ganska oenig 2 20,0 – – 2 10,5 – – 

Helt oenig 2 20,0 2 12,5 2 10,5 – – 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 
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UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig – – – – 1 11,1 5 27,8 

Ganska enig 2 33,3 7 38,9 4 44,4 8 44,4 

Varken enig eller oenig 2 33,3 7 38,9 2 22,2 3 16,7 

Ganska oenig 1 16,7 1 5,6 2 22,2 – – 

Helt oenig 1 16,7 3 16,7 – – 2 11,1 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 

 

6. Den ökade användningen av engelska ord i svenskan/koreanskan är ett hot mot  

svenska/koreanska språket. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 3 11,5 7 23,3 

Ganska enig 7 26,9 11 36,7 

Varken enig eller oenig 9 34,6 6 20,0 

Ganska oenig 4 15,4 4 13,3 

Helt oenig 3 11,5 2 6,7 

Total 26 100,0 30 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 1 11,1 2 11,8 4 22,2 3 25,0 

Ganska enig 3 33,3 4 23,5 5 27,8 6 50,0 

Varken enig eller oenig 2 22,2 7 41,2 4 22,2 2 16,7 

Ganska oenig 1 11,1 3 17,6 4 22,2 – – 

Helt oenig 2 22,2 1 5,9 1 5,6 1 8,3 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 12 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig – – 3 18,8 4 21,1 3 27,3 

Ganska enig 5 50,0 2 12,5 7 36,8 4 36,4 

Varken enig eller oenig 3 30,0 6 37,5 5 26,3 1 9,1 

Ganska oenig 1 10,0 3 18,8 2 18,8 2 18,2 

Helt oenig 1 10,0 2 12,5 1 12,5 1 9,1 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 

UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig 1 16,7 2 11,1 2 22,2 4 22,2 

Ganska enig 1 16,7 4 22,2 3 33,3 7 38,9 

Varken enig eller oenig 4 66,7 5 27,8 4 44,4 1 5,6 

Ganska oenig – – 4 22,2 – – 4 22,2 

Helt oenig – – 3 16,7 – – 2 11,1 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 
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7. Det är viktigt att lära sig behärska engelska som internationellt språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 22 84,6 16 53,3 

Ganska enig 4 15,4 12 40,0 

Varken enig eller oenig – – 2 6,7 

Ganska oenig – – – – 

Helt oenig – – – – 

Total 26 100,0 30 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 6 66,7 16 94,1 11 61,1 5 41,7 

Ganska enig 3 33,3 1 5,9 6 33,3 6 50,0 

Varken enig eller oenig – – – – 1 5,6 1 8,3 

Ganska oenig – – – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 1 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 8 80,0 14 87,5 10 52,6 6 54,5 

Ganska enig 2 20,0 2 12,5 7 36,8 5 45,5 

Varken enig eller oenig – – – – 2 10,5 – – 

Ganska oenig – – – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 

UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig 4 66,7 16 88,9 5 55,6 8 44,4 

Ganska enig 2 33,3 2 11,1 3 33,3 9 50,0 

Varken enig eller oenig – – – – 1 11,1 1 5,6 

Ganska oenig – – – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 
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8. Det borde finnas fler skolor i Sverige/Sydkorea där undervisningen främst sker på engelska. 

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 4 15,4 4 13,3 

Ganska enig 2 7,7 12 40,0 

Varken enig eller oenig 10 38,5 9 30,0 

Ganska oenig 9 34,6 3 10,0 

Helt oenig 1 3,8 2 6,7 

Total 26 100,0 30 100,0 

GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 3 33,3 1 5,9 3 16,7 1 8,3 

Ganska enig – – 2 11,8 10 55,6 2 16,7 

Varken enig eller oenig 4 44,4 6 35,3 3 16,7 6 50,0 

Ganska oenig 2 22,2 7 41,2 1 5,6 2 16,7 

Helt oenig – – 1 5,9 1 5,6 1 8,3 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 12 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 2 20,0 2 12,5 3 15,8 1 9,1 

Ganska enig 2 20,0 – – 6 31,6 6 54,5 

Varken enig eller oenig 2 20,0 8 50,0 6 31,6 3 27,3 

Ganska oenig 4 40,0 5 31,3 3 15,8 – – 

Helt oenig – – 1 6,3 1 5,3 1 9,1 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 

UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig 1 16,7 2 11,1 2 22,2 2 11,1 

Ganska enig 1 16,7 1 5,6 3 33,3 6 33,3 

Varken enig eller oenig 2 33,3 7 38,9 2 22,2 7 38,9 

Ganska oenig 2 33,3 7 38,9 2 22,2 1 5,6 

Helt oenig – – 1 5,6 – – 2 11,1 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 

9. Man måste acceptera att invandrare talar svenska/koreanska med utländsk brytning.  

 Sverige Korea 

TOTALT N % N % 

Helt enig 24 92,4 6 20,0 

Ganska enig 1 3,8 15 50,0 

Varken enig eller oenig 1 3,8 8 26,7 

Ganska oenig – – 1 3,3 

Helt oenig – – – – 

Total 26 100,0 30 100,0 
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GRUPPVIS N % N % N % N % 

KÖN Män Kvinnor Män Kvinnor 

Helt enig 7 77,8 17 100,0 4 22,2 2 16,7 

Ganska enig 1 11,1 – – 9 50,0 6 50,0 

Varken enig eller oenig 1 11,1 – – 4 22,2 4 33,3 

Ganska oenig – – – – 1 5,6 – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 9 100,0 17 100,0 18 100,0 12 100,0 

ENGELSKA Mellan Hög el. mkt hög Låg Mellan 

Helt enig 10 100,0 14 87,5 4 21,1 2 18,2 

Ganska enig – – 1 6,3 11 57,9 4 36,4 

Varken enig eller oenig – – 1 6,3 4 21,1 4 36,4 

Ganska oenig – – – – – – 1 9,1 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 10 100,0 16 100,0 19 100,0 11 100,0 

UTBILDNING + 4–6 år + 7 år el. mer + 1–3 år + 4–6 år 

Helt enig 4 66,7 18 100,0 3 33,3 2 11,1 

Ganska enig 1 16,7 – – 4 44,4 11 61,1 

Varken enig eller oenig 1 16,7 – – 2 22,2 5 27,8 

Ganska oenig – – – – – – – – 

Helt oenig – – – – – – – – 

Total 6 100,0 18 100,0 9 100,0 18 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


